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Redaktionelt
Af Preben Arildsen
Med udgivelse af årets sidste nummer af Klatten, takker redaktionen for
alle indlæg og billeder, vi har modtaget i årets løb.
Året er ved at rinde ud, og det er
tid til evaluering. Med de modtagne
indlæg og billeder samt annoncerne
fra vores trofaste annoncører, har det
været muligt at udgive klubbladet
med et gennemsnit på 48 sider pr. oplag, hvilket er passende til vores blad.
Men mønstret er stadig det samme.
Det er "Tordenskjolds soldater", der
altid skriver. Dog er det dejligt, at vi
har spillere, forældre ja, endog

bedsteforældre, der har sendt indlæg,
hvilket vi håber vil fortsætte.
Redaktionen takker for godt samarbejde med klubbens bestyrelse,
sponsorer, trænere, ledere, spillere,
forældre, bedsteforældre samt Støtteforeningen, og ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Som chefredaktør på Klatten takker
jeg mine to medredaktører Kurt Nielsen og Finn Jensen for et godt og
solidt arbejde. Også en tak til de to
aldrende herrer Tage Nagel og Jørgen
E. Hansen, der 4 gange årligt cykler
rundt, og uddeler klubbladet i Toreby,
Flintinge, Grænge, Rykkerup og omegn.
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Toreby-Grænge Boldklub takker klubbens sponsorer og
annoncører for et godt samarbejde i 2016 og ønsker alle en
rigtig glædelig jul samt godt nytår.

A/S C. Aarslew-Jensen
Anders Ringsing
Anita's Fotoshop Aps
Au2parts v/Flemming Storm
BERA Stillads- & Liftudlejning
Bog&idé
Buxbom's Frugt - Frejlev
Buxbom's Frugt - Toreby
C. Palle Snedker- og Tømrerfirma
CELF
Colour Plus
DanBolig
DanCenter Marielyst
DLG
Dorte Viggers Ringsing
Eurographic A/S
F.B. Auto Service
Fyrodan A/S
Gartneriet Østergaard
Glarmester Brian Pedersen
H.S. Truck
Idestrup El ApS
Ipsens El-service v/Michael Ipsen
JKE DESIGN
Jyske Bank
Knud Jensen ApS
Kvickly Nykøbing F
La France Blomster
LF Bådservice v/Otto Johansen
Læder og Sport, Sakskøbing
Ma'tanken

Marius Mortensens Eftf. A/S
Massør Anja L. Kolters
Mijama A/S
MP Alarm- og Låseteknik
Nielsen & Rønne A/S
Nordea
Nykredit
OK
Primatag A/S
PRO REVISION I/S
Provi
Radsted Gartneri
Radsted Haveservice
SOS Dansk Autohjælp
STARK Nykøbing F
Suhrsminde Ridecenter
Th. Rasmussen
Tivoliland
Toms have – Park og anlæg
Toreby Karrosserifabrik A/S
Toreby Købmandshandel
Troels Jørgensen Entreprise A/S
TS Biler v/Troels Sevelsted
Tømrer- & snedkermester Rene
Pedersen
Ungdomspension Nr. Alslev
Vikima Seed A/S
Vulkan Cykler v/Chano Nagy
Windturbs
Zolutions Kuszon
Ødegaard Biler A/S
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U9 drenge til stævne i Rødby

Af Mogens Mika
Lørdag den 1. oktober 2016 deltog
TGB med 2 U9 hold til Pilemand Cup
på banerne i Rødby.
Vi stillede med følgende 14 spillere: Silas, Lucas C, Simon, Mads,
Topper, Christian og Valdemar som
hold TGB2 og Malthe, Marius,
Oskar, Carl, William, Gorm, og Kalle
som TGB1.
Mit hold TGB2, som mødte B.
Frem, Errindlev, FC Nakskov og Maribo, viste igen de gode takter fra de 2
foregående stævner.
I den første kamp mod B. Frem
tabte vi desværre 2-1, med et mål
scoret at Silas, i en meget lige kamp.
Næste modstander var Errindlev,
som vi ikke tidligere havde mødt. Vi
vandt kampen 4-1 med mål af Topper,
Silas, Mads og Christian.
Der blev kæmpet rigtig flot af alle
spillere, og med lidt held og koldblodighed kunne sejren sagtens være
blevet større. Dejligt at der kommer
nye klubber til. Selv om vi slår modstanderen 4-1, spillede de en flot
kamp, og vi glæder os til at møde
dem igen.

Den 3. kamp var mod FC Nakskov,
som var en stor mundfuld for vores
drenge. Vi tabte 3-0, men gjorde en
god figur mod et hold, som på dagen
var bedre end os.
Sidste kamp var mod Maribo, som
vi tidligere har spillet nogle gode
kampe mod. De kom foran 1-0, men i
slutningen af 1. halvleg fik Christian
puttet bolden i kassen til 1-1. Efter
pausen begyndte MB´s drenge igen
(set i tidligere kampe) at begå beskidte frispark, antagelig fordi vi
pressede dem rigtig meget. Det presspil, vi lavede på dem, gjorde
desværre også, at de fik nogle hurtige
friløbere, men Lucas stod flot i vores
mål, hvor han snuppede nogle oplagte chancer. Desværre for os fik de
scoret et par gange til slutresultatet
3-1.
TGB1 spillede i dette stævne meget op og ned. De tabte 2, spillede 1
uafgjort og vandt 1 kamp.
Efter stævnet var der medaljer til
alle spillere.
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Haltider

INDENDØRS PIGEFODBOLD I TGB
Er du en frisk pige mellem 7 og 9 år, og har du lyst til at spille fodbold?
Så kom til træning i TGB og få nogle sjove timer sammen med andre piger på
samme alder. :-)
Det er lige meget, om du har prøvet at spille før - alle er velkommen, og I skal
nok få det sjovt og trille med en masse bolde. :-)
Pigerne træner indendørs hver onsdag i Torebyhallen fra kl. 16-17.
Ny pigetræner for U9-U10 er Gitte Møller Jakobsen, som kan kontaktes på tlf.
22 32 14 62 eller mail: Gittemol@hotmail.com.
- Pigefodbold er sjovt.
- Pigefodbold er sejt.
- Pigefodbold er lige noget for dig !!! :-)
OBS har du en store-/lillesøster, så er der også hold til dem.
Yngre træner mix med drenge - tirsdag kl. 16-17 (årg ‘12-’09)
Ældre træner onsdag – se haltider ovenfor.
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Finale Old Boys 2
Af Preben Arildsen
Onsdag aften den 12. oktober 2016
blev finalen i Old Boys 2 mellem
TGB og MB spillet på Toreby stadion.
1. halvleg blev domineret af TGB,
der gik til pausen med en 2-0 føring begge mål scoret af Alex Sangaard
Engel.
Efter pausen kom Maribo mere
med, og pressede de gule i defensi-

ven. MB's pres udmøntede sig i en
hurtig reducering ved Jens Wibholm
til 2-1 efter straffespark, der blev begået mod Jacob From, som måtte udgå med en skade. 10 minutter før
slutfløjt fra dommer Søren Jacobsen
kom udligningen til 2-2 efter et flot
langskud af Daniel Hansen.
TGB indledte en offensiv i slutfasen, og det lykkedes Christian
Reckendorff at score sejrsmålet til 3-2
i sidste minut.

Bagerst fra venstre: Kenneth Bredvig, Anders Ringsing, Brian Johansen,
Morten Jørgensen, Christian Reckendorff, Kenneth Thyge og Mikal Holm.
Forreste række fra venstre: Allan Petersen, Morten Eriksen, Brian Hansen,
Danny Whelast, Adam Dreyer, Morten Wilkki og Alex Sangaard Engel.
Foto: Preben Arildsen
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MB's træner Nikolaj Høj
Rasmussen erkendte efter
kampen, at det var det rigtige
hold, der fik pokalen.
Efter kampen var der naturligvis stor glæde i Torebylejren, og pokalen blev
overrakt af DBU LollandFalsters
bestyrelsesmedlem
Mogens Mika, der i sin tale
sagde, at begge hold havde
skabt en spændende finalekamp.

Anders Ringsing tv og Kenneth Bredvig
skåler efter pokaltriumfen.
Foto: Preben Arildsen

OB'erne ser disciplinært til, da pokaloverrækkelsen fandt sted.
Foto: Preben Arildsen
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Rokering af trænere i ungdomsafdelingen
Af Morten Refnov
på vegne af bestyrelsen
Der har været lidt udskiftning i
trænerstaben i ungdomsafdelingen.
Vi har her ved sæsonafslutningen
måttet sige farvel til Michael Olsen
(U14 drengene), som har valgt at tage
en pause fra trænergerningen, hvilket
er velfortjent. Michael har gennem
mange år fungeret som træner i TGB,
hvor han sammen med Martin Ørsted
har stået for årgang 2003.
Michael overtog efter Flemming
Pedersen, da han stoppede som træner, og har fulgt drengene gennem
turnering, tysklandstur, Søndersø Cup
og meget meget mere.
Vi vil gerne sige mange tak for
hans store engagement i vores ungdomsafdeling gennem disse år. Vi håber fortsat på at kunne trække på
Michaels erfaring i fremtiden, og et
evt. comeback, hvis Michael en dag
skulle være frisk på det, om det så er
i ungdomsafdelingen eller seniorafdelingen.

Et velkommen tilbage, skal lyde til
René Pedersen, som sammen med
Jan "Gartner" har sagt ja til at træne
U14 drengene.
Jesper Rasmussen har ligeså valgt
at indtræde i trænerteamet igen her i
vintersæsonen som træner ved futsal
turneringen for U14 drengene.
Så lykkedes det endelig at finde en
træner mere til klubbens pigeafdeling. Det er Gitte Møller Jakobsen,
der har sagt ja til at træne de mindste
piger i TGB.
Gitte har gennem en del år selv
været aktiv spiller i klubben, og er
det stadig. Vi kan ikke selv tage æren
for at have fået Gitte ind som træner,
så der skal lyde en stor tak til Merete
Pedersen (træner for damerne), som
har gjort et stort stykke arbejde for at
finde en træner til de mindste piger.
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.

- KLATTEN efterlyser
andre fodbold-historier og
kan også bruge DINE
erindringer...
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Fodboldafslutning U8 og U9

Af Mogens Mika
Lørdag den 5. november 2016 havde Støtteforeningen fodboldafslutning for alle ungdomshold i
Torebyhallen.
Det flotte arrangement blev startet
med spisning, med dejlig mad fra
JohnJohn. Herefter fik de respektive
hold udleveret deres medaljer og pokaler.

Man havde valgt, at vi ikke måtte
holde tale for hverken forældre eller
spillere, hvilket vi trænere ikke vidste
noget om (Sundby).
Dette skal dog ikke afholde mig fra
at sende de ord, der skulle være sagt i
hallen, gennem dette nummer af
Klatten til forældre og børn.

- - - o O o - - Forældre:
Jeg vil gerne starte med at sige:
Kære forældre! Tak for at vi har fået
lov at låne Jeres børn til fodboldtræning og stævner i det forløbne år. Det
er blevet til ca. 100 timer med træning, og dertil kommer så alle stævnerne, det er ikke så lidt.
Mange møder til træning og ikke
mindst til stævnerne, tusind tak for
det, bliv endelig ved med det. Børnene elsker, når forældrene er til stede.
Det er også sjældent, at man har en
forældreårgang, der ikke har noget
temperament, ikke mindst kvinderne,
men det er vi vidende til i U8 og U9
årgangene, eller også så er I ualmindelig dygtige til at styre det, når Jeres
børn er til stævner. Hvis det er det
sidste, der er tilfældet, så er det godt
gået.

første halve år, jeg havde sammen
med Jer.
Nu er der gået et helt år, og ved I
hvad! Der er sket rigtig meget med
Jeres fodboldspil og ikke mindst den
måde, I er begyndt at tænke på, når I
er inde på banen. Jeg kan se på mange spillere, når de synes, de har gjort
noget, der ikke var rigtigt, og de også
kigger hen på enten Morten eller
mig. Det viser bare, at man har forståelse for, hvordan man skal spille.
Der er også spillere, der siger: "Jeg
ved godt, at det ikke var rigtigt, hvad
jeg gjorde, men jeg prøvede det bedste". Det er utroligt flot, I kommer til
den erkendelse.
Det kan godt være, at der bliver
råbt højt ad Jer, når I træner og spiller
kamp. Det er ikke for at genere Jer,
men bare for at fortælle, at man også
kunne gøre sådan eller sådan. Det vil
fodboldlandsholdstræneren også gøre
den dag, I spiller på landsholdet.

Børn:
Kære drenge: Der er gået et år, siden jeg stod her og fortalte om det
14

I er en flok søde drenge, og I er
drenge med stort D. Jeg tænker tit på
min ene hund - en Golden Retriever ham kan jeg også godt kalde på, at
han skal komme hen til mig, og så er
det, jeg tænker, at hunden tænker! Ja,
ja jeg skal nok komme, men jeg skal
lige undersøge det her først. Sådan er
det også nogle gange med Jer, men
det har vi snakket om så tit, så det
bruger vi ikke tid på nu.
I har været, og vil fortsat være
gennem en lang rejse, hvor der bliver
puttet en hel masse fodboldting ind i
hovederne på Jer. Når jeg kigger tilbage på, hvor vi startede sammen og
til i dag, så har I saftsuseme udviklet
Jer rigtig meget. I skal fortsat lytte,
og gøre hvad der bliver sagt, så ender
I der, hvor vi andre sidder på sæderne, og kigger på de rød/hvide, så I
skal bare klø på.
Vi skal også have delt nogle pokaler ud, selv om jeg helst så at alle i
Jeres alder fik én hver, men sådan er
det nu engang ikke. Der er mange af
Jer drenge, der bliver skuffet over, at
det ikke er Jer, der får pokalen. Det
kan jeg godt forstå, men til det vil jeg
blot sige: Klø på med træningen og
kammeratskabet til dine med- og
modspillere, så bliver det også dig,
der kommer herop og får en velfortjent belønning.
Der er to pokaler til U9 - en kammeratskabspokal og en flidspokal.

som udenfor banen. Han tager tingene meget nært, når der bliver givet en
”skideballe”, også selv om den ikke
er møntet på ham. Han er en af de
drenge, jeg husker bedst, da jeg startede i Sundby med denne årgang. Vi
havde ikke trænet ret længe, før han
spurgte, om man måtte fælde, hvortil
jeg svarede, at det måtte man naturligvis ikke. Det spørgsmål fik jeg flere gange det første stykke tid, jeg
trænede dem. Om han ved, hvad det
betød dengang, tvivler jeg meget på,
for jeg har aldrig set ham gøre det,
han har i hvert fald ikke gjort det med
vilje, for han er ikke nogen ”hård”
hund på en fodboldbane – tværtimod
er han godheden selv.
Christian Palle er modtager.

Kammeratskabspokalen:
Den går til en lille rar, glad og høflig
fyr, som altid yder en indsats både på

William Pedersen til venstre og
Christian Palle.
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Flidspokalen:
Den går til en spiller, der er meget
anonym på den fede måde. Du mærker ikke, han er til træning, og er med
garanti en af de spillere, som en ny
træner senest husker navnet på.
Han er der, og gør det, han bliver
bedt om, aldrig sur over at vi ”ikke
skal spille”, og som jeg sagde tidligere - meget anonym, men tag ikke fejl
- når først det gælder, ja, så går han
forrest. Han var meget målrettet for
at komme op og score, men i dag fø-

ler han ligeså meget æren af at spille
bolde videre til en medspiller, som
står bedre placeret.
Det er ikke mange spillere i U9
rækken, der har sved på næsen efter
en kamp, men det har du.
Du løber konstant, og hvis man
tager et hvil, ja så skal hans far nok
forklare fra sidelinjen, at kampen er i
gang endnu.
Pokalen går i 2016 til
William Pedersen

Klattens deadline for 2017:
1. udgave 23. april 2017
2. udgave 28. maj 2017
3. udgave 03. september 2017
4. udgave 26. november 2017
TGB
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Sponsortøj til U8 og U9 drenge
Af Mogens Mika
U8 og U9 drengene vil gerne sammen med deres trænere sige tak til
Snedker- og Tømrermester Christoffer Palle for vores nye fodboldtøj,
som består af bluser, strømper, bukser
og poloshirt til trænerne samt overtræks smækker. Vi er meget glade for
- og stolte af vores nye tøj.

Tusind TAK

Her ses de stolte drenge fra TGB´s U 9 hold, som er blevet iført nyt spilletøj
og smækker fra Tømrer- og snedkerfirmaet C. Palle, Sundby.
Bagest fra venstre er det:
Sponsor Christoffer Palle, trænerne Mogens Mika og Morten Eriksen
Midten: William Pedersen, Lucas Madsen, Kalle Berg, Valdemar
Christiansen, Mark Wegge, Rune Wegge, Elias Trantel og Mads Willke
Forrest: Silas Petersen, Otto Madsen, Carl Pedersen, Gorm Schifter, Malthe
Christensen, Christian Palle, Marius Eriksen og Oskar Christensen
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Gammel klub og gamle fodboldspillere
Af Povl Holm
Indtil den 11. november i år troede
jeg, at TGB var den første og den
eneste fodboldklub i sognet, men i et
af min salige fars genfundne breve
står omtalt, at en fodboldklub var
stiftet i Thoreby i 1906.
Nærmere detaljer om stiftelsesdato, spilledragt, fodboldbane m.v. er
ikke omtalt.

Til gengæld kan man i gamle avisreferater støde på omtale af fodboldkampe, hvor Thoreby har deltaget,
f.eks. om kampen med Hjelm Boldklub, søndag den 11. november 1906,
der i Folketidende refereres således
(med gotisk skrift):

Grænge.
Fodboldkampe.
Thoreby Fodboldklub kæmpede i
Gaar i Hjelm med Hjelm Fodboldklub og sejrede med 7 Maal mod 0.
Et Kvarters Tid der efter kæmpede
Thoreby Boldklub med Saxkøbing
Boldklub. Den sidste Boldklub vandt
her med 1 Maal.
20

Lejlighedsvis dukker der stadig
gamle fotos op, hvor navne på spillerne, datoer og spillested ikke kan
fastslås med sikkerhed.

Det gælder også nedenstående billede af 11 Thorebyspillere i stribede
trøjer. Desværre kender jeg kun navnene på 4 af spillerne.

Bagest fra venstre:
Ukendt, Marius Pedersen, Ukendt, Aage Clausen, Andreas Hansen og
Ukendt.
Forrest fra venstre:
Ukendt, Ukendt, Otto Holm, Ukendt og Ukendt.

Genkender Du personer med
“??” eller med “Ukendt”,
fortæl os det...
21
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HUSK

- at støtte vores sponsorer
- de støtter TGB
23

Stævne i Toreby
U8 drenge

1. halvleg. Efter pausen kom vi igen
ind i kampen, og spillede lige op med
modstanderen, men desværre var det
Frem, der trak det længste strå, og
vandt kampen 3-1.
Den tredje kamp var mod de stribende inde fra byen. Igen kom vi
godt fra start, og med et hårdt fladt
skud fra Otto, kom vi foran 1-0. Lige
inden pausen scorede Silas til 2-0 under noget klumpspil. Om det var
fortjent, ved jeg ikke, men en storspillende Gorm i målet havde et par
fiberredninger, som holdt NFC fra at
score. Der blev ikke scoret mere i
kampen, så anden sejr var hjemme.
Sidste kamp var mod FC Nakskov.
Dette var en rigtig herredyst, hvor der
virkelig blev kæmpet om bolden.
Desværre for kampen kom der ingen
mål, men begge mandskaber fortjener
ros for deres fight i den sene eftermiddag, hvor alle var våde og gerne
ville hjem.
Drengene sluttede af med at få
deres fortjente Fair Play medalje.

Af Mogens Mika
Sidste stævne udendørs og så på
hjemmebane i TGB søndag den 9.
oktober i lidt regnvejr - kan det blive
bedre.
U8 holdet bestod af: Elias, Gorm,
Aleksander, Topper, Silas, Otto og
Malthe. Drengene skulle møde følgende klubber inden dagen var omme, og der skulle modtages medaljer:
Maribo 2 Frem 2, NFC 2 og FC
Nakskov 2.
I den første kamp mod MB 2 spillede drengene rigtig flot i første halvleg. Topper lagde ud med at score til
1-0, inden Silas øgede til 2-0. I anden
halvleg gik vi sukkerkolde, og MB
kom på 2-2 inden Otto scorede til
slutresultatet 3-2 - godt kommet igen
drenge.
I næste kamp mod B. Frem kom vi
foran 1-0 10 sek. efter startfløjt ved
Elias, hvorefter vi var mange, der troede, det var en walk-over kamp, men
vi kom da hurtig på andre tanker, da
der pludselig stod 2-1 til Frem efter

U9 drenge

Af Mogens Mika
Så var det sidste udendørsstævne i
2016, og så på hjemmebane under
den helt store kulisse, men øv i let
regn.
Vi havde til stævnet tilmeldt to U9
hold, som skulle dyste mod andre
klubber fra Lolland og Falster.

TGB1, som bestod af William,
Gorm, Carl, Marius, Kalle og Oskar,
skulle ved dette stævne møde hold fra
klubberne: NFC, FC Nakskov, Maribo og Tingsted.
Vi lagde ud mod et godt NFC hold,
der følte sig meget sikre på sejren inden kampstart, da de var i stærkste
opstilling. NFC kom da også foran 10 midt i 1. halvleg, men Kalle
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udlignede, inden vi gik til pausen. Efter et par minutter af anden halvleg
kom vi foran 2-1 ved William, og
som kampen skred frem, var vi ikke i
tvivl om, at vi nok skulle hive den
sejr hjem. Både William, Marius og
Kalle havde 100% chancer, men bolden kom aldrig ind, og stik mod alle
odds fik NFC udlignet i det dødende
minut - ærgerligt.
Næste kamp var mod spillerne fra
Nakskov. Det blev et meget lige opgør, hvor begge parter havde store
chancer i første halvleg, som dog
endte 0-0. I anden halvleg lavede Marius en genistreg. Han tog fusen på
FC Nakskovs forsvar, og bragte os
foran 1-0. Denne stilling holdt kun
kort, for i det efterfølgende angreb
scorede FC Nakskov til 2-2, som blev
kampens resultat. Et resultat som må
siges at være ok.
Tredje kamp var mod Maribo. Her
gjorde vi kort proces, da vi slog holdet med 3-1. Maribos spillere var meget trætte - de havde haft flere afbud,
og havde således hjulpet til på andre
hold. TGB´s mål blev sat ind af William, Kalle og Carl.
Sidste kamp i den stille silende
regn var mod Tingsted. Det var en
god spillet kamp fra begge mandskaber, men som i de tidligere opgør trak
vi også her det længste strå. Kampen
endte med en sejr på 3-2 til TGB.
William, Oskar og Carl scorede
TGB´s mål.
TGB2 bestod af spillerne Valdemar, Lucas C, Lucas M, Mads,
Mark og Rune. Disse drenge havde
fået lov til at møde følgende hold:
Østofte, FC Nakskov2, Eskilstrup og
SB.
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Østofte er et forholdsvis nyt hold,
og havde da heller ingen chancer mod
vores drenge, som vandt så stort som
4-0. Mads lavede 2 mål, mens Valdemar og Rune lavede hver 1.
Næste kamp var mod FC Nakskov.
Drengene var helt oppe at køre efter
det flotte resultat i den første kamp,
men de kom hurtigt ned på jorden
igen. Nakskov kom hurtig foran 2-0,
og inden pausen stod der 3-0. Drengene kæmpede dog videre i anden
halvleg, og fik lidt selvtillid, da Valdemar fik pevet en bold ind på et
langskud, desværre for os kom der
ikke flere mål i den kamp.
Sidste kamp i den regnfulde eftermiddag var mod SB, som tilsyneladende ikke kunne stille med et rent
U9 hold, man skulle måske have valgt
at spille i U10 rækken, når der var lige så mange U10 spillere som U9 på
holdet. Vi startede godt, og vi havde
rigtig meget spil, men tilspillede os
ikke de store chancer.
Stubbekøbing kom foran 1-0 kort
før pausen, og i anden halvleg lavede
de 5-6 mål, uden vi fik spillet os til
noget. Det var tydeligt, at drengene
var trætte og måske lidt rystede over,
at de andre var et halvt hoved højere,
end dem selv.
Efter kampene fik spillerne medaljer, som blev uddelt af DBU LollandFalster.
Begge vores hold gjorde en god figur - ikke kun ved dette stævne, men
generelt ved de stævner de har deltaget i i 2016.

Fair Play Stævne
Af Preben Arildsen og Mogens Mika
Traditionen tro afholdes DBU Lolland-Falsters sidste udendørsstævne
for børn på Toreby stadion.
Søndag den 9. oktober 2016 havde
TGB samlet mandskab til alt det
praktiske omkring stævnet, og hele
Fair Play Stævnet blev dygtigt organiseret og ledet af nogle kompetente
folk fra DBU Lolland-Falster –
Mogens Mika og Kaj D. Larsen.
Vejret var lidt anderledes end sædvanligt. Stævnet startede overskyet
med en smule regn, og det holdt
desværre ved resten af dagen.
97 hold var tilmeldt stævnet med
600 deltagere. 30 hold spillede om
formiddagen og resten om eftermiddagen.

TGB stillede selv med 10 hold til
Fair Play stævnet, nemlig i rækkerne:
2 hold U6 Drenge, 1 hold U7 Drenge,
1 hold U8 Drenge, 2 hold U9 Drenge,
1 hold U10 Drenge, 1 hold U9/10 Piger og 2 hold U11/12 Piger.
Der blev gået seriøst til den i alle
kampe, som blev afviklet i god ro og
orden, alt efter intentionen for stævnets ånd. Fair Play var den røde tråd
gennem hele stævnet, hvor der ikke
er nogen tabere – alle vinder!
I dagens løb besøgte omkring
1.300 mennesker banerne i Toreby og
TGBs klubhus, og det gav en god
omsætning i cafeteriet og i det opstillede slik- og pølsetelt.
En stor tak til alle, der ydede en
stor indsats ved stævnet.

Mange tilskuere var mødt op fra stævnets start. Foto: Preben Arildsen
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I stævnekontoret sørgede Mogens Mika tv og Kaj D. Larsen for, at dagens
kampe blev afviklet efter planen.
Foto: Preben Arildsen
I det opstillede
pølse- og sliktelt
var der travlt
hele dagen.
Foto: Preben
Arildsen
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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 cafeteria
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PRIMATAG Cup 26/12-2016
2. juledagsstævne 2016

Igen i år afholder TGB indendørsstævne 2. juledag i Toreby Hallen. Vi har igen i år lavet et samarbejde med det lokale firma PRIMATAG A/S, som gør det muligt, at vi igen
i år kan afvikle stævnet som et Grand Prix Masters (GPM) og dermed indgå i DM serien.
Vi håber igen i år at se de bedste hold, så vi kan vise indefodbold på allerhøjeste niveau. Der vil i igen i år også være mulighed for at tilmelde sig i Mix rækken og i herre
hygge rækken.
For de to sidstnævnte rækker vil der være en masse scoringspræmier i form af øl og
andre gaver. Gældende for alle rækkerne er, at vi spiller indledende gruppespil og vi
herefter spiller knockout til og med finalerne, alle kampe har en varighed af 7 min. finalerne spilles dog som 2 halvlege af 5 min.
I år kommer der også DJ og sætter gang i festen, når vi når til de rigtige spændende
kampe.
Tilmeldingsgebyrer:
Herre-elite: 800 kr. Max 6 spillere pr. hold. 4 spillere på banen ad gangen.
Herre Hygge: 550 kr. Max 6 spillere pr. hold – 4 på banen ad gangen.
Mix: 550 kr. Max 6 spillere pr. hold. 4 spillere på banen ad gangen, hvoraf de 2 skal
være damespillere, spillere under 14 eller herrer over 50.
NB! En spiller må kun deltage på et hold i hver række.
Tilmeldingsfristen er: 16. december 2016
Tilmelding via TGBs hjemmeside www.tgb-info.dk
Præmierne:
Herre-elite-rækken
1. Pladsen: 10.000 kr.
2. Pladsen: 3.000 kr.
3. Pladsen: 1.000 kr.
Herre Hygge-rækken
1. Pladsen: 550 kr.
+ 30 ølbilletter.
2. Pladsen: 550 kr.
Mix-rækken
1. Pladsen: 1.500 kr.
2. Pladsen: 550 kr.

SPONSORER:

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Adam Dreyer: 40 93 63 83
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Nyt spillertøj til U11 drengene
Af Morten Refnov
Så er drengene vokset igen, hvilket
er resulteret i, at der er blevet sponseret nyt tøj til U11 drengene. Vi stod i
den situation, at vores drenge har fået
vokseværk, så deres trøjer var begyndt at sidde lidt for tæt.
Heldige, som vi er på vores årgange, har vi forældre, der er meget arrangeret i deres børn, og nogle af
dem er også selvstændige.
Michael fra PRIMATAG A/S, far
til en af vores spillere, tilbød at købe
et nyt sæt spillertøj inkl. målmandstøj
til holdet, så de kunne se ordenlige
ud, når de repræsenterede klubben.
Michael og Primatag A/S er også

sponsor for vores U10 drenge.
Jeg vil på holdets vegne gerne sige
mange 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 Nr. Alslev
hallen, hvor drengene lagde ud med
to uafgjorte og to nederlag i nogle
meget tæt spillet kampe. Flot drenge.
På vegne af holdet mange tak til
PRIMATAG for det flotte sponsorat.

Bagerst fra venstre: Laurits Malmskov, Frederik Christensen, Marcus
Nielsen og Marius Rasmussen.
Forrest fra venstre: Lukas Olesen, Cornelius Refnov og Tristan Refnov.
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Nyt tiltag i klubben
Pigekoordinator

re og forældre i evt. problemstillinger.

Af Morten Refnov
på vegne af bestyrelsen
Martin Ørsted har valgt at indstille
trænergerningen for U14 drengene.
Han har gennem flere år fungeret i et
trænerteam med Michael Olsen, som
også har valgt at indstille trænergerningen.
Martin har dog ikke fået lov at
slippe klubben, da han er blevet
TGB´s nye pigekoordinator.
Dette er en opgave, som bestyrelsen har oprettet for at skabe bedre
forudsætninger for pigerne i klubben,
da vi gennem de senere år har fået en
pæn tilgang af pigespillere.
Som pigekoordinator er der forskellige opgaver, der skal løses, bl.a.
at få skabt sammenhold og opbygget
pigeafdelingen i samarbejde med
trænere-spillere-pigeudvalg og klubben.
Stillingen dækker over en bred opgaveportefølje, som også kan kombineres med de trænere, der træner
drenge evt. i noget stations- eller
samtræning. Andre projekter/opgaver
kan være:

- Kontaktperson til bestyrelsen –
DBU Lolland Falster og de andre
klubber, der satser på pigefodbold.
Et af de tiltag, som Martin allerede
har sat i søen sammen med bestyrelsen, er et klubudviklingsforløb
sammen med klubrådgiver Martin
Boesen fra DBU Lolland-Falster. Det
første møde er afholdt, hvor klubben
blev kortlagt og kategoriseret. Efter
dette møde er det så bestyrelsen, der
tager over og fortsætter samarbejdet
med Martin Boesen.
Tillykke til Martin Ørsted med den
nye titel.

- Få skabt en tråd mellem de for
skellige hold.
- Få stationstræningen op at køre
på tværs af holdene.
- Være bindeleddet mellem træne-

Martin Ørsted indstiller sin
trænergerning, men har påtaget sig
jobbet som pigekoordinator og
fortsætter som webmaster for TGBs
hjemmeside
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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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Døllefjeldestævne for U9

I første kamp, ja, jeg indrømmer,
det var tidligt på dagen, også for
drengene, for de kom aldrig i gang,
og tabte ret stort. I kamp 2 var det
ikke meget bedre, dog skal det til
deres ros siges, at de begyndte at
spille og aflevere til hinanden i anden
halvleg, men absolut ikke det, vi kan
forvente af dem.
Inden sidste kamp holdt jeg ”dundertale”, hvilket åbenbart fik tændt
dem, og mod et meget tamt pigehold
fra NFC fik vi en stor sejr i hus, uden
at det var det store prangende fodbold, der blev leveret.
Træneren fik lidt stof til eftertanke, som skal bruges til de kommende
træninger.
Efter medalje og slik og et bad gik
vi alle glade hjem.

Af Mogens Mika
Vejrudsigt for søndag den 04.09:
Regn og atter regn hele dagen med
mulighed for torden og skybrud.
Vejrudsigten holdt stik. Da
vækkeuret ringede søndag morgen,
regnede det fra en mørkegrå himmel,
og med et stævne forude kl. 10.00,
var det ikke den bedste morgen i 100
år.
Drenge, forældre og jeg entrede
Døllefjelde stadion kl. 09.40 i…., nej
regnen var sørme holdt op, og vejret
viste sig fra den pæne side hele stævnet igennem.
Vi skulle møde MB 1, FC
Nakskov 2 og rosinen i pølseenden
NFC.

Tæner-leder-sponsor fest

Af Preben Arildsen
En ungdomsafslutning kom i vejen
for træner-leder-ponsorfesten, der i
sidste udgave af Klatten var annonceret til afholdelse den 5. november
2016.
Bestyrelsen har set sig nødsaget til
at gå tilbage til traditionen, hvor fe-

sten bliver afholdt den 3. lørdag i januar måned.
Træner-leder-sponsorfesten vil blive afholdt
LØRDAG DEN 21. JANUAR 2017
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Årets ungdomspokaler
Af Henning Danholt
Årets pigespiller er Hannah Pedersen.
Hannah er en god spiller - hun går til den,
har et godt skud, er god til at dække op,
og kan se hvor bolden kommer.

Dea Latifi, talentfuld målmand,
kåret som årets pigetalent.
Foto: Neriton Latifi

Hannah Pedersen viser stolt sin
pokal.
Foto: Jesper Rasmussen
Årets pigetalent er Dea Latifi. Hun er
målmand - har haft meget at lave de første kampe, så hvis de ikke havde haft
hende, var det gået værre. Hun skal bare
havde noget mere træning, så bliver hun
god.
Årets pigespiller- og pigetalentpokal er
skænket af TGB, som mente, at der
manglede en pokal til pigerne.

Mads Blak blev fortjent valgt som
årets ungdomsspiller.
Foto: Preben Arildsen
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pigelandsholdet. Vi talte om de forskellige spillere, og han sagde, at Klara var
god, og det mente jeg også.
Årets talentpokal er skænket af Poul
”Rassi” Rasmussen, det er Kurt ”Rassi's”
far. Han havde 2 børnebørn, der spillede i
TGB, så han mente, at TGB skulle havde
en pokal til et talent.
Årets ungdomsmålmand i TGB er
Nicklas Brandt Eriksen. Han er en god
målmand, og har stået på mange hold.
Han vil gerne lære noget nyt, og når han
bliver ældre, bliver han meget bedre. Han
har det i sig, der skal til, for at blive en
god målmand.
Årets ungdomsmålmandspokal er
skænket af Poul Jensen, han var målmand for TGB i mange år, og han mente
at der manglede en pokal til målmænd.
Poul Jensens søn er Finn Jensen, der har
spillet, og været i bestyrelsen i TGB i
mange år.

Årets ungdomsspiller i TGB blev
Mads Drabæk Blak. Det er en spiller, der
i skrivende stund spiller på S1, og han er
kun 16 år. Han klarer sig godt der. Han er
en af de bedste hver gang, laver mange
mål, og har prøvet at spille i NFC, men
det syntes han ikke om, så han kom tilbage til TGB.
Årets ungdomspokal er fra 1963, og er
skænket af Nysted boldklub. Det var første gang, den blev uddelt. Vi har måske
fået den til et jubilæum - det ved vi ikke.

Klara Sembach Kok, årets
ungdomstalent i TGB.
Foto: Preben Arildsen
Årets talentspiller i TGB er Klara
Sembach Kok. Hun spiller på U15 piger,
har kontrol med bolden og dribler godt.
Hun var med på U13 drenge, og jeg sad
ved siden af Per Rud, sportsdirektør i HB
Køge. Han har været i Brøndby og trænet

Nicklas Brandt Eriksen, talentfuld
ungdomsmålmand i TGB.
Foto:Preben Arildsen
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Fantastico tur til Barcelona
Af Torben Bjerg Nielsen
Klubbens U-17 drenge har været til
Lloret de mar cup - en lille kystby i
Catalonien, der ligger i det nord-østlige hjørne af Spanien, ud til Middelhavet med ca. 35.000 indbyggere, ca.
70 km fra Barcelona.
Planlægningen af denne tur har
været længe undervejs, faktisk siden
sidste efterårsferie, da vi var i Holland til en lignende fodboldturnering.
Det regnede, fra vi tog fra TGB, til vi
kom hjem igen - der blev ”kimen”
lagt for, at turen i år skulle gå til varmere himmelstrøg.
Afgang fra TGB lørdag d. 15 okt.
klokken 8.30. 17 forventningsfulde
TGB´ere tog bussen mod Rødby. Der
var bestilt morgenbuffet på færgen,
og det var en god start på en
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang
tur - 28 timers kørsel i bus, puha, men
det gik faktisk rigtig godt i en dejlig
ny bus med ekstra god benplads. Vi
kørte sammen med et U 16 hold fra
Jersie FC - en fodboldklub i Solrød.
De var 20, og vi var 17, så der var
god plads i bussen. Vi ankom til
hotellet i Lloret de mar. kl. 12.15
søndag middag. Vi fik værelset, og
hurtigt var drengene nede i byen for
at tjekke den ud.
Mandag: Første kamp var kl.
21.15, så hele dagen var fri, så vi tog
bus og tog ind til Barcelona by for at
shoppe. Det var overskyet, men 23
grader - perfekt. LA Ramblaer et 1,2
km langt butiksstrøg med alverdens
butikker, som forenden fører en ned
til en flot marina. Drengene fik handlet ind, og de havde en god dag i Barcelona. Kom hjem til hotellet omklædning, og så gik vi hen til stadion, hvor vi skulle spille vores første

kamp af`4. Kamp 1 var mod et
spansk hold, som efter en lidt nervøs
start blev vundet med 2-0 - sådan, så
var vi kommet godt i gang.
Tirsdag: Kamp kl. 9.00 mod et
dansk hold Nørreager, tæt kamp, som
drengene vandt 1-0 efter et gennembrud på højre kant af Christian Meldal og mål af Casper Nielsen.
Solen skinnede - 26 grader, så der
var dømt strandtur. Alle drengene gik
til stranden (8 min. gang) og havde
vist nok god en dag. (kiggede de
spanske piger lidt ud) :)
Onsdag: Kamp nr. 3 kl. 9.00 mod
Søhus Stige (fodboldklub fra Fyn)
Der spillede drengene sig ud, og
vandt 5-0.
Så gik vi hjem til hotellet, fik mad,
slappede lidt af inde bussen,
som kørte os ind til Barcelona. Vi
handlede i et par timer, hvor bussen
derefter kørte os ud til turens
højdepunkt Camp Nou - Barcelonas
hjemmebane med plads til 99.000 tilskuere. Drengene fik købt lidt Barcelona ting halstørklæder, flag og
diverse ting, inden vi skulle ind og
se måske årets kamp, nemlig Barcelona mod Manchester City i
Champions league. Kl. 20.45 blev
der fløjtet op til en stor og spændende
kamp, som havde det hele. 4 mål,
brændt straffe, rødt kort osv. Kampen
endte 4-0 til Barcelona og co. - 3 mål
af Messi og et af Neymar. Fantastisk
oplevelse for drengene, som de vil
kunne snakke om i mange år frem. Vi
havde aftalt et mødepunkt uden for
stadion, og alle var hurtigt samlet.
Drengene fandt bussen mellem 50
andre busser. Vi var hjemme igen kl.
01.00, godt trætte og fyldt med store
oplevelser.
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Bagerst fra venstre: Jørgen Blak, Rasmus Henriksen, Casper Nielsen,
Jannich Jønch, Janik Sunke og Martin Simonsen.
Midt venstre: Lasse Pihl, Morten Skov, Johan Junior, Peter Junior, Mikkel
Bjerg, Christian Meldal, Christian Blach og Jan Gartner.
Forrest fra venstre, Torben Nielsen, Thomas Lunde og Mads Blak.
til anfører til aftens kamp i anledning
af hans fødselsdag, og han lovede at
lave 3 mål i aftenens kamp.
Sidste kamp var mod et spansk
hold. Efter tre kampe - 3 sejre, og en
målscore på 8-0, var målet helt klart
at slutte godt af, især holde 0'et i forsvaret. Vores stærke keeper Martin
Simonsen havde spillet en flot turnering ligesom hele forsvaret. Kampen
gik i gang 18.45, og taktisk havde vi
trænere lavet lidt om på nogle pladser, som desværre gav en lidt nervøs
start. Christian Blach kom dog til en
god afslutning med et brag af et skud
- desværre stolpe ud. Vi kom bagud
midt i 1. halvleg, så med lidt rokerin-

Torsdag morgen: Morgenvækning
af Mikkel Bjerg af alle fodbolddrengene 8.30 med flag, fødselsdagssang
og gaver. Mikkel havde 16 års fødselsdag denne dag. Dagen var fri til
de sidste gaveindkøb til familien. Andre benyttede dagen til endnu en oplevelse - hovedspring-salto fra
klipper. Kl. 16.00 havde Mikkel inviteret til fødselsdagsfest med stor lagkage og kakao i cafeen.
Stemningen var høj og festlig. Der
blev snakket om, hvor god en tur det
havde været indtil nu med 3 sejre,
shoppingtur i Barcelona, Camp Nou
osv. Trænerne havde udnævnt Mikkel
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ger og et lille spark bagi, gik drengen
ud til 2. halvleg, hvor der blev kæmpet og sparket i en hård kamp. Ca. 15
minutter før tid fik Casper Nielsen en
friløber, men blev bremset i feltet straffe, og det tog Mikkel sig af, sikkert sat ind til 1-1, som blev kampens
resultat. 3 sejre og en uafgjort betød,
at vi fik en samlet 1. plads.
Så sprang champagnepropperne,
og der blev sunget igennem. Vi skulle
derefter til præmieoverrækkelse, hvor
flotte spanske dansere optrådte, inden
vi fik vores store pokal og sunget "we
are the champions". Direkte derefter
løb vi ud i bussen, og kørte de 26 timer hjem til TGB.

Der blev festet lidt i bussen. Midt i
festlighederne kom julemanden (Torben træner) med en gave til alle spillerne - først og fremmest for det flotte
resultat plus pokal samt god opførsel.
Alt ialt en god tur.
Hver spiller modtog et håndklæde
med navn og TGB logo, så har de et
minde mange år frem om en fantastico fodbold rejse til Barcelona.
Til sidst vil jeg takke klubben og
støtteforeningen for bidrag til turen,
og tak til forældrene for "lån" af jeres
drenge. Også tak til Jan ”Gartner” og
Jørgen Blak for hjælpen på turen.

Tak for en fantastisk tur!

U9 drenge Stævne i Væggerløse
Af Mogens Mika
TGB deltog lørdag den 10. september i det skønneste efterårsvejr
med to hold i stævnet i Væggerløse.
Holdene bestod af Silas, Lucas, Valdemar, Christian, Simon, Topper og
Malthe som TGB 2, og Marius Oskar,
Carl, William, Kalle og Gorm som
TGB 1.
TGB 2 lagde ud med en storsejr
over Væggerløse, som tydeligvis var
et sammensat hold til dagens stævne i
egen by. Vores drenge spillede rigtig
flot sammen, og samtlige spillere
kom på måltavlen. Næste kamp var
mod et sammensat hold fra Horbelev/LUIF, hvor de to hold havde samme niveau, så det blev en spændende
og medrivende kamp. Malthe fik scoret i 1. halvleg, men kort inde i 2.
halvleg fik modstanderen reduceret,
men med to mål af henholdsvis Silas
og Topper, kunne vi trække os ud af

kampen som sejrherrer. Sidste kamp
var mod en rigtig god modstander fra
Maribo.
Vi fik bragt os foran 1-0 ved Valdemar, og denne stilling holdt resten
af halvlegen, hvilket tydeligt frustrerede Maribo, som begyndte at lave
nogle grimme frispark. Vi fik
desværre lavet et selvmål i starten af
2. halvleg. Dette mål gjorde, at vi
blev modløse, og med en scoring kort
efter af Maribo til 2-1, var kampen
afgjort, selv om drengene igen kom
op i gear, fik hverken Maribo eller vi
scoret yderligere.
TGB 2 drengene gjorde en rigtig
god figur i dette stævne.
TGB 1 drengene, som spillede
mod FC Nakskov, Tingsted og Væggerløse, vandt alle deres kampe, og
viste noget rigtig flot sammenspil i
store perioder af kampene.
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Nyt tiltag i ungdomsafdelingen
INFO om Ungdomsrådet
Af Morten Refnov
på vegne af bestyrelsen
Der er startet et ungdomsråd i
TGB, som går fra U12 og op til de
ældste ungdomsårgange.
Planen med dette ungdomsråd er,
at ungdommen skal inddrages meget
mere i klubben, og vi ønsker, at de
deltager aktivt i udviklingen af klubben.
Der vil blive afholdt ca. 4 møder
om året, hvor ungdomsrådet mødes,
og snakker om, hvad de ser som
deres ønsker.
Til møderne skal der være en voksen repræsentant, hvilket ikke behøver at være en fra bestyrelse, men det
kan være en træner/pigekoordinator
eller en forælder. Derudover vil der
en gang om året blive afholdt et
møde med bestyrelsen, hvor rådet
fremlægger deres tanker, og vi får en
snak om, hvad der er muligt, og hvor
hurtigt vi kan sætte det i gang, og
hvilke midler der skal til.

Det kan være alt fra, om pigernes
omklædningsrum skal have andre
farver, eller om klubben skal have en
Playstation osv.
Ydermere vil der blive afsat et beløb fra bestyrelsen til de eventuelle
projekter, som ungdomsrådet kommer frem til, og som måtte være
interessante for at fastholde de unge i
klubben, og tage endnu mere del i det
daglige - også efter træningen, så der
også er liv i klubhuset, efter træningen er overstået.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, for at skabe
endnu bedre rammer omkring ungdomsfodbolden.
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Husmænd i aktion
Af Kurt Nielsen
Et par dage før det store Fair Play
Stævne den 9. oktober 2016 på
TGB's anlæg skulle forskellige ting i
klubhuset repareres. Bl.a. toiletter,
der ikke rigtig fungerede, og en vandhane i køkkenet, som ikke virkede efter hensigten.

Man havde åbenbart glemt vores
"gamle" trofaste husmænd - Knud
Jensen og Hans Nielsen. De mødte
selvfølgelig op, da der var brug for
dem, og fik klaret problemerne på et
par timer - forhåbentlig til stor glæde
for kassereren.

"Man må sno
sig" siger Knud
Jensen under
køkkenvasken.
Foto: Kurt
Nielsen
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Hans Nielsen prøver, om
installationen er tæt. Det
håber KJ i hvert fald.
Foto: Kurt Nielsen

To tilfredse husmænd - Hans
Nielsen til venstre og Knud Jensen
glæder sig over veludført arbejde.
Foto: Kurt Nielsen
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Grænge gamle stadion er nedlagt
Af Preben Arildsen
Toreby-Grænge Boldklub har igennem tiden haft hjemsted flere steder i
kommunen.
Det startede ved klubbens stiftelse
i 1923 på en lejet mark i Grænge.
Året efter flyttede man til Toreby bag
forsamlingshuset og fattiggården.
I 1931 tilbage til Grænge, hvor
man i et år huserede på Krusegårdens
mark overfor Grænge mejeri.
Et areal på 26.000 kvadratalen
(10.245 kvadratmeter) blev i 1932
købt af gårdejer Hans Buxbom.
Banen, som fra 1940'erne havde et
lysanlæg, der bestod af 3 elmaster
med 1 lampe i hver og dækkede 1/3

af banen, var hjemmebane frem til
1975, hvor klubben igen flyttede til
Toreby.
Banen i Grænge blev indtil for få
år siden brugt i det tidlige forår til
træning og træningskampe.
Men nu er en over 50 årig epoke
slut. I sommeren 2016 blev hækken
omkring stadion fjernet og banen
pløjet op og er indgået som almindelig landbrugsjord.
Vi henviser til Povl Holms artikel i
Klatten nr. 4 2013 om klubbens baner
og klubhuse før og nu, og Finn Jensens artikel fra 2008 i nr. 1, hvor han
ved klubbens 85 års jubilæum fortæller om TGB's historie.

Sådan ser arealet ud i sommeren 2016, efter hækken er fjernet og græsset
pløjet op.
Foto: Preben Arildsen
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Sådan så Grænge stadion ud i 1950'erne.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek, Luftfotosamlingen
Sylvest Jensens Luftfoto

Billedet, der viser TGB's klubhus og opvisningsbane med Torebyhallen i
baggrunden, er taget mandag den 7. november 2016, da vinterens første
snefnug faldt. Kan ses i billedets venstre side nederst.
Foto: Preben Arildsen
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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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U 12 drenge
Af Søren Windelev (tidligere venstre
wing på TGB´s veteranhold)
Jeg er en af de (mange) faste tilskuere til TGB´s talentfulde U 12
mandskab, der har spillet en forrygende sæson.
Det hele startede med en hjemmekamp mod rivalerne fra NFC, som
man havde tabt til mange gange før.
Det blev der lavet om på da "vores" i en fantastisk flot kamp for før-

ste gang besejrede NFC med cifrene
5-3. I alle spillets faser var TGB
bedst.
I næste kamp vandt TGB meget sikkert på udebane over LUIF med 5-1,
hvorefter det blev NAB´s tur til at få
ørerne i maskinen i en hjemmekamp,
som blev vundet af TGB med 5-2.
Så kom det eneste pointstab, da
TGB i Nakskov spillede 1-1 mod NB
(måske det skyldes min manglende
opbakning?)

Billedet er fra Søndersø Cup i sommeren 2016, så det er ikke alle fra holdet,
der er med.
Forreste række: Jeppe Olsen, Lucas Romanski, Frederik Dunk, Oskar Kok,
Peter Sværke, Magnus Svensson, Sebastian Hansen og Zenia Kokholm
Bonde.
Bagerst: Jeppe Huge, Frederik Malmskov, Mathias Jørgensen og Noah
Windelev Rasch.
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den store opbakning fra forældre og
bedsteforældre, som med stort engagement støtter holdet.
Denne opbakning fik vi stor ros for
af dommeren efter udekampen i Listrup.
I sidste kamp på udebane i Maribo
var det MB´s tur til at få ørerne i Den
Gule Målmaskine, idet TGB vandt
kampen med 6-1 til stor tilfredshed
for de mange fremmødte TGB supportere.
En flot sæson var slut med 5 sejre
og 1 uafgjort og en målscore på hele
29-8!!!!
Jeg er sikker på, at jeg taler for den
store faste tilhængerskare, når jeg siger en stor tak til hele holdet for forrygende underholdning.

Så kom "vi" tilbage på sporet, da
TGB i styrtregn på hjemmebane igen
stod overfor NB. Efter en lige halvleg
med en 1-0 føring til TGB blev NB
kørt helt over i anden halvleg, og
kampen endte med en flot sejr på 7-0.
Som fast tilskuer i en del år er det
dejligt at se den enorme fremgang,
holdet har gennemgået bare det sidste
år. Det kendetegner holdet, at de kan
lide hinanden, alle bakker hinanden
op, og der er ingen sure miner, når
der skal skiftes ud. Stor tak til træner
Henrik Romanski.
Og så er der lige det med at fejre
en scoring - der er TGB også bedst,
når de på midten lægger sig ned for at
hylde målscoreren.
Sidst, men ikke mindst er det en
fornøjelse at overvære kampene med

Forfatteren til artiklen
om U12 drengene, Søren
Windelev, er en meget
stor TGB fan og følger
sit barnebarn Noah
Windelev Rasch i alle
ude- og hjemmekampe
sammen med en stor
forældre- og
bedsteforældregruppe,
der massivt støtter de
unge spillere.
Søren er også en stor
arbejdskraft som
medlem af "De Gamle
TGB'eres reklamehold".
Foto: Preben Arildsen
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U8 drenge

Stævne i Maribo

senere i kampen fik vi udlignet til 11, som blev kampens resultat.
I næste kamp mod MB1 var der aldrig tvivl om, hvem der skulle vinde
denne kamp. Drengenes fysik var
MB´s langt overlegent, og med noget
presfodbold kom vi hurtigt foran ved
Topper, Silas og Oskar, hvilket holdt
til pausen.
Efter pausen kom Elias også på
tavlen, og med en god målmand i Anders vandt vi kampen 4-0.
I sidste kamp mod B. Frem1 kom
der lidt mere modstand, men drengene spillede igen en stor kamp, og
vandt sikkert 3-1 med mål af Elias,
Oskar og Malthe.
Efter fodboldkampene var der
overrækkelse af medaljer ved
klubhuset.

Af Mogens Mika
Søndag den 25. september 2016
stillede vi med 1 U8 hold til stævnet i
Maribo.
Det er sjældent, vi kan skrabe spillere sammen, så drengene kan spille
U8, men det lykkedes til dette stævne.
Malthe, Elias, Topper, Anders,
Silas og Oskar udgjorde truppen denne dag.
Det viste sig tydeligt, at flere at
drengene spiller U9 bold, for der blev
gået til stålet i samtlige kampe.
Holdet skulle møde følgende klubber: NFC1, Maribo1 og B. Frem1.
I den første kamp mod NFC1 skulle vi lige i gang, hvilket gjorde, at
NFC fik lavet en hurtig scoring, men

U9 drenge

Af Mogens Mika
En søndag eftermiddag i strålende
solskin i slutningen af september,
nærmere betegnet den 25., deltog
TGB med 2 U9 hold i børnestævnet i
Maribo.
Rent trænermæssigt blev det en
travl eftermiddag, Morten var forhindret, vi havde 2 U9 og 1 U8 hold til
samme stævne, men med hjælp fra
forældre klarede vi stævnet uden problemer.
TGB1 bestod af Lucas, Kalle, Carl
Oskar, Marius og William.
Holdet skulle møde ØUB, Eskilstrup og Maribo1.
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I den første kamp var vi igen ikke
klar fra start, noget der skal arbejdes
med, for det er ikke i det eneste stævne dette skisma opstår. Vi kommer
bagud inden vi kommer ind i kampen
og med et godt kæmpende ØUB hold,
holder den stilling resten af halvlegen. I anden halvleg kommer vi hur-

tigt på 1-1 og vores spil bliver bedre
og bedre med rigtig mange chancer,
men bolden vil bare ikke ind. I slutningen af kampen får William dog
puttet den ind til resultatet 2-1, som
var helt fortjent.
I kampen mod Eskilstrup var vi
klar fra kampstart, og selv om vi får
meget modstand kommer vi foran 1-0
ved Kalle midt i halvlegen. Carl får
scoret endnu engang, inden denne seværdige kampen slutter med en sejr
på 2-0.
Sidste kamp var mod MB1. Maribo har et rigtig godt hold, der dog ikke i denne kamp formår at komme i
gang. Vores spillere bliver i den grad
opildnet af Williams far, hvilket gør
at MB aldrig kommer ind i kampen,
som vi vinder 2-1 på mål af Marius
og William.
TGB2 bestod af Valdemar, Christian, Mads, Rune, Mark og Simon.
Holdet skulle i dette stævne møde
MB2, NAB og FC Nakskov.
I den første kamp havde vi Mark
på mål, da vi ikke havde Gorm med
til stævnet, hvilket han klarede rigtig
flot. Vi spillede ikke særlig flot i denne kamp, men der blev kæmpet med
næb og kør, og med en robust Valdemar nede bagved havde MB ikke
de store chancer for at komme igennem vores forsvar. Den altid kæmpende Christian fik puttet bolden ind
i maskerne bag en sprællende målmand. I anden halvleg kom MB op på
1-1, med en sen scoring af Mads fik
vi hevet sejren hjem.
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Næste kamp var mod NAB, som
ikke deltager i mange stævner, så vi
kendte ikke rigtig deres styrke. Synd
de ikke kommer til så mange stævner,
for det var faktisk et godt hold, som
vores drenge på TGB2 spillede lige
op med. De kunne ikke rigtig lide vores aggressive fodbold, hvilket afstedkom, at vi kom foran 2-0 inden
anden halvleg ved Rune og Christian.
Efter pausen kom NAB mere med i
kampen, og fik udlignet til 2-2 inden
slutfløjtet.
Sidste kamp var mod FC Nakskov2. I denne kamp var luften gået af
ballonen, vi fik en regulær øretæve
på 6-2, drengene kæmpede til sidste
fløjt, men der var ikke mere energi i
dem, så resultatet kan man ikke sige
noget til. I kampen fik Christian og
Simon scoret.

Reklameuddeling
Vi er nogle gamle TGB`ere, der gerne vil hjælpe ungdomsafdelingen i vores klub. 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 og
billeder til Klatten er:

SØNDAG

DEN 23. april 2017
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Klattens
Redaktion
ønsker alle en
rigtig glædelig
jul samt godt
nytår!

