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De unge talenter er startet på
SUNDskolens baner

TGB's yngste spillere er sammen med deres forældre startet træningen på
SUNDskolen.
Her er det U8 og på Mogens Mika's (på hug) venstre side med front mod
kameraet er det Lucas, Daniella, Gorm, Oskar, Silas og Tupper.
På hans højre side er det: Mads, Kalle, Marius, Malthe, Christian, Carl,
Emil, Lucas og Mark. Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Så lykkedes det at få Klattens 2.
udgave 2016 på gaden.
Det er den tyndeste udgave i
mands minde, men med indlæg fra de
yngste spillere fra sundbyafdelingen,
både små sko og U8 samt U14 pigerne, U15-17 drenge og de gamle – old
boys og veteraner - ja, så er der trods
alt noget interessant at læse om.
Forårssæsonen er ved at være slut,
og ser man på stillingerne, er holdenes præstationer for de flestes vedkommende godkendt.
1. holdets herrer er ved at finde
rytmen, og med god fight har holdet
fjernet sig fra sidstepladsen i serie 1's
oprykningsspil.
2. holdet ligger i den tunge ende af
serie 2`s nedrykningsspil, og kæmper
bravt for at undgå nedrykning.
3. holdet, der spiller 8-mands, ligger på en flot delt 2. plads, trods det,

at de er blevet taberdømt for udeblivelse i én kamp.
Damerne ligger traditionen tro i
toppen af 8-kvindesenior 1, pulje 6.
En 3. plads pt.
Ungdommen ligger også pænt placeret, med U16 og U14 drenge som
de hold, der virkelig skiller sig ud
med en meget flot 1. plads for begge
hold.
Old boys kæmper i den indledende
turnering om en 1. eller 2. plads, der
giver oprykning til OB 1 efter
sommerferien.
Veteran I og II ligger henholdvis
nr. 3 og 2, og placeringerne er meget
lig sidste sæson, hvor veteran II
kæmpede mod MB om 1. pladsen.
Nu er det sommer, redaktionen går
på ferie, og ønsker alle TGB'ere en
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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OB
Af holdleder René Kok
OB fortsætter de seneste års flotte
sportslige takter, og ligger d.d. (25/5)
på en delt andenplads.
Gutterne går igen i år efter at kvalificere sig til landsdelens fornemste
række i efteråret, og det kræver netop
en placering blandt de bedste to.
Der er blevet spillet nogle rigtig
flotte kampe og med +19 i målscore
efter 5 kampe, så kan de ”gamle” stadig finde vej til netmaskerne.

OB præsenterer her overtrækstrøjerne fra den nye sponsor Mijama
Byg.
Mijama byg har ligeledes sponsoret svedtrøjer til hele truppen.
Vi takker Mijama for det flotte bidrag.
Jeg takker også holdet for stort set
at klare sig selv, da jeg er forhindret
til anden TGB side.

Bagerst fra venstre: Tom Christensen, Brian Hansen, Anders Ringsing,
Kenneth Thyge, Søren Nielsen, Allan Marcussen og René Kok
Midten: Morten Eriksen, Karsten Kolters, Morten Wilkki, Danny Wehlast,
Adam Dreyer og Morten ”Bager” Jørgensen.
Liggende: Kenneth Bredvig
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Små sko – nu med mere fodbold

Af Karina og Jette
Traditionen tro byder starten af maj
på, at de yngste TGB'ere starter op
med træning på banerne ved SUNDskolen.
I år er det lidt anderledes end normalt. Aldersgruppen er fra ca. 2 til og
med 4 år. Vi træner mandage fra
17.00 - ca. 17.45. Træningen foregår
lige ved siden af U5 og U6. Om torsdagen er børnene velkomne til at træne med U5 og U6. Men vær
opmærksom på at der kun er èn træner – nemlig Allan.
Der er mange gamle kendinge fra
sidste år, men vi synger ikke længere
goddag- og farvelsange. Vi har mere
fokus på boldlege og på motorisk træning – og at det skal være sjovt og på
børnenes præmisser. Forældrene (eller en anden voksen) skal være med
en del af tiden.

Det er vigtigt, at lade træningen
foregå på børnenes præmisser, så er
de trætte, og kun gider nogle af tingene eller hellere vil plukke blomster,
så er det ok. De skal nemlig synes, at
det er sjovt. Så kære forældre – vær
tålmodige med jeres barn. Vi har flere
gange oplevet, at børn, der ikke havde lyst til at være så meget med de
første par gange, lige pludselig vil
være med til det hele.
Små sko er en rigtig god start på
mange gode år i TGB – og en god tilvænning til det at skulle lytte til en
træner, og gøre som der bliver bedt
om. Så selvom det ikke kun er fodbold – så prøv og kom og vær med –
I bliver registreret som medlemmer i
klubben – men betaler ikke kontingent endnu.

Jette Knudsen tv. åbner sæsonens træning med en lille snak.
Foto: Preben Arildsen
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HUSK

- at støtte vores sponsorer
- de støtter TGB
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U8 til fodboldstævne i Horslunde

Drengene viser resultatet af lokalbraget mellem TGB 1 og TGB 2.
I stolen sidder Marius Eriksen, Oskar Hansen, Gorm Schifter og Christian
Palle
Af Mogens Mika
Lørdag eftermiddag i strålende sol
den 7. maj deltog U8 drengene med 2
hold til stævnet i Horslunde.
Stævnet forløb rigtig godt for vores drenge. Man kan tydelig se, at der
er gjort store fremskridt i forhold til
august 2015.
Det ene hold vandt alle kampe på
nær lokalopgøret, hvor vi havde lavet
to lige hold, hvilket resulterede i en
uafgjort kamp.
Det andet hold spillede en kamp
mere uafgjort, og tabte beskedent de
to sidste kampe.
14

Efter stævnet var der medaljeuddeling til samtlige spillere, inden vi
begav os ud på den ”lange” tur hjem
til Østlolland.
Det var det 1. udendørsstævne i år,
så det var spændende at se, hvor vores spillere lå i forhold til andre klubber.
Begge hold spillede 4 kampe,
hvoraf den ene var lokalopgør fra
Sundby.
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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's tak for støtten
Af Preben Arildsen
I Ugeavisen, der udkom den 3. maj 2016, takkede OK på
TGB's vegne alle, der har støttet klubben ved at tanke i 2015
på et OK Benzinkort.
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TGB´s seje U14 piger

Bagerst fra venstre: Mathilde Johansen, Clara Stefaniuk, Maja Petersen,
Laura Ringsing, Emilie Holm, Maria Ghazpiaz, Klara Kok og Laura Olesen.
Forrest fra venstre: Træner René Kok, Hannah Pedersen, Cecilie Hansen,
Karoline Kolters, Emma Skovgaard, Sofie Rewers og Nora Sværke

Af René Kok
I vinters overtog jeg trænergerningen med TGB´s største piger.
Jeg er meget imponeret af pigernes
tilgang til fodbolden. Vi kan altid
gennemføre træningen med højst 3
afbud, og ofte kommer de alle sammen.
De er nysgerrige, og suger til sig,
og jeg kan se, at anstrengelserne til
træning giver resultater i kampene.

Pigerne spiller U14 8 mands i DBU
Sjællands pulje 4.
Det er spændende at møde nye
hold fra det sydsjællandske, og ikke
kun de sædvanlige pigehold fra øerne.
Vi er et meget ungt U14 hold med
flere U13 og U12 piger, så vi har været meget spændte på, hvordan det
skal gå os i turneringen.
Indtil nu må jeg sige, at det går
over al forventning. Billedet her er
18

taget inden femte spillerunde mod
Vordingborg, hvor begge mandskaber
var ubesejrede, og der var derfor
dømt ”topkamp”.
Desværre vandt Vordingborg opgøret, men vi skal nok få ram på dem
næste gang.
Flere af pigerne får ekstra kamptræning, når de på skift hjælper vores
U13 drenge.
Jeg overværer de fleste af disse
drengekampe, og kan med stolthed
berette, at pigerne ofte gør en positiv
forskel på drengeholdet.
Jeg er utrolig stolt af jer piger, og
jeg glæder mig til hver enkelt seance
med jer.

Der venter os mange flere gode
oplevelser - både på og udenfor banen.
Også tak for den store opbakning
fra forældrene. I er altid hjælpsomme
og dejlige at være sammen med.

Ordnung muss sein! Også den numeriske orden skal være perfekt, og så skal
håret selvfølgelig sidde ordentlig inden kampen.
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Hundepasser
Af Kurt ”Rassi”/Preben Arildsen

Et godt eksempel er dommer
Thomsen.
Thomsen har altid sin hund med og
får som altid et barn til at passe
hunden for en 20'er til slik.

At man skal være god ved dyrene hersker der ingen tvivl om, og
hvad skal man gøre for, at ens hund
bliver godt passet, nusset og behandlet, når man har andre gøremål.

Her er det frk. Thøgersen, der får æren af at passe dommer Thomsen søde
lille puddel for en 20ér.
Verner Rasmussen th. skynder sig væk for at blive fri for jobbet.
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Nyt fra Veteran-afdelingen
Skrevet søndag 29. maj 2016
Af Kurt ”Rassi”
Igen i år stiller vi 2 8-mandshold i
Veteranrækken. Det er gået forrygende i de første kampe, hvor holdene i første runde vandt begge kampe.
Veteran 1 slog Rudbjerg 3-2, Veteran
2 slog Guldborg 3-0.
Henrik Jensen står solidt som udskiftnings- og holdleder for Veteran
1. Henrik dirigerer flot spillet fra si-

delinjen. Undertegnede har taget Veteran 2-drengene under grundig
belæring. Dog må jeg sige at der ikke
går mere end 2-3 minutter (i omklædningsrummet) før spillerne i
fællesskab har lagt slagplanen for
kampene. Det er det vi kalder demokrati:-)
I årets anden kamp mødtes Veteran 1
og 2 i en hård dyst, hvor der blev
taget og givet … Vi på Veteran 2

Fra venstre:
Carsten Madsen, Henrik Romanski, Torben Thøgersen, Bo Bendix, Ole
Rommelhoff, Claus Pihl, René Pedersen, Verner Rasmussen i civilt pga.
dårlig ryg, Jan Schmidt og holdkaptajn Kurt Rassi ...
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vandt 4-3 over Veteran 1. En jævnbyrdig kamp, der kunne have haft et
andet udfald. Begge hold fightede det
bedste, de havde lært … Alle til UG+.
I første kamp i maj måned mødte Veteran 1 Maribo i en hård dyst på Maribo Stadion. Mener det blev til 4
skadede TGB-spillere. Maribo vandt
kampen 5-1. Vi må se, om Veteran 2
kan give dem lige så stor modstand.
Maribo fører rækken, men med samme pointtal som Veteran 2. Vi er indtil videre ubesejrede i foråret.
Kampen mod Maribo er den eneste
tabte kamp indtil videre. Holdene
fungerer perfekt og flere blander sig
på topscorelisten. Egentlig har Verner
Gamle Rasmussen scoret flest mål, da
han i kampen mod Guldborg satte 8
kasser ind. Men kampen blev stemt til
3-0 til TGB V2 på grund af at Guldborg ikke kunne stille hold. Så vi lånte dem et par spillere . Kampen blev
spilet i Toreby i et skidekoldt vejr, 2
graders varme, stærkt vind og haglbyger.
Hold som Rudbjerg, Guldborg,
NFC, Utterslev og LUIF er alle blevet
sat grundigt på plads.
Så indtil videre ligger holdene henholdsvis 2 og 3 i tabellen.
Egentlig skulle der have været fundet en ny holdleder i år; desværre
meldte ingen sig på banen, så Henrik
Jensen og undertegnede valgte at
fortsætte. Stor tak til Henrik for hjælpen.

I morgen er det mandag 30. maj.
Veteran 1 møder Guldborg på hjemmebane. Den vandt vi med 7-3 - red.
Veteran 2 skal en tur til Rudbjerg.
Det blev til sejr på 1-3 - red.
Vi hygger os, og der bliver gået til
den. Stor tak til alle spillere for stor
indsat her i foråret.
Skal der falde en reprimande, vil
det være en opfordring til at opføre
sig sportsligt over for hinanden. Vi
har plads til alle på holdene, og det er
for sjov, vi er der. At nogen er bedre
end andre, ser vi jo også i internationalt boldspil. Jeg synes at det er så
dejligt, når nogen brænder en oplagt
chance og andre siger: KOM IGEN,
NÆSTE GANG ER DEN DER …
kun med det positive kommer vi videre i livet …

Veteraner er her i gang med
opvarmingsøvelser, men det ser ikke
ud til, at alle er lige koncentreret.
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Reklamer

JA

TAK

Har du hørt ?
De "gamle" TGB´ere er stadig friske
og kan måske hjælpe dig!

Har du eller dit firma en reklame der skal omdeles?
Kontakt Finn Jensen på telefon 54 43 93 72
eller mail: mus11@jensen.mail.dk
Afregning til TGB´s Støtteforening
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Nu kan du læse Klatten på nettet.
Gå ind på TGB's hjemmeside og se alle
billederne i farver:
> www.tgb-info.dk
> OM TGB
> KLATTEN

> Vælg den udgave, du vil læse
26
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U15-17
Af Jan og Rene
Siden sidst har vi holdt den førstefællesspisning den 28/4 - der var 50
tilmeldte. Super hyggeligt arrangement. Dejligt at så mange forældre
bakker op om holdet. Det var de årgangsansvarlige sammen med nogle
ekstra forældre, der havde kokkereret.
Næste fællesspisning bliver holdt
som afslutning den 16/6.
Vi har også spillet en del kampe. Vi
har ikke kunnet træne så meget, da
mange spillere spiller på 2 hold, dog
har vi pt. en lille pause på U17, som
gør, at vi kan træne. Her kommer et
uddrag af kampreferater fra U17 .
TGB-VB: 3-1
HOLD NU FAST FOR EN KAMP!!
3. kamp i U17 spillet.
Det blev en rigtig mandfolkefight,
hvor vi endelig fik overtaget over
VB. Det blev kampen, hvor vi som
rigtige mænd ikke kun har hår på brystet, men nu også på ryggen. Vi kom
ellers bagud efter 14 min., men blev
ved med at spille efter vores plan. Efter 32 min. bliver Casper spillet i
dybden og udligner. I anden halvleg
er det meget lige, og kampen bølger
frem og tilbage. I det 57 min. holder
Christian bolden inde ude i højre side,
og får den ind til Mads Blak, som
tager et par træk ind foran feltet, og
sparker den ind med VENSTRE fod
til 2-1.
I det 59 min. bliver Casper igen
spillet dybt, og sætter den ind til 3-1.
28

Nu er VB rigtig frustreret over, at vi
matcher dem fysisk. Men som i hele
kampen spiller vi klogt til sidst, og
står tilbage og venter på deres fejl. I
vores eget spil taber vi stadig for
mange pasninger, men med fight og
kløgt kan man komme rigtig langt.
Super indsats af alle.
TGB-HERLUFSHOLM: 1-1
SÅ
BLEV
DET
HERLUFSHOLMS TUR til at smide point til et fantastisk kæmpende TGB
mandskab. På en dag hvor næsten alle
spillere havde spillet kamp inden for
et par dage, skulle vi tage imod
førerholdet i rækken, nemlig Herlufsholm. Herlufsholm har kampen
igennem mest spil og optræk til chancer, men de helt store muligheder
spiller de sig dog ikke frem til. De
scorer til 1-0, da der er spillet 16 min.
En sagesløs Martin Simonsen må
hente bolden ud af målet. Resten af
kampen bliver der spillet meget på
midten af banen. Vi forsøger forgæves at spille vores angribere fri i dybden, men for tit mister vi bolden pga.
dårlige pasninger. Da der er spillet 78
min. får vi et frispark midt på banen.
Vi server den højt ind i feltet, hvor
både Matthias S. og Casper rammer
den, inden Jeppe R. dukker op ved
bagerste stang, og skubber den ind til
1-1. Et rigtig fint resultat der kom til
verden ved fight, sammenhold og tro
på at det kan lykkes.

Traditionen tro spiser vi lige lidt mad på vej hjem. Her har Morten formand
taget sin gas grill med, så den står på pølser med brød.
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HASLEV-TGB: 2-1
ØV ØV OG ØV:
Den flyttede kamp mod Haslev
endte desværre med et 2-1 nederlag.
Man stod tilbage med en rigtig øv følelse, især fordi vi kontrollerede og
styrede første halvleg. Vi fik sat spillet, og skabte mange gode chancer. Vi
får uheldigvis kun scoret ved Casper i
det 13. min. Efter halvleg mister vi
momentum, og kommer ikke for alvor tilbage i kampen. Haslev presser
på i hele 2. halvleg, og får udlignet
ca. 10 min. før tid og lugter nu blod.
De scorer til 1-2 2 min. før tid. Det er
selvfølgelig en skidt følelse at stå der
i Haslev uden point, når vi har spillet
en super kamp.
Som træner var jeg noget bange
for, hvordan det ville gå os i rækken,
og havde da bange anelser for, at det
ville gå galt, men det er da også den
samme træner, der er meget stolt af,
at man kan præstere en super kamp
mod et rigtig godt Haslev mandskab.
Det er en fornøjelse at se jeres udvikling fra kamp til kamp. Og jeg er slet
ikke bange for at nogle hold fra rækken mere. Igen super indsats af alle.
Kan ikke vente til næste kamp mod
Rødby.
Rødby-TGB: 3-6
HVAD SKER DER I PAUSEN:
I onsdags spillede vi mod Rødby. I
første halvleg var vi helt suveræne og
førte 5-0 ved halvleg. 1 kasse fra
Mads Blak og 4 fra Casper. Vi fik
spillet os frem til mange chancer, og
fik spillet med tålmodighed. I pausen
prøver vi at være konstruktive, og

snakker om, at vi skal være klar fra
start i 2. halvleg. Alligevel kommer vi
slet ikke i gang fra starten. Rødby
kommer lidt længere frem på banen,
og presser os. Vi får lavet nogle
dumme fejl. Rødby får 2 straffespark
hurtigt efter hinanden, og får troen
på, at de kan være med. Rødby når at
score en gang mere til 3-5, inden vi
får fat igen. Midt i 2. halvleg har vi
fundet os selv igen, og Sørensen scorer til 3-6, som bliver kampens resultat.

Kampens lektie:

Man skal passe på med at tage for
let på en kamp, selv om man er overlegen. Det er utroligt svært at hive sig
selv op igen, når man først er faldet i
tempo. Et hold som Rødby må aldrig
score 3 gange imod os.
Ellers en meget fortjent sejr og gode præstationer. Mange gode opspil.
Det giver tro på mere i de sidste to
kampe
Inden vi går på sommerferie,
mangler vi to kampe på U17. Jespers
U16 mandskab har spillet en del
kampe, og mangler kun en mod FK
Sydsjælland. Hvis de får point der, er
de videre til finalestævne. Så alt i alt
et mere end godkendt forår.
René stopper på U17 til sommer.
Det har været et par herlige år med en
masse udfordringer. Og tak til Jan
"Gartner" Jensen for godt samarbejde
det sidste års tid.
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”To generationer”
Af René Kok
De gamle TGB drenge fostrer nye
spillere til klubben.
8 af de 14 piger på billedet har
fædre, der jævnligt optræder på OBeller Veteranholdet.

På billedet ses 2 x Kolters, 2 x
Ringsing og 2 x Kok.
Billedet er taget onsdag den 18.maj
2016, hvor begge mandskaber spillede hjemme.

Drengene bagerst fra venstre: Tom Christensen, Brian Hansen, Anders
Ringsing, Kenneth Thyge, Kenneth Bredvig, Søren Nielsen, Allan
Marcussen og René Kok.
Nederst fra venstre: Morten Eriksen, Karsten Kolters, Morten Wilkki, Danny
Wehlast, Adam Dreyer og Morten ”Bager” Jørgensen.
Pigerne bagerst fra Venstre: Klara Kok, Laura Ringsing, Maja Petersen,
Maria Ghazpiaz, Emilie Holm, Nora Sværke og Sofie Rewers.
Forrest fra venstre: Karoline Kolters, Cecilie Hansen, Hannah Pedersen,
Laura Olesen, Clara Stefaniuk og Emma Skovgaard.
Liggende: Mathilde Johansen.
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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 omdeling af reklamer,
så vi kan tjene nogle penge til de unge fodboldspillere i
klubben.
I samarbejde med ungdomsafdelingen omdeler 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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Har du
eller

kender du èn, der har
sommerhus til udlejning?
Få det lejet ud gennem DanCenter A/S (Dorte Bjerg Nielsen)
og du støtter Toreby-Grænge Boldklub.

Ring til Dorte på tlf. 25 27 80 58

HUSK: Oplys, at du støtter TGB.
Dorte kontakter udlejer - såfremt aftale - støttes TGB med kontanter.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 04. SEPTEMBER 2016
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Reklameholdet møder mange postkasser med - NEJ TAK til reklamer

- men sjældent udtrykt på denne måde!

Foto: Preben Arildsen

