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TGB til Søndersø Cup 2015

Fredag den 7. august 2015 rejste 33 af TGB's
ungdomsspillere - U12/13 drenge og U14 piger - til
Søndersø Cup 2015, hvor de havde en rigtig god
oplevelse med masser af fodbold og socialt
samvær.

Læs mere om turen inde i bladet.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Vi har nu vendt kalenderen til sep-

tember måned og efterårssæsonen er
godt i gang. Som altid er der mange
aktiviteter i klubben, ja selv sommer-
ferien er brugt til fodbold og socialt
samvær. Derfor har redaktionen også
bedt om indlæg til dette nummer af
Klatten, hvor man fortæller om sine
oplevelser.
Vi takker for de mange indlæg, vi

har fået, og glædeligt er det, at Victor
Birksø fra U13 drenge sammen med
sin mor Mia har skrevet et indlæg og
fortalt, hvordan de oplever klublivet.

Også tak til de ungdomstrænere,
der har indsendt deres indlæg og bil-
leder.
Redaktionen beklager, at det kun

er ungdomsafdelingen, der er skrevet
om i dette nummer. Seniorerne, lige
fra herrerne og damerne, samt old-
boys og veteraner har brilleret med
deres fravær, hvad angår indlæg, men
vi tror og håber på, at de kommer
stærkt tilbage, og fortæller lidt om,
hvad der sker på de forskellige hold
både på og udenfor banen i næste
nummer, der udkommer i december
2015.

Indhold:
Side 5: Bryllupsbillede
- 6- 7: Ordensmagten slår til...
- 9: Spillertilgang
- 8: Nyt telefonnummer
- 10: Velkommen til nye trænere
- 11: Nyt spillertøj
- 14-17: U12/13 drenge til Søndersø Cup
- 20: Opsang
- 21: Hjertestarter
- 25: Konsekvenser efter møde med ordensmagten
- 26: U15 drenge stormer frem...
- 27: U13 vinder B-rækken
- 30-31: U14 piger ved Søndersø Super Brugs Cup
- 34: U13 drenge
- 35: U16 drenge
- 36: Klatten kan læses på hjemmesiden
- 38-39: Sonnenschein Cup 2015
- 42-45: DBU's Fodboldskole 2015
- 48: Konkurrence
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Bryllup

Lørdag den 4. juli 2015 blev TGB's 1. holdstræner Kurt Jakobsen og en
rigtig TGB-pige Gitte Møller Pedersen viet i Toreby kirke.
Brudeparret er her på billedet flankeret af Niklas t.v. og Ditte. Kurts børn fra
tidligere ægteskab.
Forrest deres fælles børn Elias t.v. og Lærke.
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Ordensmagten slår til ...
Af Kurt Nielsen
Tirsdag den 9. juni var "De

gamle TGB'ere" indkaldt til rekla-
meuddeling i Nykøbing med
mødested på "Cementen".
I strålende solskin mødte 10 af

"De gamle TGB'ere" op, og fik
deres ruter uddelt af chefen Finn
Jensen.
Alt gik som planlagt, og ef-

terhånden som ruterne var kørt
igennem, vendte alle tilbage til
"Cementen" for at nyde en kold
forfriskning.

Jørgen E. Hansen, som kørte
sammen med Tage Nagel, indfandt
sig, men havde "tabt" Tage kort tid
forinden. Jørgen blev lidt urolig
over, at Tage ikke dukkede op, og
kørte tilbage for at finde ham.
Tage dukkede imidlertid selv

op, og der var en forklaring på,
hvorfor han var forsinket.
I sin iver efter at komme tilbage

tog han sig den frihed at krydse
vejen cyklende i et fodgængerfelt,
hvor der for øvrigt ikke var andre
og naturligvis grønt lys, men
uheldigvis skete det lige foran en

Tage Nagel læser politiets tilkendegivelse.
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civil patruljevogn med hele tre be-
tjente, og de syntes, at den grove
forseelse skulle straffes, så bøde-
blokken kom frem, og Tage blev
tildelt en bøde på 700 kr.,
men blev dog gjort opmærksom
på, at han slap billigt, idet de også
havde bemærket, at han havde
cyklet på fortovet. Det ville ha-
ve formindsket Tages formue med
yderligere 700 kr.
Det hjalp ikke, at Tage forklare-

de dem, at han var ude i et hjælpe-
projekt for at skaffe midler til en
fodboldklub, og at han var fra lan-
det og ikke vant til at færdes på

cykel i byen, så der blev optaget
rapport. Der er altså stadig betjen-
te i vores landsdel, og de har mas-
ser af tid til at pågribe
færdselssyndere, som begår en så
alvorlig forseelse.
Alle blev hurtigt enige om at

dele bøden ud på samtlige del-
tagere, da alle på et eller andet
tidspunkt havde cyklet på fortove
og i venstre side af vejen for at
udføre den gode gerning.
Som pensionist havde han dog

den mulighed at søge om at få
bøden halveret, hvilket han natur-
ligvis gjorde. Efterfølgende har
han fået afslag på sin ansøgning,
idet hans indkomstforhold åben-
bart ikke matchede de gældende
regler for reducering af bøden.
Dette er skrevet for at advare

kommende reklameuddelere, og
for at fortælle at vi skam stadig
har et effektivt politikorps i vores
landsdel.

Politiets tilkendegivelse til Tage
Nagel.
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Nyt telefonnummer

TGB har fået nyt telefonnummer.
Fastnettelefonen er nedlagt.

Det nye mobilnummer er:

22 38 87 55
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Spillertilgang på U9-10
Årgang 2006 - 2007

Af Morten Refnov
Så kom sæsonen i gang igen, og vi

startede ud tirsdag den 11. august
2015 kl. 17:00 i Toreby.
Drengene havde hele sommerferi-

en set frem til, at de endelig kunne
komme til Toreby og træne, så de
kunne se, de større årgange træne, og
få et andet tilhørsforhold til klubben.
Mange af drengene fra Sundby havde
tilbragt deres første uge af sommer-
ferien på vores fodboldskole, så de
var klar til at komme i gang med træ-
ningen igen. Boldene var kun lige
kommet frem, før målene blev gen-
nemskudt af nogle meget tændte
drenge, som alle ville vise, hvad de
havde øvet sig på i sommerferien, og
hvor gode de var blevet.
Men Nicklas og jeg fik en overra-

skelse, da vi mødte op, og klokken
blev 17:00. Der blev ved med at
komme drenge, der gerne ville spille
fodbold. De 16 drenge vi havde træ-
net i Sundby dukkede op, men ud
over dem stod der 12 drenge mere,
som alle var klar til at spille fodbold.
Så det var næsten en fordobling af de
to årgange, en fantastisk udvikling
på/for holdet, og ikke mindst for
klubben. Ydermere er der flere spil-
lere på vej til holdet. Så U9-10 år-

gangen i TGB er pt. oppe på 28
spillere, hvilket er rigtig, rigtig fedt
specielt fodboldmæssigt. Det giver
dog lidt problemer på trænerfronten.
Nicklas og jeg er derfor på udkig ef-
ter en holdleder til at hjælpe til med
træningen og til kampe.
Nicklas og jeg ser frem til en super

efterårssæson, med masser af fodbold
og udvikling af spillerne, og håber
på, at der kommer endnu flere spille-
re til holdet.

Vel mødt til træning tirsdag og torsdag fra 17:00-18:30!

Ungdomsformand Morten Refnov er
glad for den store spillertilgang i
ungdomsafdelingen.
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Velkommen til nye trænere og gamle kendinge
Af Morten Refnov
Inden sæsonstart, var der stor tvivl

om, hvem der skulle træne flere af
vores ungdomsårgange, hvordan hol-
dene skulle sammensættes, hvilke
rækker vi skulle spille i og meget
mere, men alt dette blev klaret i sam-
arbejde med vores dygtige klubtræ-
nere, som har ydet en stor indsats, for
at vi kunne skaffe trænere, og få så
mange ungdomshold.
Vi har inden sæsonstart måttet sige

farvel til flg. trænere, og takker dem
mange gange for deres store stykke
arbejde for klubben og ikke mindst
for vores ungdomshold:
- Henning Danholt
- Dan Petersen
Vi takker begge mange gange for

deres indsats, og ser frem til at se
dem i klubben, hvor vi håber, vi kan
søge sparring, råd og hjælp
fremadrettet.
Vi har også kunnet sige velkom-

men til en del nye trænere. Vi har
blandt andet fået en gammel kending
tilbage, som stoppede i 2014, efter
han havde trænet de mindste piger i

Toreby. Nu træner han drenge fra 4-7
år i Sundby. Det er ikke nyt for
Mogens, idet han allerede startede
som træner i Sundby i 1996 med U5
drenge. Siden har han på nær ½ år
trænet uafbrudt siden, og stoppede
først i 2013 pga. manglende tid.
Begge vores pigeårgange U9-12

og U13-15 har fået nye trænere, og
begge startede i foråret. Så er der vo-
res U16-17 drenge, der også har fået
en gammel kending tilbage som træ-
ner, som sammen med René skal stå
for træningen af vores kommende
senior spillere.
Velkommen til.
- Doddo U13-15 Piger
- Martin DahlinU13-15 Piger
- Per Fyhr U9-12 Piger
- Annika U9-12 Piger
Velkommen tilbage til:
- Mogens Mika U8 drenge
- Jan ”Gartner” Jensen U16-17
drenge
På vegne af klubben og ungdoms-

afdelingen - velkommen til de
nye/gamle trænere og vi håber på et
godt samarbejde.
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Nyt spillertøj til U9-10 drengene
Af Morten Refnov
Ny sponsor til U9-10 drengene. Vi

stod i den situation, at vi skulle rykke
op fra U8-9 til U9-10, og da drengene
er i voksealderen, var tøjet blevet for
småt.
Heldige, som vi er på vores årgan-

ge, har vi forældre, der er meget ar-
rangeret i deres børn, og nogle af dem
er også selvstændige.
Michael fra PRIMATAG A/S, far

til en af vores spillere, tilbød at købe
16 sæt spillertøj inkl. 2 sæt målmand-
støj til holdet, så de kunne se ordent-
lige ud, når de repræsenterede
klubben.

Jeg vil på holdets vegne sige man-
ge tak til Michael og PRIMATAG
A/S for det flotte sponsorat til vores
hold.
Trøjerne har allerede været i brug

ved flere lejligheder, blandt andet i
den forgangne weekend i Døllefjelde,
hvor drengene lagde ud med to sejre,
en uafgjort og et nederlag. Flot dren-
ge.
På vegne af holdet mange tak til

PRIMATAG for det flotte sponsorat.

Bagerst fra venstre: Laurits, Frederik, Marcus og Marius
Forrest fra venstre: Lukas, Cornelius og Tristan
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Martin Ørsted
TGB træner/holdleder U13 og 12
Tilbage i marts måned startede den

første planlægning om, hvad skulle
vi? Vi havde tidligere i 2012 og '13
været til Vildbjerg... Så efter lidt snak
med naboklubberne blev det Sønder-
sø. Vi fik snakket med Preben fra
Søndersø, der ringede, og personligt
guidede os igennem eventuelle tvivls-
spørgsmål. MEGET serviceminded!
Så fik vi holdt møde. Vi var lige

knapt 14-15 spillere - lidt mange til et
8-mands hold, og for få til to... Men
med lidt opbakning fra Henriks dren-
ge årgang '05 og 1 ny spiller så lykke-
des det - 21 spillere var klar, alle
vores U13/12 drenge (dengang
U12/11 i april) var klar, super opbak-
ning! Så efter nogle måneders venten,
lidt fodboldskole og sommerferie
kom vi endelig til d. 7. august, som

drengene og vi trænere spændt at
havde set frem til. ☺
Fredag morgen kl. 10 tog de første

af sted for at være klar i Søndersø
fredag kl. 15. Løbende kom spillerne
dumpende ind på "campingpladsen",
som Søndersø havde arrangeret. Alle
spillere sov på "campingpladsen" med
forældre, og de få, som kom selv, sov

TGB U13 og U12 drenge til Søndersø
Cup 2015

Der hilses pænt på modstanderne.

Lidt professionel har man vel lov at
være - f.eks. med at få bundet sine
snørebånd.
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hos nogle af holdkammeraterne. Og
lige fra ankomst var der styr på det
hele - et godt og hyggeligt stævne.
Så gik weekenden ellers i gang

med 5 kampe til alle 3 hold. 2 dren-
gehold - mine og Michaels U13 +
U12 samt pigerne i U14.
U13 drengene fik kæmpet sig frem

til en ok 6. plads - på trods af at vi
havde 4 skadede spillere i sidste
kamp. Rigtig flot start fredag aften
med en god sejr - det kørte...Lørdag
blev en øv dag, og først i sidste kamp
lørdag fik drengene revancheret sig
med en fin kamp og fight. Sidste
kamp spillede vi om 5.-6. pladsen.
Kom flot fra start, men så kom
skaderne, luften manglede og mod-

standerne havde 6 udskiftere og der-
for mere energi, så de fik hentet
føringen, og holdet skulle ud i straf-
fespark, hvor vi denne gang tabte.
Ærgeligt.
U12 holdet, som var et blandet

hold, gjorde en rigtig fin figur, men
man kunne godt se, at sammenspillet
manglede i de første kampe med så
blandede spillere. MEN det var det
absolut bedst fightende hold!! Til
trods for at de i et par kampe var
bagud med 3-4 mål, så blev der
knoklet r.... ud af bukserne, lige til
dommeren fløjtede af. Med lidt held
kunne vi godt have hevet en sejr og
en uafgjort hjem. De "unge" spillere -
'05erne - spillede fantastisk - de var
helt på niveau med resten af holdet -

Når glæden er stor, jubles der med en cirkeldans.
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nogle fantastiske drenge, som går et
spændende efterår i møde i U11. En
detalje var, at Oskar Kok – holdets
yngste? spillede en superback, og på
et tidspunkt tørrede han lige røven på
en af de store drenge, så han til sidst
satte sig ned på røven - faktisk fra det
hold, som vandt rækken - tog i øvrigt
et hjørnespark, som gav mål!
Sidste kamp så ellers lovende ud.

Vi mødte Søndersø, og kom igen
bagud, men hentede dem igen. MEN
4 minutter før tid scorede de. Ærge-
ligt for drengene havde mange gode
chancer og flest!! Desværre havde de
helt efter reglerne en U13 målmand -
vi troede det var træneren, og det
gjorde bare forskellen. Stor ros for
god fightervilje hele vejen!

Men alt i alt et kanon stævne hvor
spillere og søskende kunne rende
rundt og hygge sig på kryds og
tværs. "Campingpladsen" lå i gåaf-
stand fra banerne, man skulle bare gå
over en stille vej. Alle hold fik bak-

Det er rart med en pause mellem kampene.

Hjørnespark i blændende solskin og
modlys.
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ket hinanden rigtig godt op, og som
træner/holdleder for U13/12 fik jeg
alligevel selv set mere end 10 kampe
på den weekend, plus at drengene var
gode til at bakke vore naboklubber op
- også fra DMI og B-FREM.
Så vores målsætning om at få skabt

et godt socialt fundament for efterå-

ret, og holde på vore spillere lykke-
des.
Tak til alle som bakkede op! Tak til

Henrik som gav lyd fra sidelinjen, el-
lers havde stemmen ikke klaret hele
weekenden :-)

4 TGB'ere i kamp ved Søndersø Cup 2015.

PS: Vi søger en holdleder
til vores U12 drenge...
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Opsang
Af Henrik Romanski
Bane/hus udvalget

Kære trænere i TGB!
En lille opsang fra Jens og Henrik.

Vi vil ENDNU engang bede alle træ-
nere, i både ungdoms- og seniorafde-
lingerne, om at man efter endt
træning og kampe flytter mål væk fra
stregerne, så vi kan komme til at
kridte baner, uden at vi skal bruge tid
og kræfter på at slæbe mål. Vi får ik-
ke penge for at gøre det...

Når der har været kamp, sørger
hjemmeholdets træner/spillere og
forældre - altså folk fra TGB, for at
der er ryddet op på den bane, man
har brugt. Det får vi heller ikke pen-
ge for at gøre...
Læg jeres bolde ind i de dertil

indrettede bure i boldrummet, i
stedet for at smide dem ind i rummet
i boldsækken. Der kommer ikke an-
dre forbi og gør det for Jer...
Håber at I alle vil være med til at

værne om vores arbejde i hverdagen!



21

Hjertestarter

Af Preben Arildsen
I forlængelse af det i foråret af-

holdte førstehjælpskursus, arrangeret
af Toreby-Grænge Boldklub i samar-
bejde med DBU, Tryg Fonden og
Røde Kors, blev en hjertestarter ind-
købt og ophængt på klubhusets vest-
gavl ud mod opvisningsbanen. Kurset
er omtalt i Klatten nr. 1, 2015 på si-
derne nr. 34 og 35.
Hjertestarterens placering er

velvalgt af to grunde. Ved placering
på vestgavlen kan den ikke ses fra of-
fentlig vej, og dermed ikke opfordre
til hærværk. Starteren er derimod me-
get synlig fra de aktiviteter, der sker
på banerne omkring klubhuset.

Vi håber ikke at få brug for starte-
ren, men hvis det skulle ske, er vi i
klubben godt forberedt, også med
uddannelse af mange trænere og le-
dere i førstehjælp.
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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,
udbringning af reklamer, afholde familiestævne samt andre
kreative påfund.

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

TGB Støtteforening kan bl.a. kontaktes gennem formand

Henrik Romanski - tlf.: 29 86 54 62
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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
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Konsekvenser efter møde med ordensmagten...
Af Jørgen E. Hansen
(Medlem af reklameholdet)
Min makker (Tage Nagel – red.) på

86 gennem mange, mange år drømte
og sparede sammen til et par
sommersko i de mørke vinteraftener.
Den drøm sluttede den 9/6, da vi

var ude med reklamer for TGB.
Min makker cyklede i en fodgæn-

gerovergang - 3 betjente lå på lur
(stor sag) - 700 kr. i bøde, flinke fyre
- sagde de selv. Han kunne have fået
700 kr. mere for at cykle på fortovet.

Jeg selv var ovre på det modsatte
fortov, og kan ikke huske, om jeg
trak eller kørte på cyklen, jeg kan ik-
ke engang huske, hvad jeg fik til
middag i går.
Nu kan det kun blive til badetøfler

til kr. 19.85, eller han kan vælge at
faste i 14 dage.
Hjælp til sommersko er ikke mu-

ligt, da vi ifølge TV alle er på røven
på Lolland.

 Du må

ikke cykle

i venstre

side – på

fortove

og slet

ikke i et

fodgæn

gerfelt!



26

U15 drenge stormer frem...
Af Preben Arildsen
Søndag den 30. august 2015, en

dag hvor megen varme fra syd træng-
te sig op over Lolland-Falster og
Sydsjælland, havde redaktionen for-
vildet sig ind på Toreby stadion.
Det viste sig at være en god idé, da

TGB's U15 drenge var i gang med at
hive en storsejr hjem over Nakskov
FC.
Efter en kamp med godt passpil,

præcise afleveringer, trekanter som
man drømmer om, og et sammenspil,
som guderne skal lede længe efter,
kunne man se slutresultatet 14-1 på
måltavlen - hvis den da ellers havde
virket!
Under kampen fornemmede man

en god atmosfære og gæstfrihed

overfor udeholdet. Stor ros til TGB's
træner, ledere og ikke mindst den
store forældreopbakning fra sidelinj-
en.
Hvis de unge fortsætter med det

spil, og hvis de har mulighed for på
sigt at blive i klubben, vil man om
nogle år kunne se mange af spillerne
på et 1. hold i toppen af LF-serien, ja
måske i Sjællandsserien.
Tak for en god kamp drenge, og

bliv ved med det gode spil til gavn
for holdet og TGB.
Også stor ros til Torben Nielsen

for en god trænerindsats, god taktik
og pæn fremtoning, som klæder både
holdet og klubben.

Træner Torben Nielsen finjusterer taktikken i halvlegen.
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Af Morten Blach Nielsen
Efter et fantastisk forår kunne

TGB's U13 drenge fortjent løfte po-
kalen som vinder af B-rækken på LF.
Det var ellers med en vis bæven, vi

gik foråret i møde. Efter spillerafgang
på 11 spillere fra vintersæsonen, skul-
le vi til at starte forfra, med at dren-
gene skulle finde hinanden. Efter 1
kamp i foråret hvor vi tabte til Tings-
ted - en kamp vi ikke burde tabe,
tænkte jeg mit (det blev godt nok et
langt forår).

Efter den kamp så drengene sig ik-
ke tilbage. Alle kampe blev vundet,
og der skulle så spilles finale mod
MB fra den anden pulje - en tæt fina-
le, som vi vandt 4-3.
Drengene er fantastiske at arbejde

med, det er blevet en mere homogen
trup, hvor alle accepterer hinanden og
hinandens svagheder.
Tak for et fantastisk forår drenge

og tak til Alexander og Christian, der
kunne træde til, når der var problemer
med at stille hold.

TGB U13 vinder B-rækken

Bagerst fra venstre: Jonas Petersen, Magnus Nielsen, Martin Knudsen,
Mikkel Bendix, Nicklas Eriksen og Christian Blach
Forrest fra venstre: Victor Birksø, Loai Mohammed, Jacob Blach, Jesper
Hansen, Kristian Erlandsen og Nikolaj Ørn
Ikke med på billedet, men som har spillet i sæsonen: Alexander Lollike,
Emias Hansen og Emil Petersen
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U14 piger med succes ved Søndersø
Super Brugs Cup

Af René Kok
Det er søndag middag, og fra en

skyfri himmel skinner solen smukt
over bane 5. Stemningen er intens, og
opbakningen fra alle tilstedeværende

TGB'ere kan ikke blive bedre. Alle
skal til at følge U14 pigernes kamp
om bronzemedaljen. Vi skal møde
Hvalsø, som vi tabte ufortjent til 1-2
lørdag morgen, så der er lagt op til
revanche.

Øverst fra venstre: Julie Jønch, Laura Ringsing, Cecilie Volthers, Laura
Olesen, Clara Stefaniuk og René Kok
Nederst fra venstre: Vigga Cora Høj, Mathilde Johansen, Sofie Rewers,
Klara Sembach Kok, Cecilie Fjordbak Hildebrand Hansen og Hannah
Pedersen.
Liggende: Jasmin Rasmussen.
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Hele truppen tror på succes, og
netop bane 5 havde været vores
”hjemmebane” hele weekenden med
2 velfortjente sejre i de foregående
kampe.
Kampen fløjtes i gang, og Toreby

sidder på spillet fra start. Jeg er ikke i
tvivl om, at dette er vores kamp, og
at det nok skal lykkes, men bolden
vil bare ikke ind i kassen. Vores
modstandere ”parkerer bussen”, og vi
bare skyder og skyder. Der mangler
kun 3 minutter af ordinær spilletid -
stillingen stadig 0-0, og mine nerver
er efterhånden temmelig flossede. Pi-
gerne bevarer roen, og så kommer
forløsningen, Mååååååååååål!! Klara
Kok sender et flot langskud op i
krogen! Alle på og omkring banen
jubler og hujer, pigerne ligger i bun-
ke på banen, og forældrene deler
”bjørnekrammere” ud til højre og
venstre.
Dommeren får sat spillet i gang

igen, og nu skal de sidste par minut-
ter bare overstås, men bolden er
rund, og der er ikke altid retfærdig-
hed til i en fodboldkamp. En tilfældig
løs chance til modstanderen, og deres

eneste skud på mål giver os desværre
en ordentlig mavepuster. Vi når ikke
engang at give bolden op igen, inden
kampen fløjtes af. Øv! – Nu skal det
hele afgøres på 3 straffespark.
Jeg vælger de 3 mest rutinerede

spillere til at sparke, og Jasmin er
klar på målet. Vi sparker først, og
Klara K sparker sikkert helt nede i
højre hjørne. 1-0 til os. Jasmin er tæt
på at redde første skud, men desvær-
re udligner Hvalsø til 1-1. Julie Jønch
sparker hårdt og fladt under målman-
den til 2-1. Jasmin disker efterføl-
gende op med en flot eksplosiv
redning, og vi kan derfor afgøre
kampen på sidste spark. Laura
Ringsing sparker sidst med en flot
følt inderside - stolpe ind, og vi vin-
der fortjent bronze.
Tusind tak til alle piger og foræl-

dre. I har givet mig en uforglemmelig
oplevelse både på og uden for banen,
og jeg håber, vi får lejlighed til at
gentage det.
Også tak for lån til Dodo, som

fortsætter det gode arbejde med pi-
gerne. I skrivende stund har U14 pi-
gerne spillet 3 turneringskampe, og
det er blevet til 6 velfortjente point.
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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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U13 drenge
Tro, håb og vilje flytter bjerge...

Af Victor Birksø og Mia (Victors
mor)
Da forårssæsonen begyndte for

U13 drengene i TGB, var der stor
bekymring blandt forældre og træne-
re i TGB, hvordan det skulle gå, og
om det ville lykkes at samle et hold i
U13 drengerækken, da drengene
blev reduceret kraftigt fra to hold til
næsten ikke engang et hold, men de
tilbageværende U13 drenge havde
fra starten troen på, at det nok skulle
lykkes.
De fandt gejsten og beviste, at de

havde et godt sammenhold, og de
var ikke til at slå ud, til trods for at
mange af deres kammerater valgte at
forlade TGB til fordel for andre
klubber.
Så et hold blev tilmeldt i 8 mands-

rækken, og så må man sige, at dren-

gene viste, at når der er tro, håb og
vilje er der en vej. De har givet den
gas, og viste alle, at så længe man
har troen, håbet og viljen, så kan
man flytte bjerge, og det må man si-
ge, de har.
De startede op med lidt problemer

med lige at finde hinanden på banen.
I den første kamp, den 14. april mod
Tingsted 2, tabte TGB 3-0, men så
beviste de, at med tro, håb og vilje,
gik det op i en højere enhed for
drengene.
Den næste kamp mod LUIF vandt

TGB med 5-0, og med sådan en
gejst fortsatte de resten af deres
kampe i sæsonen med at vinde den
ene kamp efter den anden. Så træ-
nerne og drengene kan stolt prale
med 14 kampe, hvoraf de 13 er vun-
det. Klare puljemestre og dermed
bevis på, at når der er TRO, HÅB
OG VILJE, kan man flytte bjerge.
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Af Henning Danholt
Så er de tre sidste kampe om mester-

skabet spillet.
Den første kamp var mod Eskilstrup

søndag den 7/6. TGB kom på 1-0 i det
34. min. ved Casper Nielsen, men i det
35. min. scorede Eskilstrup.
Det var 1. halvleg, og i 2. halvleg

blev det 1-2 i det 15. min., så kom
TGB på 2-2 i det 22. min. ved Nikolaj
Slente, og i det 24. min. scorede Niko-
laj Slente til 3-2.
Med på holdet: Nicolai Stæger - Ja-

nik Sunke - Peter Junior - Morten
Schou - Jeppe Dahlbom - Johan Junior
- Nikolaj Slente - Mads Schilling Pe-
dersen - Matthias Sørensen - Casper
Nielsen - Simon Holbæk - Ulrik Møller
Henriksen - Anders Møller og Lasse
Phil.
Bedste spiller var Johan Junior.
Den anden kamp blev spillet mod

Væggerløse tirsdag den 16/6. I det 22.
min. blev det 0-1 til Væggerløse. Det
var 1. halvlegs resultat, og i 2. halvlegs
5. min. blev det 0-2. I det 10. min. re-
ducerede vi til 1-2 ved Casper Nielsen,
og det blev 1-3 i det 11. min. Så blev
det 2-3 i det 21. min. ved Casper Ni-
elsen.
Med på holdet: Jeppe Rasmussen -

Janik Sune - Matthias Sørensen - Lasse
Phil - Malthe Håkonssen - Morten
Schou - Jeppe Dahlbom - Magnus Møl-
ler - Peter Junior - Nikolaj Slente -
Casper Nielsen - Mads Schilling Peder-
sen - Simon Holbæk - Johan Junior
og Anders Møller. Bedste spiller var
Casper Nielsen.
Den sidste kamp som U16-spillere

var mod B FREM mandag 22/6 i Saks-
købing.

Det blev 0-1 i det 4. min. ved Chri-
stian Meldal, og i det 6. min. øgede vi
til 0-2 ved Casper Nielsen. I 2. halvleg
scorede Johan Junior sejrsmålet til 0-3.
Med på holdet: Nicolai Stæger - Pe-

ter Junior - Matthias Sørensen - Morten
Schou - Malthe Håkonssen - Johan Ju-
nior - Jeppe Dahlbom - Mads Blach -
Nikolaj Slente - Casper Nielsen - Chri-
stian Meldal - Simon Holbæk - Janik
Sunke og Mads Schilling Pedersen .
Bedste spiller: Alle.
Efter kampen ventede alle på, at

DBU Lolland-Falster skulle komme
med pokal, men de havde glemt det.
Vi blev ikke nr. 1 i rækken, men nr.

2. Væggerløse havde en spiller
med, der var for gammel, så derfor
vandt vi mesterskabet.
Dan ringede til DBU Lolland-

Falster, at de havde glemt at overrække
pokal, så de kom næste dag med poka-
len, hvor vi havde afslutning i klubhu-
set med pølser og kager. Der blev af
trænerne uddelt en statuette af en fod-
boldspiller til Matthias Sørensen som
den bedste spiller i foråret, og der blev
uddelt gaver til René, Dan og Henning
fra spillerne.

Henning fik en gave fra TGB for
at have været med i 43 år. Vi si-
ger mange tak for gaverne.
Det bliver René Pedersen og Jan

"gartner" Jensen, der skal stå for U17
i næste sæson.
Dan, René og Henning siger tak

for nogle gode år.

U16 drenge
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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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TGB U13 deltog i Sonnenschein Cup 2015
Af Morten Blach Nielsen
Byen Marlow, ca. 50 km øst for

Rostock, dannede rammen for Son-
nenschein Cup 2015. Sonnenschein
Cup er et fodboldstævne, som arran-
geres af byen og fodklubben Marlow,
og har til formål at rejse penge, så de
kan invitere børn fra Tjernobyl områ-
det på ferie i deres sommerferie.
Stævnet er et lille stævne for U13

hold, hvor der i år deltog 16 hold fra
landene Tyskland, Polen, Holland og
Danmark.

Vi tog af sted fredag, hvor drenge-
ne gik på sommerferie, med færgen
kl. 15.30 fra Gedser og var fremme
ved vores indkvartering ved 19-tiden
i sovesalen med en masse andre stille
og rolige drenge!!
Efter en god nats søvn skulle der

spilles fodbold - 4 puljer med 4 hold,
hvor vi vandt alle 3 i indledende run-
de, og efterfølgende skulle spille mod
nr. 1 og 2 fra den anden pulje, kampe,
som drengene også vandt.

Afslapning og hygge i det flotte vejr mellem kampene.
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Så stod den på semifinale, hvor vi
tabte til de kommende vindere fra
Polen, og kampen om 3-4 pladsen
blev desværre også tabt, men der var
også ved at være udsolgt hos drenge-
ne.
Vi havde en skøn tur, hvor drenge-

ne hyggede sig, og vi 4 forældre der
var med også kunne slappe af og
hygge.
Turen blev afsluttet på færgen

hjem, hvor vi indtog restauranten og
den helt store buffet incl. drikkelse og
is.
Stafetten gives videre til den nye

årgang U13, som er inviteret til Mar-
low næste år for at forsvare TGB´s
farver.

Sovesalen, hvor drengene fik sig en god nattesøvn.
Peter Ørn (med briller i håret) sørger for ro og orden.

Taktikmøde under kampen.

Sonnenschein Tschernobylverein
Marlow
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Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe
vores klubs ungdomsafdeling. Derfor har vi for man-
ge år siden dannet et reklamehold, som vi kalder "De
Gamle TGB`ere".
Vi stiller vores tid til rådighed til uddeling af rekla-

mer, så vi kan tjene nogle penge til de unge fodbold-
spillere i klubben.
I samarbejde med ungdomsafdelingen uddeler hol-

det reklamer i Marielyst og Nykøbing F. området for
bl.a.:

Reklameuddeling

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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DBU’s Fodboldskole 2015 i Toreby
Af Morten Refnov
Der var lagt op til en uge med græs

på knæene, masser af spil og tekniske
øvelser – en uge med masser af fod-
bold på skemaet. Det var vigtigt for
os, at spillerne fik en oplevelse af, at
have udviklet sig som fodboldspillere
efter en uge på DBU’s Fodboldskole i
TGB.
I 2014 introducerede DBU's Fod-

boldskole Skills, og har i overvejende
grad modtaget positive tilbage-
meldinger. I 2015 blev det tilpasset
og udvidet til DBU's Fodboldskole

Skills, således at det i højere grad
favnede alle målgrupper på Fod-
boldskolen, uanset køn, alder og ni-
veau.
Vi så spillere - drenge og piger -

hovedsageligt fra TGB, men også fra
andre klubber. Det gav bedre træning,
at spillerne mødte nye og andre spil-
lere, både for vores egne spillere og
for spillerne fra andre klubber. DBU's
fodboldskole handler ikke om at
skaffe nye spillere, men om at alle
klubber kan få bedre spillere, og vig-
tigst - at børnene fik en på opleveren
i en hel uge i sommerferien.

Ingen var i tvivl om, at der fra mandag i uge 27 var Fodboldskole i TGB.
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Fodboldskolen var i år besøgt af 80
spillere, fordelt i 5 grupper à 16 spil-
lere, som kom fra klubberne:
- TGB
- Tingsted
- B-frem
- Øster Ulslev
- DMI
Alle spillerne mødte spændte op

mandag i uge 27 klar til at starte en
uge i fodboldens tegn, og det samme
var alle trænere og assistenter. Selv
om der i kulissen havde været pres på
fra morgenstunden, da en af de påsat-
te trænere valgte at udeblive, uden at
meddele dette. Vi var dog i den situa-

tion at en af vores assistenter Mads
Rasmussen trådte til, og tog over om
mandagen, mens vi fik fundet en ny
træner til at tage holdet. Stor tak til
Mads. Efter kun 4 timer var der fun-
det en ny træner, en gammel kending
i klubben - Line Frederiksen trådte til
som træner, og så var der styr på alle
grupperne igen.
Traditionen tro blev der om

fredagen afholdt en lidt utraditionel
fodbolddag som afslutning på en læ-
rerig uge, hvor det stod på sjov, bal-
lade og kamp mod trænere og
assistenter. Hver trænergruppe havde
lavet en anderledes fodboldaktivitet.

Der blev gået til stålet, og ingen holdt sig tilbage med herretacklinger.
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Der var fodboldrundbold, kryds og
bolle, og selvfølge skud mod en
spand med vand ned over assistent-
træneren. Selv ikke skolelederen fik
lov at slippe for en tur under spanden.
Der blev valgt to spillere fra hver
gruppe, som fik 3 forsøg til at ramme
spanden - altså i alt 30 forsøg på at
ramme spanden. Så jo, jeg blev meget
våd, men ungerne hyggede sig.
Jeg vil gerne sige mange tak til de

trænere og assistenter, der valgte at
tage en uge af deres sommerferie, og
bruge den i TGB på fodboldskolen,
sammen med trænerkollegaer og spil-
lere. Mange tak for hjælpen, og jeg
ser frem til endnu en DBU Fod-
boldskole i 2016, hvor jeg håber at se
jer trænere og assistenter til endnu en
uge i fodboldens tegn, og ikke mindst
alle vores unge fodboldspillere.
Husk den 26-27. september er der

DBU´s skattejagt i klubben for årgan-
gene 2008-2010 i samarbejde med
flg. klubber:
- TGB
- Væggerløse Boldklub
- B.1998
- Tingsted
- NFC

Kunsten er at holde bolden i gang i
luften.

Der var
masser af
løb efter
bold og
boldholder
på Fod-
boldsko-
len.
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Der rammes plet med skud på en vandspand.

Sådan går
det, når man
er en popu-
lær træne-
rassistent.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg

til Klatten er:

SØNDAG
DEN 22. NOVEMBER 2015
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Har Jan "Gartner" Jensen
glemt sit bedetæppe – eller
hvad?

Kom med et bud på hvad "Gartne-
ren" foretager sig.
Der trækkes lod blandt de sjoveste

og mest originale forslag om et gave-
kort på 100 kr. til cafeteriet .

Indsendes til: p.arildsen@gmail.com
senest den 1.10.2015.

Vinderen får direkte besked og of-
fentliggøres i næste nummer af Klat-
ten.




