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Ilse Skov Henriksen modtog en medalje fra Liverpool Football Academy for
sin gode service under fodboldskolen.
Læse mere på siderne 30 til 33. Foto:Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Redaktionen takker for alle indlæg
og billeder, vi har modtaget til dette
nummer af Klatten.
Der er kommet indlæg med mange
forskellige og spændende emner, som
du kan læse om.
Det er en fornøjelse at være i en
klub som TGB, der med sit sammensatte potentiale har mulighed for at
opfylde alle kravene til en
breddeklub, hvor der hele året er aktiviteter og socialt samvær af den ene
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18-19:
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25:
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30-33:
36-37:
40-43:
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eller anden art. Træning, kampe,
stævner, fodboldskoler, sociale sammenkomster og meget mere.
Hvis du kunne tænke dig at være
med på holdet, så læs ungdomsformandens indlæg på side 11 og alle
indlæggene, så vil du se, at der er
mange projekter i gang.

Vel mødt i klubben!!
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Jens Holck stopper
Jesper Bøgh præsenterer sig
Efterlysning
Metalpigerne
Måske ny TGB'er
DBU's fodboldskole
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Bryllup
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Liverpool FC International Academy
U8 stævner forår
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U14 drenge
Talent, retningslinjer og forældre
Næste deadline
Back-siden
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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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Jens Holck stopper sit virke i
Toreby-Grænge Boldklub
Ja, Jens har spændt over mange
Af Preben Arildsen, Finn Jensen og
ting, og er nok den person i klubben,
Kurt Nielsen
Jens Holck har altid været en ægte der ved mest om alt, hvad der skal til
TGB'er, både som spiller og leder. for at få den daglige drift til at fungeHan har brugt mange timer i bold- re. F.eks. har han altid været garant
klubben, men har valgt at stoppe for for, at kridtning af baner bliver udført.
Mange vil i fremtiden sige: ”Nå – var
at bruge mere tid på familien.
det
Jens, der også klarede den opgaJens har været i bestyrelsen i flere
ve”.
omgange i perioden 1976 – 2000 - i
Jens Holck skal have tusind tak for
alt 9 år, hvor han bl.a. har været fordet
store arbejde, han har udført i og
mand for ungdom/old boys og senior.
omkring
klubben, og han vil blive
Han har i mange år været holdleder
af
alle, men vi håber og tror
savnet
for 1. holdet - et job han har udført
på,
at
han
kommer igen, når tiden tilmeget flot og professionelt.
lader det, for vi er sikre på, at han ikJens har af eget initiativ altid slået
ke kan undvære TGB.
græsset i områderne omkring mål og
hegn, hvor kommunens plæneklippere ikke kunne nå, og mange andre
vedligeholdelser i klubben - ting som
er usynligt for mange medlemmer.
Bl.a. har han også i mange år påtaget
sig ansvaret for at sammenkalde folk,
når banerne og området 2 gange om
året - forår og efterår - skulle gøres
klar til henholdsvis sæsonstart og
vinterhi.
Jens Holck får blomster ved den sidste
kamp som holdleder.
Foto. Preben Arildsen

Fakta:

Har altid spillet i TGB (ungdom-senior-OB-Veteran) og
har i flere år fra 2002 været med i indendørsudvalget.
Jens Holcks data i bestyrelsen:
14.5.76 - 01.8.77: Bestyrelsesmedlem
31.1.80 - 25.1.84: U-formand 27.1.82 til 84
31.1.96 - 27.1.99: OB formand
27.1.99 - 26.1.00: Seniorformand
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U17
Af Jan ”gartner” og René Pedersen
Siden sidst har vi spillet de 2 sidste
kampe, og holdt afslutning. De sidste
kampe var mod Solrød, hvor jeg var
på ferie så derfor intet referat, men vi
tabte til Solrød på en dag, hvor vi
havde mange afbud. Den sidste kamp
skulle spilles mod NFC.

TGB-NFC: 3-1
DEJLIGT at slutte ordentligt af i
årets sidste kamp. Det blev en kamp,
hvor vi fik produceret rigtig mange
store chancer. Vi skal dog stadig blive
bedre til at udnytte dem. Ellers fik vi
sat spillet, og kontrollerede kampen i
den første time. Vi kommer foran efter 32 min., da Johan stikker Casper i
dybden, og han scorer. I det 45. minut
bliver endnu et rigtigt flot opspil belønnet med en kasse af Casper efter
indlæg af Mikkel. I det 53. minut får
NFC reduceret til 2-1 ved en stærkt
spillende Henri Doxi. Det bliver et
lidt nervøst og forkrampet spil, især
fordi vi ikke lukker kampen på vores
store chancer. I overtiden opfanger
Mads Blak bolden på et dårligt
udspark fra målmanden. Han har frit
løb mod mål, og sætter den sikkert
ind til 3-1. Bolden når ikke at blive
sat i spil igen, da dommeren fløjter af.
En helt fortjent sejr også efter NFC
træner Christians mening. Så blev vi
9

det bedste lokale hold i U17 rækken
på LF, da vi har vundet over de andre
hold.
Den 16/6 havde de årgangsansvarlige indkaldt til fælles spisning. Vi
øjnede hurtigt chancen for at holde
afslutning samme dag. Til denne afslutning skulle vi kåre forårets spiller
i truppen. Det foregik ved at alle spillere havde en stemme. Afstemningen
var meget tæt mellem 5 spillere, men
Mads Blak fik en stemme mere end
de andre. Det blev en super dag med
dejlig mad og hygge.
Vi trænere er meget stolte af det,
der blev leveret på banen. Det har
været en rigtig god sæson, hvor mange udviklede sig meget fodboldmæssigt. Det bliver spændende at følge jer
i årene fremover på seniorplan

Tak for en god sæson!!

Serie 1's træner Jesper Bøgh
præsenterer sig
B.1901
Træner for førsteholdet i B.1901 i
LF-Serien i sæsonerne 2007 og 2008.

Jeg er 38 år

Som spiller:

Eskilstrup
Træner for førsteholdet i Serie 1 i
andet halvår 2010

B.1901
Ungdom
TGB
Skiftede til TGB som 18-årig i
1996. Spillede i klubben frem til
2003 på henholdsvis første- og andetholdet. Jeg var blandt andet med til at
rykke ned i Serie 1 i 1998 under Henrik Knudsen. Rykkede op med andetholdet til Serie 2 i 2001 under Dan
Petersen (der var spillende træner) og
rykkede op til LF-Serien under Tonner i 2003. Fra 2011 til 2014 Old
Boys samt nogle enkelte Serie 1 og
Serie 3-kampe.

En lille anekdote om mit skifte fra
B.1901 til TGB i august 1996:
I en alder af 18 år og 2. års ynglingespiller skiftede jeg til TGB ved
lidt at en tilfældighed. Jeg gik i skole
med Michael Christensen (tidligere 1.
holdsspiller i flere år i TGB). Vi havde en lørdag aften været en tur i byen, og jeg overnattede hos Michael.
Han skulle søndag formiddag spille
træningskamp, og jeg tog med op i
TGB for at kigge på. Her mødte jeg
Jan "Gartner", der præsenterede sig
som træner for andetholdet:
- Kan du spille fodbold - og har du
nogle støvler?
- Joh, kunne jeg jo svare til begge
dele.
- Vi henter dine støvler. Du skal
spille med, sagde han.
Det gjorde jeg, og blev hængende i
klubben!
Og tak til Gartneren for det!!

Systofte
Sæsonerne 2008, 2009 og første
halvår 2010.

Som træner:
Systofte
Træner for førsteholdet i Serie 2 i
sæsonerne 2004, 2005 og 2006 (oprykning til Serie 1) - For førsteholdet
i LF-Serien i sæsonen 2011.
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Metal til pigerne – igen!
TGB´s store piger har igen i år deltaget i Super Brugs
Cup i Søndersø på Fyn.

De glade guldvindere:
Øverst fra venstre: Laura Brandt Olesen, Kenneth Thyge, Maria Ghazpiaz,
Emilie Duus Holm, Maja Rosenstrand Petersen, Hannah Pedersen, Laura
Ringsing, Sofie Rewers, Clara Stefaniuk, Vigga Cora Høj, René Kok, Nora
Winther Sværke, Klara Sembach Kok og Julie Jønch.
På knæ fra venstre: Karoline Lander Kolters, Emma Hildebrand Skovgaard
og Cecilie Fjordbak Hildebrand Hansen.
Og liggende: Mathilde Johansen
14

Af René Kok
Efter sidste års store oplevelse, både socialt og sportsligt, var forventningerne ultra høje fra alle deltagende
piger og forældre. Sportsligt skulle vi
følge op på den flotte bronzemedalje,
som pigerne fortjent tog med hjem
sidste år i 8 mands U14.
I år skulle vi spille 11 mands U15.
Med kun to 11 mands træningskampe
på CV´et, må jeg nok indrømme, at
mine forventninger til sportslig succes ikke var helt på niveau med pigernes.
Det skulle dog hurtigt vise sig, at
omstillingen til den store bane gik
over alt forventning. Vi fik point fra
første kamp, og holdt os inde i medaljestriden hele weekenden. Kun et enkelt hold forvoldte os problemer,
nemlig Erritsø, som til daglig spiller
med i toppen af mesterrækken i Jylland.

Med sejre over de andre hold, kunne vi søndag eftermiddag lade os hylde som sølvvindere.
Stort tillykke piger - I er sateme
seje.
I den daglige træning er Kenneth
Thyge tiltrådt som hjælpetræner.
Thyge, pigerne og jeg har nogle fantastiske timer sammen og med den
træningsindsats pigerne ligger for
dagen, skal der nok vente os mange
store sportslige oplevelser fremover.
TGB deltog i alt med 4 ungdomshold og forældreopbakningen er ganske enkelt fantastisk. Vi havde den
suverænt største campinglejr med 38
enheder placeret samlet. Der blev
hygget godt på tværs af hold og årgange, så mon ikke vi skal af sted
igen næste år?

EN NY TGB
SPILLER PÅ
VEJ?
TGB's kvinder KAN multitaske
og på dameholdet er "flyvende
udskiftninger" ofte nødvendigt.
I en af kampene blev Iben
Arildsen udskiftet, så "lillemanden" kan blive ammet ....
15
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HUSK

- at støtte vores sponsorer
- de støtter TGB
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DBU’s Fodboldskole 2016 i Toreby
Af Morten Refnov

Med rekordstor tilmelding måtte
der i ugen op til åbnes en ny gruppe,
dvs. 7 grupper, som er ny rekord i
den tid, jeg har været træner i klubben.
Vi så spillere - drenge og piger –
hovedsageligt fra TGB, men også fra
andre klubber. Det gav bedre træning,
at spillerne mødte nye og andre spillere, både for vores egne spillere og
for spillerne fra andre klubber. DBU
Fodboldskolen handler ikke om at
skaffe nye spillere, men om at alle
klubber kan få bedre spillere, og vigtigst at børnene får en på opleveren i
en hel uge i sommerferien.
Fodboldskolen var i år besøgt af
112 spillere, fordelt i 7 grupper à 16
spillere, som kom fra klubberne:

Der var lagt op til en uge med
græs på knæene, masser af spil og
tekniske øvelser – en uge med masser
af fodbold på skemaet. Det var vigtigt for os, at spillerne fik en oplevelse af, at have udviklet sig som
fodboldspiller efter en uge på DBU’s
Fodboldskole i TGB.
I 2014 introducerede DBU Fodboldskole Skills og har i overvejende
grad modtaget positive tilbagemeldinger. I 2015 blev det tilpasset
og udvidet til DBU Fodboldskole
Skills, således at det i højere grad
favnede alle målgrupper på Fodboldskolen, uanset køn, alder og niveau. I 2016 har DBU så finpudset
det endnu mere for at optimere læringsmomentet omkring fodbold.

Aktiviteten og koncentrationen fejlede ikke noget på fodboldskolen.
Foto: Willy Pedersen
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Der var liv og glade dage på
DBU's fodboldskole i TGB.
Det var ikke kun fodbold, der
var i fokus, men også leg med
vand som her, hvor Klaus
Hansen har fået en omgang
buksevand.
Foto: Willy Pedersen

- TGB
- Rødby
- Tingsted
- B.Frem
- Øster Ulslev
- DMI
Alle spillerne mødte spændte op
mandag morgen i uge 26 - klar til at
starte en uge i fodboldens tegn. Det
samme var alle trænere og assistenter.
I år var der ingen problemer med at
få trænere og assistenter. Assistenterne stod ligefrem i kø for at få lov til at
deltage. Der var et par gengangere fra
sidste år, Alba og Mathias P, resten
var drenge fra de ældste årgange. Også på trænersiden var der gensyn med
flere, og Mads Rasmussen, som har
deltaget som assistent i flere år, fik i
år sin egen gruppe som træner.
Traditionen tro blev der om
fredagen afholdt en lidt utraditionel
fodbolddag som afslutning på en
lærerig uge, hvor det stod på sjov,
ballade og kamp mod trænere og assistenter. Hver trænergruppe havde lavet en anderledes fodboldaktivitet.
Der var fodboldrundbold, kryds og
bolle, og selvfølgelig skyd en spand
19

med vand ned over din assistenttræner.
Jeg vil gerne sige mange tak til de
trænere og assistenter, der valgte at
ofre en uge af deres sommerferie og
bruge den i TGB på fodboldskolen
sammen med trænerkollegaer og spillere. Mange tak for hjælpen og jeg ser
frem til endnu en DBU Fodboldskole
i 2017, hvor jeg håber at se jer trænere og assistenter til endnu en uge i
fodboldens tegn, og ikke mindst alle
vores unge fodboldspillere.
Også stor tak til Ilse, som traditionen tro, sørgede for forplejning til os
alle sammen. Hun fik også solgt godt
i kiosken til alle de friske deltagere,
som havde bestilt sportsboller, eller
lige skulle have fyldt sukkerdepoterne
op
Ligeledes en stor tak til Kvickly,
som igen i år sponsorerede frugt til
vores eftermiddagspause.
Flere billeder fra fodboldskolen
kan ses på klubbens facebookside.
DBU’s Fodboldskole 2016 i Toreby.

Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!
Medlemskab koster kun kr. 100 om året,
men ønsker du at støtte foreningen yderligere, er du meget
velkommen til at indbetale et større beløb.

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 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
Kontingent kan betales på følgende måde:

- Giroindbetalingskort, girokonto +73< +81607664
- Til Støtteforeningens bankkonto
- Jyske Bank, reg. nr. 5067 konto nr. 132244-9
- Kontant i TGB's cafteria
20
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Søllested stævne for U 8/9
Af Mogens Mika
Så er sommerferien slut, og det
første stævne i efteråret tog sin begyndelse søndag den 28. august.
U 8/9 drengene deltog med 14
spillere til stævnet i Søllested, hvor
de spillede i samme pulje, uden dog
at møde hinanden.

TGB1 mødte FC Nakskov, Maribo
og Søllested. Efter en lidt tam indsats
i den første kamp, kom der mere
gang i sagerne i de to sidste kampe.
Først fik SIF en lektion i sammenspil, hvilket vores drenge fik omdannet til en sikker sejr. I sidste kamp
kom drengene foran 1-0, men

U9 drengene modtage deres medaljer efter stævnet i Søllested.
Fra venstre: Christian, Silas, William, Mads, Valdemar, Oskar, Marius, Otto,
Elias, Emil, Lucas og Carl.
Liggende fra venstre: Lucas og Gorm.
22

desværre fik vores målmand fumlet
bolden ind i eget net, så 1. halvleg
sluttede 1-1.
I anden halvleg fik MB1 lavet endnu et mål til en sejr på 2-1, men vores
drenge gjorde en rigtig god figur.
TGB2 skulle møde 2 FC Nakskov
hold og ØUB's drenge. FC Nakskov
var for stor en mundfuld for drengene. Vi havde 2 nye spillere med, som
aldrig havde spillet kampe før, hvilket
de gjorde rigtig flot. Vi tabte, men
gjorde en god figur.
I anden kamp mødte vi ØUB, to
hold som niveaumæssigt på dagen,
stod rigtig godt til hinanden. Desværre tabte vi 2-1, men sejren kunne ligeså godt have gået til vores hold.
I sidste kamp skulle vi igen møde
et FC Nakskov hold. I starten fulgte
vi rigtig godt med. Vi kom på 1-1 på
et mål af Valdemar. Jeg nævner normalt ikke målscorerne med navn, men

det mål, Valdemar scorede, forgik på
den måde, at han stod på vores egen
banehalvdel og knaldene til bolden,
så hverken vores eller modstandernes
spillere nåede at observere, hvad der
foregik, før bolden som en projektil
bankede ind i nettet. Valdemars 1.
mål og stævne, så han var meget stolt.
Resten af kampen var drengene trætte, og udfaldet af kampen var der aldrig tvivl om.
Alle drenge havde en kanon oplevelse denne eftermiddag. Da TGB2
var færdige, fik alle spillere overrakt
en medalje og udleveret en vaffelis,
hvorefter en flok trætte drenge og
forældre skyndte sig hjem, da store
tunge sorte skyer og en buldren tæt på
stadion indikerede dårligt vejr.
Der var dog lige nogle drenge, som
holdt socialt samvær i omklædningsrum og bad - dejligt at se, selv om ikke alle var lige hurtige.
TGB's damer
stod espalier,
da Iben
Arildsen
(TGB) og
Casper Ravn
blev viet i
Klosterkirken
lørdag den 6.
august 2016
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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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Reklamehold i reklameholdet
Af Preben Arildsen
Som det sikkert er de fleste bekendt, oprettede nogle af De Gamle
TGB'ere for ca. 20 år siden et reklamehold, der ville skaffe penge til
klubbens ungdom.
Holdet blev kaldt for ”De gamle
TGB'ere”, men nogle af medlemmerne ville yde en ekstra hjælp.
For 15 år siden - mandag den 15.
juli 2002, blev der af en mindre grup-

pe dannet et hold, der blev døbt ” De
Gamle TGB`eres Grillhold”
”De Gamle TGB`eres Grillhold” er
med ledsagere, og har lige siden kørt
reklamer ud en gang om året om aftenen. Det er for at hjælpe de unge
reklameuddelere, men også for det
sociale samvær, og i alle årene har
Kirsten og Hans Nielsen lagt hus og
grill til. Hans står for grill af pølser,
og Kirsten har lige siden disket op
med alverdens godter/tilbehør.

Tirsdag den 23. august 2016 kørte "De gamles grillhold" med ledsagere ud
med reklamer på Marielyst.
Efter omdeling var der grillfest hos Kirsten og Hansen Nielsen.
Fra venstre: Kurt Nielsen, Knud Jensen, Ole Toft, Preben Arildsen, Sonja
Wiell, Knud Erik Wiell, Finn Jensen, Jane Toft, Elly Jensen, Dorrit Arildsen
(skjult) og Hans Nielsen.
Kurts veninde Inger Olsen og Knuds hustru Connie Jensen havde meldt
afbud pga. ferie og sygdom.

Foto: Kirsten Nielsen
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Stævner for U7 foråret
Af Mogens Mika

Efter en lille pause spillede børnene mod NFC1, hvor drengene spillede en rigtig flot kamp. Det blev en
meget jævnbyrdig kamp, som NFC
vandt med et enkelt mål.
Sidste kamp var mod NAB1, hvor
drengene blev bedre og bedre med
rigtig meget sammenspil, og vi vandt
kampen med flere mål.
Efter en herlig fodboldformiddag
fik drengene en medalje, inden der
var afgang til Sundby og omegn.

Fætter BR cup
Daniella, Silas, Gorm, Topper og
Anders var lørdag den 4. juni ude til
deres første stævne. Det foregik i Nysted, hvor Fætter BR afholdt stævne
på små baner for U5, U6 og U7 piger
og drenge.
Børnene fik det svært i alle 4 kampe. Vi havde et problem, da vi var
vant til at spille på stor bane sammen
med U8 drengene. Vi fik skudt alt for
hårdt til bolden, med det resultat at
den røg uden for banen rigtig mange
gange.
Vi vandt en enkelt kamp, og blev
begavet af Fætter BR, som kom på
besøg med en masse gaver til spillerne.
Mandag tog vi hul på at spille på
3:3 baner, hvilket også gav pote ved
de efterfølgende stævner.

Horbelev Cup
Søndag den 19. juni deltog Topper,
Anders og Silas i den årlige Horbelev
sportsuge, hvor vi skulle spille 4
kampe. Forældrene til disse kommende stjerner tog sig af børnene, da
jeg måtte passe stævnekontoret, men
jeg kunne følge dem fra 1. salen i
klubhuset.
Den første kamp synes jeg, vi skal
komme hurtig over - vi var ikke helt
klar i modsætning til MB.
De efterfølgende 3 kampe gik det
rigtig godt. Alle 3 kampe blev vundet, man har lige fået styr på at spille
3:3, men ak nu er det slut, ikke flere
stævner i foråret som U7 spiller, efter
sommerferien bliver drengene og
Daniella U8 spillere, så gælder det
store mål og 5 spillere på banen. Det
bliver spændende.

Stævne i NFB
Lørdag den 11.06 var drengene en
tur på Nordfalster for at deltage i
NFB´s jubilæumsstævne.
Anders, Gorm, Silas og Topper
spillede 4 kampe i det flotteste
solskinsvejr.
Den første kamp var mod B.
Frem2, og den næste kamp var mod
B. Frem1. Efter lidt startvanskeligheder med at finde målet, kom der gang
i målscoringen, og drengene vandt
begge kampe.
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Serie 1

Af Jesper Bøgh
I skrivende stund har jeg haft fornøjelsen af at stå i spidsen for klubbens mandskab i Serie 1 i godt en
måned. Jeg er blevet taget godt imod
af spillerne og andre i klubben. Tak
for det.
Jeg arbejder i det daglige tæt sammen med assistenttræner Dan Petersen, som jeg kender rigtigt godt fra
min tid som aktiv i TGB. Det er et
samarbejde, som jeg synes, er meget
givende, og er glad for. Også Mikal
Holm kender jeg både som mod- og
medspiller fra mange år i fodboldens
verden på Lolland-Falster. Også her
har vi et godt samarbejde. Som holdleder er det en fornøjelse, at Käthe
Petersen bare har styr tingene.
Den korte opstart har været meget
positiv, hvor der er blevet godt og
koncentreret gået til den på træningsbanen. Vi arbejder meget med at blive
bedre med bolden. Det at turde have

bolden og ikke mindst organisere os
rigtigt. Spillerne går til den med krum
hals, og resultaterne vil også vise sig
henad vejen, hvis det fortsætter i
samme spor.
Foreløbig har vi i denne sæson
spillet to kampe. Resultatmæssigt er
det kun blevet til et point. Vi tabte
første kamp hjemme med 1-5 til ØUB
i en kamp, hvor vi blev overmatchet
fysisk og rutinemæssigt. I anden
kamp ude mod B. Frem var vi bagud
2-0, men viste stærk moral og fik
uafgjort.
Vi har en gennemsnitsalder på 21
år på holdet, og derfor handler det i
høj grad om tålmodighed. Der er en
del meget unge talentfulde spillere,
som fortsat har behov for at vænne
sig til seniorfoldbold og udvikle sig.
Det tager tid, men kan vi holde fast i
dem, så venter der en lys fremtid for
seniorfodbolden i TGB.

Serie 1 varmer op til kampen mod Eskilstrup.
TGB tabte desværre med 0-2.
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Foto: Preben Arildsen
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Ændringer i trænerstaben i
ungdomsafdelingen
Der har været lidt udskiftning i
trænerstaben i ungdomsafdelingen.
Vi har her op til sommerferien måtte
sige farvel til René Pedersen (U16-17
drengene), som har valgt at tage en
pause fra trænergerningen, hvilket er
velfortjent. René har gennem mange
år fungeret som træner i TGB, og vi
vil gerne sige mange tak for hans store engagement i vores ungdomsafdeling gennem disse år. Vi håber fortsat
på at kunne trække på Renés erfaring
i fremtiden.
Et velkommen tilbage, skal lyde til
Torben Nielsen, som har sagt ja til at
hjælpe Jan Gartner med de største
drenge i klubben - U17, når der skal
spilles kampe etc. Velkommen tilbage
til Torben.
Jesper Rasmussen har ligeså, velfortjent, valgt at holde en pause fra
trænergerningen. Han har den seneste
sæson fungeret som holdleder for vo-

Karina Nielsen

res U15 drenge. Jesper har gennem
mange år fungeret i et trænerteam
med Torben Nielsen, som sidste sæson valgte at stoppe. Vi håber ligeså
fortsat at kunne trække på Jespers
store erfaring som træner, og hans viden omkring fodbold.
Også en stor tak skal lyde til Karina Nielsen, som gennem mange år
har stået for vores ”talenthold” i
Sundby (Små sko) sammen med Jette
Knudsen. Karina har valgt at stoppe
som træner for de små, da det ikke er
foreneligt med hendes nye job.
Et stort tak skal lyde herfra for de
mange år, I har lagt i jeres trænergerning i TGB, og vi håber at se jer alle
sammen i klubben i de kommende
sæsoner.
På vegne af bestyrelsen
Morten Refnov

Jesper Rasmussen
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René Pedersen

Liverpool FC fodboldskole i TGB
Af Kurt Nielsen og Preben Arildsen
I dagene fra mandag den 1. til onsdag den 3. august 2016 blev Liverpool FC's fodboldskole afholdt på
TGB's anlæg
Liverpool FC International Football Academy afholder fodboldskoler
over hele verden, også i Danmark,
hvor man hver år har fodboldskole 8
steder, heraf en på Lolland-Falster.
På Lolland-Falster havde man kigget på flere faciliteter, men TGB blev
valgt.

Efter aftale med Adam Dreyer blev
der med klubbens kasserer Winnie
Refnov arrangeret en rundvisning.
Der skulle kun få minutters betænkningstid til, før standarden på TGB's
baner og klubhus blev godkendt af
den ansvarlige på området, Therese
Heramb - en nordmand, der udover
Danmark også er ansvarlig for Norge,
Sverige, Finland, Island samt Gran
Canaria, hvor der laves en kombination med ferie for forældre og fodboldskole for børn.

På fodboldakademiet var der også teoretisk undervisning, og alle deltagerne
var meget koncentreret.
Foto: Preben Arildsen
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Teamet bag fodboldskolen.
Fra venstre: Matthew Murphy, Jacob Rankenberg, Ilse Skov Henriksen,
John Bæksted og Hugo Rodriquez.
Foto: Preben Arildsen

To engelske instruktører Matthew
Murphy og Hugo Rodriquez, der er
spanier, men bosat i England, trænede og underviste på fodboldskolen
sammen med danske John Bæksted,
der bor og har fuldtidsjob på Fyn, og
er tilknyttet Liverpools fodboldskole

på Fyn og Jylland. Koordinatoren Jacob Rankenberg var med alle tre
dage.
Cheftræner Matthew Murphy, 23
år, gav sig tid til, sammen med Jacob,
at tage en snak med Klattens redaktion.
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Matthew fortalte, at han som 9-årig
kom på kontrakt i Liverpool, men
blev løst fra den som 11-årig pga. en
skade. Senere blev han fuldtidsansat
som en af lederne på fodboldskolen.
Pt. underviser han i Danmark, men
har senest været i Sydafrika.
14 drenge og 2 piger i alderen 6-14
år var tilmeldt, og trænede alle tre
dage fra kl. 10-15. Træningen foregik
efter Liverpools metoder og spillestil.
I Norge har en skole være oppe på
60-70 tilmeldte, et antal TGB kunne
bestræbe sig på at nærme sig ved mere omtale i dagspressen og på hjemmesiden m.m., hvilket har været
forsømt i år!!
Matthew så gerne, at der kom forskellige trænere hver dag, så flest
mulige kunne lære at træne efter Liverpools metoder. ”Playing the Liverpool Way”.
Liverpool FC's officielle partner
for fodboldskolen i Scandinavien og
Gran Canaria er Bernt Jo Vole, Norge
(Media Partner AS), der har alle skolens rettigheder.
Under hele fodboldskolen har Erik
Buxbom – Buxbom Frugt – sponseret
æbler, og Ilse serverede frokosten, der
om mandagen bestod af kylling med
pastasalat og flute. Tirsdag lasagne
med agurk- og gulerodsstave og onsdagens menu bød på kartoffelmos
med frikadeller, pølser og boller.
Tilmelding til skolen foretages direkte på Liverpool FC Academy's
hjemmeside, hvor nogen tilmelder sig
af egen fri vilje, og andre opfordres af
egen klub.
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På skolen deltog spillere fra forskellige klubber på Sjælland og Lolland-Falster, og heraf deltog tre fra
TGB, Hannah Falk Petersen, Peter
Sværke og Mathias Jørgensen.

Hannah Falk Petersen var godt
tilfreds med Liverpool Football
Academy og har lært meget.
Foto: Preben Arildsen

Efter fodboldskolen fik redaktionen en lille snak med Hannah. Hun
fortalte, at selv om undervisningen
foregik på engelsk, var der god forståelse, selvom det var med scouser
accent (Liverpool dialekt). Dog var
det nok lidt svært for de yngste.
Der var rigtig mange gode øvelser
hver dag, og hun kunne ønske, at de
blev overført til træningerne i klubben. Derfor havde det været perfekt,
hvis nogle trænere fra klubben havde

De tre TGB spillere, der deltog i fodboldskolen flankeret af de to engelske
instruktører.
Fra venstre: Hugo Rodriquez, Hannah Falk Petersen, Mathias Jørgensen,
Peter Sværke og Matthew Murphy
Foto: Preben Arildsen

kunnet afse tid til at overvære træningen.
Hannah syntes, at fodboldskolen
helt igennem havde været en succes.
Dygtige instruktører, passende pauser, og så serverede Ilse god og sund
mad alle dagene.
Redaktionen overværede en del af
træningen, og vores indtryk er, at der
sjældent har været så meget professionelt stil over træning på Toreby
stadion.
Liverpool var meget tilfreds med
fodboldskolen i Toreby, og der er stor
mulighed for, at klubben til næste år
igen bliver spurgt, om man vil have
skolen, hvilket giver klubben en stor

chance for god omtale på LollandFalster og Sjælland.
Inden de engelske instruktører forlod klubben, sagde de pænt tak for
god behandling, og var særdeles tilfreds med baner, klubhus og servicen,
specielt den Ilse gav i klubhuset.
P.s. Kun fordi Ilse henvendte sig til
Klattens redaktion, og sørgede for
kontakt til pressen (Folketidende og
TV Øst) blev denne begivenhed
kendt af TGB's medlemmer og en
masse mennesker på Lolland-Falster og Sjælland!!
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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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Stævner for U8 forår
Af Mogens Mika

NFB Cup
Lørdag eftermiddag dukkede 5 stk.
U8 spillere op til stævnet i NørreVedby.
Nogle af drengene havde været på
Gedesby fra fredag eftermiddag, og
indtil de skulle spille fodbold ved
stævnet i NFB.
Lucas, Carl, William, Marius og
Mads skulle repræsentere de gule farver. Ingen udskiftninger - Kalle var
syg og med Gedesby i baghovedet,
tænkte jeg mit!
Mine bange anelser blev hurtigt
forpurret. Drengene viste vilje til at
spille fodbold, når der var kamp og så
fjolle mellem kampene.
Første kamp mod FC Nakskov 2
vandt vi med et enkelt mål, mens vi
måtte ”nøjes” med uafgjort mod
Tingsted.
Kampen mod NAB blev vundet ret
sikkert.
Sidste kamp var mod NFC, som
havde en klassekammerat på holdet,
så denne kamp måtte absolut ikke tabes.
NFC kom hurtigt foran 1-0, men
inden pausen fik vi udlignet til 1-1.
Kort efter pausen kom vi foran 2-1.
Efter lidt spil frem og tilbage kom
NFC på 2-2, men så skete det….
For første gang i min lange trænerkarriere blev der dømt straffespark i

en U8 kamp, og det var ikke til os,
men derimod NFC, som fik sparket
foræret, og de scorede på det. Kort
tid efter fik vi udlignet, og i de døende sekunder var vi lige ved at putte
bolden i mål. Kampen endte 3-3. Der
var forøvrigt ikke skyggen af straffe.
De 5 drenge gjorde det rigtig flot
og uden udskifter i sommerheden.
Ikke mindst forældrene var aktive i
den sidste kamp, hvordan skal det ikke gå, når først der spilles om point?
Dejligt at have Jeres støtte til drengene.
NFB havde gjort meget ud af deres
jubilæumsstævne med påsatte dommere fra Bindernæs Efterskole. Efter
stævnet uddelte NFB medaljer

Min Købmand Cup Horbelev
Søndag eftermiddag den 19. juni
havde Morten og jeg to hold med til
stævnet i Horbelev - i en blæsende
vind og kun 19 graders varme.
Marius, Kalle, Oskar, Lucas, William, Carl, Mads, Rune, Simon,
Christian, Emil, Mark og Elias udgjorde truppen til de 2 hold.
Allerede i optakten til de første
kampe, kunne vi godt mærke på
drengene, at dagen stod på fis og ballade. Spillet på de 2 baner bar da også præg af, at vi ikke skal glemme, at
drengene stadig er 7 - 8 år.
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Jeg er sikker på, at drengene hyggede sig denne eftermiddag, hvor det
blev til en sejr og 5 nederlag. Efter
sidste kamp sluttede stævnet med
medaljeoverrækkelse og en iskupon,
som kunne indløses hos den lokale
Min Købmand i Horbelev, som var
sponsor på stævnet. TGB´s drenge
var med til at starte Horbelev
Festuge.

TRYG Cup Kappel
Lørdag den 25. juni deltog U8
drengene i det sidste stævne - dels
som U8 drenge, og dels var det
sommerferie. Oskar, Christian, Mads,
Marius, Lucas, Carl og Simon skulle
tidligt op denne lørdag. Vi skulle allerede spille første kamp kl. 10.00, og
vi skulle helt ud til Kappel, der ligger
meget tæt på Langeland.

Det er et hyggeligt lille stadion,
hvor der står en flot gammel mølle,
dejligt sted, men det er langt væk.
Vi skulle spille 3 kampe, mod FC
Nakskov 1 og 2, og mellem de to
kampe skulle vi møde Maribo.
Drengene var gået på sommerferie,
og det var ikke alle - nej, det var få,
der levede op til deres standard, mens
resten hyggede sig.
Vi tabte alle tre kampe, ikke stort,
men nok til, at vi i den ene kamp
måtte tage en ekstra mand på banen.
Det har også været en hård uge med
fodboldkampe søndag, træning mandag, træningskampe tirsdag og sidste
træning onsdag og kamp igen lørdag i
Kappel. U9 drengene var ikke nok, så
nogle af spillerne, var med til at hjælpe dem også. Inden vi kørte hjem til
en velfortjent lang ferie, blev drengene begavet med en medalje.
Carl, Marius, Mads,
William og
Lucas har
modtaget
medaljer
efter Nordfalster
stævnet
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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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U9-11 piger

Bagerst fra venstre: Sabrina Colli, Lea Huge, Kristine Pedersen og Katrine
Ringsing.
Forrest fra venstre: Simone Lise, Sofie H. Skovgaard, Frederikke Jensen,
Andrea L. Kolters, Louiza Romanski, Sisse L. Jakobsen og Ida A.
Kallestrup.
Af Per Fyhr
Vores piger i ungdomsafdelingen
U9-11 bliver tilmeldt de stævner, der
bliver slået op. Desværre bliver stævnerne sjældent til noget grundet
manglende tilmeldinger. Det har været meget op ad bakke i denne sæson,

og det er naturligvis synd for pigerne,
som alle meget gerne vil ud og prøve
kræfter med nogle af de andre hold
her på Lolland og Falster.
En ting er at træne, noget andet er jo
at spille kampe og deltage i stævner.
Vi har tidligere måttet arrangere vores
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Pigerne er delt op i de to hold, som de spille på til stævnet.
Fra venstre hold 1 med Simone Lise, Andrea L. Kolters, Sofie H. Skovgaard,
Sabrina Colli, Katrine Ringsing samt Frederikke Jensen. (Sofie H.
Skovgaard står stolt med dagens fidusbamse)
Hold to til højre med Lea Huge, Kristine Pedersen, Sisse L. Jakobsen,
Louiza Romanski samt Ida A. Kallestrup. (Louiza Romanski holder stolt
dagens fidusbamse)
eget stævne og træningskampe på
grund af aflyste stævner. Denne gang
var det SIF CUP samt ØUB pigedag,
der desværre ikke blev til noget i pigernes årgang. Vi kontaktede derfor
alle klubberne i omegnen for at høre,
om de ville komme og spille et lille i
sidste øjebliks stævne hos os i TGB.
Heldigvis meldte både NFC og
B1938 positivt tilbage. Vi fik samlet
et NFC hold samt et B1938 hold og et
mixet hold af spillere fra NFC og
B1938. Hertil kom så to hold fra
TGB. Så det blev et lille 5-holds
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stævne, som trods nattens regn og
torden blev spillet i tørvejr med lidt
sol - nok til stor glæde for forældrene
på lægterne.
Vi spillede alle mod alle og sørme
om ikke TGB løb med både første- og
andenpladsen. Officielt meldte vi ud,
at alle blev nummer to; men rent faktisk tabte TGB ingen kampe udover
den indbyrdes, som, så vidt jeg husker, var yderst tæt og endte 1-0.
Flot gået af vores piger, og klubben
gav naturligvis medaljer til alle spillerne. Som lille fodnote kan jeg tilfø-

je, at fremadrettet vil vi sammen
med Vordingborg, NFC og B1938
prøve at samarbejde med tilmeldinger
til stævner, samt lave vores egne efter

behov. Det er jo ikke "kun" TGB,
som oplever problemer med at få pigerne ud og spille, så forhåbentligt
bliver det bedre med tiden.

Simone Lise samt Kristine Ringsing i færd med at score i kampen mod
NFC.

Merete Pedersen deler medaljer ud til alle deltagerne.
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Kristine Pedersen med bolden, mens hun imponerer tilskuerne i
baggrunden.

Træner leder sponsor fest
På grund af tidspres i januar har
bestyrelsen valgt at
ÅRETS TRÆNER LEDER SPONSOR FEST

AFHOLDES DEN 5/11-2016

Indbydelse fremsendes primo oktober
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U14 drenge
Af Martin Ørsted, træner U14 drenge
Et spændende og aktivt år for årgang 03 drengeholdet…
Vi startede hårdt med at melde ud,
at TGB normalt deltager med et U13
hold i Marlow, Tyskland (ca. 45 min.
fra Rostock), men i ’15 havde vi også
været i Søndersø, så de 2 stævner ville vi gerne nå. Intet problem med tilmelding til Marlow. Her skulle vi
spille 8-mands - 15 spillere meldte
klar allerede i marts. Lidt flere problemer havde vi med Søndersø, men
da ’02 drengene meldte pas, fik vi lige pludselig 3 lånespillere på plads,
og så gik det hele op :-)…
Med dette i baghovedet startede vi
så forårsturneringen. Med i øvrigt 21
spillere havde vi meldt 2 8-mandshold til i U13, og vi kom så i række 3
og 4. Takket være Renes piger lykkedes det os hver eneste gang at stille
hold, samtidig med at pigerne fik
prøvet kræfter med drengene, og vore
drenge lærte at spille med pigerne, så
en god “øvelse” for begge parter. Der
var i øvrigt nogle drenge, der spillede ekstra kampe, og det havde de vist
ikke noget imod :-)
Trænerteamets (undertegnede +
Michael O) ønske i hele forårssæsonen var, at gøre drengene klar til efteråret, hvor vi skulle op og spille
11-mands. Det er i skrivende stund
lykkedes meget godt - kostede dog
nogle sejre undervejs, men spillet var
fint.

Nå, men foråret sluttede lige med
en træningsturnering i Tingsted, hvor
vi for første gang skulle spille 11mands. Her vandt vi både over et
blandet Tingsted hold og Maribo,
som vi ikke kunne slå i 8-mandsturneringen, sejt gået !
Tysklandstur:
Så stod det ellers på fodboldskole i
uge 26 og første/største udfordring!
Spillerne skulle om fredagen lige efter fodboldskolen møde ind i Gedser
(kl. 16.30) og afsted til Marlow, men
drengene havde klaret det fint, og alle
var friske! Heldigvis havde vi Jesper
R med til at hjælpe og guide os trænere og spillere, da Jesper 2 år før
havde prøvet det - så stor tak for dette! Ellers klarede drengene det fint.
16 U13 hold fra Tyskland, Polen,
Rusland, Holland og Toreby deltog :) og vi sluttede på en fin 7. plads. Vi
var et blandet hold, som overraskede
meget positivt. I øvrigt et super hyggeligt stævne, hvor der også var en
straffesparkskonkurrence, hvor alle
hold deltog med 2 spillere og 1 voksen. Søndag var der konkurrence,
hvor alle holds målmænd deltog rigtig sjovt for drengene. En tur der
kan anbefales. Vi sov med drengene i
hallen, og drengene hyggede sig
sammen og ALLE var med i gruppen!
Søndersø Cup:
Herefter var det sommerferie,
MEN kun frem til 5. august. Så var vi
ude på banerne igen, og denne gang
44

U14 drengene i
Marlow

de store 11-mandsbaner i Søndersø.
Også en rigtig god tur med spillere,
forældre og søskende. En god tur for
alle, hvor der blev hygget og spillet
og set en masse fodboldkampe.
Desværre vandt vi kun en enkelt
kamp, men værst - vi kom hjem med
5 skader ud af 15 spillere, men
IGEN trådte Rene’s piger til, så vi
kunne stille hold i sidste kamp - ros
til pigerne for at komme med fight
og god moral! Det trængte drengene
til … De var brugte efter 5 kampe
med så mange skader og få udskiftninger.
Tak til alle spillere og forældre samt klubben og Støtteforeningen
for en god tur !
38 campingenheder var på plads
fra Toreby! 4 hold - 2 8-mands og 2
11-mands. OG i øvrigt tillykke til
U15-pigerne og U12-drengene med
deres flotte sølvmedaljer - godt gået!
Klar til “rigtig” fodbold:
Heldigvis fik vi en masse læring
med fra Søndersø, så nu var vi lidt
bedre rustet til efterårsturneringen.
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Nu kunne vi spille
med off-side, så nu
var det slut for
modstanderne bare
at spille på lange
bolde, når vi lagde
højt pres - og vores
tilgang med at
SPILLE
fodbold
virker. Der er stadig rigtig meget, de skal lære, men
det går hele tiden fremad, og mange
af spillerne har rykket sig, efter de er
kommet på 11-mands. Flere af drengene har dog også haft den fordel, at
de har deltaget i vinter- og forårsturneringen på ’02 drengenes 11mandshold, så de havde allerede lidt
erfaring. Meget at sæsonens “udfordringer” bliver nu betalt tilbage, og
nu ligger vi i den anden og sjove ende af puljen - samtidig med at de
stadig spiller flot fodbold.
At der så kommer positive overraskelser fra spillere, som hæver
deres niveau, er godt at se! Men vigtigst - de er et hold, der har det godt
sammen, og støtter hinanden på og
ISÆR uden for banen. Det er altid
en fornøjelse at komme til træning!… Ellers hedder det bare “3020-10” :-)
Tak “drenge” for en foreløbig aktiv og oplevelsesrig sæson.

Talent - retningslinjer - forældre
som var stor, og jeg sagde til ham, at
han skulle løbe noget mere, hvortil
han svarede "Det er ikke nødvendigt,
de kommer herned, og så tager jeg
bolden".
En anden vigtig ting i talentudvikling er specialisering - om hvornår
man skal begynde at fremdyrke enkelte egenskaber hos talenter.
Der har i lang tid været den holdning, at hvis man skal være stjerne,
så skal man begynde tidligt, men det
er helt forkert at tro, at hvis man ikke
starter tidligt, så når man aldrig toppen.
Desuden er der forskning, som peger entydigt på, at hvis man skal havde succes inden for eliteidræt, så skal
man dyrke flere idrætsgrene, ellers
udvikler man en for ensidig kropsudvikling.
Hvornår skal man så gå til en større klub? Ikke før man er 14 år, eller
13 år, hvis man er moden nok.
Man skal tænke på, at det bliver
noget andet, fra at være den bedste,
til man kommer på bænken, og måske ikke kommer ind, man skal køre
langt til kampe.
Når man er TGB'er, er der nogle
retningslinjer, som jeg mener, skal
være:
1) Møde minimum 30 min. før
træning (ellers sende afbud)

Af den gamle træner Henning Danholt.
Det kan være svært at forudse,
hvem der en dag bliver store stjerner.
Man skal være opmærksom på de
særlige forhold, der gælder, når man
skal udvælge talenter.
Springet fra talent til topspiller:
Det kan godt være, at den spiller,
der ikke er så god som ung, bliver
den bedste, når han/hun bliver ældre.
Det kan også være modsat - at den
der er god som barn ikke bliver så
god som ældre. Der kan være mange
ting, som gør, at han/hun som ung er
stor og kan takle dem, og de andre er
bange for vedkommende.
Jeg har et eksempel:
Da jeg var på kursus, og vi fik et
hold, jeg skulle træne, var der en,
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2) Vis respekt for klubbens ting og
faciliteter
3) Ryd op efter dig selv (tape, affald, på bane og i styrkerum)
4) Ingen rygning - kun på de
steder, hvor det er tilladt
5) Mobiltelefon bruges ikke under
fælles aktiviteter og ellers kun i begrænset omfang
6) Fotografering er strengt forbudt
i omklædningsrum

7) Forstyr ikke de andre, når de
træner
8) Fodboldstøvler vaskes rene i
støvlevask efter hver træning og
kampe
9) Brug spillerindgangen og bank
ikke støvler af foran døren
10) Hvis man er skadet - mød op
til træning, der er altid noget du kan
lave

Til forældrene:
- Det job, jeg har fået i TGB, betyder, at jeg ser mange ungdomskampe.
Man kan imødegå mange konflikter, ved at lave en lille folder til
forældrene, hvor man informerer om
de retningslinjer, der er for træningen.
I fodbold får forældre f.eks. at vide, at det er dit barn, der spiller fodbold - ikke dig. Giv opmuntringer til

alle børn under kampen - ikke kun dit
eget.
Respekter trænerens beslutning og
vær positiv og støttende.
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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.

49

Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 27. november 2016
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Da Tage Nagel startede på
reklameholdet for mange år siden
var han alkohol- og røgfri.
Efter et besøg hos Kim
Ellehammer i 2014 begyndte han
at indtage alkohol og ryge
cerutter.
Ved sidste reklameomdeling blev
der tilføjet endnu en last.
Cigaretten fik sit indtog pga., at
Kim havde fået for lidt cerutter
med, så Tage måtte ty til Søren
Windelev for at få en smøg.

