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Klubhus 40 år

For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev
vores klubhus indviet.
Læse mere inde i bladet om projektets forløb.
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Redaktionelt!

Af Preben Arildsen/Kurt Nielsen
Du sidder nu med bladudgaven af
årets første klubblad, og af økonomiske grunde trykker vi Klatten i
sort/hvid.
Hvis du vil se alle de flotte billeder og annoncer i farver, skal du gå
ind på klubbens hjemmeside og læse
"Klatten". Du finder den på
www.tgb-info.dk > OM TGB > Klatten.
Redaktionens bemanding fortsætter uændret, og vi ser frem til, at vi i
år vil få nogle flere indlæg fra trænere, ledere og folk, der gerne vil delagtiggøre bladets læsere om deres
oplevelser m.m.
Denne udgave indeholder 14 artikler, hvoraf redaktionen har skrevet de
11. Kun 3 er indsendt af læserne!!
Kom nu ud af busken, og vær med
til at gøre vores klubblad mere
mangfoldigt. Det er det, der er me-

ningen med et klubblad - ikke at de
fleste indlæg skal skrives af redaktionen.
Fra pålidelig kilde har vi erfaret, at
TGB er den eneste boldklub på Lolland og Falster, som stadigvæk udgiver et klubblad. Vi er stolte af, at vi
stadigvæk kan udgive bladet, og med
jeres og vores trofaste annoncørers
hjælp, ser det ud til, at vi fortsat vil
være i stand til at udkomme 4 gange
årligt.
TGB's bestyrelse er også uændret
efter generalforsamlingen, men ansvarsområderne er for nogle bestyrelsesmedlemmers
vedkommende
ændret. På modsatte side kan du
orientere dig om ansvarsområderne.
Her på side 3 har vi ændret lidt på
udseeendet. Vi har valgt at gøre indholdet mere overskueligt med sidenummer og emne.
Redaktionen ønsker alle en god
sæson...
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SPONSOR
AFTALE
TGB - OK

Køb dine benzin- og olieprodukter samt El og
mobiltelefoni 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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Nyt æresmedlem
Af Finn Jensen
Ved TGB's ordinære generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015
blev Preben Arildsen udnævnt til
æresmedlem.
Preben har altid været TGB`er opvokset i Grænge – startede med at
spille på vores ”gode” gamle stadion i
Grænge.
Har altid været med til at styrke det
gode kammeratskab såvel indendørs
som udendørs og uden for banerne.
Har været bestyrelsesmedlem i
TGB i 4 år:

de har i hvert fald ikke en så god
mand, som vi har. TUSIND TAK
PREBEN.
Ud over det store arbejde du lægger i at være redaktør, så er du også
en del af Reklameholdet ”De Gamle”,
som deler reklamer ud i Marielyst –
Gedesby – Nykøbing og omegn - ja
næsten, hvor som helst, bare der kan
tjenes penge til TGB eller TGB`s
Støtteforening . Du er også med, når
”Den Lille Gule” telefonbog omdeles
i Øster Ulslev området – ja - du tager
som regel området helt ud til Handermelle (så kan man nok heller ikke
komme længere ud)

28.1.1981 – 26.1.1983, heraf sekretær
i perioden 27.1.1982 – 26.1.1983
29. 1.1997 – 27.1.1999, hvor du på
bedste vis var klubbens kasserer.

Rigtig hjertelig til lykke

Efterfølgende har du i mange år
været vores kontingentopkræver.
I 2005 blev du ”lokket” med i arbejdet vedrørende ”Klatten”, og januar 2006 overtog du jobbet som
redaktør.
Her, og specielt her, har vi meget at
takke dig for – med den iver og
ekspertise både som fotograf, og ikke
mindst som redaktør af ”Klatten”.
Jeg må sige – det gør du formidabelt – håber du fortsætter i mange år
endnu.
Jeg ved ikke, om der er andre klubber, der stadig har et klubblad, men

Næstformand Bjarne Boesen holder
tale ved Preben Arildsens
udnævnelse til klubbens
æresmedlem.
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Tak
Af Preben Arildsen
Må indrømme, at jeg ved generalforsamlingen under punktet eventuelt
blev meget rørt og mundlam, men også
stolt og glad, da næstformanden trådte
ud midt på gulvet og meddelte, at
klubben ville udnævne et nyt æresmedlem, og mit navn blev nævnt.
Stolt, fordi klubben tildeler mig den
store ære at blive udnævnt til æresmedlem, og dermed komme i det fine
selskab sammen med andre gode
TGB'ere, der gennem mange år har
ydet en ekstra indsats for klubben.
Glad, fordi jeg bliver æret i en klub,
der arbejder meget for breddefodbold har en god ungdomsafdeling - har det
sociale samvær i højsæde - har meget
fokus på fair play på og uden for banen
og har et flot og dejligt klubhus, der
danner rammen om et godt foreningsliv, samt har en velfungerende organisation og en god atmosfære.
Jeg har altid været glad for TGB,
føler mig godt hjemme i klubben, og
kan skrive under på, at TGB ikke bare
er en klub - det er en livsstil.
Jeg takker hermed bestyrelsen og
klubben for udnævnelsen til klubbens
22. æresmedlem.
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U16 drenge
Af Henning Danholt
TGB 1 blev nr. 2 indendørs og
TGB 2 blev nr. 6. Der var 6 hold
med i turneringen: MB, TGB 1,
Væggerløse, LUIF, B Frem og TGB
2.
Matthias Sørensen og Claes Grube
Jensen var ikke med de første kampe
i Maribo og ved det næste stævne i
Toreby, fordi de var på dommerkursus, så TGB fik 2 nye dommere - tillykke med det. TGB 2 måtte sende
afbud til 2 stævner, da der ikke var
spillere nok, fordi flere sendte afbud.
Udendørs er vi gået i gang, og i år
træner U14, U15 og U16 sammen,

men der er ikke spillere nok til 3
hold, så vi må flytte dem fra det ene
hold til andet. Derfor er der ikke
mange til træning.
U16 har ikke mere end 12 spillere,
da Claes Grube Jensen er gået til
NFC, Lasse Andersen har ikke tid
mere, Mads Refstrup har heller ikke
tid mere, og Christian Lang har ikke
lyst til at spille fodbold mere, mens
Haris Sakie er gået til B1990.
Vi har spillet den første kamp mod
NFB/NAB, og vi tabte med 2-0.
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Små Sko spiller igen...
Så skriver vi maj måned, og klubbens yngste spillere skal i gang igen.
Denne gang starter vi tirsdag den 5.
maj 2015 kl. 17.00 -17.45 på banerne
ved Sundskolen.
Men hvad - eller rettere hvem - er
Små Sko? Et ukendt antal drenge og
piger fra ca. 3-5 år.
Hver tirsdag leger vi fodbold. Vi
spiller ikke egentlig, men leger med
og uden bold, og træner de små med
motoriske øvelser. Alt sammen med
forældrenes deltagelse, så praktiske
sko er en god ide.
Det typiske program: Vi starter
med en sang. Så leger vi fange – forældrene fanger børnene og omvendt.
Herefter laver vi typisk nogle øvelser
med bold. Et af højdepunkterne er
forhindringsbanen, som træner motorikken. Afslutningsvis synger vi vores farvelsang, og hjælper hinanden
med at rydde op. Et program uden de
store forandringer, da genkendelsen
og trygheden er vigtigt.
Kort sagt – vi prøver at forberede
børnene til at komme op og spille
U6. Vi har brug for forældrenes opbakning, og hvis man som forældre
regner med, at små sko er for kommende Messi’er og Ronaldo’er – ja,
måske – men vi spiller ikke fodbold i
traditionel forstand – vi leger og forbereder os til at gøre det.
Det hele foregår på de smås præmisser, så er der en gang, hvor det er
mere spændende at plukke blomster

eller kigge på fugle, ja så er der også
plads til det. Det er nogen gange
svært for forældrene at acceptere,
men hvis de ikke har lyst til at være
med til det hele, så er det også
ok. Vores erfaring siger, at når de er
klar, så er de med til det hele.
Vi glæder os meget til sæsonen!
Karina og Jette
Trænere

Karina
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Jette

TGB's generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015
Af Preben Arildsen
Efter spisning af de gule ærter og
smørrebrød til de kræsne, kunne
næstformand Bjarne Boesen, i fravær
af den sygemeldte formand Morten
Blach Nielsen byde de 25 fremmødte
medlemmer velkommen til TGB's ordinære generalforsamling. Adam
Dreyer fra bestyrelsen måtte også
sende afbud, da han var sendt på en
militær aktion i det mørke Jylland.
Generalforsamlingen
indledtes
med 1 minuts stilhed for Ib Henriksen, der døde den 19. januar 2015. Ib
har spillet i TGB i mange år, og har
haft poster som træner og bestyrelsesmedlem. Ib blev den 16. maj
1998 udnævnt til æresmedlem i klubben. Se nekrologen på side 29.

Finn Jensen blev uden modkandidater valg som dirigent for generalforsamlingen, som han gennemførte
meget professionelt.
I bestyrelsens beretning nævnte
Bjarne Boesen bl.a., at vi i året 2014
er blevet præsenteret for nye spilleformer i ungdomsrækkerne og i herre
senior samt veteran, nemlig 8-mands.
Også elektronisk holdkort og nye
kampklar-regler blev vi orienteret
om.
I pressen har det været fremme, at
den nye skolereform har forhindret
unge i at dyrke sport. Det problem
har vi endnu ikke haft i TGB, modsat
andre klubber, især i københavnsområdet, hvor klubber med 2000 medlemmer har det svært med det, der

Fem bestyrelsesmedlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Fra venstre: Flemming Pedersen, Bjarne Boesen, Morten Refnov, Winnie
Refnov og Henrik Romanski
Formand Morten Blach Nielsen var sygemeldt og Adam Dreyer var sendt på
militær aktion i Jylland.
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Under spisning af gule ærter blev der talt meget seriøst mellem Povl Holm t.v.
og Mogens Mika t.h.
Bag Povl Holm: Henning Danholt og Hans Duus.
Bag Mogens Mika: Kurt Nielsen, Hans Nielsen og Knud Jensen.
svarer til 2 11-mandsbaner og træningen først kan begynde kl. 17.00. Det
kan blive sent, før seniorer kan komme til.
I ungdomsafdelingen har man til
sidst fået kabalen med trænere til at
gå op.
Fodboldskolen blev afholdt med
succes med deltagelse af 95 spillere hovedsagelig fra TGB. Stor tak til
trænere, assistenter og Ilse, der havde
taget en uge ud af kalenderen.
Igen et vellykket Fair Play stævne
blev afholdt den 28. september 2014
med deltagelse af 110 hold fra Lolland-Falster og Sydsjælland. Et stævne, som forløb stille og roligt, og som
klubben fik stor ros for.

I seniorafdelingen måtte klubben
sige farvel til vores træner Steen Petersen efter 3 år med et stort arbejde
omkring 1. holdet. På de andre hold
har der været en del udskiftninger.
Faktisk har der været udskiftning på
alle poster, på nær vores trofaste folk
- Jens Holck og Käthe Pedersen.
Et velkommen til 1. holdets nye
træner Kurt Jakobsen.
De ”gamle” damer vandt igen
deres 7-mandsrække, og med en
knaldkamp mod vores unge damer,
der vandt den anden række, trak de
sig ud som sejrherrer efter
straffespark, hvorefter de kunne tage
til Køge og hjemtage en flot 3. plads
for hele Sjælland.
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Rasmussen for deres store arbejde
med U14 og U15 drengene, samt at
de altid er parate til at give et nap
med, når der er brug for det.
Bestyrelsen takkede alle vores
sponsorer og annoncører i klubbladet
Klatten, og alle, der har lagt arbejde i
klubben.
Winnie Refnov, der for 1 år siden
trådte ind som kasserer uden særlig
kendskab til klubben og medlemmerne, fremlagde et flot regnskab.
Winnie har i årets løb brugt mange
timer på at oprette og gennemarbejde
et nyt regnskabsprogram på DBU's
Klub Office, og kunne flot og sikkert
præsentere driftsregnskab og status
med efterfølgende klare og præcise
svar på spørgsmål fra salen.

Oldboys kom i den bedste række,
men havde ikke heldet mig sig, og
endte med for mange 1-måls nederlag.
Veteranernes 7-mands- og 11mandshold klarede sig igen i år flot
med midterplaceringer i deres rækker.
Kommunen har igen givet os ros
for vores pasning af baner og det
grønne område. En ros vi ikke ville
få, hvis det ikke var for de mange,
der havde meldt sig til arbejdsholdet,
hvor man fik ryddet buskadset ved
lysbanen, lagt fliser ved spillerboksene på bane 1, og færdiggjort tagene
på vores 2 containere samt almindelig oprydning ude og inde.
Årets træner-leder pokal gik i år til
to trænere, Torben Nielsen og Jesper

Hyggestemning under spisning af gule ærter og smørrebrød før
generalforsamlingen går i gang.
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Kontingentrestancerne var unormalt store, men det skyldes, at problemerne med Nets ved overgangen
til Klub Office var skyld i, at opkrævningerne blev udsendt meget sent.
Alle, der ikke har betalt kontingentrestancen, bliver nu spærret, og det har
i januar måned resulteret i, at flere er
begyndt at indbetale.
I 2015 vil opkrævninger blive udsendt i marts og september som klubbens vedtægter foreskriver.
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, men et stort flertal
fra generalforsamlingen vedtog en
kontingentforhøjelse på kr. 50,00 pr.
halvår for seniorer og kr. 25,00 pr.
halvår for ungdommen. Passive forbliver uændret kr. 300,00 pr. helår.
Mogens Mika havde indsendt et
forslag, der gik ud på, at bestyrelsen
skulle nedsætte diverse udvalg, bestående af medlemmer, forældre m.fl.
for at aflaste bestyrelsen, så den kunne bruge mere tid og koncentration
på fremtidens visioner. Som eksempel på udvalg nævnte MM bl.a. husudvalg, baneudvalg, sponsorudvalg,
køkkenudvalg og dommerudvalg –
ja, der er ingen grænser for, hvilke
udvalg, der kan nedsættes.
Efter en god debat vedtog generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle
begynde at arbejde for projektet.

Henrik Romanski – genvalg
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen over 25 år: Sonja Wiell
Repræsentant: Rene Kok
Revisor: Finn Jensen - genvalg
Revisorsuppleant: Kurt Nielsen genvalg
Under punktet eventuelt bad Bjarne Boesen Preben Arildsen om at
træde frem i midten, hvorefter han
blev udnævnt til æresmedlem i TGB.
(se side 6-7)
Anders Ringsing efterlyste muligheden for fællesspisning i klubhuset
for spillere og forældre. Da der var
stemning for ideen, blev det besluttet,
at bestyrelsen sammen med Ilse skal
se på det praktiske.
Finn Jensen havde i OK's julelotteri vundet en sportstaske, som han
donerede til U8-U12 pigerne.
Bjarne Boesen blev bedt om at åbne tasken, og helt magisk blev der
fremtryllet 2 ekstra tasker, som 2 andre hold, der måtte mangle sportstasker, nu kan få glæde af.
Klubsangen blev sunget og med et
hurra for TGB sluttede generalforsamlingen.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgenden:
- Morten Blach Nielsen - formand
- Bjarne Boesen - næstformand og
sekretær
- Winnie Refnov - kasserer

Valg af bestyrelse (over 25 år):
Morten Blach Nielsen – genvalg
Winnie Refnov – genvalg
Valg af bestyrelsesrepræsentant:
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I sne og slud skal posten ud...
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 31. marts 2015 var der
forårspremiere på uddeling af reklamer på Marielyst.
Finn Jensen havde sat ”de gamle”
stævne på Holmegårdsvej kl. 10 om
formiddagen, hvor Hans Nielsen lagde hus og have til samling.
Men om Finn havde glemt at oplyse de gode vejrguder om projektet, eller guderne havde overset hans mail
skal være usagt, men vejrmæssigt gik
det helt galt. Vejr og ruten tangerede
forårsklassikeren Paris-Roubaix, når
det er værst. (En forårsdag i helvede)
Fra morgenstunden sneede det, og
det fortsatte i de ca. 2 timer, udbringningen varede.

"De gamle", der alle var klædt på
til det våde arbejde, måtte køre gennem slud og sne og mange steder
gennem vandpytter så store, at man
skulle tro, der havde været et flere timers skybrud.
Ved 12-tiden var alle færdige med
deres ruter, og kunne godt gennemblødte og meget frysende på Hans
Nielsens søde hustru Kirstens opfordring trække indendørs i varmen og
nyde de sædvanlige gode stykker
smørrebrød, øl fra Støtteforeningen
og Krone akvavit, skænket af en af
”de gamle”.
Se - det var en rigtig forårspremiere!!

Der rigges til i sne og slud, før reklamerne bringes ud!
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"EN FORÅRSDAG I HELVEDE"

Snestormen varede lige nøjagtig i to
timer, nemlig fra 10.00 til 12.00.
Efter at have overlevet disse strabadser var det godt med smørrebrød,
en dram og en KOLD øl.
Som holdlederen sagde: Denne dag
vil vi altid huske!
PS: Måske har jeg overstået prøveperioden?
PPS: Dette års Paris-Roubaix blev
kørt i solskin.

Søren Windelev, der kæmper meget
ihærdigt for at blive fast medlem af
"de gamles" reklamehold. (Er p.t.
på prøve)

Med venlig hilsen
Tidligere venstre wing på TGB´s veteranhold - nuværende reklameuddeler på prøve.

S(J)øren (Leth) Windelev
Dette er normalt overskriften på
cykelløbet Paris - Roubaix, men ramte plet på årets første uddeling af reklamer i Marielyst.
Det lykkedes vores utrættelige
holdleder (Finn Jensen) at finde datoen 31. marts til reklameuddeling .
Denne dag viste sig fra naturens værste side. Iført huer, vanter og regntøj
kørte vi ud i landskabet i forårets
eneste snestorm.
Rundt om de fleste postkasser var
der ca. 20 cm vand (der er ikke mange kloaker i området) og mange
steder skulle man helt hen til postkassen og fjerne sneen for blot at se skiltet: INGEN REKLAMER -TAK.

Så skal vi ud med reklamer for
TGB's Støtteforening
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Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!
Medlemskab koster kun kr. 100 om året.
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, klubbens indkøb
af spillertøj, materialer og forskellige sociale arrangementer.
TGB's Støtteforening samler penge ind ved salg af julekalendere,
juletræer, vin, udbringning af reklamer samt andre
kreative påfund, såsom skrabelodder, der kan købes i TGB's
klubhus fra 1/4 til 1/10-2014.
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
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Nygade 17
4800 Nykøbing F
Tlf.: 5485 1306

Nykøbingvej 64
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 3033
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Af Preben Arildsen
Søndag den 1. marts 2015 blev det
første private Futsalstævne afholdt på
Lolland-Falster. Futsalstævnet blev
spillet i Toreby hallen og arrangeret
af Toreby-Grænge Boldklub.
Futsal er indendørs fodbold, men
det adskiller sig på vigtige punkter
fra det klassiske indendørs fodbold,
som mange kender. I futsal spiller
man, i modsætninger til almindelig
indendørs fodbold, med en mindre
bold.
Bolden vejer det samme som en
normal bold, men har en blødere inderbold, hvilket gør, at bolden ikke
hopper så meget og derfor er nemmere at kontrollere.
Samtidig er der ingen bander, så
når bolden er ude af spil, skal der foretages et indspark ved igangsætnin-

gen. Yderligere spilles der med en
målmand, der må bruge hænderne inde i straffesparksfeltet.
Futsal spilles på en bane på størrelse med en håndboldbane, ligesom
målene også er de almindelige håndboldmål.
Stævnet blev afholdt for U13 til 16
drenge og et U15 pigehold som spillede med i U14 drengerækken. Der
blev spillet 5 vs 5 med kampe på 1 x
15 min. varighed og max. 10 spillere.
Der blev spillet med et begrænset
futsal regelsæt, hvorfor vinderne ikke
kan kvalificere sig til videregående
turneringer.
De 16 deltagende hold var fordelt i
4 puljer. Turneringen startede kl. 9.00
og sluttede efter mange succesrige
kampe kl. 16.55.
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Efter hver færdigspillet pulje blev der uddeling af medaljer.
Puljevinderne blev følgende:
Puljevinder i U13 blev Tingsted, nr. 2 B1938, nr. 3 TGB, nr. 4 Bandholm.
Puljevinder i U14 blev Tingsted, nr. 2 TGB Drenge, nr. 3 Væggerløse, nr. 4
TGB Piger.
Puljevinder i U15 blev Maribo 1, nr. 2 Væggerløse, nr. 3 Et blandet TGB hold
(da DMI havde meldt afbud i sidste øjeblik), nr. 4 Maribo 2.
Puljevinder i U16 blev Maribo, nr. 2 TGB U16, nr. 3 Væggerløse, nr. 4 TGB
U15.
Alle i drenge rækker, da vi måtte trække pige rækken, der var ikke nok
tilmeldte pige hold.
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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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OK Benzinpenge
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Sponsoratet med OK's benzinpenge har i mange år udgjort en stor del
af klubbens reklameindtægter.
Denne indtægt har TGB modtaget,
takket være frivilligt arbejde med at
stå i Kvickly og på OK's tankstationer forskellige steder i byen og tegne
aktive kort.

selv. Vi skal lave et ekstraarbejde for
at forøge beløbet ved at stå ved forretninger og diverse steder i byen og
tegne benzinkort til TGB samt anbefale kortet til venner og bekendte.
Du kan også selv bestille kortet på
OK's hjemmeside på www.ok.dk.
HUSK at oplyse TGB nummer

558603

Du kan være med til at fordoble
sponsorindtægten.
- Hvis du ud over benzin/diesel også
køber EL fordobles støtten.
- Samt ekstra støtte, hvis du også har
OK Mobiltelefoni.
- Husk kortet/køb skal registreres
med TGB nummer 558603.
Se diagram herunder, der viser
udviklingen af modtagne sponsorpenge fra 1999 til 2014.
OK`s sponsorpenge er sikre, men
størrelsen bestemmer vi nogenlunde

eller bestil kortet hos Ilse.
I perioden 1.3.2014 til 28.2.2015
har vi haft 674 aktive kort, heraf 18
med EL aftale
Vi har ”kun” nytegnet 39 kort i perioden.

Fra starten i 1999 til nu har vi
modtaget i alt kr. 796.151.
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Du kan være med til at fordoble sponsorstøtten
1.

Bestil el og OK fordobler sponsorstøtten fra 6 øre til 12 øre, hver
gang du tanker Benzin/Diesel

2.

Vælg mellem 2 forskellige el-produkter

3.

Få den første måneds el til 0 kr.

4.

Du betaler intet abonnement!

Det er nemt at skifte, OK ordner det praktiske
OK tager sig af alt det praktiske vedrørende skiftet fra din nuværende
leverandør. Som ny kunde får du desuden et attraktivt velkomsttilbud –
den første måneds el til 0 kr.

Der skal bruges mange penge i en klub som
Toreby-Grænge Boldklub, så bestil et kort
hos OK med tilknytning til TGB's bonusaftale.
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Nekrolog
Af Finn Jensen
Det var med stor sorg, vi modtog
meddelelsen om, at TGB's æresmedlem Ib Henriksen døde den 19. januar
2015.
Ib var født og opvokset i Toreby,
men har det meste af sit liv boet i
Grænge (ca. 40 år) tæt ved fodbold-

banen. Han har altid spillet i TGB, og
har måske været den allerbedste centerforward, vi har haft i klubben. Ib
var med til at vinde LF-serien og
dermed oprykning til Danmarksserien.
NY DAG skrev den 15. oktober
1966 lidt om alle spillerne på holdet,
og bl.a. følgende om Ib:
De fleste målmænd i LF-serien
ved, at når han er fri, er der ikke meget at gøre, for han skyder usandsynligt hårdt og rent.
Os, der også har spillet indendørsfodbold sammen med Ib, kan bekræfte, at ingen ville stå på mål, når
de mødte TGB, for Ib sparkede så
hårdt og rent, ja nærmest som en hest.
Ib har gennem mange år været
TGB en ihærdig og meget engagerende mand, bl.a. som bestyrelsesmedlem, spillerudvalgsformand for
senior, ungdomstræner og dametræner.
Ib Henriksen blev udnævnt til
æresmedlem den 16. maj 1998.
I de senere år har Ib levet en fodboldmæssig tilbagetrukken tilværelse
i Marielyst, specielt efter han mistede
sin hustru Judy for ca. 10 år siden.
Ib vil blive savnet i TGB.

Ib Henriksen
Æresmedlem
* 17.7.1937
+ 19.1.2015

Æret være hans minde
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TGB's Støtteforenings generalforsamling
Af Preben Arildsen
Støtteforeningens generalforsamling blev afholdt tirsdag den 27. januar 2015 med 10 fremmødte
medlemmer – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.
Finn Jensen blev valgt til dirigent
uden modkandidat.
I sin formandsberetning kunne
Henrik Romanski med glæde berette,
at reklameuddelingen i det forgangne
år havde været større end året før,
hvilket havde lunet godt i kassen. Der
lød en tak til ”De Gamle”, der igen
havde trukket et stor læs med omdeling af reklamer på Marielyst, og en
tak til Finn Jensen for et godt samarbejde.
Som noget nyt havde Støtteforeningen hjulpet til med ungdomsafdelingens årsafslutning i juni måned,
hvor der deltog 150 - 160 spillere og
forældre. Der blev spillet en masse
kampe i hallen, der var lejet i tilfælde
af dårligt vejr.
For 3. gang blev familiestævnet
holdt med deltagelse af de trofaste
hold fra de 2 foregående år. Hallen
var igen lejet, da DMI på dagen havde lovet massivt regnvejr, men dagen
bød på blå himmel og solskin. Alligevel blev stævnet og den efterfølgende
spisning afholdt i hallen.
Efter mere eller mindre heldige
forsøg med at tjene penge på vin og
juletræer, forsøgte vi os i år med salg
af skrabelodder, der ikke blev den

store succes med det overskud, vi
havde håbet.
Julekalendere blev solgt igen år, og
stadig med en del besvær. Det var
vanskeligt at få indsamlet restkalendere og penge til det aftalte tidspunkt,
som hed den 15. december. Det er ikke okay, og vi håber, at trænere og
spillere får indsamlet til tiden i år.
Der er lagt mange timer i Støtteforeningens arbejde, og desværre har
flere bestyrelsesmedlemmer valgt at
trække sig før tid.
Der er siden sidste års generalforsamling givet støttet til de spillere,
som har været med på DBU’s mikrofodboldskole, samt DBU’s fodboldskole, der vanen tro blev afholdt
her i Toreby i uge 27. U13 drengene
fik tilskud til deres tur til Vildbjerg
Cup. Yderligere blev der givet tilskud
til arrangementer og stævner til diverse hold. Ved årets træner/leder/sponsorfest donerede foreningen
kr. 20.000,00 til klubben og kr.
10.000,00 direkte til ungdomsafdelingens Futsal satsning.
I år har Støtteforeningen været ude
og søge støtte. Dette blev gjort hos
Johannes og Maren Larsens Mindelegat, hvor vi på vegne af fodboldklubben søgte 12.095 kroner til indkøb af
50 bolde og M-station til ungdomsafdelingen. Beløbet fik vi til vores store
glæde tildelt i august, med besked om
at vi var meget velkomne til at ansøge igen i år, da vi havde vist stor taknemlighed for støtten.
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Flere af bestyrelsens medlemmer er udtrådt før tid, hvorfor der kun var mødt
4 af de 7 betyrelsesmedlemmer op til generalforsamllingen.
Fra venstre Tage Nistrup Hansen, Henrik Romanski, Stine Bendsen og
Christina Ørsted.
Mie Malmskov – nyvalg
Christel Romme – nyvalg

Efter teltafdelingen er nedlagt, har
foreningen overdraget teltet til TGB.
Formanden sluttede sin beretning
af med en stor tak til alle, der har
gjort et stykke arbejde for foreningen.
Kasserer Tage Hansen fremlagde
regnskabet, der viste et overskud på
kr. 19.603,00 og med en formue pr.
31.12.2014 på kr. 77.567,10.
Foreningens vedtægtsændring blev
vedtaget med små ændringer.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Christina Ørsted
Gert Madsen
Valg af revisor:
Finn Jensen – genvalg
Valg af revisorsuppleant:
Preben Arildsen – genvalg

Valg til bestyrelsen:
Henrik Romanski – genvalgt
Kim Bødker – ikke på valg, udtræder
af bestyrelsen
Christina Ørsted – ikke på valg, udtræder af bestyrelsen
Kim Sørensen – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen har konstitueret sig med
- Henrik Romanski som formand
og sekretær
- Stine Bendsen som næstformand og
- Tage Nistrup Hansen som kasserer.
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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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TGB redder liv
Foreningsliv og førstehjælp forenes med et kursus i TGB.
Det gør vores frivillige hænder endnu mere livsnødvendige.
Af Preben Arildsen/Morten Refnov
DBU har fået 1.335.000 kroner i
støtte fra TrygFonden til afholdelse af
livreddende førstehjælpskurser i fodboldklubber på Fyn, Bornholm,
Sjælland, Lolland, Falster og i København.
Søndag den 8. marts 2015 havde
Morten Refnov på vegne af DBU,
TrygFonden og Dansk Røde Kors
indkaldt til førstehjælpskursus for 16
deltagere, hvor princippet først til
mølle afgjorde, hvem der deltog.
Når et menneske falder om med
hjertestop, kan få minutter gøre en
livsnødvendig forskel – bogstaveligt
talt. Tal fra TrygFonden viser, at
chancen for overlevelse falder med
ca. 10 % for hvert minut, der går, før
genoplivning påbegyndes.
Derfor afholdte TGB den 8. marts
i samarbejde med DBU og TrygFonden livreddende førstehjælpskursus
for vores frivillige.
Klubben er et naturligt samlingspunkt for mange mennesker, og
livstruende situationer kan opstå ud af
det blå. Derfor skal vores frivillige
være godt klædt på med de rette redskaber og den rette viden, hvis uheldet skulle være ude.”Hjertestop kan
ske alle steder, og når man mindst
venter det. Derfor er det en god ide at

have et beredskab klar, hvis man som
i sportsklubberne mødes mange mennesker.
I TrygFonden arbejder vi for, at
flest mulig mennesker kan træde til
og dermed være med til at redde liv.
Det gælder også på banen”, siger
Grethe Thomas, der er projektchef i
TrygFonden.
I TGB er sundhed og sikkerhed i
højsædet. Derfor ønsker vi at bidrage
til udbredelsen af viden om livreddende førstehjælp til samfundet
generelt. Kurset omfatter også opsætning af en hjertestarter i klubben, som
de frivillige fik råd og vejledning til.
”De frivillige i foreningslivet udviser hver dag et lederskab, og det er
derfor oplagt at integrere førstehjælp

Henrik reddede sin kammerats liv på
fodboldbanen, da Kurt faldt om med
hjertestop. Foto: Røde Kors
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Dansk Røde Kors instruktøren overvåger genoplivning af øvelsesdukke.
Fra venstre instruktør Erik Hinrichsen - Røde Kors, Jesper Hansen
(hjælpetræner på U6-7 årgangen), Klaus Hansen, Morten Refnov og den
hårdtarbejdende Henrik Romanski.
som en naturlig del af det at være frivillig i en forening. Derfor udbyder
vi med hjælp fra TrygFonden nu
førstehjælpskurser til trænere, ledere,
spillere og dommere, der har tilknytning til DBU`s fodboldklubber”, siger Steen Jørgensen, der er
breddechef i DBU.
Kurset arrangeres af Røde Kors og
inkluderer, ud over vejledning i livreddende førstehjælp, også en bred
vifte af fremgangsmåder ved fodbold-relevante skader som hjernerystelse, brækkede knogler m.m.

Käthe Pedersen kontrollerer Winnie
Refnovs genoplivningsforsøg af
dukke.
Winnies førstehjælp lykkedes!
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Klubhus 40 år

Af Preben Arildsen
I år fylder vores smukke klubhus
40 år.
Huset har gennem årene haft mange på besøg. Spillere, trænere, holdledere, forældre, bedsteforældre og
mange andre har oplevet den hygge
og gode atmosfære, der er i vores lokaler.
Mange arrangementer, møder, fester m.m. er blevet afholdt, og selvom huset er flittigt brugt, ser det takket være god vedligeholdelse - ud
i dag, som dengang det blev indviet.
Senere er der kommet en tilbygning med motionsrum, massagerum
til de skadede spillere, og ikke at
forglemme den dejlige terrasse, hvor

mangen en tilskuer har overværet
spændende fodboldkampe, og samtidig haft let adgang til at få slukket
tørsten og stillet sulten i cafeteriet.
Bygning af klubhuset gik via Torebyhallen. Da man besluttede at forlade det gamle hus i Grænge for at
være medbygger ved Torebyhallen,
havde man den tro, at man her ville få
de ideelle forhold, men der var slet
ikke plads til det vante klubliv og
kammeratskab, der holdt sammen på
klubbens medlemmer.
På generalforsamlingen i november 1973 blev det besluttet, at man
ville have sit eget hus, og foreningen
gik straks på lånemarkedet, og med
stor velvilje fra kommunen og Lalan-

Sådan så råhuset ud under opførelsen, hvor medlemmerne ofrede 5-6000
arbejdstimer, godt hjulpet af Lolland-Falsters Bryghus, der stillede øl gratis
til rådighed under hele bygeperioden.
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Sportssammenslutningen og mange
andre.
Her 40 år efter kan man kun konstatere, at beslutningen var rigtig, og
at huset har været til gavn og glæde
for hele området.

dia Huse i Rødby kunne projektet
sættes i gang.
Allerede i juni 1974 var grunden
støbt, og med medlemmernes knoklen i 5-6000 arbejdstimer (LollandFalsters Bryghus stillede gratis øl til
rådighed under byggeriet) stod
klubhuset klar til indvielse den 2.
marts 1975.
I indvielsestalen sagde den daværende formand Ole Toft, at det ubetinget var den største dag i klubbens
historie, når man mindes de meget
ringe og utidssvarende forhold i det
tidligere klubhus.
Ole Toft kunne også i sin indvielsestale byde velkommen til klubbens første bestyrerpar Aase og
Thyge Skov.
Ved indvielseshøjtideligheden var
der mange hilsener, bl.a. fra Nykøbing F. kommune, Torebyhallen,

Hygge ved indvielsen.

Gæve TGB-folk deltog i indvielsen.
Fra venstre: Birger Johansen , Jørgen Jørgensen, Preben Buxbom, Villy
Smidt, Tage Nagel, Verner Steffensen og Povl Holm.
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Arbejdsdag i TGB
Af Preben Arildsen/Kurt Nielsen
Inden forårssæsonen begynder, er
der en del arbejde, der skal udføres
på vores dejlige fodboldbaner og omkring huset.
Lørdag den 21. marts 2015 var der
kaldt til arbejdsdag i klubben. Det var
blevet annonceret på de sociale medier og klubbens hjemmeside. Det gav
dog ikke den store tilmelding, men
takket være ihærdige telefonopkald
til mulige hjælpere af bl.a. Ilse, Kurt
Nielsen og Adam Dreyer lykkedes
det at samle ca. 30 mænd, kvinder og
børn.
Målene blev kørt ud, net påsat og
opmåling, afmærkning og kridtning
af banerne blev foretaget. Desuden
blev spillerboksene sat på plads, og
det vaklende hegn blev rettet op, ligesom toiletter og brusere blev efterset
og justeret.

I cafeteriet havde Ilse travlt med at
arrangere den traditionelle frokost,
der altid giver et godt socialt samvær
efter veloverstået arbejde.
Tak til alle hjælperne!

3 hjælpere, nogle ikke af den yngste
slags, kæmpede med nettet for at få
det placeret rigtigt på minimålet.
Fra venstre: Jørgen Wandrup, Tage
Nagel og Jørgen E. Hansen.

Jens Holck tv. og Klaus Hansen sørgede for opmåling, afmærkning og
kridtning af banerne.
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Når du melder dig ind i støtteforeningen er du med til at støtte ungdomsarbejdet i TGB..
Kontingentet er minimum kr. 100,00 som kan indbetales på vores bankkonto i Jyske Bank reg. nr. 5067 konto nr.
132244-9.
Du kan også bruge vedhæftet indbetalingskort eller betale direkte til Ilse i Cafeteriet.

Støt TGB's Støtteforening

Ved du hvem vi er...?

Med sportslig hilsen
TGB’s Støtteforening
Bestyrelsen

TGB's Støtteforening

TGB støtteforening har til formål at yde støtte til TGB’s ungdomsafdeling, der i øjeblikket består af ca. 285 ungdomsspillere.
Der bliver engang om året uddelt en check på 20.000 kroner, derudover gives der støtte til diverse fodboldskoler, fodboldstævner.
Og der kan søges tilskud til materialer, og forskellige sociale arrangementer på holdene.
Vi tjener lidt penge ved bl.a. salg af julekalendere, og uddeling af reklamer på Marielyst 3-4 gange om året. Hvert år i august afholder vi vores Støtteforenings Familiestævne, hvor mange ungdomsspillere deltager sammen med deres forældre og søskende.
For at Støtteforeningen fortsat kan yde støtte til ALLE ungdomsspillerne, kræver det en fortsat indsat mht. uddeling af reklamer,
kontingentindbetaling til støtteforeningen og opbakning til de arrangementer, der bliver afholdt.
Vi håber alle forældre, TGB's venner og fans vil bakke op om støtteforeningen, så vi fortsat kan yde tilskud til alle ungdomsspillerne. Konsekvens af manglende indtægter kunne være, at der ikke længere ville kunne ydes personlige tilskud til f.eks. fodboldskoler.
Alt arbejde i Støtteforeningen er frivilligt, så mest muligt indtjening går direkte til ungdommen i TGB.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG
DEN 31. MAJ 2015
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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"Begge hold har scoret et
par mål, og begge hold har
sluppet to ind"
- Peter Withe til Radio 5
Live
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