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TGB's anlæg er altid fyldt med fodboldfolk, både til
træning og kampe, som her på billedet, hvor ca. 300
tilskuere besøgte pokalkampen TGB vs HB Køge
tirsdag den 13. august 2019.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Vi er langt henne i efterårssæsonen

og årets 3. udgave af Klatten er ud-
kommet.
Redaktionen takker for indlæg og

billeder, og til læsernes oplysning er
der en masse spændende artikler i
dette nummer, heraf også nogle gode
indlæg fra ungdomsafdelingen.
Hos TGB er der aktivitet hele året,

og efter sidste nummer af Klatten er
der sket mange ting i klubben.
I sommerpausen - uge 27 - blev

DBU’s fodboldskole afholdt med 89
deltagere, og en masse ledere, trænere
og assistenttrænere brugte en uge af
deres sommerferie på de unge talen-
ter. Stor tak til alle.
LF-Serie holdet havde en svær start

på efterårssæsonen. Holdet havde
spillet sig frem til 1. runde af Syd-
bank Pokalen, hvor de på hjemmeba-
ne trak HB Køge fra 1. division, og
kampen blev spillet tirsdag den 13.
august 2019.
Der var lagt op til en rigtig fod-

boldfest. Grillen var tændt, så tilsku-
erne kunne mæske sig i grillpølser, øl,
vand og is.
På forhånd var det en umulig opga-

ve, og kun superoptimisterne troede
på en pokalsensation.
Selvom vi tabte 0-9, var det 2.

halvleg, den lokale avis fokuserede
på. Den tabte vi ”kun” med 0-2. Re-
sultatet var mindre end det forventede

facit med tanke på styrkeforholdet
mellem et 1. divisionshold og LF-Se-
rien.
Alligevel blev det til en fest med

ca. 300 tilskuere og høj stemning på
Toreby Stadion.
Grundspillet i LF-Serien startede

godt med en 5-0 sejr over FC
Nakskov på udebane. Herefter har vi
vundet 1 kamp, spillet 3 uafgjort og
tabt 2. I skrivende stund ligger vi på
7. pladsen med 9 point.
Der er altid stor opbakning til alle

TGB’s kampe, og 1. holdet trækker
mellem 80-100 tilskuere til hver
hjemmekamp.
Det kan anbefales at læse cheftræ-

ner Jesper Bøgh’s artikel her i bladet,
hvor han lufter problemerne med fi-
skeri og klubskifte, og hvad spillerne
skal tænke på inden et klubskifte,
samt nogle trænere på Lolland-Fal-
ster, der ”kun” tænker kortsigtet,
hvilket skaber uro og frustration i
mange klubber.
Jesper Bøgh trådte til som træner i

efteråret 2019, da Lasse Nagel fik et
godt tilbud fra FC Nakskov. Kontrak-
ten lød på ½ år, så klubben havde tid
til at finde en ny træner.
Det er lykkes seniorudvalgsfor-

mand Jonatan Jørgensen at finde en
ny og dygtig træner - Mathias Ander-
sen. Redaktionen har talt med den
nye træner, hvilket I kan læse om her
i Klatten.
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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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U-14 DRENGE
Af Søren Windelev
Som nævnt ved redaktionens slut-

ning før sommer, manglede der to
kampe, som skulle vindes, hvis De
Gule skulle vinde rækken.
Den 1. kamp var hjemme mod Ny-

råd/Langebæk, og lad det være sagt
straks, det blev en magtdemonstra-
tion af drengene. Allerede efter 10
min. scorede Frederik D. til 1-0 på en
assist af Noah. 5 min. senere blev der
begået straffespark mod samme Fre-
derik, og Oscar gjorde det til 2-0. Ef-
ter en reducering af udeholdet var
Frederik D. atter på pletten – igen ef-
ter en assist af Noah. Endnu en redu-
cering gjorde det til pausestilling på
3-2. Straks ind i 2. halvleg gjorde
Mathias det til 4-2 på et fornemt op-
læg af Noah. 3 min. senere nettede
Peter til 5-2 og yderligere 5 min. se-
nere scorede Frederik D sit tredje mål
- denne gang på hovedstød igen efter
et fremragende indlæg af Noah. I
slutningen af kampen ville Frederik
M. også bidrage og scorede til 7-2 på
et dejligt langskud. Slutresultatet på
8-2 sørgede Sebastian for, da han
bugserede bolden i mål på en ripost.
Sidste kamp i rækken var hjemme

mod NFC. Et topmotiveret TGB hold
tromlede henover de stakkels drenge
fra NFC og vandt med tenniscifrene
6-0. Det startede i det 7. min. hvor
Frederik M. scorede efter et sololøb.
Lige før pausen scorede Frederik D.
til 2-0 også på et sololøb. Midt i 2.
halvleg blev det Mads' tur, da han

scorede to hurtige mål på assist fra
Frederik M. og Frederik D. Sidst i
halvlegen nettede Frederik D. assi-
steret af Lucas, og Magnus sluttede
målfesten af med et godt langskud.
Rækken sluttede med tre hold på

21 points, men med TGB som vinder
både med målforskel og bedst i ind-
byrdes kampe. TGB havde dermed
kvalificeret sig til FINAL FOUR,
som skulle spilles søndagen efter i
Ølstykke.
På et dejligt anlæg i Ølstykke var

TGB ikke heldige med lodtræknin-
gen, idet de skulle møde det stærke-
ste hold ( IF Bytoften fra Gladsaxe ) i
kampen om at komme i finalen.
Det blev en meget velspillet kamp,

hvor De Gule var en ligeværdig
modstander mod et hold uden svage
punkter. Resultatet blev et nederlag
på 0-3, hvor TGB havde skud på
stolpen. Trods nederlaget stor ros til
holdet, der på intet tidspunkt gav op,
men gav Bytoften kamp til stregen.
Herefter skulle vi spille om 3.

pladsen, og det var mod Bjæverskov.
De Gule satte sig på kampen fra star-
ten, og i det 15. min. kom belønnin-
gen, da Jeppe Huge scorede til 1-0 på
et flot langskud. 10 min. senere kom
TGB på 2-0 på en Fuglsangvej speci-
al, da Oscar satte en bred inderside til
en ”sukkerbal” fra Noah. I slutminut-
terne cementerede Magnus sejren
med 3-0 målet på en assist fra Fre-
derik D.
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Hermed en fuldt fortjent bronze-
medalje til drengene fra TGB, der kan
holde ferie med visheden om, at de er
det 3. bedste hold på hele Sjælland og
L-F. Godt gået drenge og også et til

lykke til trænerduoen Lars og Bo
samt de utrættelige supportere, der
tog den lange tur til Nordsjælland.

Præmieoverrækkelse i Ølstykke:
Forrest: Nikolaj S. Frederiksen, Sebastian Hansen, Magnus Lundsteen, Peter
Sværke, Jeppe Olsen, Oscar Kok, Jeppe Huge, Lucas Romanski og Mads
Romme.
Bagerst: Træner Lars Hansen, Træner Bo Bendixen, Valdemar Rasmussen,
Noah W. Rasch, Frederik Malmskov, William Skarsøe, Frederik Dunk og
skjult Dilan Esad.

Ny sæson og nu U 15.
Første kamp hjemme mod Vor-

dingborg, hvor der kun skulle gå 2
min. før Frederik D. bragte De Gule
foran mod 1-0 på en superaflevering
af Peter. Resten af halvlegen var me-

get lige, men udeholdet udnyttede et
par forsvarskoks til at bringe sig for-
an med 2-1 før pausen. De Gule tog
teten fra første fløjt i 2. halvleg, og
allerede efter 8 min. udnyttede Oscar
på sædvanlig sikker vis et straf-
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fespark til udligning 2-2. 10 min. se-
nere scorede William til slutstilling 3-
2 på en assist af Noah. En fuldt
fortjent sejr, hvor hjemmeholdet helt
dominerede 2. halvleg.
Næste kamp var ude mod Tingsted

på en dejlig sommeraften. En ret lige
1. halvleg, hvor De Gule havde et
drøn på stolpen, endte med at
Tingsted scorede lige før pausen. De
Gule kom bedst ud efter pausen, og
efter 5 min. udlignede Frederik D. ef-
ter et godt hjørnespark af Peter. Yder-
ligere 5 min. senere viste William
kampmoral, da han scorede et energi-
mål efter at have presset Tingsteds
målmand til at lave en fejl. Slutresul-
tatet 3-1 til TGB sørgede Oscar for,
da han sidst i kampen scorede på en
flot flugter. Jeg synes, at det skal
med, at Valdemar ved stillingen 2-1
diskede op med en superredning.
Flot! 2 sejre efter at have været bagud
i begge kampe tyder på en flot moral
på holdet.
Så stod der NFC hjemme på

programmet, og det blev en sikker
hjemmesejr på 3-1. Efter 13 min.
scorede Frederik D. med Peter som
assist, og sidst i halvlegen scorede
William til 2-0 på en flot aflevering af
Frederik D. Så skulle vi helt hen i
kampens slutminutter, hvor Oscar
nettede til 3-0 på en flot solotur. Lige
før slutfløjtet fik NFC lov til at score
et trøstmål til resultatet 3-1 til De Gu-
le.
En dejlig sensommerdag i Stens-

ved led De Gule sæsonens første ne-
derlag mod et hårdt spillende

Nyråd/Langebæk. Pauseføring på 1-0
til TGB på et sikkert forvandlet straf-
fespark af Oscar. Straks i 2. halvleg
udlignede hjemmeholdet og kom for-
an midt i halvlegen. De Gule kæmpe-
de godt i hele kampen, og det var kun
marginaler, der gjorde, at de ikke
vandt kampen. Spillet var godt, og
især Lucas og keeper Valdemar skal
fremhæves. Det skal bemærkes, at
hjemmeholdets målmand burde have
været vist ud efter et groft frispark li-
ge udenfor feltet. Mon ikke der er
”lagt i kakkelovnen” når Nakskov
kommer på besøg til næste kamp.
TGB – Nakskov i skybrudslignen-

de regnvejr. De Gule kunne slet ikke
få spillet til at køre i første halvleg og
kom bagud efter et kvarters spil. Kort
før pausen lykkedes det endelig, da
Frederik D. og William gjorde det til
2-1.
Straks i 2. halvleg scorede Mads til

3-1 på en assist af Noah, som kort ef-
ter gjorde det til 4-1 på straffespark.
Midt i halvlegen gjorde Frederik D.
det til 5-1, og kort efter stod det 6-1
på et pudsigt selvmål af Nakskovs
målmand.
Sidst i kampen scorede Mads til 7-

1 og Frederik D. lukkede kampen
med målet til 8-1. De gennemblødte
tilhængere fik den ventede storsejr,
men spillet skal nok forbedres til de
kommende kampe mod Væggerløse
og især Møn.
Referaterne herfra kan følges i

næste nummer af KLATTEN.
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Fodboldfest!
TGB-HB Køge 0-9 (0-7)

Af Preben Arildsen
1. runde af Sydbank Pokalen blev

en fodboldfest, da HB Køge besøgte
Toreby Stadion tirsdag aften den 13.
august 2019.
Regnbygerne var hele dagen truk-

ket ind over stadion, men et par timer
før kampen klarede det op og gav et
perfekt fodboldvejr og med et
græstæppe, Parken i København ville
misunde.
Ca. 300 tilskuere fandt vej til Tore-

by, hvor de var vidne til en fodbold-
kamp, der viste styrkeforholdet
mellem 1. division og LF Serien.
HB Køge vandt kampen 9-0 og

sikrede sig adgang til 2. runde.
Kampen var et ensidigt pres mod

TGB’s mål, men de gulblusede kæm-
pede bravt, og med høj moral forsva-

rede de sig, og gjorde det svært for
HB Køge at vinde kampen med et
tocifret resultat, der ellers var deres
mål for at slå egen klubrekord.
Bagud 0-7 ved pausen kunne give

bange anelser om et stort nederlag,
men vores spillere kæmpede godt, og
2. halvleg blev kun ”tabt” med 0-2.
HB Køge’s træner Morten Karlsen

roste TGB for at kæmpe godt og ikke
lægge sig ned.
Cheftræner Jesper Bøgh var stolt af

præstationen, og at vi kunne holde
nederlaget under 10.
Kampen blev afviklet i fine ram-

mer indenfor det nye opsatte hegn, og
de to foregangsmænd, Anders
Ringsing og Henrik Romanski, blev i
pausen hyldet på banen og takket for
deres store arbejde med klapsalver.
De modtog hver en flot kurv.

Fællesfotografering efter kampen.
Foto: Preben Arildsen
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Årets træner/leder pokal 2019
Siden 1988 har der været tradition for at udnævne
årets træner/leder, som modtager en vandrepokal.

Vandrepokalen udleveres til den TGB’er, som - helt
frivilligt - i årets løb har lavet en ekstra ordinær
indsats for TGB.

Det er bestyrelsen som træffer afgørelsen, men be-
styrelsen modtager gerne forslag til valget.

Har du kendskab til en træner, leder eller en per-
son, der opfylder ovennævnte kriterie, må du ger-
ne sende indstillingen til formanden

senest den 10. oktober 2019.

Mail: morten@fam-refnov.dk
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U15 drenge
TGB´s årgang 05 drenge
har haft travlt de seneste
måneder...

Af Lars Hansen
Allerførst måtte vi desværre sige

farvel til 2 af vores bedste spillere,
der nu udvikler sig videre i NFC. Det

er med blødende hjerte, jeg må aner-
kende deres valg, som et godt valg
for dem lige nu. Vi krydser fingre for,
at de får en god tid derinde, og at de
når at spille for de bedste hold i den
store naboklub. Vi står også klar med
åbne arme, hvis de ikke kan undvære
os mere. Held og lykke til de 2 dejli-
ge og dygtige TGB-drenge Mathias
Jørgensen og Frederik Malmskov.

Et dejligt minde fra 05-drengenes teltcafe. Her blev alle måltider indtaget på
Søndersø Cup.
Fra venstre bagerst: Jeppe Olsen, Sebastian Lundsteen, Lucas Romanski, Bo
Bendix, Mathias Jørgensen, Noah Rasch, Frederik Dunk og William Skarsø.
Fra venstre forrest: Oskar Kok, Valdemar Rasmussen, Magnus Lundsteen,
Gustav Vest og Jeppe Huge.
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Efter at have vundet forårsturnerin-
gen var vi i slutningen af juni måned
til Final 4 i Ølstykke og opnåede en
3. plads. Vi måtte undvære en af vo-
res toneangivende spillere fra forårs-
sæsonen, Mathias Jørgensen, der var
taget på ferie. Vores drenge kæmpede
flot og var ikke langt fra den absolut-
te top i vores række denne sæson. Vi
var det næstbedste hold på dagen der-
inde, og en anden lodtrækning havde

nok givet sølv i stedet for den fine
bronzemedalje, vi fik.
Søndersø Cup blev et sandt triumf-

tog med lutter sejre, 30 scorede mål
og et kæmpestort clean-sheet over
hele weekenden gav en fuld fortjent
turneringssejr. Vi havde lånt en meget
dygtig spiller fra årgang 06 og Gustav
Vest, som han hedder, lavede mange
fine ting og faldt godt ind på holdet.
Valdemar Rasmussen lukkede ikke et

Lidt skuffede drenge der måtte ”nøjes” med andenpladsen på NyBolig Cup.
Bagerst fra venstre: Dilan Esad, Oskar Kok, Peter Sværke, Lucas Romanski,
Frederik Dunk, Noah Rasch og William Albretsen.
Forrest fra venstre: Mads Romme, Sebastian Lundsteen, Gustav Vest,
Valdemar Rasmussen, William Skarsø, Jeppe Huge og Magnus Lundsteen.
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eneste mål ind i 6 kampe, så det er
vist godkendt. Flere spillere scorede
mange mål, ingen nævnt ingen glemt.
Vi havde et partytelt med til forplej-
ning og hygge, og det var alt i alt en
fremragende weekend i det fynske
land.
I Nybolig Cup ved Ørslev havde vi

igen lånt Gustav Vest, der kunne
hamle op med de ældre spillere. Før-
ste kamp var mod hjemmeholdet Ør-
slev, der stillede med et blandet U15
og U16 hold, vistnok med klar over-
vægt fra U16. De havde os længe i
sækken og havde blandt andet et
bragende langskud, der var på vej helt
op i krogen, men blev fornemt fistet
over af en outstanding Valdemar Ras-
mussen i målet. William Skarsø var
småsløj og startede ude. Han kom ind
fra 2. halvlegs start og fik et par frilø-
bere til at indstille sigtekornet. 3.
gang var lykkens gang og han sikrede
os en smal 1-0 sejr.

I næste kamp mødte vi Brøndbys 3.
hold. Det var en lige kamp, der bøl-
gede frem og tilbage. Sebastian
Lundsteen assisterer i 1. halvleg Peter
Sværke til 1-0 og i 2. halvleg viste
Frederik Dunk prøver på sine gud-
dommelige dribleevner. Fra midten af
banen strøg han op langs sidelinjen,
snød et par mand undervejs for til slut
at servere bolden på et sølvfad til
William Skarsø, der sikkert ekse-
kverede.
I den afgørende kamp mødte vi

Vordingborg, der havde mange af
deres mesterrækkespillere med. De
scorede i allerførste minut, og derfra
var kampen lige, men med klar over-
vægt til Vordingborg. Vores drenge
kæmpede det bedste, de har lært og
kan godt ranke ryggen og glæde sig
over slutresultatet på et 0-1 nederlag.
Det blev til en flot, flot 2. plads.
Kammeratskab og flot fodboldspil
kendetegner vores hold, der også er
kommet godt fra start i efterårsturne-
ringen. Vi ser frem til mange gode
oplevelser i fremtiden.
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Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!

Medlemskab koster kun kr. 150 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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Vi kan være stolte i TGB!!!
Af Jesper Bøgh, Træner, LF-Serien
Set fra mit perspektiv kan alle

TGB’ere med god samvittighed gå
rundt med rank ryg. TGB er en klub,
som på mange måder er et eksempel
til efterfølgelse for andre klubber på
Lolland-Falster.
Jeg kommer jo primært i klubben,

når seniorerne skal træne og spille
kamp. Når jeg dukker op, så er en
lang række ungdomspige- og drenge-
hold i fuld gang med træningen. Jeg
må indrømme, at jeg en gang imellem
på afstand har fulgt lidt med i,
hvordan der trænes. Det jeg ser er en-
gagerede trænere – og i mange tilfæl-
de to eller flere trænere til en årgang -
der tager opgaven seriøst og leverer
kvalitetstræning, der i den grad udvik-
ler vores unge spillere.
Det er måske også derfor, at jeg op-

lever, at der er rift om banerne og
pladsen til at træne. Det er et positivt
problem, der fortæller mig, at vi har
en stor og meget velfungerende ung-
domsafdeling. Men det er dog ikke et
nyt fænomen. TGBs ungdomsafdeling
har nemlig igennem en hel del år le-
veret en hel del spillere til klubbens
førstehold. Det gælder således også
en lang række af de spillere, der i dag
optræder på LF-Serien.

Klubskifte
Det er også noget, der er blevet be-

mærket af andre klubber i landsdelen,
i hvert fald når man vurderer ud fra

den interesse, der op til dette efterår
har været for at tiltrække TGB-spille-
re til andre klubber. I denne omgang
har især Døllefjelde og FC Nakskov
været i dialog med en lang række
TGB-spillere om et muligt klubskifte.
I den tid jeg har været træner i TGB,
har førstnævnte hvert halve år forsøgt
at kontakte TGB-spillere. Men mig
bekendt er det i nyere tid første gang,
at en klub så langt væk som Nakskov,
har været i dialog med TGB-spillere
om et klubskifte.
Resultat af de andre klubbers an-

strengelser blev i denne omgang ikke
til noget, og det tror jeg skyldes, at
der blandt spillerne i TGB er et godt
socialt sammenhold, hvor der skal
meget til for at vælge andre græsgan-
ge. Men vi kan nok være sikre på, at
der også til den kommende vinterpau-
se igen vil stå en række klubber på
spring for at forsøge at tiltrække en
håndfuld TGB-spillere.
Når alt kommer til alt, så er det

selvfølgelig fuldstændig legalt at for-
søge at forstærke sig med spillere fra
andre klubber. Jeg synes dog, at det er
en tendens, der er intensiveret over de
senere år, hvor jeg har været træner i
10 år ud af de seneste 15 år. Jeg ville
dog ønske, at enhver træners ud-
gangspunkt ville være at forsøge at
udvikle og gøre de spillere, der er i
klubben i forvejen til bedre spillere,
så holdet på den lange bane kan skabe
resultater.
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Succes på to måder
I stedet er der kommet en større

andel af den type trænere, der tænker
kortsigtet ved at tiltrække en lang
række spillere, der kan skaffe resulta-
ter på kort sigt. Det er fantastisk,
mens det står på, men ofte, når træne-
ren så finder andre græsgange, så
vælter korthuset, spillerflugten sætter
ind, og klubben står tilbage med et
kæmpemæssigt genopbygningsar-
bejde.
Det er et vilkår, man må forholde

sig til. Den enkelte klub må jo agere,
som den vil. Mit håb for TGB i frem-
tiden er dog, at det altid skal handle
om at udvikle de spillere, der er i
klubben i forvejen uden at tage den
store fiskestang i brug. Kommer der
spillere af egen drift og ønske udefra,
skal de være hjertelig velkommen.
Men udgangspunktet bør være, at de
trækker den gule trøje over hovedet,
fordi de vil fællesskabet i TGB. Jeg
tror på, at det er vejen til langsigtet og
mere vedvarende succes.

For en kort bemærkning
Jeg er jo i denne omgang træner for

en kort bemærkning nemlig i dette
halvår, da klubben før sommerpausen
med kort varsel skulle finde en aflø-
ser efter Lasse Nagel, der fik et godt
tilbud i FC Nakskov. Vi kom godt i
gang med en 5-0 sejr i netop Naks-
kov, men i de efterfølgende to kampe
mod henholdsvis Øster Ulslev (1-1)
og Eskilstrup (0-1) skuffede vi. Det
gjorde vi også resultatmæssigt mod
Væggerløse, der fortjent vandt med

5-1 på Toreby Stadion. Dog var der
spillemæssig fremgang at spore.
Jeg har kigget indad og må erken-

de, at vores offensive og meget bold-
besiddende tilgang til kampene har
været for naiv i de første fire kampe.
Derfor ændrede vi også vores tilgang
til at være mere afventende i opgøret
mod Døllefjelde, hvor vi fik skabt
flere chancer end tidligere og fik uaf-
gjort 1-1. Det samme gjorde sig gæl-
dende senest i Rødby, hvor vi vandt
3-2 efter en fantastisk indsats af alle
mand.
Så i skrivende stund (uge 39) er vi

inde i en periode med stigende form-
kurve, og det arbejder vi på at fort-
sætte med, så vi ultimo oktober kan
befinde os i top 6 og dermed være
med i oprykningsslutspillet i foråret,
hvor Mathias Andersen vil stå i spid-
sen for holdet i LF-Serien.

Vi har mange at takke
For at slutte, hvor jeg begyndte, så

er der meget vi kan være stolte af i
TGB. Jeg er personligt stolt over, at
vi til hver eneste hjemmekamp har en
ungdomsafdeling, der stiller med
bolddrenge og -piger. Det er utroligt
flot, at de unge vil bruge et par timer
på det, hver gang vi spiller på Toreby
Stadion. I den forbindelse fortjener
Stine Bendsen stor tak for logistikken
omkring det arbejde.
Til vores pokalkamp mod HB Kø-

ge var der også flere frivillige, der
havde sat grill og andet op, så de
mange tilskuere kunne mæske sig.
Det medvirkede til, at den kamp blev
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en fantastisk oplevelse for spillere og
tilskuere.
Derudover fortjener Preben Arild-

sen også en stor tak for til hver hjem-
mekamp at lave optakt og
kampprogram samt at have prydet
væggen ved indgang til klubhuset
med fotos af alle omkring holdene.
Det er et stort og tidskrævende ar-
bejde, som alle bør sætte stor pris på.

Sidst, men ikke mindst er det fan-
tastisk at opleve, at der er mange, der
støtter os på hjemmebane og udeba-
ne, når vi spiller. Det betyder meget,
at vi kan mærke den opbakning.

Jo, vi kan være stolte i TGB!!!

TGBs trup sammen med boldpigerne og -drengene til pokalkampen mod HB-
Køge.
Foto: Preben Arildsen
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U16-pigerne - nyt hold mange årgange…
Af Martin Ørsted, U7-11 og U16 pi-
getræner
Vore trænere Per S. og Rene K.

stod før sommerferien med planer om
1 UNGseniorhold - 11-mands. De
havde brug for hjælp, så den tog jeg.
Det kunne lige passes ind imellem pi-
gerne i Sundby, som jeg også træne-
de, så måtte vi håbe på tilgang på
træner- og spillersiden.
Vi satsede højt med 11-mands, så

vi måtte søge ekstra dispensation, det
mente Kok godt, vi kunne… den kom
i øvrigt først d. 14. august, 2 dage før
vi skulle i kamp. Så da vi startede
med 1. træning 8. august, havde vi på
papiret 10 lovlige spillere og kunne
låne 4 U17 piger og forhåbentligt fra
U14, hvis de ikke spillede. Et lidt
presset koncept, men heldigvis over
sommeren meldte der sig en ekstra
træner blandt U17 pigernes forældre -
Thomas Jensen, så kunne vi måske
regne lidt mere med hans piger. Tho-
mas fik også fat i en målmand, hvil-
ket også var en mangelvare på holdet,
og så var vi 11 lovlige. Således kom
vi godt fra start, men med 2 træninger
før 1. kamp er man lidt udfordret, og
vi mødte et godt skydende hold fra
FK Sydsjælland, der fra kanten af fel-
tet flugtede bolden rigtig flot i mål -
velkommen til U16 pigehold!!!
Slag i slag er det så gået fra kamp

til kamp. Vi har med minimal træning
og hård opstart (3 kampe på én uge)
rykket os flot som hold - de første par
kampe bar præg af, at vi var nyt hold,

og træneren havde lidt ambitioner om
ny opstilling, og begge trænere ville
rigtig gerne SPILLE fodbold (vi er
ca. U16 rækkens mindste hold), og
det kostede stort i 1. halvleg i hver
kamp, men vi sluttede altid godt af
med god fight. I Maribo havde vi
spillet uafgjort, hvis træneren havde
husket holdkort, men pigerne var
glade for den efterfølgende “Kvaje-
kage” (tak Christina).
Men ros til holdet for altid højt hu-

mør og højt fremmøde til træning -
kun arbejde og småskader (grundet
hård opstart) holder dem hjemme fra
træning - vi er oftest 8 -10-11 spillere
til træning FEDT ! Og tak til Rene og
Per for at vi kan lave nogle gode fæl-
lestræninger hver eneste gang.
Luksus med 15-20 spillere og nogle
gange 4 trænere. Nogle gange deler vi
os op: Seniorpigerne (U17/18) for sig
og “U16-holdet” for sig, og de laver
hver især noget taktisk eller teknisk
specifikt træning. Vi laver oftest ger-
ne noget med spil, men også lidt mål-
mandstræning bliver der plads til.
Nogle gode piger, der er seriøse til
træning, men vi/de kan også hyg-
ge/pjatte - det skal bare være sjovt at
gå til fodbold! Men vi skal også lære
noget.
Ambitionen har egentligt været fra

min og Thomas’s side, at vi skal kun-
ne stille hold hver gang, og ellers
SPILLE fodbold - resultatet er ikke
vigtigt så hellere det gode spil med
plads til alle og nogenlunde lige spil-
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letid - så vidt muligt til alle. Det har
været lidt svært grundet småskader.
Vi har som ventet - måske - haft en

hård resultatmæssig opstart, men så
her lørdag vendte det. Det skal lige
siges, at vi havde en minusscore på
25 efter 5 kampe ! Vi havde kun spil-
let én kamp uafgjort, og vi skulle
møde ØUB, som havde dannet allian-
ce med FC Nakskov. Første kamp
tabte vi 6-0 på hjemmebane. Rigtig
mange af U17 pigerne var arbejds-
ramt, så vi havde kun vore 2 “faste"
U17 piger med, men også 4 U14 og 2
U15, så vi valgte at satse fra start, og
det syntes pigerne åbenbart var sjovt.
Så det blev til en rigtig spændende og
underholdende kamp på ØUB's sta-
dion - flotte chancer i begge ender,
god fight og godt spil. Kampen endte
1-1! Rigtig godt gået tøser! Holdet

kæmpede til det allersidste sekund og
fik fortjent det ene point, men det var
nok mere en sejr for os og knapt så
meget for modstanderen.
Så projektet er lykkedes, selv om

vi ikke er færdige endnu. Jeg synes,
vi har skabt lidt af et udviklingshold,
som fortsætter deres udvikling og læ-
ring omkring 11-mands og bliver
gjort klar til, de snart skal spille 11-
mands seniorbold. Vi får en masse
nye unge op - ud fra devisen at ALLE
er velkomne, og vi kan garantere
spilletid! At holdet har et godt humør
og er gode til at tage mod vore nye
spillere er bare en ekstra luksus.
Tak til hele holdet og alle, som har

villet prøve at være med og især tak
til Thomas og vore koner :-)
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Vore faste/mest spillende…. Trine
M (ny), Nicoline TJ, Linea B, Alba T,
Freya HW - Forrest: Louise DJ, Anna
P, Katja M (ny), Emma Ø, Ida P (U17)
- på billedet mangler: Karoline K, Ze-
nia KB, Emma S, Emma P (U17), An-
dre K, Cecilie FHH (U17).
Tak for hjælpen til: U17 pigerne -

Fie M, Mathilde TJ og Amalie H.
U15/14 pigerne: Oliva H, Astrid K,

Kristine P, Katrine R og Anna S.
(U13!). Vi regner med listen bliver

længere :-)

Billedet fra en af vore træninger viser kun et udsnit af de spillere, som har
deltaget i vore kampe.
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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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Søndersø Cup U10-A drenge

Af Therese Juel Askholm
Et fantastisk fodboldstævne der -

for børn og voksne - kombinerede
både fodbold og ferie.
De mange fodboldspillere/familier

fra TGB blev bl.a. indkvarteret på en
tilstødende plads, der gav os en ene-
stående mulighed for – med ud-
gangspunkt i interessen for fodbold –
også at dyrke det sociale samvær
mellem spillere, trænere og forældre
– årgange imellem. Alle var virkelig
imødekommende, søde, hjælpsomme
og klar til en dejlig weekend.

Vejret var meget varierende, men
humøret og kampgejsten hos drenge-
ne var i top. De var meget fokuserede
og nød hver en kamp. Udenfor ”ba-
nen” havde drengene et fantastisk
sammenhold og fællesskab. Vi – som
forældre – var meget imponerede
over alle drengenes trivsel i hinan-
dens selskab.
En kæmpe TAK til Tom og Allan

(trænerne U10-A) for en super god
oplevelse.

Stort tillykke med en 2. plads U10 A-niveau. Vi er alle sammen SÅ stolte af
jer!
Foto: Therese Juel Askholm
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Stolte og glade drenge på vej til pokalskabet i TGB!
Fra venstre: Eigil Høj, William Jensen, Elias Møller Jakobsen, Tore
Schifter, Milas Antonisen Christensen, Tristan Andersen,
Valdemar E Johansen og Thino Juel Askholm.
Foto: Therese Juel Askholm

”Kon-
struktiv
træning/op-
varmning
forinden en
kamp”
Foto:
Therese
Juel
Askholm

”Fantastisk
opbakning
til de super
seje drenge”
Foto:
Therese
Juel
Askholm
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Fodboldskole 2019
Af Lars Hansen
Endnu engang har TGB afholdt

fodboldskole i sommerferiens første
uge. Konkurrencen fra andre lokale
fodboldskoler var større end nogen-
sinde. Ikke mindre end 5 klubber
havde valgt uge 27 til fodboldskolen
i 2019.
89 fodboldspillere valgte at gå på

fodboldskole i TGB, så det kan vi
godt være stolte af. Vejret var med
os. Det var hverken for varmt eller
for vådt, og det blev til 5 rigtige dej-
lige dage med mange grin, mange
gode øvelser og med masser af lære-
rige minder til fodboldtasken.
Det var en stor oplevelse for os le-

dere og trænere og trænerassistenter
igen at få lov til at dele en sommerfe-
rieuge med alle de fodboldglade
børn.
Forhåbentlig ses vi igen næste år.

Trænere og trænerassistenter:

Gruppe 1: Klaus Hansen og
Emil Rasmussen

Gruppe 2: Henrik Melchior og
Joachim Melchior

Gruppe 3: Per Fyhr og Gustav Ørsted
Rasmussen

Gruppe 4: Carsten Jacobsen og
Hannah Petersen

Gruppe 5: Jeppe Rasmussen og
Josefine Fyhr

Gruppe 6: Martin Ørsted og
Jesper Hansen

Vi lånte 6 bumperballs af DBU
Lolland-Falster, og de var meget po-
pulære i alle grupperne.
Kvickly Nykøbing Falster sponso-

rerede 500 stykker frugt, så alle del-
tagere hver eneste dag kunne få et
frisk stykke frugt.
Ilse leverede som altid dejlig

frokost og rummelig styring af vores
klubhus.

Tina Borregaard Edske Rasmussen
har taget det fantastiske foto, hvor
hendes søn, Emil Rasmussen, bliver
ramt af en spand vand.
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Billeder fra Fodboldskolen 2019

Indgang til vores dejlige anlæg.

Kvickly Nykøbing Falster.

Legeladsen blev flittigt brugt.

Han var flyvende.
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Billeder fra Fodboldskolen 2019 fortsat...

Uden mad og drikke...

En flok glade fodboldspillere i gruppe 6.

Hej med dig.

Gruppe 5
jubler med
armene i vejret.
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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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U10 (årgang 2010)
Af Allan og Tom
Vi har fornøjelsen af at træne

nogen af klubbens talenter. Vi har
mellem 8-14 til træning ad gangen,
hvilket er fantastisk, idet vi kan gå
mere ind og hjælpe de enkelte spillere
med at blive bedre med specifikke
ting. Drengene har et fantastisk gå-
på-mod, og vil gerne både lære og
yde, og tro det eller lad være, men de
er faktisk super gode til at gøre, som
der bliver sagt.
Vi har i denne sommer været til

Søndersø Cup på Fyn i weekenden 9.-
11. august, hvilket førte en flot 2.
plads med sig i U10A rækken. Til
trods for at vi stillede op med 4 U10-,
2 U9- og 2 U8-spillere. Så det var
rigtig flot af drengene.

Vi havde som optakt til dette stæv-
ne arrangeret en heldagstræning man-
dagen inden, og det forløb bare fint.
Vi mødtes kl. 9.00 i klubhuset og
trænede til ca. kl.15.30. Her havde vi
sørget for lidt formiddagsfrugt til
drengene, samt middagsmad, og om
eftermiddagen sluttede vi af med
frugt igen. Så kørte vi til B.Frem og
spillede 1 times træningskamp mod
deres U10'er. Så det var en helt igen-
nem dejlig dag. Og tænk sig, at man
kan være sammen med 10 super glade
drenge en hel dag. Der var ingen brok
- de gav den bare fuld gas hele dagen.
Vi fik hen over over sommeren la-

vet lidt samarbejde med B.Frem,
hvilket førte til, at vi sammen med
dem var til stævne i Herfølge. Vi

Fra venstre: William Jensen U10, Tore Schifter U8, Thino Askholm U8,
Milas Antonisen Christensen U9, Elias Møller Jakobsen U9, Eigil Høj U10,
Tristan Andersen U10 og Valdemar E. Johansen.
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havde 2 hold med, et i U10B og et i
U10C. B-rækken fik en flot 3 plads,
og C-rækken kom i finalen, hvor det
endte i straffespark, som vi vandt til
sidst og trak os sejrrigt ud kampen.
1. september stillede vi igen op

sammen med B.Frem i Ørslev i hhv.
U10B og U10C. U10B tog sig af 1.
pladsen, og U10C tog en flot 3 plads.
Så det var stærkt.
Det er helt fantastisk at se drenge

fra forskellige klubber og skoler spil-
le sammen på den måde. Om vi er til
stævner sammen eller hver for sig, så
finder drengene hinanden og hygger
sig. Det er utrolig fedt at se den gode
kemi, der er blevet oparbejdet dren-
gene imellem.
Mandag d. 9 september var der

gratis U19 landsholds bold i Nykø-
bing F. Idrætspark. Vi valgte her at
hente drengene i et par biler fra sko-
len og køre ud og spille lidt bold et

par timer på Evigheden. Hurtigt stop
and go på McD, så se landskamp, og
så videre til 1½ times træning - alt
sammen i regnvejr. Men til trods for
vejret var drengene glade hele dagen
og opførte sig ovenud eksemplarisk.
Det er fedt at have sådan en flok
drenge med i ”byen”.
Vi blev her i september inviteret til

Inges Auto Cup, som var et wee-
kendstævne d. 14 og 15 september.
Det foregik som en dobbeltturnering,
hvor vi skulle møde B.Frem, Rødby,
Vanløse og Østerbro. 1. dag endte
med 3 sejre, og 1 nederlag på 0-3 til
Østerbro. Men om søndagen fik vi
gjort rent bord, og da Østerbro havde
sat point til tidligere, tog drengene
også en 1 plads til dette stævne.
Det er en fornøjelse at træne disse

drenge – fortsæt det gode arbejde
drenge.

Fra venstre: William Jensen U10, Eigil Høj U10, Elias Møller Jakobsen U9,
Yoseyas Ezekiel U10, Milas Antonisen Christensen U9, Tristan Andersen
U10.
På billedet mangler Silas Jørgensen U10 og Sebastian Hansen U8.
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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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U7-11 piger Sundby
Ny Sponsor til Sundbypigerne U7-11:

SUNDBY BYG (ved Christian Reckendorff)
Tak til vor sponsor, der har givet nye trøjer, så vi fortsat kan deltage med
flot nyt tøj.

Af Martin Ørsted
Pigerne har iøvrigt deltaget i stæv-

ner i ØUB, MB og næste weekend
hedder det “hjemmebane” i TGB - i
rene pigerækker. I U9 har de spillet
rigtigt fint fodbold. Man kan se, de
træner godt og spiller sammen, kæm-

per og laver mål. En rigtig god
udvikling og de “gamle”/mest øvede
(som nu har trænet ca. 1½ år) tager
ansvar og hjælper de nye, som også
lykkedes med mange ting, og masser
af flotte resultater.

Bagerst: Træner Martin Ørsted, Emma Ørsted (træner Linea Bonde
mangler). Karoline, Astrid, Sarah, Fie, Josefine, Eliza, træner Camilla
Pedersen.
Forrest: Ida, Signe, Alma, Olivia, Kristine, Clarisa, Nanna, Angelina og
træner Peter Stryhn….
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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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Mathias Andersen - ny træner
Af Kurt Nielsen og Preben Arildsen
Vores nuværende træner for senior

herre Jesper Bøgh, som trådte til efter
sommerpausen, da Lasse Nagel skif-
tede til FC Nakskov, bliver efter den-
ne sæson afløst af Mathias Andersen.
Mathias er 28 år og bor i Idestrup,

men er opvokset i Væggerløse, hvor-
for det var naturligt for ham at starte
sin fodboldkarriere i VB. Her spillede
han ungdomsfodbold og lidt senior,
indtil krop og knæ sagde stop. Han
har i øvrigt i ca. 2 år spillet som
junior i TGB.
Fodboldmiljøet har altid interesse-

ret Mathias, så trænergerningen blev
vejen frem, og han startede i 2008 i
Væggerløse med at træne nogle U10
drenge i små 4 år. Fra sommeren
2012 til efteråret 2014 i NFC, den-
gang B1921/LFA, som ungdomstræ-
ner for U14-15. Herefter vendte han
tilbage til Væggerløse som serie 2-
træner fra 2015 - 17 og U19-træner i
2018 -19.
Mathias Andersen har B-træner

uddannelse, derudover kan han tilføje
en dommeruddannelse på sit CV.
Mathias har godt kendskab til

TGB, da han som barn servicerede
klubbens juniorer, som hans far, Jan
Andersen, var træner for. Jan har træ-
net 12 år i TGB, og udover juniorerne
har han også trænet damerne og 1.
holdet.
Mathias vil ikke fiske spillere ude-

fra, men satse på den nuværende un-
ge stamme. 3 af de nuværende

bærende spillere har meldt fra næste
år p.gr.a. militær, uddannelse m.m.,
men han er sikker på, at andre tager
over, og så er der dygtige ungdoms-
spillere på vej, især fra U17, der træ-
nes af Jan ”gartner” Jensen.
Mathias Andersens ønske om at

bygge videre på den unge stamme, er
dels at han ser et potentiale i spillerne
og dels for at bevare den gode
klubånd, han allerede nu kan mærke i
truppen og i klubben.
Mathias bliver ikke alene i jobbet.

Jacob Wiell har lavet en ½-årlig aftale
som assistenttræner. De to kender
hinanden og glæder sig til samar-
bejdet. Jacob er også en gammel ken-

Mathias Andersen tiltræder januar
2020 som cheftræner for TGB´s
seniorer herre.
Foto: Preben Arildsen
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Mathias Andersen foran TGB´ s klubhus, hvor han skal være cheftræner de
næste 1½ år.
Foro: Jonatan Jørgensen

ding i klubben. Han spillede hele sin
ungdom i TGB og en masse kampe
på 1. holdet, men har i de senere år
på grund af flytning spillet i Systofte.
Endvidere fortsætter Käthe Peder-

sen som holdleder. Hende kender de
fleste i TGB, og hun har mange års
erfaring omkring 1. holdet.

Opstart af næste forårs træning har
Mathias en ide om, men den bliver
først endelig fastlagt inden sæsonstart
til foråret.
Klattens redaktion og TGB byder

de to nye trænere velkommen i klub-
ben.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg

til Klatten er:

SØNDAG DEN
1. DECEMBER 2019
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub






