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Danholt stopper sin trænergerning

Efter 43 år som træner i TGB har Henning Danholt af
helbredsmæssige grunde besluttet at stoppe som træner,
men fortsætter med at hjælpe til, hvor der er behov.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Redaktionen takker for alle indlæg
til dette nummer af Klatten. Det er
meget tilfredsstillende, at vores
nødråb om flere indlæg har givet pote - med indlæg fra både seniorer og
ungdommen.
Det er også glædeligt, at Lasse
Pihl og Andreas Holm fra TGB´s U15 hold har fulgt vores opfordring og
afleveret et indlæg og billede. Vi ser
frem til i redaktionen, at andre ungdomsspillere følger trop og fremover
indsender et indlæg. Tak – det er sådan, det skal være.
Nogle af vores hold har i foråret
klaret sig godt, andre mindre godt,
men fællesnævneren for det hele er,
at atmosfæren og sammenholdet i

klubben er god og for ungdomsholdenes vedkommende med en god
forældreopbakning, hvilket også ses
på TGB's Støtteforenings medlemsliste.
Redaktionen ønsker alle en rigtig
god sommer!
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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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"De Gamle TGB`ere"
vikariere på en anden rute end den
sædvanlige.
5.
Han skal møde til tiden – d.v.s. 5
minutter før mødetid.
Hvis dette er i orden efter næste
ombæring, kan han muligvis betragte
sig som fuldgyldigt medlem, hvis et
flertal blandt de faste medlemmer
stemmer for.

Her kommer Søren,
kandidat til optagelse i
"De gamle TGB'ere".

Søren Windelev
Af Kurt Nielsen
Efter en prøvetid på flere år, er det
ved at være tiden, hvor Søren Windelev skal bevise, at han er moden til
at blive optaget som fuldgyldigt medlem af reklameholdet "De gamle
TGB`ere".
Der er dog lige nogle punkter, der
skal overstås inden udnævnelsen kan
finde sted.
1.
Han skal kunne føre an på sin rute
uden hjælp fra sin sædvanlige makker
og værge. (Kurt Nielsen)
2.
Han skal møde op uanset vejrlig.
3.
Han skal huske at hilse pænt på alle ved mødestedet.
4.
Han skal efterkomme chefens
(Finn Jensen) ordrer om eventuelt at
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Samarbejde til Pinsecup mellem
TGB & Tingsted i U10
Af Henrik Romanski
U10 træner
Vi blev tirsdag d. 12. maj kontaktet af Tim Larsen fra Tingsted Boldklub, om vi havde nogle U10 drenge,
som ville spille sammen med deres
til Pinsecup.
Der var 7 spillere, som meldte sig
under fanen, og der blev arrangeret
en træningskamp på Tingsteds anlæg
d. 19. maj, så vi kunne se drengene
spille mod og med hinanden.
Tingsted havde på dette tidspunkt aldrig prøvet at spille 8-mands før, og
det blev da også til en 6-1 sejr til de
gule, men vigtigst var, at spillerne fik
hilst på hinanden, da de 4 dage efter
skulle prøve at få spillet til at fungere
på banen.

Til Pinsecup var vi kommet i
U10D rækken, og der var 4 puljekampe lørdag-søndag. Vi lagde ud
lørdag med 2 kampe, som endte med
to gode sejre. Samme historie gentog
sig søndag, der også endte med to
gode sejre.
Drengene lignede nogen, som
havde spillet sammen i mange år, og
ikke mange ben blev sat forkert de to
første dage, på nær når dommeren
valgte at dømme frispark imod os!
Mandag morgen bød derfor på semifinale til drengene, og her dukkede
vores mindste spiller (Sebber) op,
og scorede 2 af sine ialt 4 mål ved
stævnet.
Så nu hed det finalekamp kl.
14.00, og her gik det op for drengene,
at man i hvert fald fik en eller anden
form for pokal med hjem. De fik ret,
og vi løb af sted med andenpladsen i
puljen.
Det må siges at være fortjent, når
vi på små 10 dage efter første kontakt
med Tingsted kan tage en pokal med
hjem. Kan kun opfordre andre hold i
klubben til at arrangere holdsamarbejde.
Jeg vil til slut sige tak til de 7 spillere, som valgte at tage udfordringen
op, samt til deres forældre for god
opbakning alle 3 dage.
Også tak til U12 drenge, trænere
og forældre for deres support i finalen.

U10 drengene viser stolt deres pokal.
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U-14 drenge
Af trænerteamet Jesper og Torben
himlen, så inden kamp nr. 4 sagde
Tiden flyver af sted , og foråret er jeg til drengene, at det måske var fiforbi. Her er lidt News fra U-14 trup- nalekampen om i sidste ende at blive
pen. Vi træner sammen med U-15 og nr. 1 i puljen.
U-16, hvor drengene er faldet godt til
Vi skulle møde NFC. (Sidste sæog klarer sig fint, på trods af, at der er son havde vi 2 rigtig gode og tætte
2 års forskel.
kampe mod dem, hvor vi vandt 1-0
Opstarten gik rigtig godt, men der og 2-1), så de var sultne efter revanhar været for mange gange, hvor vi che. NFC kom ud med et godt pres
trænere har stået på træningsbanen og vilje til at vinde den kamp, hvor vi
med kun 2 spillere fra hver år- aldrig fik det til at fungere. NFC
gang...det er ikke i orden. OPRÅB: vandt fortjent 4-0. Så en lille skideKOM NU TIL TRÆNING, det er balle fra træneren. 8. maj TGB NB/Velo 8-0. dobbelte målscorere
nu meget sjovere, når vi er mange.
Christian
Blach, Nicolaj Ørn, Lasse
Vores turneringskampe har også
Pihl
og
Peter
Junior.
ligget på hverdage (vores ønske), så
Drengenes
flotteste kamp til dato
vi kan bruge Anton Svenson og Jeppe
var
d.
19.
maj
i Tingsted. Vi kom elRasmussen, som er i talenttruppen i
lers
bagud
efter
1 min., men derfra
NFC.
lagde
drengene
fra
land, og spillede
Første turneringskamp var d. 13.
den
flotteste
kamp,
jeg har set dem
april mod Maribo. Vi kom godt fra
spille.
Vi
vandt
6-1.
Drengene
og jeg
start med brødrene Blach Nielsen
var
lidt
"høje"
efter
den
kamp,
så
(Christian og Jacob ) i målhumør. De
scorede hver 3 mål, så nu bliver de træneren gav sodavand .
Vi har pt. 2 kampe tilbage, og da
kaldt brødrene "hattrick". Kampen
NFC har tabt 2 kampe, ligger det til
endte 8-3 til os.
Næste kamp var mod B.Frem, og os selv, om vi vil være LF-mestre det blev en 3-0 sejr til os på mål af og det vil vi ...
Andreas Holm, Anton Svenson og
Mikkel Bjerg. 22. april var vi en tur i
Rødby. Vi var ramt af en del afbud og
skader, så vi brugte nogle af vores talentfulde U-13 spillere, som gjorde
det rigtig, rigtig flot. Vi vidste, det
ville blive en tæt kamp, og 5 min. inde i anden halvleg scorede Nicolaj
Ørn til 1-0 til TGB. Rødby kom på 11 i det 58. min. Christian Blach afgjorde det i det 65. min til 2-1 til os.
3 point på kontoen og flot fight fra
”hattrick” Jacob og
alle mand. 3 kampe - 9 point. Flot Brødrene
Christian scorede begge hattrick i
start, men træerne gror ikke ind i kampen mod Maribo i U14.
9
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Danholt stopper sin trænergerning
Af Preben Arildsen
Efter 43 år som træner i TGB stopper Henning Danholt af helbredsmæssige grunde som træner. Ben og
ryg er slidt op, og kan ikke holde fysisk til det, der kræves som træner.
Henning startede sin fodboldkarriere som lilleput i den daværende byklub B1901, hvor han spillede til og
med junior.
Herefter har han brugt alle sine
kræfter i Toreby-Grænge Boldklub,
hvor han spillede på ynglingeholdet
og seniorholdene – mest på sekundaholdene og Old Boys, men opnåede
kun èn kamp som veteranspiller.
Det stod hurtigt klart for Danholt,
at trænergerningen trak, og derfor
har han gennem tiderne taget så mange trænerkurser, han kunne i DBU
regi. Begyndte for mange år siden med DBU's kursus nr. 0 og 1 og
tog herunder de to grene, der udgjorde ungdomstrænerkursus og lederkursus.
Senere moderniserede DBU kurserne i A, B, C, D og E, som Danholt
også har gennemgået.
Derudover har Henning taget forskellige af DBU's enkeltkurser, såsom
kampleder,
børnebasis,
idrætspsykologi m.m.
I flere omgange har Henning holdt
sig opdateret med adskillige kurser i
førstehjælp og idrætsskader.

Trænergerningen startede i 1972
med juniordrengene, der i dette år
blev nr. 2 i LFBU. Derefter trænede
han forskellige ungdomshold, både
pige- og drengehold, og i den periode
førte han drengeholdet til et LFmesterskab.
I 1980'erne var HD hjælpetræner
for 1. holdet og var træner for serie 1,
og i 1995 førte han dame LF serien
frem til en 2. plads efter LUIF.
Det blev også til et LF mesterskab
med S5, der for det meste bestod af
ynglingespillere og old boys.
Fra 1997 til 1999 havde pigerne
glæde af hans træner- og lederskab. I
samtlige tre år kørte pigerne et LF
mesterskab hjem.
I året 1999 vandt pigerne mesterskabet ved Kattegat Cuppen i Grenå.
Succesen gentog sig ved Anders And
Stævnet Øst.
I B1901's Pinsecup samme år var
det lige ved og næsten. Brøndby blev
slået i 1. kamp, men i finalen, hvor
Brøndby stillede op med 10 mand
mod vores 8 i 7-mandshold, havnede
vi på en 2. plads.
En 2. og 3. plads blev hentet i dette års Pondus Cup i Nørre Sundby.
Danholt var med til at starte Sundbyafdelingen op, hvor der dengang
var 5 11-mandshold.
På det seneste har der været succes
indendørs. U15 blev nr. 1 på LF i
12

født medlem i den landsdækkende
union.
I dag er han ikke medlem af bestyrelsen, men er formand for Store
Træner Dag, og arbejder på at få flere
trænere ved bla. at uddele foldere i
klubberne for at få flere klubmedlemskaber.
Man vil fremover kunne se Henning Danholt i klubben, da han vil
fortsætte med at hjælpe til, hvor helbredet tillader det med bla. kørsel,
ved dommerbordet i hallen osv.
Fra Klattens redaktion skal lyde en
stor tak til Henning for mange og
meget fyldestgørende indlæg.

2013/14 og året efter blev samme
hold som U16 nr. 2.
Han har været i TGB's bestyrelse 2
gange, hvoraf den ene periode som
ungdomsformand. 2 gange har Henning været i Torebyhallens bestyrelse.
I 2008 blev Danholt udnævnt til
æresmedlem.
Som træner var det naturligt for
Henning at arbejde med det organisatoriske i Dansk Træner Union (DTU),
hvor han meldte sig ind sidst i
1980èrne.
I 1990 blev Henning valgt ind i bestyrelsen, og han var formand for afdelingen Øst for Storebælt og dermed

Som træner og holdleder er der meget administrativt arbejde, der skal
udføres.
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NEWS fra U15 drenge
Af Jesper og Torben
Drengene var tilmeldt en U-15
vintertræningsturnering (vinter Bold
U-15 drenge 2).
Jeg var som træner lidt spændt på,
om det var det niveau, vi kunne spille
på, og om drengene ville bruge/investere tid på at køre de lange ture til
Sjælland.

Drengene glædede sig til at spille
mod nogle nye hold på deres fine
kunststofbaner. Vi kørte til Ringsted
d. 28. feb. og ankom til 2 fine nyanlagte kunststofbaner. Drengene var
lidt imponerede over forholdene, så
der var god stemning under opvarmningen. Kampen blev fløjtet i gang,
og der blev gået til den med godt spil
og fysisk hårde dueller. Det blev til

U-15 efter topkampen mod Maribo 5-3 til TGB.
Bagerst fra venstre: Træner Jesper Rasmussen, Thomas Lunde, Mads Blak,
Matthias Sørensen, Janik Sunke, Marius Rasch, Jeppe Dahlbom, Christian
Meldal og Magnus Møller.
Forrest fra venstre: Anton Svenson, Christian Blach, Lasse Pihl, Peter
Junior, Jeppe Rasmussen, Andreas Holm, Mikkel Bjerg, Sebastian Hansen
og træner Torben Nielsen.
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Hygge på bænken, Anton Svenson, Magnus Møller, Peter Junior, Jeppe
Dalbom og Thomas Lunde
Vi ankom til en helt nyanlagt
kunststofbane og solskin. Drengene
sov lidt endnu efter den lange tur, og
kom hurtigt bagud 2-0, så var der en
lille skideballe og en varm kop kakao
i pausen. Vi fik hurtigt reduceret til 21 og 2-2 ved Mads Blak og Christian
Meldal. Efter et flot indlæg fra Andreas
Holm
headede
Mikkel
Bjerg bolden flot ind i det lange
hjørne. Årets hovedstøds mål (nogle
sagde, det var pga. den hue Mikkel
havde på - Manchester United
hue)?...
Sidste kamp i vinterturneringen var
hjemme mod Haslev. De var fysisk
hårde og hurtige, så det blev til Haslevsejr på 7-1. En lidt øv afslutning,
men alt i alt en god og lærerig vinterturnering med mange positive ople-

en 3-2 sejr til TGB, så der var også
god stemning i omklædningsrummet
efter kampen. Drengene fik vist, at de
kunne være med på det niveau
Den 7. marts kom Herfølge på besøg på kunststofbanen i NFC. Vejrforholdene var ikke de bedste, men
det var trods alt en god træningskamp
for drengene - det blev 2-2. Den 3.
marts skulle vi møde Næstved. Vi
vandt 4-3, så efter 2 sejre og 1 uafgjort var der god stemning i truppen
og god træningsindsats.
Weekenden lørdag d. 14 og søndag
d. 15. marts havde vi 2 lange køreture. Lørdag til FC Storebælt, hvor det
blev til endnu en sejr på 3-0 til TGB.
Søndag skulle vi tidligt op. Kl. 7.15
kørte til Kr. Helsinge - laaang tur.
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gerne vil. Der er mange drenge, som
spiller på 2 og også 3 hold. U-15
drengene spiller i den lokale række
med 7 hold i alt. De skal møde alle
hold 2 gange.
Vi startede op den 16. april mod
NFB/NAB. Vi vandt 6-2, og det er
næsten blevet til storsejre siden. Mod
B1938 blev det til 11-1 med dobbelt
hattrick af Christian Meldal, 8-0 over
B.Frem, 8-2 over NFC, 6-0 over
DMI, 5-0 over NFC og 2-1 over
NFB/NAB.
Vi mangler pt. 5 kampe, så der er
mange point at spille om endnu.
Drengene ligger lige nu på en 1.
plads, så vi vil arbejde hårdt for at
holde den stilling resten af sæsonen.
Det var lidt om U-15 drengene i
TGB. Til sidst vil jeg takke drengene
på U-13, U-14, U-15 og U-16, for at
I vil hjælpe hianden på de forskellige
hold, så vi kan vise de andre klubber,
at vi i TGB står sammen. Tak til jer
trænere omkring U-13 og U-16
og tak for lån af spillere.Tak til holdleder Jesper, og tak for opbakningen
fra jer forældre til vores kampe, reklamer, telefonbøger og kørsel. Rigtig
god sommer til jer alle :-)

God forældre opbakning til
kampene. TAK
velser. Vi endte på en 3. plads, eller
hvis vi skal prale - en delt førsteplads. 3 hold med 13 point - flot
drenge.
Efter de resultater så det lovende
ud for den lokale forårsturnering.
Vi trænere satte os sammen for at
finde ud af, hvor mange spillere vi
havde, og hvor mange hold vi kunne
tilmelde. Hos U-14 er der kun 8 spillere pt. (2 er stoppet, og1 har skiftet
klub. U-15 har 12 spillere og U-16,
15 spillere. Vi (jeg) valgte, vi skulle
prøve at tilmelde alle 3 årgange, og
jeg vidste godt, at det ville blive et
stort arbejde at få det til at hænge
sammen, men med drengenes opbakning, og det at vi kan låne af hinanden, er det lykkedes indtil nu. Men
jeg må indrømme, at det har været
hårdt arbejde, når vi også skal tage
hensyn til vores dygtige drenge, som
er med inde omkring NFC's talent
hold.
Alle 3 årgange træner sammen, og
det går godt, og de lærer alle af hinanden. Udfordringen er - med alle de
hverdagskampe - at få trænet det vi

Den farlige ”TRIO” Suarez, Messi
og Neymar J (Christian Meldal,
Mikkel Bjerg Nielsen og Mads Blak)
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Nygade 17
4800 Nykøbing F
Tlf.: 5485 1306

Nykøbingvej 64
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 3033
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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

20

Reklameuddeling
Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe
vores klubs ungdomsafdeling. Derfor har vi for mange år siden dannet et reklamehold, som vi kalder "De
Gamle TGB`ere".
Vi stiller vores tid til rådighed til uddeling af reklamer, så vi kan tjene nogle penge til de unge fodboldspillere i klubben.
I samarbejde med ungdomsafdelingen uddeler holdet reklamer i Marielyst og Nykøbing F. området for
bl.a.:

Hvis du vil gøre brug af "De Gamle TGB'ere", så skal
du kontakte:
Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk
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Der var engang mange tilskuere...
Af Povl Holm
Jeg har tidligere skrevet om den i
1949 etablerede Danske Tipstjenestes
betydning for fodboldsporten og dermed tilskuerinteressen. I nr. 2 af
KLATTEN fra juni 2012 blev TGB´s

TGB - Maribo:

2 - 2:

anden tipskamp beskrevet. Det var
den 14. august 1949 på Grænge stadion, hvor kampen mod Maribo endte uafgjort 2 - 2 under overværelse af
ca. 700 tilskuere.

14. august 1949.

TGB´s første tipskamp var den 14.
maj 1949 ligeledes på hjemmebane
mod Maribo og med mange tilskuere.

På fotoet ses et udsnit af tilskuerskaren og bemærk lysmasterne. Det
var dengang usædvanligt at have mulighed for at træne om aftenen med
lys.
22

TGB tabte dog kampen 2 – 4, men
vores gode gamle klub fik omtale og
blev mere kendt.

2 dage efter den lokale tipskamp
var der i Berlingske Tidende nedenstående hyggelige tegning med lidt
reklame for den nystartede tipning.
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Nyt fra veteranholdene
Af "Rassi"
Fra foråret lagde vi ud med to 8mands veteranhold.
Jeg var godt klar over, at det ville
komme til at knibe med at stille de to
hold, men indtil videre er det lykkedes, trods en del skader.
Vi er dog blevet styrket af 4 old
boys-spillere, der må spille på dispensation, så det har lige kunnet gå
an.
Vi startede turneringen, med at
begge hold tørnede sammen på
TGB's anlæg den 13. april. En kamp,
som længe så ud til at skulle falde ud
til fordel for Veteran 2. Kampen endte dog retfærdigvis 3-3, så begge
hold havde et godt udgangspunkt
med hver ét point.
Det er for Veteran 2’s vedkommende startet helt fantastisk:
Vi ligger nu (søndag den 31. maj)
nummer 1 i rækken med 16 point, efter at have banket NFC 2 med 11-0 i
Kohaven, derefter Eskilstrup med 62. I Birket vandt Veteran 2 pæne 4-2,
men kunne have vundet meget større
(ifølge spillerne). Men så fik vi på
hjemmebane besøg af Maribo, der

sidste år gennemtævede os med hhv.
10-1 og 11-0. Det blev en svær
kamp, men vi styrede faktisk spillet
det meste af kampen. Ved 2-2 og kort
tid tilbage, fik vi et frispark, der blev
afleveret til Morten Eriksen, som
lagde en flad bold ind mod MB’s
målmand. Bolden fløj via en god solid jordknold over hånden på målmanden: 3-2 til os gule. En meget
vigtig sejr.
En tur til Guldborg gav 4-1 med
hjem. Så der er faktisk kun sat point
til mod os selv :--)
Veteran 1 har været lidt i skiftende føre:
Tabte til NFC 2 med 2-4, og turen
til Eskilstrup kostede et nederlag på
3-0. Til gengæld bankede Veteran 1
Birket med hele 5-2. Derefter vidste
vi, der kom en svær kamp mod MB,
hvor Veteran 1 faktisk gjorde et pænt
stykke arbejde igennem det meste af
kampen. Vi tabte 6-1 hvor vores ene
mål blev sat ind af Martin Ørsted. Så
nu ligger Veteran 1 næstsidst med 4
point, men det er muligt at avancere,
da alle ligger tæt i pointstillingen.

Veteranerne fra Brøndby og TGB hilser pænt på hinanden.
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TGB Veteran vandt 3-3 over
Brøndby :-)
Lørdag den 31. maj havde et
udvalgt brøndbyhold meldt deres ankomst på vores fantastiske baneanlæg. Kampen blev startet kl. 11.00
godt styret af dommer Adam Dreyer.
Vi anede jo ikke, hvad det var for
et hold, vi skulle møde, så der var
stor spænding inden kampen. Det var
nogle gode, stabile typer, der stod helt
rigtigt på banen. Vi havde det lidt
svært mod dem, trods det at vi havde
lånt nogle old boys’ere, men vi fik en
masse fornuftigt spil i gang.
Kampen endte 3-3 - vi var ellers
foran, til vi gik ind i overtiden. Her
scorede Brøndby et sidste mål. Et ok
resultat - alle var tilfredse.

Vi holdt en hyggelig grilldag med
brøndbydrengene efterfølgende - stor
hygge i vores lille klub. Brøndbydrengene forstod ikke helt, at der
kunne ligge så dejlig en klub med så
fine banefaciliteter heeelt her ude på
bøhlandet. Det er en af de dage, TGB
gør en forskel.
Tak!
Stor tak skal lyde til spillerne for
en flot indsats her i foråret. Ligeledes
tak for opmærksomheden ved min
60-års fødselsdag. Tak for gaverne fra
spillere, støtteforening samt bestyrelse.
Om aftenen den 1. juni kl. 19
tørner vi igen ud til to hjemmekampe
for TGBs veterandrenge. Den skulle
have gas, sku` den ...

Bagest fra venstre: Bo Bendix, Jørgen Wandrup, Kenneth Thygesen, Anders
Ringsing, holdassistent Henrik Jensen, gutten med tophue er holdleder Kurt
"Rassi".
Forrest fra venstre: Niels Ludvigsen, keeper Claus Pihl, Jesper Rasmussen,
Rene Kok, Brian Hansen, Danny Wehlast og Carl Otto Sønderup.
Brian M. Rasmussen spillede med Brøndby iført en gul TGB-trøje. Brian
havde skaffet Brøndby herned.
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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

29

Fuldt integreret turnering med
DBU Sjælland
Af Morten Blach Nielsen
Når hold i U13 til og med U19
tørner sammen efter sommerferien,
så kan dialekterne være lidt forskellige, for på det tidspunkt vil hold fra
Lolland-Falster deltage i DBU
Sjællands turneringer på lige fod med
de sjællandske hold.
For at bringe mere kvalitet i turneringerne inkluderes alle ungdomshold fra Lolland-Falster i DBU
Sjællands ordinære turnering fra 1.
juli 2015. Det potentielle udbytte er
mindre kørselsafstande og flere hold
i turneringen. Førstnævnte vil klubberne, der støder op mod unionsgrænserne, sandsynligvis tage rigtig
godt imod. Flere hold i turneringen
vil gavne turneringen generelt og gøre alle rækker bredere.
- Det er helt naturligt, at LollandFalsters hold deltager i vores turnering. Vi har jo hold på begge sider af
unionsgrænserne, som gerne ser, at
der er et turneringssamarbejde, og
det vil unægtelig også højne kvaliteten for turneringen generelt, udtaler
Jens Erik Jensen, administrationschef
hos DBU Sjælland.
Udfordringer skal løses med pragmatisk tilgang

Når to selvstændige virksomheder
vælger at samarbejde på et givent
område, så er der som regel nogle
praktiske hensyn, der skal tages
højde for – og det er ikke anderledes,
når to turneringsudbydere vælger at
gøre det samme.
- Det er klart, at der er nogle åbenlyse udfordringer, når vi laver sådan
et samarbejde. For at sikre et godt og
fair fundament, så vil vi forsøge at
løse udfordringerne med en pragmatisk tilgang. I aftalen er der en repræsentant fra DBU Lolland–Falster i
DBU Sjællands indrangeringsgruppe
og disciplinærgruppe, således ejerskab og ansvar sikres, siger Thomas
Bonde Jensen, administrationschef på
Lolland-Falster.
Et samarbejde i den størrelse kræver ofte en harmonisering af reglerne,
så grobunden for succes er til stede. I
første omgang kigger begge unioner
på fælles regler for det elektroniske
holdkort. Udbyttet af dette vil blive
offentliggjort, så snart begge unioner
har tiltrådt et fælles regelsæt.
Samarbejdet har fra initiativets
start haft massiv opbakning fra begge
unioners politikere, og aftalen er
gældende fra den 1. juli 2015. Aftalen vil løbende blive evalueret af de
to unioner.
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TGB U12 med i pinsecup 2015
Af Martin og Michael
U12'erne var kommet med i Crækken i 11. time, da NFC henvendte
sig. Efter et par SMS'er var der allerede fuldt hold. Super hold og forældreafdeling (siger den stolte træner
Martin Ørsted).
Lørdag startede spændende. Træner Ørsted var desværre "nødsaget"
til at deltage i en bryllupsfest i familien, så der blev sendt SMS'er til og
fra domkirken i Maribo, men som
forventet, styrerede coach Olsen dem
hårdt. 2 flotte sejre lørdag over RB
1906 og Allerød
Søndag blev det til sejr over Vanløse, Rishøj og til sidst uafgjort mod
Hvidovre. Sidste kamp var dog ikke
interessant, da holdet allerede havde
kvalificeret sig til semifinale mandag
kl. 8.15!!! Det blev skæbnen - holdet

blev aldrig klar, og fra 2. halvleg
kørte Basserne, Borup IF på med
hårdt spil. Bronzekamp - her blev der
kæmpet. Igen en spændende lige
kamp mod Allerød, som endte 0-0.
STRAFFESPARKSKONKURRENCE !... Alle 5 drenge var kølige, og
placerede bolden hårdt og præcist alle gange i venstre side af målet. Da
August havde haft hånden og hovedet på 3 gange blev Allerøds 4. sparker
nervøs - og brændte. Drengene fik en
fortjent sejr.
Spillerne som deltog var: August,
Jonathan, Jonas, Tobias, Jacob, Gustav, Alexander, Driton, Emil, Josefine og Lucas.
Tak til forældrene, som bakkede
op, og til Jacob, som lige spillede
med.

TGB's U12 drenge jubler efter sejren i pinsecuppen 2015.
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U15 drenge
bedste opbakning fra forældrene.
Der er også altid plads til nye U-15
spillere på holdet

Det er er altid en fornøjelse at
spille for TGB´s U-15 hold, hvor
trænerne altid kan løfte ens humør,
så vi kommer ind og vinder kampen
- som altid.
Vi ligger pt. på førstepladsen igen
i år. Det må være pga. det gode lederskab, den gode holdånd og den

Med stor fodbold hilsen
Lasse Pihl og Andreas Holm
TGB´s U-15 hold :-)

Fra venstre: Janik Sunke, Marius W. Rasch, Peter J. Elmegaard, Thomas
Lunde, Andreas Holm, Lasse Pihl, Jannich Jønch, Anton Nielsen, næsten
skjult Mikkel B. Nielsen, Mads Blak, Christian Meldal, Jeppe Dahlbom og
Jeppe Rasmussen.
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TGB U12 og U11 forårsstatus
Martin Ørsted
Træner og holdleder U12 + U11….
I vintersæsonen har drengene spillet både U11 – U12 og U13 + futsal,
og mange stævner og turneringer.
Vores U12 drenge, som var tilmeldt
U13 B rækken, klarede det super
med en flot 3. plads. Træneren havde
været glad for, at vi bare vandt 1
kamp, men vi satsede – lånte Lærke
U14 (lovlig!) og Julie U13, som begge på daværende tidspunkt spillede i
klubben. 1. kamp startede vi mod
Sakskøbing, som grinede lidt af vores små drenge og 2 piger, men det
gjorde de ikke bagefter, og vi fik også respekt fra de andre hold. Ellers
fik vi også prøvet futsal med stor
succes - et koncept, som vi glæder os
til i den kommende sæson.
Så lakkede indendørssæonen mod
enden, men vi havde slet ikke nået
vores
sædvanlige
"Træningsweekend" – så Michael var hurtig til
at kigge i sin hårdt pressede byggekalender. Der var lige en friweekend
d. 20. februar, så med ca. 6 dages
varsel fik vi skrevet rundt, og alle
mand deltog mere eller mindre.
Lørdag blev brugt til “rystesammen”
og lidt futsal-træning. Lørdag aften
hygge og overnatning i klubhuset.
Søndag prøvede vi noget nyt! Vi
havde indkaldt Døllefjelde og Stubbekøbing til fællestræning og træningskamp. Det betød træning med

hold fra alle 3 klubber med stor succes. Karsten fra SB havde lige en
træningsøvelse, hvor han styrede
samtlige 30-40 spillere (U11-U13.
Ellers havde hver klub en øvelse, og
drengene blev delt i 3 grupper, og så
rykkede de rundt, så man var sammen med nogle af sine sædvanlige
holdklammerater, men også med
nogen fra SB og DMI – det gav lidt
mere ro og masser af koncentration.)
– kan kun anbefales !!!
Så kom vi til det store dilemma, vi
har haft de sidste 1-2 år. Skulle vi
melde et hold til i årgang ’04? Det er
nu sjovest, når drengene kan spille i
egen årgang. Så med lidt snak med
Romanski og tilgang fra Sebastian og
Josefine, som valgte at starte igen,
tog vi chanchen. 15 spillere til 2 hold
+ U10’ere, hvorfor ikke?
Resultaterne har ikke været prangende i U11, men det er dejligt som
træner, at se drengene spille i den
rigtige årgang, det er lidt nemmere at
få succes med driblinger, skud og afleveringer, når man nu ikke bliver
presset af én, som måske er 1 eller 2
år ældre. Men det udvikler også vores U10 og U12 spillere!
U12 holdet startede i øvrigt rigtig
surt i den 1. træningskamp. Efter at
have været foran 1-0 så tabte de 1-10,
så coach Olsen ville have dem på
landevejen, men ved lidt beregninger
fandt vi ud af, at anlægget faktisk li34

ge passer med 1 km rundt, så det blev
en ny øvelse, som drengene blev mere og mere glade for – de kunne nemlig mærke, det hjalp, når vi spillede
kamp. Så nu har de bedt om, at vi til
næste år starter tidligere - i februar? De er næsten parate til, at de skal
have løbesko med:-). Det hjælper jo
også, når nu resultaterne flasker sig –
de første 3 kampe tabte vi, mens vi
de sidste 3 kampe har vundet 2 og

spillet 1 uafgjort. Flot at se holdet
løfte sig sådan, og at de hjælper hinanden på banen!
Så alt i alt er missionen lykkedes.
Vi har fået masser af kampe, og nu
også spillere til årgang ’04 !... Så nu
er vi kommet op på 17 spillere.

Her et lille billedgalleri
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U16
Af Henning Danholt
U16 har kun 3 kampe tilbage den
29/5. Det er mod Eskilstrup, Væggerløse og B FREM.
Den 26/4 spillede vi mod Eskilstrup, og vi vandt 3-2. Eskilstrup kom
på 1-0, og det blev 1-1 ved Simon
Holbæk. I 2. halvleg blev det 2-1 ved
Casper Nielsen, så blev det 2-2, og 32 ved Matthias Sørensen.
Med på holdet: Mads Bruun - Peter
Junior - Morten Schou - Janik Sunke
- Jeppe Dahlbom - Magnus Møller Johan Junior - Nikolaj Slente Nielsen
- Casper Nielsen - Simon Holbæk og
Mads Refstrup Andersen.
Den 6/5 spillede vi mod B FREM,
og det blev 5-1. 17. min. 1-0 ved
Casper Nielsen - 27. min. 2-0 ved
Matthias Sørensen. Det var 1. halvleg. I 2. halvlegs 20. min. 3-0
ved Malthe Håkonssen, 26. min. 31. I det 36. min. 4-1 ved Matthias Sørensen og i det 38. min. 5-1 ved Peter
Junior.
Med på holdet: Nicolai Stæger Peter Junior - Janik Sunke - Morten
Schou - Thomas L Christensen - Johan Junior - Malthe Håkonssen - Nikolaj Slente Nielsen - Magnus Møller
- Matthias Sørensen - Casper Nielsen
- Jeppe Dahlbom - Mads Schilling
Pedersen og Simon Holbæk.
Bedste spiller: Matthias Sørensen.
Den 17/5 spillede vi mod
NFB/NAB. Vi vandt 4-2. I 1. halv-

legs 5. min. blev det 0-1, i 2. halvlegs
5. min. blev det 1-1 ved Matthias Sørensen, 6. min. 1-2, 13. min. 2-2 ved
Matthias Sørensen, 24. min. 3-2 ved
Matthias Sørensen, 30. min. 4-2 ved
Thomas L Christensen.
Med på holdet: Nicolai Stæger Peter Junior - Janik Sunke - Morten
Schou -Jeppe Dahlbom - Johan Junior - Malthe Håkonssen - Magnus
Møller - Matthias Sørensen - Mads
Schilling Pedersen - Thomas L Christensen - Lasse Pihl - Mikkel B Nielsen og Ulrik Møller Henriksen.
Bedste Spiller: Matthias Sørensen.
Den 28/5 spillede vi mod Væggerløse. Det blev 0-5, 3. min. 0-1, 18.
min. 0-2, 31. min 0-3, 33. min 04. Det var 1. halvleg. I kampens 51.
min. 0-5. Det var en dårlig kamp.
Med på holdet: Jeppe Rasmussen Jeppe Dahlbom - Peter Junior - Morten Schou - Lasse Pihl - Malthe Håkonssen - Johan Junior - Magnus
Møller - Mikkel B Nielsen - Casper
Nielsen - Matthias Sørensen - Simon
Holbæk og Anders Møller.
Bedste spiller: Peter Junior.
Efter den sidste kamp mod B
FREM, stopper Dan Petersen og jeg
og måske Rene Pedersen.
Jeg holder efter at ha' haft hold i 43
år. Mine ben og min ryg kan ikke
mere, så jeg vil sige tak til alle dem,
jeg har haft med at gøre i de mange
år.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 6. SEPTEMBER 2015
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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"Det, jeg sagde til dem i
pausen, gør sig ikke på tryk i
radioen"
- Gerry Francis, central
midtbanespiller i 1970'erne for
QPR.

