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gik der ikke mange sekunder, før ungdommen
overtog pladsen!
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Nu er 3. udgave af årets "Klatten"

udkommet, og der har som sædvan-
ligt været indlæg og billeder, der for-
tæller om begivenheder, der er sket i
klubben siden sidst.
Redaktionen takker for de indkom-

ne indlæg og billeder, der dækker lige
fra "de gamle" til ungdommen. Det er
glædeligt, at Ivy Holm fra U16 Piger
har skrevet et flot indlæg om deres
Sky Camp i Systofte. Vi opfordrer de
unge spillere til at skrive indlæg, da
det også er spændende at høre ople-
velserne fra deres side.
Den største ændring omkring

klubhuset er flytning af skure, der nu
står samlet på pladsen, hvor cykelsta-
tiverne stod. To står helt sammen og
det 3. står nogle meter fra, så der kan
laves en overdækning til gavn for
sommerlige aktiviteter.
Flytning af skurene har også haft et

andet formål, nemlig at gøre plads til
den af Støtteforeningen etablerede le-
geplads, der blev indviet 20. septem-
ber 2018 kl. 17.00, hvor Martin
Lohse fra Guldborgsund kommunes
udvalg for kultur, fritid og bosætning
klippede snoren over.
Efterårsturneringen er godt i gang,

men det er for tidligt at lave en over-
sigt over holdenes placering.
Det skal dog nævnes, at senioraf-

delingen er kommet langt med pro-
jektet med at være med i toppen af
tabellen i Serie 1 og Serie 3. Begge

hold ligger i skrivende stund nr. 1, og
der en en positiv udvikling på begge
hold, hvor cheftræner Lasse Nagel og
assistenttræner Allan Petersen med
assistance af holdleder Käthe Peder-
sen har et godt tag på det forholdsvis
unge mandskab, der spiller i Serie 1.
Næste udgave af Klatten udkom-

mer i december, hvor vi har artikler
om bl.a. Fair Play stævnet, der afhol-
des søndag den 30. september 2018,
ungdomsafslutning den 27. oktober
2018 og træner-, leder- og sponsorfe-
sten den 10. november 2018 samt
meget mere.
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Herre Senior efterår 2018
Drømmen gik i opfyldelse...

Af Lasse Nagel
At TGB er min klub, kan der ikke

herske nogen tvivl om. Det var her,
jeg slog mine første folder som spiller
og faktisk også som træner. Efter 6 år
som træner i Væggerløse og en lille
pause efter, var der slet ingen tvivl
om, at jeg drømte om og komme
tilbage til MIN klub. Derfor startede
jeg lidt op som spiller, men da jeg
blev spurgt om at overtage efter
Jesper Bøgh, skulle der ikke mange
sekunders overvejelse til. Det var lige
præcis den udfordring, jeg havde
drømt om.
Jesper Bøgh har gjort et fantastisk

godt job i klubben og har været med

til at genrejse TGB’s Herre Senior
afdeling. Det er en dygtig flok af
unge spillere, som har et
tilhørsforhold til klubben, hvilket gør
det utrolig stærkt. Jeg havde en klar
fornemmelse af, at de var klar til at
tage et skridt mere.
Derfor indledte vi efterårssæsonen

med at træne tre gange om ugen. Der
er blevet trænet rigtig godt og flittigt
af mange spillere. Det skulle give os
en fordel, og det kommer efterhånden
mere og mere til syne i kampene. Stor
ros til spillerne for at tage den
ændring seriøst. Faktisk er vi fortsat
med de tre gange om ugen, hvor
mandagen nu er frivillig. Der
kommer stadig et flot antal hver
gang, hvilket er utrolig fedt. Vi har jo

Seniortruppen efterår 2018.
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også været heldige at få en del tilgang
af dygtige spillere, som mange har et
tilhørsforhold til klubben. Det er
utrolig glædeligt, at vi igen er en
klub, som kan tiltrække så dygtige
spillere, og endnu mere dejligt er det,
at det er gamle TGB’ere, der vender
tilbage. Velkommen til jer alle
sammen.
At træning og fokus giver

resultater kan slet ikke diskuteres.
Der skal bare mere til, hvis tingene
skal lykkes på den lange bane. Derfor
er der også lagt en del kræfter i det
sociale samvær. Både i opstarten og i
løbet af sæsonen, har vi haft flere
hyggelige arrangementer med
spisning. Det er med til at rykke hele
afdelingen tættere sammen, hvilket
også er en vigtig prioritet for mig.
En anden vigtig prioritet i efteråret,

har også været at få større fokus på
vores 2. hold. Det hold, som vi nu
internt kalder talentholdet. Med den
øgede tilgang til hele afdelingen, stod
det hurtigt klart, at vi ville kunne lave
to slagkraftige hold, hvor rigtig
mange af dem er spillere, som træner.
Talentholdet er pt. placeret i serie

3, og med det materiale, som
pludselig var til rådighed, var det
meget klart, at vi skulle gå efter en
hurtig oprykning til serie 2. Det ser
pt. meget fornuftigt ud, og Danny og
jeg arbejder benhårdt for at
målsætningen om at vinde rækken
bliver fuldført.
1. holdet. er også kommet rigtig

fint i gang med efteråret. Der er
blevet ændret lidt på spillestilen

henover sommeren, så med de nye
tilføjelser til truppen, vil der naturligt
gå nogen tid, før vi topper. Nogle af
tingene er dog gået hurtigere end
forventet. I kraft af den øgede
træningsmængde og spillernes
træningsvillighed, har vi flyttet os på
flere parametre. Det havde jeg ikke
turde drømme om allerede, men det
glæder mig selvfølgelig. Der er godt
humør i hele truppen, og der bliver
arbejdet rigtig godt med tingene.

Lasse Nagel vikarierede for Jesper
Bøgh den 16. juni 2018 med en 4-1
sejr mod Eskilstrup BK.
I baggrunden ses seniorformand og
målmand Jonatan Jørgensen.
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I skrivende stund har talentholdet
spillet syv kampe i turneringen. Det
har givet en pointhøst på hele 19
point, som betyder, at vi er placeret
på en flot 1. plads med hele fem point
ned til nærmeste forfølger. Der
resterer fem kampe, så det ser rigtig
godt ud.
1. holdet er ligeledes kommet

rigtig godt fra start. Der er nu spillet
fem kampe, og her er det blevet til 13
point og en foreløbig 1.plads i Serie
1.
Det er super flot af alle spillere, at

vi har formået at holde så stort et
fokus. Det er svært i en hverdag, hvor
de også skal passe job, skole,
kærester og alt muligt andet. Men det
går godt, og der er god stemning i
hele afdelingen.
Til sidst vil jeg også sige, at det er

dejligt med al den opbakning der er
til de ændringer og nye tiltag, der
bliver søsat. Vi er blandt andet igen
startet op med stadionspeaker til
hjemmekampe og andre småting. Og
vi kan jo glædeligt konstatere, at der
kommer mange flere mennesker til

vores kampe, end vi er vant til. Det
giver liv i klubben og ikke mindst hos
Ilse. Det er virkelig sjovt at være en
del af, og jeg elsker hvert et minut i
MIN KLUB.
PS. Når dette skønne klubblad

udkommer, så ved vi meget mere om
udfaldet af sæsonen. Jeg håber
selvfølgelig, at vi stadig har samme
placeringer.

Trænerskifte i TGB's
seniortrup.
Jesper Bøgh tv giver stafetten
videre til Lasse Nagel, der nu
vender hjem til sin
barndomsklub.



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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U11/12 pigerne
Af Gitte Møller
TGB’s U11/12 piger startede i

foråret med deres første kamp på
en 8-mands bane og dermed deres
debut inden for turneringsfodbold.
Holdet består pt. Af 10-12 spillere,
hvor halvdelen er fra 2008 og
halvdelen fra 2007. 2008 pigerne
spiller altså en række over deres
alderstrin. (fra efteråret har vi og-
så fået en spiller fra 2009)
Jeg må tilstå, at jeg var en smu-

le bekymret for, hvordan det skul-
le gå, da vi på det tidspunkt lige
havde været igennem en svær in-
dendørssæson, hvor det virkede
som om, at alle de hold, vi plejede
at spille mod, pludselig var blevet
30 % dygtigere og større end os.
Pigerne overraskede dog og vi-

ste en langt større forståelse for
det at stå/spille på en større bane,
og vi endte i foråret på en 3. plads
ud af 6 hold.
Så da efterårssæsonen gik i

gang, var pigerne helt med på,
hvad det her handlede om, og vi
kørte på med fuld gas og med
nogle erfaringer rigere fra foråret.
Dette har vi nu den glæde at se i
stillingen i vores pulje, hvor vi lig-
ger nr. 1 med 4 sejre og kun et
knebent nederlag.
Hvad der er endnu vigtigere er,

at pigerne viser en kæmpe fod-

boldmæssig udvikling. Dette både
hvad angår pigernes færdigheder,
men også deres forståelse for spil-
let. De spiller op på hinanden og
”lægger af”, de spiller hinanden i
dybden, de spiller bredt, laver
indlæg osv. Alt sammen ting, der
bevidner en større forståelse for
fodboldspillet. Derudover skal pi-
gerne også have ros for, at de har
forstået, at sejre ikke kommer af
sig selv – det skal man kæmpe for
i hver kamp. Det gør de så san-
delig - endnu en ting der har
udviklet sig siden forårets kampe.
Så mangler vi bare, at pigerne
tager denne kampånd og koncen-
tration med til træning, for her kan
vi klart blive bedre.
Alt i alt er det en stor fornøjelse

at træne disse piger, og jeg glæder
mig til fortsat at arbejde med dem.

Pigernes sejrsdans efter den længe
ventet sejr over B. 1938.



Piger på Systofte Sky Camp
Af Ivy Storm

Lørdag d. 25/8 havde Per og Re
ne arrangeret en rystesammentur
for os piger. Vi havde forinden
spillet kamp i klubben, hvor vi hev
en sejr hjem på 31 mod Præstø IF.
Selvom vejret ikke var med os,

kørte vi i samlet flok til Systofte
Sky Camp.

Efter vi havde fået pakket vores
ting ud i teltene, udforskede vi
skoven, mens trænerne satte gang
i bålet. Vejret var med tiden blevet
dårligere, og det styrtede ned i

12

Fie og Ivy th hygger sig på Systofte Sky Camp.
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stride strømme, hvilket tvang os til
at blive i bålhytten.

Mens regnen trommede på
taget, spiste vi kage, spillede kort
og fik snakket på tværs af årgan
gene. Vejret havde bedret sig for
en stund, og vi rykkede ud fra bål
hytten. Per og Rene havde fundet
på aktiviteter og konkurrencer,
som vi kæmpede os igennem. Vi
konkurrerede for eksempel i økse
kastning, og fik testet vores inder
sider i fodboldbowling.

Da tiden nærmede sig aftens
mad, blev vi delt ind i grupper,
hvor vi i hver gruppe fik uddelt
opgaver. I vores gruppe fik vi ud
delt den nemme opgave, at dække
bord. Vi skulle også i hver gruppe
lave vores egne pizzaer, hvilket
satte en stor konkurrence i gang,
for hvem fik prisen for den bedste
og flotteste pizza?

Efter vi havde spist, ryddet af
bordet osv. satte trænerne for alvor
gang i bålet. Der var blevet købt
chips, kiks og skumfiduser ind til
den store guldmedalje. Vi sad alle

rundt om bålet og grillede skumfi
duser, spiste chips og prøvede at
komme igennem sangen “Under
stjernerne på himlen”  uden held,
det var så hyggeligt og rart, at vi
alle trods aldersforskellen kunne
snakke og lave pjat med hinanden.

Klokken havde for længst pas
serede midnat, da vi begyndte at
krybe til køjs. Næste morgen star
tede vi dagen med brunch, lavet
af trænerne. Da der var blevet
spist færdigt, fik vi ryddet op, så
bålhytten så nogenlunde ren ud. Vi
var alle trætte, men holdt humøret
højt, mens vi igen konkurrerede i
fodboldbowling. Forældrene kom
klokken 12 og hentede os. Selvom
det var en dejlig tur, var vi klar til
at komme hjem og få et bad efter
et døgn i en våd skov.

Det var en dejlig og ikke mindst
hyggelig tur, som ingen af os tøser
ville være foruden. Det var skønt,
at vi piger snakkede på kryds og
tværs af årgangene, og at vi har to
trænere, der bruger så meget tid
samt kræfter på os.
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Veteran Masters
Af Dan Petersen
Holdleder for de gamle DRENGE

En spændende sæson lakker mod
enden. Masser af kampe er kæmpet.
Et helt nyt hold har fået deres eget liv
i TGB.

Et hold hvor det vigtigste kriterie
for at deltage er, at man er født i
1968 eller før. Kort sagt vores
GRAND MASTERS hold.

13 kampe, 18 point. Kunne det ha
ve været flere? JA, men er mange po
int nu også altid kriteriet for succes?

På vores hold må svaret være NEJ.
Vi spiller for at vinde, og har da også
fået et par uforglemmelige kampe på
vores CV. 74 sejren i VB/38 med
Verner (alderspræsidenten fra 1946)
som HATTRICK KONGE. Ligeså
må det nævnes, at vi er det eneste
hold, der har taget point fra Tingsted,
33 på udebane og så den komfortab
le 41 sejr over NFC, som ellers stil
lede med et meget kompetent (og
hårdt spillende) hold.

Bagerst fra venstre: (På dagen ikke spillende) holdleder Dan Petersen, Kim
Nielsen, Brian "Bokser" Rasmussen, Stig Romme, Jørgen Wandrup, Per
Bolin, Ole Rommelhoff og 1. målmand (p.t. skadet) Carsten Rajczik.
Forrest fra venstre: Finn Navntofte, Egede Dalby, Kurt "Rassi"
Rasmussen, Verner "Hattrick" Rasmussen og Carl Otto Sønderup.
Foto: Preben Arildsen
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Efter disse kampe var der ingen
grænser for optimismen på holdet.
Floskler som "Er vi nu i opryknings
fare", "hvem skal have tæv næste
gang" o.s.v., røg gennem omklæd
ningsrummet. Knap så optimistiske er
tonerne, når vi så har tabt til Systofte
og bøtten med varmecreme stort set
er tømt. Så er det mere, "kan du evt.
finde en anden til næste gang?" og
"Ja , jeg tager sgu lige et par piller før
kampen for at klare den"

Men til alles store ros skal det si
ges, at det er lykkedes at stille 11
mand til kamp hver gang, og uanset
resultat så har sammenholdet holdt
hele vejen over kampe, træninger (5
styks), grillpølser i Boksers baghave,
smørrebrød efter sidste kamp i forå
ret, holdlederens drillerier til dem, der
er Facbookfri og ikke mindst de gan

ge, hvor vi har været så mange, at
nogen har måttet sidde over.

Det har været dejligt at se alle, men
specielt vores comeback kids Stig
Romme, Carsten Rajczik, Michael
Engel og Per Bolin er vi glade for at
sige velkommen tilbage til. Det var
mer det gamle GULE hjerte. Her skal
Jan Schmidt nok også nævnes, da
hans skadesfrekvens gør, at hver
kamp for ham kan betegnes som et
COME BACK :)

Heldigvis mødes vi til en sidste
kamp den 20.9. mod Tingsted og til
vores fælles afslutning med de andre
veteranhold den 5.10.

Så med en stor TAK for i år og et
VI SES til FORÅRET skal lyde

FORZATGB.

TGB's Grand Veteran Masters hold i kampen mod B1938/VB gav mange
angreb og skud på mål, men det kneb med målscoringen.
Foto: Preben Arildsen
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Fodboldpiger hænger ikke på træerne!
-de sover i dem!
-Sådan gjorde vores U16 piger
en sen august weekend i Sy-
stofte skoven.

Af René Kok
Fodboldpiger midt i teen-age årene

hænger virkelig ikke på ”træerne”.
Der er mange tilbud og andre interes-
ser, der lokker pigerne væk fra fod-
bolden, så vi må gøre en indsats for at
holde fast i dem. Sociale arrangemen-
ter er en vigtig del af fastholdelsen,
og det er vi bevidste om i TGB.
Klubbens ældste pigeårgang 03 har

fået selskab af årgang 04, der ellers
har spillet sammen med 05'erne de se-
neste sæsoner. For at ”bygge bro”
mellem årgangene, og få sammenhol-
det op og stå, tog vi pigerne med en
tur til SKY CAMP i Systofte skoven.
En weekend a la overlevelse, hvor pi-
gerne selv skulle save og flække
brænde til madlavningen over bål, og
hvor overnatningen foregik i hæn-
gende telte mellem træerne.
Vejrguderne var ikke ligefrem med

os, men det betød bare, at vi måtte

rykke tættere sammen om bålet, og
der blev hygget med kortspil, fælles-
sang og røverhistorier.
Konceptet kan absolut anbefales til

alle, der kan lide at være i naturen.
Det er ikke så primitivt, som det ly-
der, og vi kan anbefale at besø-
ge http://www.treelife.dk/ for mere
information.
De ”store” piger har taget rigtig

godt imod 04érne, og vi fungerer nu
som en god harmonisk trup. Der bli-
ver trænet flittigt, og med 2 hold til-
meldt i U16 turneringen, bliver det til
god spilletid til alle.
De sportslige ambitioner er ikke

specielt høje for efteråret, men der vi-
ses ind imellem takter, der giver for-
håbninger om en god kommende
forårssæson.
Vi er så heldige, at truppen fortsat

vokser, og vi byder gerne endnu flere
rutinerede, såvel som nye fodboldpi-
ger velkommen i truppen.
Vi (Per Stefaniuk og René Kok)

glæder os til udfordringerne fremover.

Der hygges om bålet og
mundene er fulde af
skumfiduser i de sene timer.
Det blev til kulinariske
oplevelse med pizzaer,
gryderetter og rodfrugter og
den helt store morgenbrunch
med bacon, pandekager,
røræg og alt hvad dertil
hører!
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Støtteforeningen
Af Stine Bendsen

I TGB´s Støtteforening sætter vi
en stor ære i at støtte ungdommen.
Vi laver en masse tiltag for at ind
samle penge, som vi kan give vi
dere til spillerne. Det er bl.a.
reklameomdeling og vores juleka
lendersalg. Sidstnævnte gav sidste
år et overskud på ca. 40.000 kr.,
som vi bruger på tilskud til holde
ne, udstyr samt vores årlige ung
domsafslutning.

I år har vi også med hjælp fra
sponsorer og fonde givet klubben
en legeplads. Ja, vi arbejder hårdt
for at kunne give en masse tilbage
til vores ungdomsspillere, men vi

kan ikke gøre det uden jer. Hvis I
ikke allerede er medlem, så meld
jer ind i Støtteforeningen. Kontin
gentet er min. 100 kr. pr. år, og det
kan indbetales på

konto 5067-1322449.
Hvis du, ud over det, har lyst til

at hjælpe os med vores arbejde, så
kontakt Støtteforeningens for
mand Morten Wilkki på mail
morten@wilkki.eu eller på tlf.

29 28 30 95.
Klubben og især vores ungdom

har brug for jer. Sammen står vi
stærkere og kan udrette meget
mere.
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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's Støtteforening har udelukkende som formål at støtte
aktiviteter i klubben, der gavner ungdomsspillerne. 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

Morten Wilkki - tlf.: 29 28 30 95

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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Fodbold Fitness for kvinder
Af Stine Bendsen

Fodbold fitness for kvinder
er i gang med sin 2. sæson. Nogle
er faldet fra, og nye er kommet til.

Til træning er vi i gennemsnit 12
friske kvinder, hvor der bliver
dyrket fitness, lavet boldøvelser og
spillet kamp, og vigtigst af alt, så
bliver lattermusklerne rørt.

Kvinderne udvikler sig hele
tiden, så vi trænere ser meget frem
til det kommende Lyserød lørdags
stævne, som vi skal deltage i. Det
er et stævne kun for Fodbold
fitness kvinder, der støtter en god
sags tjeneste.

Inden sommerferien havde vi en
træning med karate og selvforsvars
undervisning, og så havde vi hold

opstartsweekend på Marielyst
Camping, hvor vi nød god mad,
spillede fodboldgolf og spillede
med bomber balls.

Ja, vi hygger os, samtidigt med
at vi får motion, så lyder det, som
noget for dig, er du meget
velkommen.

Vi træner om torsdagen kl. 18
19 ved klubben.

Når vejret ikke mere er med os,
går vi i gymnastiksalen på
SUNDskolen, også på torsdage
kl. 18.30  19.45.

Har du nogen spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte træner
Christine Ørsted tlf. 28437884
eller træner Stine Bendsen tlf.
22474715.

Fodbold fitness kvinderne udviser stor koncentration under træning med
bolde.
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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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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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Legepladsen indviet
Af Preben Arildsen
Så kom endelig dagen, hvor lege-

pladsen ved TGB’s klubhus kunne
indvies.
Det skete torsdag den 20. septem-

ber 2018 i fint solskin og det skønne-
ste efterårsvejr med 24 graders
varme, da formanden for Støttefore-
ningen Morten Wilkki indledte festen
med en takketale til alle, der har væ-
ret impliceret med etablering af plad-
sen.

I sin tale fortalte Morten, at man fra
starten regnede med, at man bare
kunne lave en legeplads. ”Det er jo
bare en legeplads”. Men man blev
klogere. Det tog 2 år fra beslutning til
åbningsdagen, da det hurtigt viste sig,
at det krævede en hel del med ansøg-
ning af tilladelser, godkendelser, gift-
frit grus og meget mere. Derfor håber
Støtteforeningen også, at børn og un-
ge vil bruge den og passe godt på den,
som det var deres egen.

Formanden for Støtteforeningen Morten Wilkki holder sin takketale ved
åbning af legepladen.
Bestyrelsen fra venstre: Christel Romme, Mie Malmskov, Stine Bendsen,
Johan Vest Hansen, Anders Ringsing, Tage Hansen og Morten Wilkki.
Foto: Preben Arildsen
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En masse frivillige har brugt mange
timer, men det gør det ikke alene.
Derfor er foreningen dybt taknemme-
lige for, at Guldborgsund kommune
og Nordeafonden har bidraget med
store beløb, der har skabt det økono-
miske fundament for projektet. Uden
støtten havde det i overskuelig frem-
tid ikke være muligt at løfte projektet
for Støtteforeningen.

Resten af pengene til projektet
fandt man ved at banke på dørene hos
de lokale virksomheder og borgere.
Opbakningen var stor, og det takkede
foreningen for.
Ved siden af boldskurene er opsat

en sponsortavle med alle bidragsy-
derne.

Filialdirektør for Nordea Maribo Susanne Hansen tv overrakte på vegne af
Nordeafonden kr. 25.000,00 til Støtteforeningens formand Morten Wilkki.
Foto: Preben Arildsen
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Morten Wilkki udtalte videre, at
den nye moderne legeplads giver
TGB mulighed for at sætte legen og
samværet i centrum, samtidig med at
vi som klub bidrager til en positiv
udvikling i området.
Det er en stor glæde, at se den fri-

villighed og arbejdsindsats, der er
lagt i at forskønne arealerne foran
klubhuset. Boldskure er vendt,
kridtvask fjernet, og alle fliser er
taget op og lagt igen.
Formanden overdrog hermed lege-

pladsen til TGB med den vished om,
at der på bedste vis vil blive draget
omsorg for pladsen.
Efter Mortens takketale overtog fi-

lialdirektør i Nordea Maribo Susanne
Hansen ordet, og på vegne af Nodea-
fonden overrakte hun en check på kr.
25.000,00.

Nordeafonden har lagt vægt på, at
legepladsen og klubben understøtter
lysten til alle former for motion, leg
og fysisk aktivitet.
Martin Lohse, som er formand for

Guldborgsund kommunes kultur, fri-
tid og bosætning, stod klar med sak-
sen, så snoren kunne klippes over.
Inden da udtrykte han sin glæde på

kommunens vegne over at kunne væ-
re med til at indvie legepladsen.
I Støtteforeningens ansøgning blev

der lagt vægt på at sætte legen og
fællesskabet i centrum.
Martin Lohse sagde, at hvis der er

noget, han tror, så er det, at den ver-
den vi lever i, skal vi fastholde den
lyst, evne og ansvar til at invitere ind
i fællesskabet. I dag kan fællesskabet
have trange kår, hvor nogle grupper af
mennesker bliver udelukket, fordi der
bliver bygget hegn i stedet for at in-
vitere til fællesskab.
Efter at have talt om fællesskab,

sammenhold, drømme, ideer, kram og
meget mere, klippede Lohse snoren
over og åbnede legepladsen, hvorefter
alle børn indtog pladsen.

Martin Lohse klipper snoren over og
åbner legepladsen.
Foto: Preben Arildsen

Så er man klar til at udlevere gratis
grillpølser og sodavand.
Foto: Preben Arildsen
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U14 Drenge
Af Søren Windelev
(en af De Gamle)
KLATTENS UDSENDTE

NY SÆSON – nu for første gang med
11 mand, stor bane og off-side kendelser.
Den første kamp lørdag d. 18. august

mod NFC. AFLYST !! Den store klub har
trukket holdet, så nu må vi vente til næste
lørdag med præmierekampen.
Så blev det endelig tid til sæsonens 1.

kamp, som var hjemme mod Vording-
borg.
De Gule spillede en flot kamp med

fremragende førstegangsafleveringer og
vandt fuldt fortjent med 5-0 efter 2-0 ved
pausen. Målscorere i 1. halvleg var Fre-
derik M og William og i 2. halvleg Dilan,
Noah og Frederik D.
En stor fornøjelse at se drengene pres-

se over hele banen mod et godt teknisk
hold fra Vordingborg. God opbakning fra
de mange supportere, der spændt venter
på næste kamp.
Onsdag d. 28 hjemmekamp mod top-

holdet fra Holmegård. Det blev en svær
kamp mod et godt hold. Midt i første
halvleg bragte Mathias De Gule foran på
et brag af et straffespark, men Holmegård
udlignede til 1-1 kort før pausen.
I anden halvleg fik TGB bedre fat i

spillet, og midt i halvlegen scorede Peter
et flot langskudsmål.
Det skulle vise sig at være sejrsmålet,

for ved slutfløjtet var stillingen 2-1 til De
Gule. En meget flot arbejdssejr til TGB,
som efter 2 kampe nu har maximumpo-
ints.
Lørdag kl. 10.00 i Toreby: Hjemme-

kamp mod Næstved. Allerede efter 5 mi-

nutter scorede Peter til 1-0. Herefter gik
det slag i slag: 2-0 ved Noah, 3-0 ved
Peter og efter en Næstved reducering 4-1
ved Frederik M og halvlegsføring på 5-1
ved Peter på straffe.
Straks i 2. halvleg blev det 6-1 ved

William. Resten af kampen var ”noget
rod” og Næstved reducerede 2 gange til
slutstillingen 6-3. Det skal dog bemær-
kes, at 2 af vores midtbanespillere udgik,
én i starten af 2. halvleg med en skade og
én allerede efter 15 minutter, da han
skulle spille på U16??
Jeg synes, at det er fint, at nogle spil-

lere får noget mere modstand i en højere
række, men kun når ens eget hold ikke
spiller. Dette skal ikke ses som en kritik
af den enkelte spiller, men det må kunne
løses af de to holds trænere.
Sidste kamp i 1. halvsæson blev af-

viklet i Nakskov en tirsdag aften og
udviklede sig til en massakre af hjemme-
holdet.
Målstimen startede i det 5. minut af

Oscar på hovedstød!!! Herefter gik det
stærkt med scoringer af Frederik M og
Noah inden Mathias sluttede 1. halvleg af
med et vaskeægte hattrick til pausestil-
ling på 6-0.
I 2. halvleg tog De Gule det lidt med

ro, men scorede alligevel 2 gange ved
Lucas og Frederik D, så slutresultatet
blev 8-0 til TGB. De medrejsende fans
havde en dejlig aften.
Efter 1. halvdel af turneringen ligger

De Gule på en fornem 1. plads med
maksimumpoint og en målscore på 19-4
Referat af resten af sæsonen følger i

næste nummer af KLATTEN. (se den før
jeres nabo)
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Flytning af skure
Af Preben Arildsen
Et af årets tungeste projekter i

klubben var, da de 3 skure skulle flyt-
tes for at gøre plads til Støtteforenin-
gens legeplads.
Skurene foran cykelstativerne ved

klubhuset måtte vige pladsen for le-
gepladsen, og skuret bag klubhuset
ved petanquebanen blev flyttet om
ved siden af de to andre.
Anders Ringsing, Claus Pihl og

Henrik Romanski skal have stor tak

for planlægning og udførelse med
optagning af fliser, planering af area-
let og lægning af fliserne på ny. Også
en stor tak til alle dem, der hjalp til
med arbejdet.
Troels Jørgensen A/S stillede kran

til rådighed, og kranfører Karsten
Hansen udførte flytningen af skurene
med kranen, der havde den fornødne
kraft til at løfte en vægt på ca. 4 ton.

Kranen fra Troels Jørgensen A/S kom på arbejde, da Karsten Hansen
flyttede de 3 skure.
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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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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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Fodboldskole
Af Lars Hansen
TGB har endnu en gang afholdt

fodboldskole under DBU, og det
blev en (sol)strålende succes.
82 glade børn trænede under

tropiske forhold. Det var virkelig
varmt, og vores baner var knastør-
re og stenhårde, men glæden og
entusiasmen blandt deltagere, træ-
nere og trænerassistenter var i top,
som den plejer at være.
Kvickly sponsorerede 600 styk-

ker frisk frugt og Burger King gav

store poser med isterninger, der
var et kærkomment og eftertragtet
afbræk på "savannen". Ilse knok-
lede på og leverede dagligt - va-
nen tro - et formidabelt
middagsbord til trænere og assi-
stenter samt frisksmurte sandwich
til børnene.
Der blev sjasket med vand og

isterninger, spist is og frugt, men
naturligvis var hovedvægten på
det, det handlede om. Der blev
spillet og trænet fodbold til den

En tiltrængt frugtpause under træningen i den tropiske varme.
Æbler og bananer fra Kvickly Nykøbing F gjorde godt.
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store guldmedalje. De hårde baner
kostede ømme fødder, og vabler
var heller ingen sjældenhed dette
år.
Der var igen rigeligt med dejlige

fodboldkyndige mennesker, der
under en uges ferie byttede sand-
strand og badevand ud med træ-
ning og instruktion af børnene på
TGB´s fodboldskole. Tusind tak
for det ;-)
Så var der en uhørt sjældenhed.

En 10 års jubilar. Klaus Hansen
deltog som træner for 10. år i træk.
Imponerende! mange mange tak til
Klaus.
Vi håber at se mindst lige så

mange deltagere igen til næste år,
hvor TGB naturligvis atter en
gang inviterer til fodboldskole.

Gruppe 2 sparker straffespark.

TGB´ s formand Morten Refnov tv
står med Klaus Hansen, der kunne
fejre 10 års jubilæum som træner på
DBU´s fodboldskole i TGB.
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Legepladsens arbejdshold
Af Lars Hansen
I forbindelse med det fine lege-

pladsinitiativ fra Støtteforeningen tog
de trofaste "arbejdsmænd" fra TGB
også et initiativ. Der skulle ske noget
med de skæve fliser bag boldskuret
og skurene skulle også flyttes.
Da åbningen af legepladsen blev

annonceret til 20. september i slut-
ningen af august, satte Peter Wessels
tropper fut i tændhætten. Over en
lørdag eftermiddag blev 22 tons fliser
flyttet. Der blev sat nye bærepunkter
af til en omplacering af skurene og
vupti, så blev der etableret en base
med åben horisont. Der er, blandt det
arbejdende folk, planer om overdæk-
ning og udvidelse af fliseområdet in-
kluderende et ildsted med henblik på
mange goder eftermiddage og af-
tenstunder fremover.
Et vigtigt og velkomment træk

med legepladsen af vores utrættelige
og uundværlige Støtteforening og et
mindst ligeså vigtigt og kærkomment
follow-up af vores utrættelige og
uundværlige arbejdsstyrke, hvor jeg
vover at fremhæve trioen Anders
Ringsing, Claus Pihl og Henrik Ro-
manski.
Der er mange, der hjælper til i

TGB. Noget er synligt, og andet er
mindre synligt. Alt har en betydning,
og når jeg nu har vovet at fremhæve
nogen, er det ikke for at tilsidesætte
andre. Men de her 3 knægte er altså
med hver eneste gang, der skal knok-
les og bruges knowhow. De medbrin-
ger såmænd også maskiner og andet
grej. Ligeledes ser de det som en

æressag, at klubben ikke belastes
økonomisk, og de leder efter materi-
aler og maskiner til billigst mulig
pris, og det er ofte gratis!
Fantastisk siger jeg bare!

Det stærke arbejdshold, der knoklede
med optagning af fliser m.m. består
bl.a. fra venstre af Per Stefaniuk,
Henrik Romanski, Anders Ringsing,
Rene Kok og Jimmy Larsen.

De tre skure er placeret på de nylagte
fliser. Legepladsen ses til højre.
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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 2. DECEMBER 2018
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub






