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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen

Så er efterårsturneringen godt i
gang, og alle er kommet på græs efter
en sommerferie, der ikke bød på den
helt store badeferie. To grader under
den normale temperatur og en masse
regn og blæst har nok spoleret mange
solskinhungrende menneskers som-
merferie.

Men klubben stod ikke stille i feri-
en. Sonnenschein Cup Marlow i
Tyskland, Søndersø Cup og DBU's
fodboldskole holdt de unge spillere
beskæftiget med fodboldspil og soci-
alt samvær.



5

SPONSOR
AFTALE
TGB - OK

Køb dine benzin- og olieprodukter samt El hos OK
og støt TGB

BENZIN: Få et OK Benzinkort -

via TGB`s hjemmeside eller

få et ansøgningsskema hos Ilse i Cafeteriet

Har du kort i forvejen skal TGB`s sponsornummer
påføres

FYRINGSGASOLIE / DIESELOLIE / EL

Bestilles på telefon 70 10 20 33
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Club Sportigan er til for dig, der er til sport!
Som medlem optjener du 1 point pr. 10 kr.
til dig selv hver gang du handler i Sportigan
Sakskøbing, og du støtter samtidig TGB
med 1 point.
Jo mere du handler hos Sportigan Sakskø-
bing, jo større er din kontante fordel.

CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

- hent brochure og medlemskort i TGB's
cafeteria og tilmeld dig på clubsportigan.dk

TGB's samarbejdspartner og din Sportigan er:
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Serie 1
Udviklingen går i den rigtige retning

Af Jesper Bøgh
Resultaterne går i dette efterår fore-

løbig vores vej. Vi har således i skri-
vende stund vundet fem ud af de
første seks kampe i grundspillet i se-
rie 1. Dermed ligger vi med i toppen
af rækken og har alle muligheder for
at sikre os en plads i oprykningsspillet
i foråret.

Jeg er af flere i og omkring klubben
blevet mødt med spørgsmålet, om vi
nu skal op i LF-Serien. Til det vil jeg
sige, at det på nuværende tidspunkt
ikke er et tema. Helt overordnet ar-
bejder vi på hele tiden at blive et bed-
re fodboldhold, og så forholder vi os
altid kun til den næste kamp. Det er
nemlig kun den næste kamp, vi kan
forsøge at vinde. Hvad der kan være
en mulighed om mere end et halvt år,
kan vi ikke påvirke nu. Det handler
altid bare om den næste kamp - og
intet andet.

Der er dog i min optik flere forkla-
ringer på den opadgående formkurve,
siden vi spillede et forår, hvor vi i
nedrykningsspillet var mere svin-
gende resultatmæssigt.

Helt overordnet er vi blevet bedre
med bolden. Tegningerne til det be-
gyndte at vise sig i foråret, og i efterå-
ret er det i min optik blevet tydeligt i
alle kampe. I hvert eneste træningspas

fokuserer vi meget på at blive bedre
til at flytte bolden rundt med få berø-
ringer. Det giver bedre førstegangsbe-
røringer og kvalitetsmæssigt bedre
afleveringer. Det er et arbejde, der
tager tid, men som vi nu kan se resul-
taterne af.

Det er også min helt klare fornem-
melse, at stemningen i truppen er ble-
vet markant bedre, end tilfældet var i
foråret, og truppen er blevet meget
homogen. Det skyldes i høj grad, at
en gruppe spillere i sommerpausen
valgte at trække den stribede NFC-
trøje over hovedet. Hullet efter dem
er blevet fyldt ud med andre kvalifi-
cerede spillere, som i høj grad sætter
egne egoer til side til fordel for holdet
og den gule trøje. Det har givet plads
til, at flere andre spillere har fået
plads til at vokse.

I det hele taget består seniortruppen
nu kun af spillere, som kan betegnes
som "nogle gode drenge" - som er
villige til at løbe den ekstra meter for
holdkammeraten. Det er også en del
af forklaringen på den positive udvik-
ling, vi er i lige nu.

Som bekendt rykkede 2. holdet
desværre ud af serie 2. Men det kunne
ikke være anderledes. Dan Petersen
kæmpede en ulige kamp mod alt for
mange afbud til hver eneste kamp.
Efter sommerpausen har Adam Dre-
jer, Tom Christensen og Allan Peter-
sen taget over, og de kæmper også en
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brav kamp for at skrabe et hold sam-
men hver gang.

Endnu engang vil jeg fremhæve
holdleder Käthe Petersen, der virkelig
sørger for, at alle spillere og under-
tegnede kan fokusere 100 procent på
opgaven ved hver eneste kamp. Alt
det praktiske omkring holdet er bare i
orden, og der er styr på det hele. Tak
for det!

Også stor tak til både Jens Holck
og Claus Pihl for at have vikarieret
for Käthe.

Derudover vil jeg understrege,
hvor fantastisk det er at opleve op-
bakningen fra sidelinjen både ude og
hjemme fra de gamle TGB'ere, når vi
spiller. Det betyder meget for alle
omkring holdet, at I følger os i tykt
og i tyndt. Stor tak for det!

Serie 1 fotograferet før kampen mod ØUB søndag den 24. september 2017,
hvor holdet vandt 3-1.
Øverst fra venstre:
Mathias Petersen, Jesper Bøgh, Lucas Pihl, Paul Warrener, Casper Nielsen,
Jacob Søndergaard Nielsen, Alexander Segers, Nichlas Nørskov og Jonatan
Jørgensen.
Nederst fra venstre:
Käthe Pedersen, Magnus Møller, Mikkel Bjerg Nielsen, Matthias Østergaard
Sørensen, Johan Elmegård Junior, Mads Blak, Lasse Pihl og Theis
Kugelberg Madsen

Foto: Preben Arildsen
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NEMMÅDE AT STØTTE TGB PÅ - SE HER:

CBB
Er du kunde og har du mobil nr. hos CBB, har man mulighed for at støtte TGB, hver
gang man taler i mobil.

6% af det du taler for går direkte i TGBs kasse.

Som kunde logger du dig ind på www.cbb.dk Herefter går du ind og finder cbb
støtter idrætsklub. Når du har fundet Toreby (TGB), vælger du klubben. Hver gang
du så får en regning, vil 6% af regningen gå i TGBs kasse.

Det koster dig altså ikke noget at tilmelde ordningen, og din regning bliver IKKE 6%
større.

OK-BENZIN
Du kan nu direkte støtte TGB ved at bruge TGBs hjemmeside. På hjemmesiden kan
du bestille et ok-benzinkort, således at du støtter TGB direkte, når kortet bestilles via
hjemmesiden.

DANSKE SPIL
Du kan også ved at bruge linket på hjemmesiden støtte TGB, hver gang du spiller
lotto, odds og tipper mv.

DanCenter
Har du eller kender du en, der har sommerhus til udlejning, så kan du leje det ud
gennem DanCenter, og du støtter Toreby-Grænge Boldklub med kontanter. #Ring til
Tom Hemmingsen, DanCenter, på tlf. nr. 25 27 80 58.# Du kan også se annoncen på
TGBś hjemmeside under STØT TGB.

Støtter du vore sponsorer/annoncører - støtter du også
TGB

Ta et kig på www.tgb-info.dk
Med venlig hilsen
TGB
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U 15
Af Rene Pedersen

Det er nu ca. 1 års tid siden, Jan og jeg
overtog holdet. Drengene er gået fra at
spille i række 4, til nu at spille i række 2,
og det går faktisk rigtig godt. Vi er i øje-
blikket 4 hold i toppen af puljen med lige
mange point i 11 mands. Vi ligger nr. 1 i
8 mands pt. Det er jo klart, at træerne ik-
ke vokser ind i himlen på en dag. Vi
mangler stadig en masse spillemæssigt og
taktisk/teknisk for at være med på øverste
hylde. Drengene har dog udviklet sig u-
troligt meget, både på det holdmæssige
og mentale plan. Vi spiller faktisk bedst,
når vi har ryggen mod muren og er tryk-
ket helt ned i græsset. Så formår vi på en
måde at samle nogle kræfter, som kunne
være dejligt at have med til hver kamp.

Siden sidste udgave af Klatten har vi
fået overstået sommerpausen. I den havde
vi arrangeret træning 2 gange om ugen
med vekslende trænere i fællesskab med
U16 piger og Romanskis drenge. Dette
var gjort i håbet om, at spillerne skulle
være klar til Søndersø cup. Det var nok
mere en drøm fra trænernes side end fra
spillernes. Der dukkede dog nogle op,
men ikke lige så mange som vi havde hå-
bet på.

Sidste weekend før skolestart var vi til
Søndersø cup, som var en super turne-
ring. Dog viste det sig, at den lå for tæt
på turneringsstart, så vi fik en masse be-
lastningsskader. Her uddrag fra vores
Facebook side:

Her søndag aften hjemvendt fra Søn-
dersø cup sidder vi med en god fornem-
melse før de næste kampe i den hjemlige
turnering.

Det er da surt at komme hjem uden en
medalje, når træneren går efter at vinde
guld. Medaljer er gode at have, indtil de

skal støves af, så plejer de som regel at
ende i skraldespanden. Samtidig må det
være svært for mange rigtig at kunne ny-
de deres medaljer, når man som spiller
ved, at ens medspillere er for gamle til
den årgang, man spiller i (surt opstød fra
træneren).

Vi fik meget mere og vigtigere ting
end medaljer med hjem fra Søndersø. Vi
fik spillemæssigt rettet nogle ting, fik
fightet som et hold, mentalt vist at når det
bliver svært og vi får modgang, så rykker
vi lidt tættere sammen og får vendt det til
vores fordel. Det kan medaljer ikke er-
statte og heller ikke de sociale relationer,
man får gennem en sådan turnering.

Til sidst tak til alle forældre for en
fantastisk god weekend med god stem-
ning og opbakning til os trænere og spil-
lere.

Så har vi ellers taget hul på den nye
turnering. Vi har tilmeldt både et 8 og 11
mandshold. Det har været en noget smal
trup, der har skulle spille på begge hold.
Søndersø har, som før skrevet, ødelagt en
del for os. Vi har her 24/9 kun haft 3-4
træninger pga. belastningsskader fra cup-
pen samt kampe for de 2 tilmeldte hold.
Det er gået de tilmeldte hold således:

8 mandsholdet:
TGB – Rødby 5-2

Tirsdag den 15/8 spillede vi den første
kamp som U 15 spillere. Vi skulle spille
mod Rødby, som vi også mødte sidste år.
Rødby er et hold, som har et par gode
spillere, og nogle der er lidt ældre.

Vi spiller i første halvleg bold rigtig
flot med tålmodighed og fine kombina-
tioner. Vi spiller hurtigt og energisk, selv
om en del har lidt ømme ben efter Søn-
dersø cup. Helt fortjent fører vi til pau-
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sen. I anden halvleg bliver det lidt rodet,
men stadig med gode momenter i spillet.
Fortjent sejr på 5-2.

Hellested – TGB 4-4
En kamp hvor vi kommer dårligt fra

start. Vi havde valgt kun at spille med 2 i
forsvaret, men det viste sig at være en
fejl. Efter at vi satte en spiller mere i for-
svaret, fik vi styr på kampen. Desværre
var vi bagud med 3 mål, men fra oven-
nævnte taktiske ændring, var det os der
styrede spillet, og helt fortjent endte kam-
pen 4-4. Vi burde måske have vundet, når
man ser på den sidste del af kampen, men
det var flot kommet tilbage. Stor ros til de
lånte U13 drenge der kæmpede lige så
hårdt som os selv.

TGB – NAB/NFB 5-0
I en kamp hvor vi egentlig ikke spiller

specielt godt, får vi de 3 point. Vi spiller
for langsomt og har for lidt bevægelse
uden bold. Vores pasninger mangler sta-
dig fart og præcision. Til gengæld var vi
forholdsvis skrappe foran mål i dag. I den
anden ende stod Jacob en god kamp, og
tog hvad der kom indenfor stængerne. I
alt fortjent sejr - nok en smule for stor.

Rødby – TGB 2-2
Rødby har nogle store lidt ældre spil-

lere, som er noget intimiderende at spille
overfor. Ikke pga. af deres størrelse, mere
deres ageren. I første halvleg får vi ikke
spillet hurtigt nok og vil for meget med
bolden selv. Det gør, at det bliver meget

Et kanon mål sat ind af Gustav ved Søndersø Cup
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duel præget spil, og det er ikke lige vores
force. Ved pausen står det 2 - 0 til Rødby
på 2 flotte mål af de ældre spillere. Flot
sparket ind! I anden halvleg får vi flyttet
bolden hurtigere og får lidt tempo i vores
løb uden bold, og vi får udlignet til slut-
resultatet 2-2. Helt fortjent pointdeling på
en dag hvor vi ikke formåede at spille
hurtigt nok.

11 mandsholdet:
TGB – Skælskør 2-1

Lørdag den 19/8 var første kamp i den
nye sæson. Vi er rykket en række op så vi

spiller i række 2. Det er altid spændende,
hvordan den første kamp forløber. Vi
skulle møde Skælskør, som lå i toppen af
række 2 i foråret. Fra kampens start ses
det tydeligt, at vores modstandere er vant
til et højere tempo. Vi får lov at spille den
ud, og så er de gode til at lukke ned for
spilmuligheder frem i banen. Her mang-
ler vi tempo i vores mod løb, så vi kom-
mer fri af vores modstandere. Men vi får
arbejdet os ind i kampen og kommer me-
re med også spillemæssigt. Vi kommer
foran ved Marcel på flot oplæg af
Kjartan, der dribler forbi 4 modstandere
ude i venstre side. Skælskør får udlignet

Straffesparks konkurrence ved Sønders Cup.
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lidt efter. Efter pausen får vi godt fat i
spillet og spiller os frem til en del chan-
cer. Skælskør får tildelt et straffespark,
som de heldigvis brænder. Lidt senere
bliver Alexander fældet i feltet og straffe
til os. Tobias har vist sig at være sikker på
disse spark, og også denne gang scorer
han sikkert. Vi vinder 2-1 over et hold,
der spiller lidt over stregen, som da også
var svære at se denne søndag på bane 2.

Langebæk alliancen – TGB 3-1
Det blev vores dårligst spillede kamp

på denne side af sommerferien. Når man-
ge ikke holder niveau, bliver det en rodet
affære. Vi får dog rettet en del ting i pau-
sen. I anden halvleg styrer vi spillet, og
Langebæk kommer ikke frem til nogen
chancer. Vi er selv for dårlige til at udnyt-
te vores egne, for chancer til at vinde
kampen havde vi rigeligt af. Små skader
og ømme ben spøger stadigvæk. Træne-
ren må også tage sin del af skylden, man
må IKKE rose spillere før en kamp. Vi
må arbejde benhårdt til træning og hæve
vores niveau.

Vordingborg – TGB 5-1
Vi mødte et stærk fysisk hold, som

pressede os hårdt. Med en del skader og 4
lånte U13 spillere var det svært. Men
igen kæmpede alle mand til sidste fløjt.
Desværre denne gang forgæves.

TGB – MB 10-2
I en kamp hvor vi mødte det svageste

hold i puljen, vandt vi stort. Ros til spil-
lerne for at holde koncentrationen og kø-
re på i hele kampen. I disse kampe skal vi
blive bedre til at spille bolden rundt og
spille chancerne store. God indsats af alle
og et fint, men kedeligt resultat.

Skælskør – TGB 1-2
Tidligt lørdag morgen er vi kun 11

spillere. Turen går til Skælskør, puljens
stærkeste hold. Det ligner en meget svær
opgave. Det var det også. Vi mødte et fy-

sisk hårdt spillende hold, som igen lod os
spille den ud, og så lukkede rummene
ned. Det voldte os problemer at få spillet
os ud af deres pres. Det blev ikke til det
polerede fodboldspil. Men det, der er så
fedt og vigtigt her på holdet er, at når vi
bliver presset, stiller vi os lidt tættere
sammen og kæmper til det sidste. Vigtigt
var det også med en sejr igen efter nogle
lidt dumme nederlag. Super indsats af al-
le og super indstilling.

TGB – Langebæk alliancen 2-2
I en kamp hvor der bliver givet og

taget, får vi det ene point. Det er vel et
fair resultat af en meget lige kamp. Første
halvleg er en meget lige affære, hvor der
er chancer i begge ender, men ingen
scoringer inden pausen. Vi kommer me-
get dårligt ud til anden halvleg. Vi står for
langt fra vores markeringer og kommer
ikke ind i nærkampene. Bagud med 2
scoringer får vi også et gult kort. Heldig-
vis knokler vi på og får udlignet til 2-2. I
sidste minut syntes forsvaret, at der skul-
le lidt mere spænding til og laver et me-
get klodset straffespark. En velspillende
Nicklas Eriksen redder det heldigvis.
Igen en super indsats, men I behøver ikke
at vente på gule kort, det er helt ok at gi'
den gas fra start.

I skrivende stund mangler der stadig
lidt kampe inden den lange og mørke
vinterpause.

Igen tak til forældre for den gode støt-
te til os trænere og spillere. Uden den
ville det være svært at have 2 hold med i
en turnering.
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Fodbold Fitness for kvinder – før sommerferien
Af Stine Bendsen

Den 16/6 holdt vi en anderledes
træning. Kvinderne vidste ikke, hvad
de mødte op til. Vi var så heldige at
have Thomas Romer til at træne os i
boksning, og vi kunne mærke hver en
muskel i vores krop.

Der var mødt 24 super seje kvinder
op til dette arrangement, som vi slut-

tede af med fælles-
spisning. En fitness
menu leveret af
JohnJohn.

Alle glædede sig
til en velfortjent
sommerferie, men
også til at mødes
igen efter ferien.
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Fodbold Fitness for kvinder – efter sommerferien
Af Stine Bendsen

Her er lidt om, hvad vi har lavet på
denne side af sommerferien.

Vi er fortsat mange kvinder tilmeldt
fodbold fitness. I gennemsnit er vi 15
til træning hver gang.

Vi har lige været en tur i Golf &
Fun og spille fodboldgolf, hvor vi
kæmpede indbyrdes og som hold. Der
blev kåret en årets fodbold fitness
golfer, som blev Dorte Petersen.

Vi lægger vægt på at blande trænin-
gen med boldspil og fitnessøvelser.
Kvinderne vil meget gerne spille bold
til trods for at mange af dem aldrig

har spillet før. Det vi nok får trænet
mest er lattermusklerne - vi har det så
sjovt!

Vi er p. t. ved at træne dem op til
en kamp, der skal spilles i TGB den
5/10 mod "kvindelandsholdet".

Vi fortsætte med at træne ude, så
længe vi kan, ellers går vi i gymna-
stiksalen på SUNDskolen.

Klubben har givet os 10 helt nye
bolde. Stor tak til dem.

Trænerteamet Christina Ørsted og
jeg glæder os hver gang til at træne
denne flok glade kvinder.

Efter styrketræning kan kvinderne mærke deres muskler.
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Lidt fra træning i Golf & Fun.

Dorte
Peder-
sen blev
kåret
som
årets
golfer.

Trænerteamets
Christina Ørsted
har iført sig sin
specielle
fitnessdragt.
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Af Maja
Fredag aften i TGB havde ung-

domsrådet en hyggeaften for ung-
domsholdene.
Holdene varierede mellem U-12
drenge og U-15/16 piger, og der del-
tog ca. 60 spillere.

Den startede med fodboldrund-
bold, hvor vi blev inddelt i fire blan-
dede hold.

Efter dette bød den på en straffe-
sparkskonkurrence, som for hold 1

betød, at de kunne få to sodavander
efter nogle mål i kassen.

Aftenen forsatte i klubhuset med
hygge og aftensmad fra Flintinge Gl.
Savværk. Efter den gode mad var der
mulighed for at se filmen "Sommeren
92", som var et godt hit. Aftenen
rundede derefter stille af.

Alle deltagerne nød en dejlig aften,
som der gerne må komme flere af.
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HUSK
- at støtte vores sponsorer

- de støtter TGB
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U10-11 pigerne har fået nyt spillertøj
Af Gitte Møller Jakobsen
ENELCO installationsvirksomhed

har været så generøse at donere et
komplet spillersæt (Strømper, shorts
og bluse) til vores yngste pigehold i
klubben.

Til denne gode begivenhed vil jeg
gerne knytte en lille historie:

Før sommeren var holdet til Giraf
cup i Knuthenborg med en masse fri-
ske og fodboldklare piger. Pigerne
var dog iført en god blanding af man-
ge forskellige TGB trøjer i alverdens
sponsor afskygninger og nuancer af
gule farver. En af vores spillere, Sofie
Steen, havde fået udleveret en spiller-

trøje, hvor der stod Melgaard på ma-
ven af hende. Da hendes far, som
arbejder i ENELCO, ser dette, griber
han sin telefon og sender straks et
billede af sin datter til sin chef Lars
Sørensen og spørger, om det virkelig
kan være rigtigt, at hans datter skal
spille i sådan en trøje.

Det mente Lars Sørensen og hans
kompagnon Jacob Svendsen heldig-
vis ikke, og resultatet er disse flotte
piger iklædt fuldt spilletøj fra
ENELCO.

Holdet, spillerne, træneren og
klubben takker for sponsoratet.

Læs også side 42...

Øverst fra venstre:
Jacob Svendsen, ENELCO, Frederikke Ida Jensen, Marie Trantel Albretsen,
Lærke Møller Jakobsen, Seval Kücükyasar, Ida Christiansen, Ida Andersen
Kallestrup, Ida Fabricius Nielsen, Lars Sørensen, ENELCO, Gitte Møller
Jakobsen, træner.
Nederst fra venstre:
Isabella Emma Eriksen, Emma Bille Krastrup, Louiza Romanski, Caroline
Gry Pedersen, Sofie Hildebrand Skovgaard, Emma Gad Krainer, Sofie Dyrløv
Steen.
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Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!

Medlemskab koster kun kr. 100 om året,
men ønsker du at støtte foreningen yderligere, er du meget
velkommen til at indbetale et større beløb.

TGB Støtteforening har udelukkende som formål at støtte
aktiviteter i klubben, der gavner ungdomsspillere. Der bliver givet
økonomisk støtte til bl.a.:

Deltagelse til div. fodboldskoler, fodboldstævner, rejser til
ungdommen, klubbens indkøb af spillertøj, materialer og
forskellige sociale arrangementer.

TGB's Støtteforening samler penge ind ved salg af julekalendere,
udbringning af reklamer samt andre kreative påfund.

Vi håber, at også du vil give en hjælpende hånd til gavn for dit
barn og andre ungdomsspillere i TGB.

TGB Støtteforening kan bl.a. kontaktes gennem formand

Henrik Romanski - tlf.: 29 86 54 62

Kontingent kan betales på følgende måde:
- Giroindbetalingskort, girokonto +73< +81607664
- Til Støtteforeningens bankkonto

- Jyske Bank, reg. nr. 5067 konto nr. 132244-9
- Kontant i TGB's cafeteria
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U12: Fodboldkamp, fællesfoto og pizza

Af Vibeke Svensson
Tirsdag d. 30. maj var der stor

hyggedag for U12 spillere, søskende
og forældre.

U12 skulle spille mod NFC og der
blev gået til den fra start. Alle de
fremmødte holdkammerater plus
forældre fyldte godt på sidelinjen,

og der var konstant opmuntrende råb
til spillerne på banen. Måske gav det
dem ekstra gejst, for der blev virke-
lig kæmpet igennem.

Kampen blev fortjent vundet med
2-1. Efter den obligatoriske sejrs-
dans, stillede begge hold op til fæl-
lesfoto, så foto med træneren og til

Efter U12 drengenes kamp mod NFC tirsdag den 30. maj 2017, blev sejren på 2-1 fejret med sammenkomst af spillere, forældre og søskende, hvor der blev indtaget 17
familiepizzaer, leveret af Ma'tanken.
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U12: Fodboldkamp, fællesfoto og pizza

sidst med alle forældrene. Så var de
også ved at være trætte af fotografen.

Ma´tanken havde været på en stor
opgave og leverede 17 familiepizza,
som blev indtaget hos Ilse, da det
desværre blæste op og var lidt for
koldt at sidde udenfor.

Et super hyggeligt arrangement
hvor 66 forældre, søskende og spillere
hyggede sammen et par timer.

Se billederne på næste side...

Efter U12 drengenes kamp mod NFC tirsdag den 30. maj 2017, blev sejren på 2-1 fejret med sammenkomst af spillere, forældre og søskende, hvor der blev indtaget 17
familiepizzaer, leveret af Ma'tanken.
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Til U12's kamp mod NFC var der fyldt godt op på sidelinjen af
holdkammerater, forældre og søskende, der alle konstant kom med
opmuntrende råb til spillerne på banen.

Efter kampen og sejren på 2-1 var der hygge med fællesspisning af 17
familiepizzaer, leveret af Ma'tanken.
Desværre måtte man trække indendørs hos Ilse i cafeteriet, da det blæste op
og var for koldt til at sidde udendørs.
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KONTINGENT
Du kan altid betale dit kontingent på

Nordea: Reg. nr. 2650 kontonr. 5498 384 112
HUSK at sætte dit navn el. medlemsnr. ved betalingen.
Kontingenten kan også betales via PBS
MVH
Bestyrelsen
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Sonnenschein Cup
Af Martin Ørsted

TGB's team “Blandede bolcher” vandt
sølv i Tyskland!

Årets Sonnenscheincup (i Marlow,
Tyskland) 2017 for U13 drenge blev en
udfordring i TGB. Klubben havde tidli-
gere deltaget i et par år, men i 2017 var
der intet U13 hold, så vi fik en snak med
Henriks U12 drenge, som havde klaret
det godt i U13, og Kok’s piger, som så
også havde mulighed for at prøve sig af i
Tyskland…

Det skal da nok gå godt ;-)

I januar fik vi tilmeldt et hold, og så
nærmede vi os maj, hvor vi i 11. time
stod med 4-5 spillere og ingen trænere.
Så undertegnet måtte træde til, og så køb-
te vi os til ekstratræner Michael Olsen,
som også trådte til. Nu er det jo sjovt at
komme ud og se vore spillere, men en

smuttur til Tyskland for egen regning -
den var lidt svær at sælge, så Støttefore-
ningen trådte IGEN til og støttede vores
tur, så vi kunne komme afsted :-) Så TAK
IGEN !!!

Så måtte vi trække lidt forstærkning til
ovenfra, hvor U14 trådte til, og til sidst
fik vi også 2 piger med (det var lidt mit
ønske som pigekoordinator)! De sidste
“spiller-kontrakter” blev klaret i fod-
boldskoleugen, 2 dage før afgang, py-
haa… Michael Sværke trådte også til som
forældre, så vi var 3 voksne til at styre 11
TGB spillere fredag-søndag. Vi forsøgte
ellers at melde afbud, men det var Torsten
(fra Marlow) ikke meget for, da der var
lavet bannere mm.

Fredag efter at alle var færdige med
Fodboldskolen - jeg havde lovet fru Ør-
sted at skynde mig hjem - jeg var jo også
træner på skolen. Jeg landede hjemme kl.
15.52, og vi skulle mødes i Gedser kl.
16.30, men vi kom afsted - IGEN en stor
tak :-) Vigtigt med et godt bagland!

Så var der dømt hygge på færgen og
BUFFET, noget mange af drengene især
fra U14 så frem til. Allerede her, hvor
holdet, der bestod af U12, U13, U14
drenge og U14 piger, hyggede de sig - ros
til jer TGB-trænere.

Efter landing med bus i Marlow og en
god nats søvn i sportshallen, var holdet
klar til 1. kamp lørdag. Men hvor stod vi?
Vi havde ikke trænet sammen - hvordan
skulle vi spille? Jeg tog min “lilla pæ-
dogogklud” på og lod spillerne lave
holdopstilling. Michael ville spille med
en 2-4-1 opstilling, og spillerne lavede
opstilling, og hvem, som startede ude. Nu
var holdet allerede mere sammentømret
og spændte, så vi gik ned til indmarch og
kanonskud.

Indmarch til Sonnenscheincup.
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Så skulle vi ud til første kamp, og spil-
lerne var nervøse, men “de store drenge”
tog den med ro og fik holdet varmet op.
Efter lidt flot spil rundt og rimeligt sik-
kert forsvar, fik de nye hurtigt vænnet sig
til dette 8-mandsfodbold. Fuld damp fra
start til slut da man kun spiller 15 minut-
ter, så det er vigtigt at komme foran…
Og ganske rigtigt - vi kom foran og vandt
første kamp, og vores forventninger var
allerede indfriet. Der blev sendt besked
hjem via facebook-gruppen til alle foræl-
drer! Og masser af roser retur.

Næste kamp mod Marlow. Sikker 4-0
sejr, og uafgjort i sidste puljekamp. Så
skulle alle 16 hold deles ud i 4 nye puljer
- med mellemrunde og finale/place-

ringskampe. De 8 bedste inkl. TGB i “A-
puljerne”. 1. kamp blev vundet via et
straffespark - nu gik de til den de kære
tyskere ;-) Men det skal også siges, at
Laura O fik krøllet et par tyskere på vej til
disse spændende kampe. Men nu havde vi
lige spillet 4 kampe - så hurtigt i bad og
ud shoppe slik i Marlow - og så retur til
straffessparkskonkurrence!

Det skal siges, at alle spillerne var go-
de til at gå retur til hallen mellem kampe-
ne og få slappet af og tørret tøj mellem
regnbygerne og ellers hygge sig, og IN-
GEN var uden for gruppen.

Efter en del uro især fra nogle hol-
landske hold, faldt de sidste spillere i
søvn omkring midnat lørdag aften.

Vejrguderne var ikke med hele vejen i turneringen, men holdet jubler efter 1.
kamp og 1. sejr i regnvejr :-)
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Søndag morgen - morgenmad og fina-
ledag? 1. kamp søndag morgen 9.40 og
spillerne var klar, men også slidte… Men
den gik godt iøvrigt, og som det blev sagt
ud over hele stadion: Turneringens hur-
tigst mål efter 29 sek. af ”Dunk”. Sidste
puljekamp endte 1-0, og så manglede især
drengene ikke selvtillid. Der blev sunget
U-U-Ubesejret !!!

Semifinale…. Det blev en hård nyser -
vi spillede mod vores polske kammerater,
som vi havde delt hal-område med, og de
gik til stålet - og pressede os godt. Men
vores defensiv klarede skandsen, og en
stærk spillende keeper M. Jørgensen tog
resten. 0-0 - og straffespark - 4 stk skulle
sparkes. Her skar Jørgensen igennem og
tog 2 kasser, men vi brændte også 1, men
Alexander var kølig på sit og placede den
sikkert - 3-2 Sejr. Vi var i A-finalen !!!!!

Vi var kommet længere, end både vi og
spillere havde forestillet os. Scoringsstati-
stik: Dunk (u12) 6, Tobias (u14) 4, Ale-
xander (u14) 3.

Så var det vores hollandske mareridt
fra lørdag aften, som havde skabt en mas-
se larm mm. Desværre gjorde de det også
i finalen og fik scoret et hurtigt mål, men

det tog spillerne køligt. De fik presset
spillet godt frem, men desværre gik de
mange forsøg ikke i mål, til trods for at
publikum havde os som favorit, tabte vi -
men RIGTIG flot indsats - også i finalen
af TGB’s blandede bolcher. Så skulle der
deles medaljer ud - hvem blev der heppet
på - TGB !!! OG vores polske venner,
som havde tabt til os i semifinalen, kom

Dette opslag
viser holdets
suverænitet i
turneringen,
hvor TGB
gik ubesejret
igennem til
A-slutspillet.

Præmieoverrækkelse.
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Alle 16 hold til præmieoverrækkelse på Marlow Stadion. I baggrunden ses
tribunen og kommentator boksen, der kaldte ud over hele anlægget ved hver
scoring.

hen og ønskede os tillykke. Og ros fra ar-
rangørerne, der syntes, det var sjovt, at vi
havde været ved at trække os og så endte
med at blive nr 2.

Hjemme søndag aften i Gedser ven-
tede en kæmpemæssig modtagelse af
danske fans !!! (Forældrer og søskende).

Stor tak til Michael og Michael samt
vore spillere Dunk, Jørgensen, Peter S,
Noah R, Magnus J, Tobias, Jonathan,
Alexander, Gustav, Laura O og Soffie -
og til TGB’s støtteforening.

Tak for en spændende weekend!

Holdet blev med deres tyske gloser sat til at handle middagsmad.
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U 12 (13)
Af Søren Windelev (en af De Gamle).

Efter en forrygende sæson sidste
år er det talentfulde U12 hold til-
meldt i U13 rækken, for som træ-
ner Henrik Romanski siger, så har
de godt af større fysisk modstand.

Første kamp var på en ekstrem kold
aprildag mod Eskilstrup, hvor De
Gule var bagud ved pausen med 2-1.
Så havde de vænnet sig til modstan-
den og den knoldede bane, og på en
god 2. halvleg vendte de kampen til
en sejr på 5-3.

Bagerst: Mathias Ebbe, Frederik Dunk, Oscar Kok, Nikolai Frederiksen,
Diako Esad og Jeppe Huge.
3. række: Sylvester Nielsen, Dilan Esad, Nikolai Jensen, Sebastian Hansen,
træner Henrik Romanski, Lucas Romanski og Magnus Svensson.
2. række: Kian Pedersen, Mads Romme, Valdemar Rasmussen og Oliver
Albretsen.
1. række: Mads Christensen, Frederik Malmskov, Mathias Jørgensen, Noah
W. Rasch og Peter Sværke
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Så var de ligesom kommet i gang,
hvilket NFC fik at føle, da de måtte
lægge ryg til et nederlag på 5-0 til et
velspillende TGB mandskab, der
trodsede kulde og blæst. (hvor bliver
foråret af?)

Så kom vi ned på jorden. I kampen
mod Væggerløse kunne man se den
fysiske forskel på U13 og U12. Kam-
pen endte med et nederlag på 3-0.
Skuffelsen var stor, men kampviljen
stadig god. Det skulle hævnes, og det
blev det i Østofte, der blev "lamme-
tævet" med 19-1 efter en chockstart,
hvor vi i 1. minut kom bagud med 1-
0. Herefter var der dømt legestue.

I den 5. kamp skulle vi møde top-
holdet Maribo. De Gule tabte med 1-
0 efter en fantastisk god kamp, der li-
geså godt kunne have endt uafgjort.
FLOT SPILDRENGE!

Så blev det endelig forår, og vi tog
en tur til Nakskov, hvor drengene på
en meget langhåret bane, havde fuld
kontrol over kampen og førte 1-0 ef-
ter 1. halvleg. Efter en forrygende 2.
halvleg, hvor hele banen blev brugt,
endte kampen med en sejr til De Gule
på 5-1.

Den sidste dag i maj ankom Nr.
Alslev/Nordfalster til Toreby med et
fysisk og spillemæssigt godt hold, der
vandt kampen med 3-1. Det var ingen
skam at tabe til dette hold.

MEN - Hvad var nu det!!! De Gule
var pludselig blevet Blå!!

En del af vores gode spillere var
blevet "headhuntet" til at forstærke et

U12 hold fra superligaklubben Lyng-
by i Pinsecuppen. Det blev til et me-
get fint samarbejde med spillere og
trænere, hvilket ses af resultaterne:
Lyngby/TGB-Allerød 6-0
Lyngby/TGB-BSV 1-0
Lyngby/TGB-B93 0-0
Lyngby/TGB-Roskilde 2-1
Lyngby/TGB-Vallensbæk 2-2
Semifinale 3-1 i straffespark.

I finalen var der ikke mere "ben-
zin" på tanken, så de måtte se sig slå-
et med 3-0 af B93. Det var en
fornøjelse at se, hvor godt spillerne
fra de to klubber fandt sammen. De
fik lært en masse af og om hinanden.
Måske der er tegning til et nærmere
samarbejde mellem de to klubber?

Sidste kamp før sommerpausen var
7. juni - en kold og stormende onsdag
aften i Idestrup. De Gule var bagud i
modvinden med 1-0 ved pausen, men
gav aldrig op og vandt kampen
fortjent med 2-1 (sejrsmålet scoret 1
minut før slutfløjtet).

En meget flot afslutning på en
godkendt forårssæson.

En sportslig hilsen til drengene for
god underholdning, til træner Henrik
og til alle de faste supportere, der
møder op i al slags vejr.
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Reklamer JA TAK
Har du hørt ?

De "gamle" TGB´ere er stadig friske
og kan måske hjælpe dig!
Har du eller dit firma en reklame, der skal omdeles?
Kontakt Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk

Afregning til TGB´s Støtteforening
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2. holdet herre rykker ned i Serie 3
Af Preben Arildsen

Klubbens 2. hold, der spillede i
forårets nedrykningsspil, har haft si-
ne problemer med at stille et stabilt
hold. Afgivelse af spillere til 1. hol-
det har forstyrret cheftræner Dan Pe-
tersens strategi om at skabe et
slagkraftigt hold.

Efter 8 kampe, hvor de 3 er vun-
det, 1 uafgjort, 4 tabte og med en po-
sitiv målscore på 20-16, blev det med
10 point til en 4. plads.

Med 2 nedrykninger fra Sjællands-
serien siger DBU LF's turneringsreg-
lement §4 Serie 2, at nr. 5 og 6 i
Herre Serie 2´s nedrykningsspil ryk-
ker ned i Herre Serie 3. Endvidere
spilles der en kvalifikationskamp
mellem nr. 4 og vinderen af en kamp
mellem den næstbedst placerede op-
rykningsberettigede klub fra hver af
de 2 puljer i Herre Serie 3 om retten
til at spille i efterårets Herre Serie 2.

Tirsdag den 20. juni 2017 spillede
DMI på hjemmebane mod Tingsted
om retten til at møde vores 2. hold.
Her vandt Tingsted med 3-2.

Som lavest placeret hold fik Tings-
ted hjemmebane, og kampen om op-
og nedrykning blev sat til tirsdag den
27. juni 2017 kl.19.00.

Kampen vil for TGB's vedkom-
mende hurtigt gå i glemmebogen. Ef-
ter 16. minutters spil kom Tingsted
foran 1-0, og 8 minutter efter blev
det 2-0, før Kim Andersen reducere-
de til 2-1 i det 23. minut.

Tingsted øgede føringen i det 34.
minut og gik til pausen med en 3-1
føring.

6. minutter ind i 2. halvleg øgede
Tingsted føringen til 4-1, men selv
med gult kort og 10 minuters ud-

visning til Tingsted i det 57. minut
lykkedes det ikke for TGB at score i
overtal.

Efter 2 hurtige mål i 72. minut og
en scoring i 77. minut var kampen
afgjort.

Tingsted nåede at score endnu 1
mål et minut før slutfløjt, men det
var et selvmål til resultatet 7-2 og
dermed nedrykning til Serie 3 for
TGB's 2. hold.

De gulblusede havde problemer
med at holde Jeppe og Jesper Dam-
berg, der tilsammen scorede 6 mål
for Tingsted.

Hvis holdet skal tilbage i Serie 2,
kræver det mere blod, sved og tårer
på træningsbanen.

Efter 41 år har Dan Peteren p.gr.a.
arbejdspres og manglende tid valgt at
stoppe som træner og spiller i TGB.

Klatten vil hermed på egne og
klubbens vegne takke Dan for det
store arbejde, han har udført i klub-
ben. Det bliver mærkeligt, ikke at
møde Dan Petersen dagligt i klub-
ben, men vi er sikker på, at han ikke
kan holde sig fra banerne i Toreby.

- det kunne være, at lidt mere
træning ville hjælpe på
konditionen...
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U10 & U11 piger fortsat…
Af Gitte Møller Jakobsen

Vi har stadig en rigtig god tilgang
af nye spillere på dette hold. Pt. er vi
oppe på 15 spillere. Selvfølgelig er
der også nogle, som stopper ind imel-
lem. Vi er dog alligevel ved at få en
god fast skare af fodboldglade piger,
som synes at have fået blod på tan-
den, hvad angår det at spille fodbold
og føle sig hjemme på et hold.

Når pigerne er ude og spille stæv-
ner, stiller vi med to 5-mands hold,
hvor vi hjælper hinanden på kryds og
tværs. Som regel kan det fra DBU’s
side lade sig gøre, at de ligger kampe-
ne forskudt af hinanden. Men enkelte
gange er kampene lagt samtidig, så
her har vi måttet spille uden udskifter.
Det kan selvfølgelig godt være lidt
hårdt en gang i mellem for pigerne,
og vi er også mere sårbare, hvis der
skulle komme en mavepuster forbi i
ny og næ. Til gengæld får pigerne vir-
kelig spillet en masse fodbold, og jeg
skal ikke tænke på, at der står 4-5 pi-
ger og hiver mig i trøjen, for at spør-
ge hvornår de må komme ind.

Til stævnerne er det fantastisk at
se, hvordan pigerne udvikler sig hele
tiden. Dels er deres færdigheder med
bolden blevet bedre, og ikke mindst
har deres forståelse for fodboldspillet
udviklet sig rigtig meget.

Vi prøver lidt af det hele. Vi vinder,
vi spiller uafgjort, og vi taber knebent
engang imellem. Denne udvikling er
også noget, som forældregruppen kan

skrive under på, når de er med ude for
at heppe på pigerne.

Og netop hvad forældrene angår.
Vi skal huske på, at forældrene til

disse piger (for de flestes vedkom-
mende), også er spritnye fodboldfa-
milier. De har også gennemgået lidt
af en udvikling. Lige fra læren af
fodboldbegreber og til indkøb/udvik-
lingen af udstyret til sidelinien. Rigtig
sjovt at se. Det er dejligt at se deres
arrangement og positive stemning,
som de bidrager med. Mange tak skal
derfor lyde herfra for hjælp til stæv-
nerne, og til dem, som har frugt med
til alle pigerne.

I skrivende stund, har vi et uden-
dørsstævne tilbage inden indendørs-
sæsonen står for døren, nemlig i TGB
d. 1/10. Her stiller vi også med to
hold.

En overnatning i klubben d. 15.-16.
sep. er også noget vi ser frem til. Her
skal vi lave lidt alternativ træning
fredag aften, spise pizza og ellers ba-
re tøsehygge om aftenen. Lørdag
slutter vi af med morgenmad efter-
fulgt af en træning.

Alle 15 piger har meldt sig klar, så
det er dejligt, at pigerne/forældrene
bakker så godt op om det sociale liv
på holdet.

Til slut vil jeg minde om, at vi træ-
ner indendørs fodbold om tirsdagen
fra kl. 17-18 i Torebyhallen. Begyn-
dende fra uge 43.
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U10 til Søndersø Cup 2017
Kenneth, Morten og Flemming
trænere for TGB U10

TGB´s U10 drenge havde en mega
god weekend til Søndersø Cup på
Fyn den 11. – 13. august. En weekend
som bød på en masse fodbold samt en
masse socialt samvær børn og foræl-
dre imellem.

Det var ligeledes en turnering, som
udviklede de unge spilleres taktiske
forståelse, samt beviste at indstudere-
de øvelser fra træningsbanen giver
flotte mål i kampene.

Alt i alt et godt og lærerigt stævne
for spillerne, men i særdeleshed en
fantastisk hyggelig weekend for spil-
lere og forældre på tværs af årgange-
ne.

TGB stillede i alt med 6 hold til
cuppen – 3 drenge- og 3 pigehold,
samt en masse medlevende forældre,
der fyldte godt på campingområdet.
Super opbakning.

Forza TGB!

Spillere og trænere i deres nye flotte trøjer der er sponsoreret af Raaco,
Chalot Hair, Stendahlgaard Murerfirma samt Guldborgsund Tegnestue.
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75 SFO piger deltog i årets Pigeraket på SUNDskolen…

Af Martin Ørsted - Pigekoordinator
Pigeraketten - en dag med fod-

bold KUN for piger.
Alt i alt en rigtig god dag! Vi havde

først på sæsonen fået tildelt d. 14. au-
gust af DBU :-(… 1. skoledag - MEN
da TGB ikke har afholdt Pigeraketten
de sidste par år, så havde NFC også
booket SUNDskolen, men med lidt
snak frem og tilbage fik vi lov at
overtage NFC’s dato - så stor tak til
NCF for dette…

Desværre kostede det så et par træ-
nere, da vi nu havde rykket. Heldig-
vis har vi nogle dygtige piger i 8/9
klasse på SUNDskolen, og de ville

ALLE gerne hjælpe til, så efter kort
snak var SUNDskolen også på. Tina
fra SFO’en fik koordineret, at vi også
fik nogle af eleverne med, som havde
idræt som valg, så der var noget fag-
ligt med i det.

Lars H fik lige fat i Kvickly, som
sponsor af frugt og juice! Så tak for
det.

Så var vi klar!
Dagen startede med opstilling,

hvor eleverne blev delt ud i grupper i
forhold til de 5 planeter/stationer,
som ‘Raketten var delt ind i (Mælke-
vejen, Solen, Mars, Uranus og Sa-
turn).

De friske SFO piger er samlet i den oppustelige fodboldbane.
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Nu var vi helt klar, og solen og det
gode vejr var også på plads. Stille og
roligt kom alle deltagerne fra
SFO’erne dryssende med pædagoger-
ne. I alt 75! Så gik det hele igang ef-
ter lidt introduktion/historie. Inde i
“Rumraketten” løb alle pigerne ud i
deres gruppe og gik igang, så de kun-
ne løse deres missioner ude hos
“Rumvæsnerne/trænerne” på de 5
planeter, hvor alle de store elever
stod klar til at modtage.

Efter ca. 1½ time var der pause
med frugt og juice, og bagefter fik
deltagerne brændt det sidste krudt af,
hvor de var rundt på de sidste 2 sta-
tioner.

Alt i alt en rigtig god dag med hele
75 piger, som nu er blevet endnu me-
re fodboldspillere.

OBS: Har I en pige/søster, som
kunne tænke sig at starte på fodbold?
Så check lige træningstiderne ud - vi
kan godt bruge flere!

Haltider 2017/18
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Nu kan du læse Klatten på nettet.
Gå ind på TGB's hjemmeside og se alle
billederne i farver:
> www.tgb-info.dk

> OM TGB
> KLATTEN

> Vælg den udgave, du vil læse
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DBU’s Fodboldskole 2017 i Toreby
Af Morten Refnov

Der var lagt op til en uge med
græs på knæene, masser af spil og
tekniske øvelser – en uge med
masser af fodbold på skemaet. Det
var vigtigt for os, at spillerne fik
en oplevelse af, at have udviklet
sig som fodboldspiller efter en uge
på DBU’s Fodboldskole i TGB. I
2017 blev det i anledningen af 25
års jubilæet for EM guld, lagt fo-
kus på skills 1992.

I år var der en ny trænerleder
med, Lars Hansen, som er ung-

domsformand i klubben og træner
Små Sko i Sundby. Jeg er ikke i
tvivl om, at alle er klar over, hvad
vi har lavet på fodboldskolen i år,
da Lars har været rigtig flittig til at
tage billeder og ligge små film op
på facebook. Håber det har givet
alle jer forældre et indblik i, hvad
en uge på fodboldskolen bl.a. går
med.

Vi så spillere - drenge og piger –
hovedsageligt fra TGB, men også
fra andre klubber. Det gav bedre
træning, at spillerne mødte nye og

Alt vejr er fodboldvejr.
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andre spillere, både for vores egne
spillere og for spillerne fra andre
klubber. DBU fodboldskolen
handler ikke om at skaffe nye spil-
lere, men om at alle klubber kan få
bedre spillere, og vigtigst - at
børnene fik en på opleveren i en
hel uge i sommerferien.

Fodboldskolen var i år besøgt af
96 spillere, fordelt i 6 grupper af
16 spillere, som kom fra klubber-
ne.
- TGB
- B-Frem
- Øster Ulslev
- DMI
- NFC

I år var vi dog lidt udfordret på
vejret. Der var flere dage, hvor det
var overskyet, og enkelte dage
kom der korte byger. Fredag var
dog den helt store synder, hvor det
regnede fra vi kom, til vi gik. Det
var dog ikke noget, der afholdt
ungerne fra at spille fodbold. Som
nogen af pigerne sagde: Rigtige
fodboldspillere spiller også i regn-
vejr. 

Da vi havde tjekket vejret op,
inden fodboldskolen startede, hav-
de vi allieret os med Jan fra hal-
len, så vi havde mulighed for at gå
i hallen, hvilket de to yngste grup-
per benyttede sig af to af dagene.
Stor tak til Jan for lån af hallen.

Friske piger med supergodt humør.
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Alle spillerne mødte spændte op
mandag morgen i uge 26, klar til
at starte en uge i fodboldens tegn.
Det samme var alle trænere og as-
sistenter. Igen i år var der ingen
problemer med at få trænere og
assistenter, der var sågar venteliste
for at blive træner.

Traditionen tro blev der om
fredagen afholdt en lidt utraditio-
nel fodbolddag som afslutning på
en lærerig uge, hvor det stod på
sjov og ballade. Hver trænergrup-
pe havde lavet en anderledes fod-
boldaktivitet.

Jeg vil gerne sige mange tak til
de trænere og assistenter, der
valgte at tage en uge af deres
sommerferie og bruge den i TGB
på fodboldskolen sammen med
trænerkollegaer og spillere.

Mange tak for hjælpen og jeg
ser frem til endnu en DBU fod-
boldskole i 2018, hvor jeg håber
at se jer trænere og assistenter til
endnu en uge i fodboldens tegn,
og ikke mindst alle vores unge
fodboldspillere.

Også stor tak til Ilse, som tradi-
tionen tro, sørgede for forplejning

Nogle af deltagerne fra gruppe 1 har en lille hyggestund mellem kampene på
den oppustelige fodboldbane. Kendetegnende for hele fodboldugen er det
med godt humør og fællesskab på tværs af køn.
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til os alle sammen. Hun fik også
solgt godt i kiosken til alle de fri-
ske deltagere, som havde bestilt
sportsboller, eller lige skulle have
fyldt sukkerdepoterne op 

Også stor tak til Kvickly, som
igen i år sponsorerede frugt til vo-
res eftermiddagspause.

Flere billeder/film fra fod-
boldskolen kan ses på klubbens
facebookside.

Gruppe 2 fandt andre måder at bruge de små toppe på.
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Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe ung-
domsafdelingen i vores klub. Derfor har vi for mange år
siden dannet et reklamehold, som vi kalder "De Gamle
TGB`ere".

Vi stiller vores tid til rådighed til omdeling af reklamer,
så vi kan tjene nogle penge til de unge fodboldspillere i
klubben.

I samarbejde med ungdomsafdelingen omdeler holdet
reklamer i Marielyst og Nykøbing F. området for bl.a.:

Reklameomdeling

Hvis du vil gøre brug af "De Gamle TGB'ere", så skal
du kontakte:

Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk
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Har du
eller

kender du èn, der har
sommerhus til udlejning?
Få det lejet ud gennem DanCenter A/S (Dorte Bjerg Nielsen)

og du støtter Toreby-Grænge Boldklub.

Ring til Dorte på tlf. 25 27 80 58

HUSK: Oplys, at du støtter TGB.

Dorte kontakter udlejer - såfremt aftale - støttes TGB med kontanter.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg

til Klatten er:

SØNDAG
DEN 26. NOVEMBER 2017
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Når de 4 "postmænd" 4 gan-
ge om året på cykel leverer
Klatten til klubbens sponso-
rer, passive medlemmer og
Støtteforeningens medlem-
mer, støder de på deres ca.
150 km lange tur på mange
forskellige skilte med påbud,
forbud, henvisninger og ad-
varsler som her, hvor der ikke
er tvivl om dræbersneglenes
opholdssted.




