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Store Legedag

Efter flere års pause har Toreby-Grænge Boldklub deltaget i fællesarrangementet "Store Legedag" sammen med de lokale foreninger i
Toreby og Sundby, især TSG, der er den bærende kraft i arrangementet.
TSG og TGB er enige om at udbygge samarbejdet foreningerne
imellem. TGB vil arbejde på at styrke samarbejdet med de øvrige lokale foreninger og institutioner.
Mange af medlemmerne er de samme, og derfor er det vigtigt at koordinere kommende arrangementer.
Læs formandens indlæg på side 7 og Lissi Carlsens fra TSG på side
16-17.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Nu er første halvdel af fodboldåret
2017 ved at være slut, og dermed udkommer 2. udgave af Klatten, der også denne gang har mange spændende
nyheder og artikler om, hvad der er
sket siden sidst.
Redaktionen takker for alle indlæg
og billeder, vi har modtaget til dette
nummer, og fortsætter fodboldfolkets
vilje til at skrive til klubbladet, glæder redaktionen sig til at fabrikere vores klubblad fremover.
Hvordan det er gået de forskellige
hold, kan man følge med i i resultatlisterne i dagspressen, DBU Lolland-

Falsters hjemmeside eller vores egen
fantastiske hjemmeside.
Men ét hold vil jeg gerne nævne.
Serie 1 bliver i rækken til efterårets
grundspil, og cheftræner Jesper Bøgh
kunne glæde sig over, at det meget
unge hold kæmper til det sidste i hver
kamp, og mod Guldborg fredag den
29. maj 2017 konverterede holdet et
muligt nederlag på 2-3 til en sejr på
4-3, og de sidste to mål blev scoret i
dommer Søren Jacobsens 5 minutters
overtid i det 93. og 95. minut.
Sommerferien står for døren, og
Klattens redaktion ønsker alle en god
sommer og på gensyn.
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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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Fitness succesen fortsætter...
varmning med stationstræning og
fodboldkamp.
Der trænes hver torsdag fra kl.
18.30 til 19.30, og for dem der har tid
og lyst, afsluttes med en 3. halvleg,
hvor det sociale samvær er i højsæde.
Torsdag den 15. juni 2017 afholder
holdet deres første sociale arrangement med mad leveret fra JohnJohn's
Cafe. John har sammensat en fitness
menu, som ”pigerne” glæder sig meget til, og denne dags træning bliver
lidt anderledes, men spændende og
inspirerende.
I næste udgave af Klatten kan du
læse om arrangementet.

Af Preben Arildsen
Da Fodbold Fitness for kvinder
startede en kold torsdag aften den 6.
april 2017, var det med en succes
over al forventning. Så stor, at der
blev slået danmarksrekord med deltagerantal.
Denne succes fortsætter, og der er
stor opbakning. I gennemsnit er der
22 til træning, og f.eks. torsdag den
18. maj 2017 mødte der 24 friske
Fodbold Fitness kvinder op (6 havde
sendt afbud), og der blev løbet, grinet, spillet bold og svedt!
Trænerteamet Stine Bendsen og
Christina Ørsted Rasmussen havde i
sædvanlig stil planlagt en god op-

De friske Fitnesskvinder, der mødte talrigt op ved starten den 6. april 2017,
har stadig hver torsdag et stort deltagerantal.
Foto: Preben Arildsen
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Tættere samarbejde med de andre lokale foreninger
er relevant og kan bidrage til at
styrke vores respektive foreninger,
ligeså arbejde på at styrke samarbejdet med de andre lokale foreninger.
Denne dialog og samarbejde var
ikke blevet stablet så hurtigt på
benene, hvis det ikke havde været
for Bjarne Boesen, der stod for
forhandlingerne omkring haltider.
Han var vaks og indledte dialogen
med Dorte fra TSG, og gennem
denne dialog fik vi genoptaget
samarbejdet mellem de to foreninger. Stor TAK skal lyde til Bjarne.
Ud over STORE LEGEDAG
har vi også sagt ja til at deltage i
juletræsfesten i hallen, der vil
komme mere info herom, når vi
nærmer os, men lige nu er planen
at juletræsfesten skal afholdes 1.
søndag i advent (3 .dec. 2017).
Vi bestræber os på sammen med
TSG at holde nogle kaffemøder,
hvor vi kan erfaringsudveksle og
snakke om, hvor vi kan hjælpe
hinanden med viden eller arrangementer på tværs af foreningerne.
Jeg ser frem til et velfungerende
og udbytterigt samarbejde med de
andre lokale foreninger i fremtiden.

Af Morten Refnov

Efter at vi i en årrække ikke har
deltaget i samarbejdet omkring
STORE LEGEDAG, genoptager
vi i år samarbejdet med de andre
foreninger i Toreby omkring STORE LEGEDAG. I år stiller vi op
med en oppustelig fodboldbane
(lånt hos DBU Lolland-Falster) og
fodboldtennis, plus en håndfuld
hjælpere fra klubben og støtteforeningen.
Samarbejdet blev indgået lidt
sent, så det var med meget kort
varsel, at der blev samlet folk, og
der blev afholdt møde med de andre foreninger. Jeg vil gerne på
klubbens vegne sige tak til de andre foreninger for at ville invitere
os med igen.
I forbindelse med forhandlingerne om haltider mellem TSG og
TGB, blev samarbejdet mellem de
to foreninger drøftet. Det var her
muligheden for deltagelse i STORE LEGEDAG opstod, og vi takkede ja med det samme. Vi blev
enige om at mange af vores medlemmer er de samme, og vi vil stå
stærkere sammen, når det kommer
til kommunen og de pengepuljer,
der er til rådighed. Derfor vil jeg i
fremtiden bestræbe mig på, at vi i
bestyrelsen har et tæt samarbejde
mellem de to foreninger, hvor det

Læs om STORE LEGEDAG på
siderne nr. 16-17.
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CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

Club Sportigan er til for dig, der er til sport!
Som medlem optjener du 1 point pr. 10 kr.
til dig selv hver gang du handler i Sportigan
Sakskøbing, og du støtter samtidig TGB
med 1 point.
Jo mere du handler hos Sportigan Sakskøbing, jo større er din kontante fordel.
- hent brochure og medlemskort i TGB's
cafeteria og tilmeld dig på clubsportigan.dk
TGB's samarbejdspartner og din Sportigan er:
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Reklameomdeling
Af Preben Arildsen
TGB's Støtteforenings ordrebog
bugnede ikke så meget som sidste år
ved samme tid, men der har i skrivende stund været to omdelinger i Marielyst. Sidste gang i uge 21, hvor det
var DanCenters flyers, udskåret i A4

størrelse, så det i silhuet lignede et
sommerhus med saddeltag og skorsten.
Ungdommen kørte ud sidst på
ugen omkring Kristi himmelfartsdag,
og ”de gamle TGB`ere” om tirsdagen, der er den dag i ugen, hvor de

"De gamle TGB'ere" ved frokostbordet hos Hansen Nielsen.
Fra venstre: Finn Jensen, Tage Nagel (skjult), Hans Duus, Kim Ellehammer
(stående), Preben Knudsen, Kurt Nielsen, Ole Toft, Knud Erik Wiell, Søren
Windelev (kun hårtop) og Jørgen E. Hansen.
Stående bagerst: Hans Nielsen og Verner Rasmussen.
På billedet mangler: Finn Johansson, H. C. Carlsen og Preben Arildsen.
Foto: Preben Arildsen
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15 medlemmer på holdet har sat
kryds i kalenderen. Dels er det altid
iflg. chefen Finn Jensen godt vejr om
tirsdagen, og samtidig er det den dag,
hvor medlemmerne ikke går til golf,
bordtennis, motion i Aktiv Fritid, eller hvad man ellers får sin pensionisttid til at gå med.
Ungdommen får 500 kroner pr. rute, som de efter eget valg kan bruge
på fodboldholdet.
”De gamle TGB`ere” gør det uden
modydelse, men for at hjælpe klubben og ungdommen med at tjene
penge, og på den måde give tilbage,
hvad man som ung selv modtog fra
klubben.
Samlingspunktet er normalt hos
Finn Johansson på Guldregnevej,
Marielyst. Men p.gr.a. afbud fra Finn
var sidste omdelings samlingspunkt
henlagt til Hans Nielsens bolig på

Holmegårdsvej i centrum af Marielyst by.
Det sociale samvær er også en af
grundene til, at man okser rundt med
reklamer. Når man kører sammen
med sin makker i de ca. 2 timer, det
tager for omdelingen, får man vendt
hele verdenssituationen og opfrisket
gamle minder. Højdepunktet er
frokosten, og i 2009 aftalte vi at afslutte reklameomdelingen i august
måned med en frokost, øvrige gange
sluttede vi af med en øl/vand. Kurt
Nielsen foreslog i 2014, at vi skulle
spise efter hver omdeling, og det
blev enstemmigt vedtage. Smørrebrød efter eget valg fra listen, en kold
øl og en skarp, er afslutningen på en
altid vellykket formiddag.
Næste omdeling er tirsdag den 22.
august 2017, hvor man håber på flere
reklamer.

ET LILLE OPRÅB FRA FORMANDEN
Af Morten Refnov
Til alle der har deres daglige gang i
klubben! Husk at vi alle er en del af
klubben, og vi alle bidrager på forskellig vis. Nogen er træner, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte,
spillere, forældre, æresmedlemmer,
passive medlemmer og redaktører i
Klatten. Alle er vi en del af klubben,
og vi har alle et ansvar for, at klubben
fremstår pæn udad til, også når vi er
på besøg hos andre. HUSK I er vores
ansigt udad til.
Til trænerne! Husk at flytte målene
efter træning og kamp, og læg jeres
bolde og materialer på plads, så det
ikke ligger og flyder i bold- og materialerummet

Til spillerne i klubben - børn som
voksne! Husk at alt, hvad der hedder
fodboldstøvler er bandlyst i klubhuset. Støvlevask og afbankning foregår
ved støvlevasken. Her vil jeg bede jer
trænere, forældre og alle, som oplever, at dette ikke bliver efterlevet, om
at vejlede om, hvordan vi gerne ser
det gjort i TGB. Sidst men ikke
mindst, vil jeg minde jer om, at spillerne, der har, skal træne eller spille
kamp, skal benytte spillerindgangen.
Husk at rydde op efter jer, så er det
nemmere for os alle at have en flot
klub, som er nem at vedligeholde og
indbydende for vores modstandere at
komme i.
11
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NEM MÅDE AT STØTTE TGB PÅ - SE HER:
CBB
Er du kunde og har du mobil nr. hos CBB, har man mulighed for at støtte TGB, hver
gang man taler i mobil.
6% af det du taler for går direkte i TGBs kasse.
Som kunde logger du dig ind på www.cbb.dk Herefter går du ind og finder cbb
støtter idrætsklub. Når du har fundet Toreby (TGB), vælger du klubben. Hver gang
du så får en regning, vil 6% af regningen gå i TGBs kasse.
Det koster dig altså ikke noget at tilmelde ordningen, og din regning bliver IKKE 6%
større.
OK-BENZIN
Du kan nu direkte støtte TGB ved at bruge TGBs hjemmeside. På hjemmesiden kan
du bestille et ok-benzinkort, således at du støtter TGB direkte, når kortet bestilles via
hjemmesiden.
DANSKE SPIL
Du kan også ved at bruge linket på hjemmesiden støtte TGB, hver gang du spiller
lotto, odds og tipper mv.
DanCenter
Har du eller kender du en, der har sommerhus til udlejning, så kan du leje det ud
gennem DanCenter, og du støtter Toreby-Grænge Boldklub med kontanter. #Ring til
Tom Hemmingsen, DanCenter, på tlf. nr. 25 27 80 58.# Du kan også se annoncen på
TGBś hjemmeside under STØT TGB.

Støtter du vore sponsorer/annoncører - støtter du også
TGB
Ta et kig på www.tgb-info.dk
Med venlig hilsen
TGB
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U12-13 piger

U12 og 13 pigerne opsat i en spicialudgave.
Af Per Fyhr
Foråret 2017 har været godt for vores U12-13 piger. Der har med god
opbakning (som altid) fra vores forældregruppe været flere reklamer,
som er blevet delt ud af pigerne med
godt humør og altid friske ben.
Vi har langt om længe fået en årgangsansvarlig (direktør) for både
U12 og U13 pigerne. Heidi Kokholm
Bonde, som har en pige i begge lejre,
har påtaget sig ansvaret for begge
hold, stor tak for det. Super sejt.
Der har været en lille tilgang af piger, og det er jo fantastisk. Trænerstaben har nydt ENORM glæde af vores
pigekoordinators hjælp. Hr. Martin

Ørsted har hjulpet os meget til træningerne og gjort det muligt for Josephine Fyhr og undertegnede at
færdiggøre vores DBU C-licens. Han
har taget sig af træningerne, når vi er
stukket på kursus, enten i NFC eller
på Sjælland, så der skal lyde en
kæmpe tak herfra til Martin Ørsted.
Vores U12 piger gør det rigtig flot i
deres turnering - de vinder stort set
alle deres kampe. Jeg har modvilligt
rykket vores forsvarskrumtap Sisse L.
Jakobsen helt op i angrebet. Her scorer Sisse mål på samlebånd - indtil
videre flere end modstanderne. Ros til
Sisse og resten af de seje piger på
U12 holdet.
14

Lidt mere vanskeligt er det for vores U13 piger. De er ofte oppe mod
nogle stærkere modstandere. De
kæmper bravt og spiller meget flot
bold trods den hårde modstand. Holdet har rykket sig meget på alle poster, og jeg ser fortrøstningsfuldt
fremad. Vi har på U13 holdet lånt et
par piger til vores kampe af U14-15
pigerne. Rene Kok og Per Stefaniuk's
piger skal have stor tak for hjælpen.
Alle vores piger skal have stor ros,
de kommer talstærkt til træning. Selv

når vi træner frivilligt på Kristi himmelfart's dag, møder der 15-16 glade
og motiverede piger op. Sejt.
Nu går turen snart mod Søndersø
Cup, hvor vi for vores pigers vedkommende stiller op med et U12 hold
samt et U14 hold. Det bliver en
spændende og sjov oplevelse for pigerne og ligeså for deres forældre.
Vi har endelig fået sponsorer til
vores piger, mere herom andetsteds i
bladet.

Øverst fra venstre: Maja Hansen, Nicoline T. Johansen, Freya H. Wilkki,
Karoline L. Kolters, Kristine Pedersen, Freja Jensen, Katrine Ringsing,
Katrine Antonisen og Olivia Holm.
Nederst fra venstre: Zenia K. Bonde, Sabrina Colli, Linette F. Hansen,
Andrea L. Kolters, Sisse L. Jakobsen, Emma Ørsted Rasmussen, Emma
Skovgaard og Nickita S. Fyhr. Forest ses målmand Linea K. Bonde.
På billedet mangler Dorthea Holm og Louise D. Jørgensen.
15

Store Legedag
aktive, men andre mere rolige.
F.eks. hoppepude, ansigtsmaling,
parcour, glidebane på airtrack
smurt ind i vand og sulfo, store
sæbebobler, ræs på forskellige
cykler ved Børnehuset Toreby,
snobrød og bogstavleg ved
spejderne og meget meget mere.
Alle aktiviteter blev velbesøgt,
og holdet bag dagen er parat næste
år 27. maj 2018.

Af Lissi Carlsen - TSG

For 25. gang arrangerede en
masse frivillige med TSG som
igangsætter Store Legedag på
græsset mellem Toreby Hallen og
TGB's anlæg. 800 deltagere pustede en ballon op, og hængte den
på en fælles snor. Dette er altid adgangen til deltagelse i Store Legedag.
Der var rigtig mange aktiviteter
at vælge imellem – nogle meget

Glidebanen smurt ind i vand og sulfo var meget populær på Store Legedagen.
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Billeder fra "Store Legedag"
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Lolland-Falsters største pigeafdeling ligger i Toreby!
Af Martin Ørsted
Det var i hvert fald konklusionen
på mødet, da undertegnede, Morten
Refnov og Per Fyhr deltog i DBU
LF’s regionsmøde i starten af marts,
hvor der var lidt “rundt-om-bordet”
indlæg fra klubberne Tingsted, Systofte, NFC, B1938, Væggerløse, Nr
Alslev og TGB. Måske overskriften
med lidt modifikation. Den største afdeling ligger nok stadig i NFC, men
ser vi på medlemstal, har vi forholdsmæssigt flest piger i ungdomsaflingen - hele 25% af vore samlede
spillermasse.
Vækst!
Det har også været lidt af det, vi
har arbejdet med i pigeafdelingen vækst, udvikling og at det skulle være
“sjovt” at komme til træning/kamp!
Fra 1. november har vi bestræbt os
på at mødes ca. hver 6. uge alle trænerne i pigeafdelingen og snakke lidt
omkring de enkelte hold - nørde lidt
fodbold og kigge lidt fremad mm. Og
hvad savnes der? Hvor mange er vi
nu? Da vi startede i oktober, og hvis
vi kigger groft på tallene, lå pigeafdelingen helt nede på ca. 35 medlemmer
- nu har vi rundet det 50!
Træner søges - altid!
Så hvad gør vi nu? Ja, har I en træner i maven, så meld jer gerne - vi
kunne især godt tænke os en pigetræner til de helt små i Sundby. Lige nu
er der kun rene pigehold fra U9. Kunne vi have yngre rene pigehold, så ville vi også få endnu flere og dygtigere

pigefodboldspillere. Det er i øvrigt
også det, som DBU nu anbefaler allerede fra U4.
Fællestræning!
Planen var, at jeg skulle stå for mere fællestræning i pigeafdelingen især fordi vi låner lidt ned og op fra
hinanden holdene imellem, men også
så de små kan lære af de store!
Det ser godt ud med knapt 50 piger
på banerne. De får prøvet en masse
øvelser - og vi trænere kommer ud af
vores “komfort-zone” samtidig med
at pigerne oplever at lære fra en anden træner. Sidste gang deltog de helt
små også til fællesturnering 2vs2 med
blandet hold. Gang i den og masser af
glade røde kinder !
Landskampstur!
Tanken var, at vi skulle have lavet
nogle “ryste-sammen-ting” i pigeafdelingen i slutningen af indendørssæsonen men det lykkedes ikke. Til
gengæld poppede der lige pludselig
noget op på facebook med Kvindelandskamp i Slagelse - så gik det
hurtigt. Jeg fik lige snakket med
Jesper Rasmussen, som tidligere havde stået for en bustur. Ca. 40 spillere
tog med bussen helt fra U9-U15 - super oplevelse og en rigtig god kamp.
Danmark vandt 5-0. Det var vist aldrig sket i en træningskamp for herrerne. Flot spil, finter og god teknik.
INGEN svinestreger/skuespil!
“Vi er på rette vej”!
Afslutningsvis var vi (undertegnede, Henrik Romanski og Per Stefani20

række kan lave et 11-mands kvindeseniorhold! Ikke noget superliga 2020
hér, men “blot” Kvindesenior 11mands, gerne før!
Som ny pigekoordinator var min
stilling meget flyvsk tilbage i oktober
- der er startet nogle nye initiativer og
der er skabt et samarbejde i pigeafdelingen, der virkelig kommer TGB til
gavn.
Tak til alle i og omkring pigeafdelingen, som er med til at gøre, at vi
oprigtigt i TGB kan sige “VI VIL pigefodbolden”.

uk) i Brøndby med 370 andre trænere
og høre om talentudvikling i KB og
FC Nordsjælland for at få lidt inspiration til især fællestræningerne. Her
kunne vi se, vi er på rette vej - vi har
dog især fokus på bredden og fokus
på, at hvis vi kan løfte nedefra, løfter
vi hele niveauet i pigeafdelingen.
Og lidt de tanker jeg gik med gik
godt i spænd med dette. Derfor skal
vi fra efteråret i pigeafdelingen i gang
med 1-2 ekstra træninger om måneden, som stationstræning. Vi er mange spillere, og med dette synes jeg,
der følger et ansvar med, så må vi tilbyde noget ekstra for alle uanset niveau.
Fremtiden!
Min drøm er, at vi med mange af
de nuværende spillere inden for en år-

Pigekoordinatoren
Martin Ørsted
Tlf. 2274 3993
Kontakt i forbindelse med trænerjob

En af de store oplevelser for pigerne var tirsdag den 11. april 2017, hvor de
danske kvinder vandt 5-0 over Finland.
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U14

Af Rene Pedersen
Siden Jan ”Gartner” Jensen og jeg
overtog holdet tilbage i oktober måned, er der sket en masse. Allerede fra
starten valgte vi en årgangsansvarlig,
og valget faldt på Jesper Rasmussen.
Han gav også en hånd med indendørs.
Jesper har allerede arrangeret 2 fællesspisninger med hjælp fra forældre,
og der har været stor tilslutning til
disse arrangementer. Udover det har
han været primusmotor for en træningsdragt og træningstrøjer til drengene. Drengene har selv skaffet
sponsorer til deres træningstrøjer.
Træningsdragter er sponsoreret af

Grennline. Tak til alle for stor opbakning til dette gode initiativ. Drengene
har også fået nyt spillertøj, sponseret
af Sørensen og Ubbesen samt Guldborgsund Kloakservice. Ved fællesspisningerne blev det vedtaget, at
sommerturen igen i år går til Søndersø cup på Fyn. Med 14-15 tilmeldinger skulle vi kunne stille med et
slagstærkt hold. Der blev også vedtaget en frugtordning, som Vibeke
Svensson står for til kampe.
Den 26/5 havde Stine Bendsen og
Vibeke Svensson arrangeret svømmehal, multibane og spisning på Rosmarino. Her deltog 10-12 Drenge.

Vinderne af futsalturnering.
Fra venstre: Lucas Sørensen, Oliver Nielsen, Marius Kaare Rasmussen ,
Emil Borregaard, Edske Rasmussen, Alexander Lollike, Magnus Svensson,
Nick Kjær og Driton Latifi.
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Vi har overstået en futsalturnering
med 2 hold tilmeldt i U14 dr.2. Vi
sluttede henholdsvis nr. 1 og 4 i turneringen. Vi har spillet med i vinterboldturnering på Sjælland med stor
succes, hvor vi kun tabte en enkelt
kamp. Vi startede op i oktober måned
og trænede fast 2 gange om ugen indtil omkring 1. december, hvor frosten
fik fat. Fra december og frem til 10.
januar trænede vi kun indendørs, og
fra 10. januar og frem til slut marts
havde vi booket kunststofbanen inde i
NFC en gang om ugen. Herefter trænede vi 2 gange på klubbens baner.
Fokus her fra starten har været på
spilforståelse, opspil, hurtige fødder,
og taktisk har det været sideforskydning og afstand mellem kæderne. Det
er ved at være groet fast, så nu har vi
intensiveret træningen lidt mere med
hurtige fødder og en masse teknisk
træning. Vi tilmeldte 2 hold - et 11mands og et 8- mands til U14. Vi vidste godt, at 8-mands kun kunne lade
sig gøre med lidt hjælp fra andre
hold, og indtil nu er det gået således
med holdene:
8-mandsholdet har kun spillet 2
kampe:
TGB – Rødby (4-1)
I en meget rodet første halvleg
hvor vi virker febrilske og stressede,
kommer vi alligevel til pause med 11. I pausen snakker vi om at få kvalitet og tempo i tingene, og det lykkes
os. Vi spiller os igennem til nogle rigtig flotte mål med førstegangs afleveringer, og vi vinder fortjent 4-1 efter
en god indsats af alle.
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Kampens spiller blev Jacob Christiansen, som stod en fin kamp.
Østmøn – TGB (6-2)
Vi starter godt i første halvleg og
kommer da også foran 1-0. Vi styrer
spillet fornuftigt, men et dumt gult
kort og 10 min. i undertal bliver dyrt,
da Østmøn scorer 4 gange. I 2 halvleg
er spillet meget lige, men vi får
desværre ikke scoreret på vores chancer. Fortjent sejr til Østmøn, men
kredit for god indsats - også til de 3
piger vi havde lånt.
Kampens spiller blev Alexander
Lollike.
11-mands har spillet 4 kampe:
Herlufsholm IF – TGB (2-7)
Fredag den 21/4 skulle vi spille den
første kamp i lang tid. Vi spillede en
god kamp, som dog blev mere spændende end nødvendigt. Vi burde have
ført med 5-6 mål ved halvleg, men
lidt uskarphed og manglende overblik
gjorde, at der langt inde i kampen
stadig var spænding om resultatet.
Trods regn og blæst kæmpede vi super godt mod et til tider meget hårdt
spillende Herlufsholm mandskab. Alt
i alt vandt vi, og det var fortjent, men
en kende for lidt. Det var okay efter
en lang kamppause, men vi skal stadig have mere tålmodighed i det opbyggende spil og vende spillet noget
mere.
Kampens spiller blev Alexander
Lollike, der kæmpede heroisk ude på
kanten.
TGB – Rishøj (2-3)
Øv! I en meget tæt kamp hvor vi
ufortjent kom foran 1-0 i 1. halvleg,

kommer vi godt ud til 2. halvleg. Vores spil begynder at hænge sammen
med fine kombinationer og spil over
fløjene, og vi kommer foran 2-0 og
har egentlig chancer til flere mål, men
desværre får vi ikke scoret. Rishøj får
reduceret til 1-2 og lugter blod. De får
uheldigvis for os scoret 2 gange mere
til slutresultatet 2-3. Det var en af de
kampe, som giver en masse til senere
kampe, men vi bliver nødt til at gå
mere fysisk til modstanderne, end tilfældet var i denne kamp, da de på
Sjælland spiller mere fysisk. Set over
hele kampen havde Rishøj et bedre
mandskab, og sejren var fortjent. Det
er ærgerligt, at vi ikke får point i
kampen, men vi må arbejde videre og
kæmpe for et højere niveau spillemæssigt.
Kampens spiller blev den altid
kæmpende Driton Latifi.
Herfølge – TGB (2-3)
Noget afbudsramt havde jeg besluttet at spille kampen alligevel. Vi
måtte låne 3 piger af Rene Kok til
dagens kamp. Det er lang tid siden, at
jeg har haft piger med på holdet - ikke siden Sille Ellehammer og Ditte
Arildsen.
Det giver en lidt anderledes hyggelig stemning - måske også for hyggeligt, for i første halvleg er vi hele
tiden et skridt for langt væk fra vores
markering. Herfølge kommer foran
på en friløber efter en lang stikning i
dybden. Lidt ufortjent får vi udlignet
ved Laura Ringsing, der flot sparker
den ind ved fjerneste stolpe. I pausen
får vi snakket om, at vi skal gå mere

på kroppen af dem og ville det mere.
Vi kommer meget bedre ud til 2 halvleg, og Kjartan sparker den flot ind
ved nærmeste stolpe til en 2-1 føring.
Hannah vil også være med og scorer
flot til 3-1. Herfølge presser på og får
reduceret til slutresultatet 2-3. Super
indsats af alle og stort klap på skuldrene til de 3 piger.
Kampens spiller blev en velspillende Nicklas Eriksen.
TGB – DMI/90 (1-2)
I en meget tæt og lige kamp trak vi
det korte strå. Vi står for det bedste
spil set over hele kampen, men får ikke scoret på vores chancer. Jeg savner
noget vilje, energi og vildskab i øjnene på spillerne. Det, der afgør denne
kamp, er vilje til at vinde nærkampene. Vi producerer en masse store
chancer, men vi skal forvalte dem
bedre. Vi må stå mere sammen og klø
på til træning, så skal vi nok trække
det længste strå næste gang.
Kampens spiller blev endnu en
gang Alexander Lollike.
Kværkeby – TGB (1-3)
Så kom det gode sommervejr, og
sammen med det kom vilje, fight, og
flot spil. Spillet var en topkamp værdigt, og begge hold spillede godt.
Eneste minus var den partiske lejesvend i sort, men heldigvis fik hans
kendelser ikke betydning for kampens udfald.
Efter en nervøs start fik vi midt i
første halvleg ordentligt fat i spillet
og nærkampene. Vi stod generelt godt
i forsvaret og fik også sat til i nær26

kampen. De spiller sig til et par store
chancer og på en bold, som målmanden holder, løber en af deres spillere
ind i Eriksen og får straffe. De scorer
sikkert og reducerer til 2-1. Lige inden dommernes meget lange tillægstid udløber, får vi scoret til 3-1 og
tildeler Kværkeby deres første nederlag. Super indsats af hele banden, og
der var mange, som kunne løbe med
bamsen.
Kampens spiller blev Nicklas
Eriksen.
Tusind tak til alle omkring holdet
for jeres opbakning til både trænere
og spillere.

kampene midt på banen. 0-0 ved
halvleg var vel et ok resultat. I starten
af 2. halvleg får de tilkendt et tvivlsomt straffe, og da en frustreret Marius sparker bolden væk, får vi også
gult kort og 10 min. i tillægsstraf. En
velspillende Nicklas redder straffet
med foden, selvom han er gået til
modsatte side af målet.
Nu sker der så det, som gør godt i
hjertet på de ældre trænere ude på sidelinjen. Vi står sgu sammen som
hold og kæmper side om side. Og i
undertalsperioden scorer vi til 1-0.
Det er sgu en fornøjelse gutter. Kort
efter scorer vi til 2-0. Kværkeby kaster alt frem i et forsøg på at vende

Bagerst fra venstre: Sponsor Stefan Sørensen fra Brdr. Sørensen &
Ubbensen A/S, Oliver Nielsen, Marius Kaare, Tobias Madsen, Lukas B.
Andreasen, Jonathan Lundbæk, Marcel Hartmann og Sponsor Peter
Petersen fra Entreprenør Peter Petersen ApS
Forrest fra venstre: Træner Jan "gartner" Jensen, Alexander Lollike, Driton
Latifi, Gustav Ø. Rasmussen, Nicklas B. Eriksen, Emil B. E. Rasmussen,
Magnus Svensson, Lucas Sørensen og træner Rene Pedersen.
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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, rejser til
ungdommen, 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

28

29

2 nye licens trænere i TGB
Af Morten Refnov
Stort tillykke til Per Fyhr og
Josephine Fyhr, som begge har taget
DBU´s C kurser, og den 15. maj 2017
bestod C-licens prøven og dermed
erhvervet sig en C-licens. Det betyder
at TGB har yderlige 2 licens trænere i
klubbens ungdomsafdeling. Vi er nu
oppe på:
C-licens: 5 stk.
B-licens: 3 stk.
Alle i vores ungdomsafdeling.
Derudover er der flere af klubbens
trænere, der har taget uddannelse

inden licenssystemet blev oprettet.
Disse trænere har uddannelser som AB-C-D-E-F kurser. B1 kurser (første
del af B-Licensen) plus et hav af
kurser og inspirationsdage omkring
fodbold.
Jeg vil gerne takke klubbens
trænere for deres store iver for at
deltage i kurser for at udvikle sig som
trænere.
Stort tillykke til vores 2 nye licens
træner.

Josephine Fyhr og Per S. Fyhr har været på DBU kursus og mandag den 15.
maj 2017 bestod de prøven og har erhvervet sig DBUs C-licens.
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Forårsstævne i TGB
Af Morten Refnov
Så blev årets første 5vs5 stævne
afholdt den 30 april 2017 i TGB fra
10:00 til 14:30. Det var ikke lige det
stævne, som vi havde søgt om at få.
Oprindeligt var der ansøgt om at få en
pigedag for at bakke op om
pigefodbolden i klubben, men også
på Lolland-Falster, så det kom som
lidt af en overraskelse, da vi fik af
vide, at det var et 5vs5 stævne, vi
skulle afholde for både piger og
drenge.
Nåh, men hvorom alting er, så
forløb stævnet stille og roligt, hvis
man spørger mig. Lad være med at
spørge Ilse - hun fik meget travlt, og
havde samme omsætning, som til fair
play stævnet i efteråret, dog var der
kun én til at hjælpe Ilse i køkkenet,
og så bistod Bjarne Boesen med
hjælp i løbet af dagen. I
bagklogskabens lys skulle vi nok
have startet grillen op, men hvem
kender vejrets luner på dagen.
Der var tilmeldt 52 hold, som alle
mødte op til 4 timer med kampe på
tværs at klubberne. Kampene blev
afviklet på 7 5-mandsbaner, hvor de
mindste årgange startede, og de
ældste sluttede. Estimeret var der ca.
1000 personer på besøg i klubben
denne dag.
Dagen forløb stille og roligt, da det
meste var gjort klar allerede dagen
forinden. Det eneste, der voldte lidt
problemer, var at få dækket et 8-

mandsmål af med en presenning, så
stævnekontoret havde et sted, de
kunne sidde i læ. Det er ikke nemt,
når det blæser lidt, og man finder den
største presenning, vi har i klubben til
at dække af med. Så vil den garvede
stævnedeltager jo nok undre sig over,
hvorfor DBU Lolland-Falster ikke
havde sat deres pavillon op. Den var
blevet stjålet, men vi bistod med det,
vi nu kunne, så de kunne sidde lidt i
læ.
Stor tak til Morten Nielsen for at
kridte de 7 baner. Tak til NFC for lån
af mål.
Til sidst stor tak til dem der gav en
hånd med i løbet af dagen og dagene
op til stævnet.
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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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Fodboldudflugt til Femø 1932
Af Povl Holm
Lokalarkivet har bedt mig om at
sætte navn på personerne på fotoet,
som stammer fra en fodboldtur til
Femø i sommeren 1932. De fleste har

jeg kendt meget godt, men desværre
kan jeg ikke huske navnene på nogle,
selvom jeg genkender ansigtstrækkene.
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Fra venstre: 1) Ove Jensen, 2) Alfred Jensen - far til Ove og Helge, 3) Holger
Majborn, 4) Karl Hansen, 5) Helge Jensen, 6) Thadæus Wresnach, 7) Poul
Jensen, 8) ukendt, 9) Harry Holm, 10) Ejner Pedersen, 11) ukendt, 12)
ukendt, 13) Laurits Martinsen og 14) Harald Martinsen.
Kilde: Arkiv.dk
Mange af disse indskrev sig i TGBs
historie som fremragende fodboldspillere, blandt andet Holger Majborn,
Thadæus samt Ove og Helge Jensen.
I 1932 spillede TGB i B-rækken
østre kreds imod Maribos og Søllesteds
andethold samt førsteholdene fra Øster
Ulslev, Femø og Kettinge.
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Herover stillingen iflg. LollandFalsters Folketidende den
31.10.1932.

Små sko
Af Preben Arildsen
Hver mandag mellem kl. 17:00 og
17:45 fra maj til september, møder
der nogle friske piger og drenge i alderen 2½ - 5 år op på SUNDskolens
idrætsplads for at træne. I skrivende
stund har der været 5 træningspas, og
i gennemsnit har der været 15 spillere.
De unge spillere er klubbens kommende talenter, der med stor ildhu
gennemfører de planlagte øvelser, der
foregår med redskaber af forskellige

art, med bold og forskellige motoriske øvelser på græs.
For at holde børnenes koncentration, er træner Lars Hansen nødt til at
holde nogle pauser undervejs i træningen.
Med aldersforskellen er interessen
for at lege og spille fodbold delt op.
Ca. halvdelen vil lege, og den anden
halvdel er vild med at spille fodbold,
og den halvdel tager hjælpetræner
Sebastian ”Sebber” Lundsteen sig af.

Tunnellen er meget populær.
Foto: Preben Arilden
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Interessen for at bevæge sig er stor.
Træningspasset starter altid med, at
der løbes én omgang på den opstillede fodboldbane, men det er mere reglen end undtagelsen, at flere af de
unge spillere tager 1 til 2 omgange
ekstra.
Efter træningen skal der ryddes op,
rekvisitterne skal sættes på plads, og
Lars holder sig ikke tilbage, når han
roser de unge spillere for deres iver
med at hjælpe til.
Træningen er gratis, men husk at få
jeres børn registreret i klubben.

Man skal
sno sig for at
komme
igennem
buerne.
Foto: Preben
Arildsen

Træner Lars Hansen t.v. forklarer spillerne om næste øvelse under
overværelse af nogle forældre. Det er klubbens forhenværende topscorer
Christian Reckendorff yderst til højre.
Foto: Preben Arildsen
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Sundbyafdelingen
Af Mogens Mika
Hver mandag og onsdag træner
U5-6 og U7 drenge og pigerne på
fodboldbanerne ved SUNDskolen fra
kl. 17.00 til kl. 18.00.

Kender I nogen, som ikke har fundet os endnu, må I endelig sende dem
over til deres jævnaldrene kammerater.
Det vigtigste er, at børnene har det
sjovt, og når man så kan få lov til at
bruge en bold samtidig, gør det jo ikke tingene mindre spændende

Vi har omkring 20 børn, som leger
med den lille runde tingest på arealerne. Alle børn har en forældre/bedsteforældre med til træning,
og de skal have stor ros for deres aktive indsats, sammen med deres barn.

Der er koncentration ved træningen på SUNDskolens fodboldbaner, her
under cheftræner Mogens Mikas ledelse.
Foto: Preben Arildsen
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U12 Piger har fået nyt tøj

Øverst fra venstre: Pigekoordinator Martin Ørsted, træner Josephine Fyhr,
Nicoline T. Johansen, Zenia Bonde, Kristine Pedersen, Feja Jensen, Katrine
Ringsing og træner Per S. Fyhr.
Nederst fra venstre: Sabrina Colli, Linette Fjordbak Hansen, Andrea
Kolters, Sisse Liv Jakobsen og Emma Ørsted.
Forrest liggende: Nickita Fyhr.
Sponsorer: Suhrsminde Ridecenter, Danske Bank, Anja Kolters Laser- &
Akupunkturklinikken, Tømrer/Snedker Rene Pedersen,
Flingte Gl. Savværk Festlokaler med go’ mad, Martin Ørsted Grafisk Design
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U13 Piger har fået nyt tøj

Øverst fra venstre: Pigekoordinator Martin Ørsted, træner Josephine Fyhr,
Nicoline Johansen, Maja Hansen, Karoline Kolters, Katrine Antonisen,
Kristine Pedersen, Olivia Hansen, træner Per Fyhr.
Nederstfra venstre: : Nickita Fyhr, Emma Ørsted, Emma Skovgaard, Freya
Høj Wilkki .
Forrest liggende: Målmand Linea Bonde.
Sponsorer: Suhrsminde Ridecenter, Danske Bank, Anja Kolters Laser- &
Akupunkturklinikken, Tømrer/Snedker Rene Pedersen
Flingte Gl. Savværk Festlokaler med go’ mad, Martin Ørsted Grafisk Design
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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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Af Jesper Bøgh

Serie 1

Et turbulent forår er ved at være
til ende. I skrivende stund har vi to
kampe tilbage i nedrykningsspillet
i serie 1, og vi indtager pt. andenpladsen to point færre end Branderslev. Resultaterne har været
svingende, men generelt har vi
rykket os i forhold til at være i
boldbesiddelse, have tålmodighed
i opspillet og skabe chancer. Vi har
dog haft udfordringer med at være
skarpe på de chancer, vi får tilspillet os, lukke ned defensivt - og
især på modstanderens dødbolde,
hvor vi har indkasseret for mange
mål. Men set over en bred kam, så
mener jeg, at vi spillemæssigt fortsat er på vej i den rigtige retning.
Det er et ungt hold, og vi har
mange gode spillere, som naturligvis mangler noget rutine, men som
hele tiden bliver bedre - især de
spillere som ofte viser sig på træningsbanen.
Træningsindsatsen i løbet af foråret har generelt ikke været tilfredsstillende. Alt for få kan siges
at have trænet det, der skal til for
at kunne rykke sig i den rigtige retning. Med andre ord er der generelt ikke den rette træningskultur og det skal vi have lavet om på,
hvis vi - som spillerne over en
bred kam har givet udtryk for gerne vil lege med i toppen af serie
1 i fremtiden.

Derfor har jeg meddelt spillerne,
at jeg i høj grad udtager holdet og
sætter startopstillingen efter, hvem
der viser sig til træning. Det sker
ud fra en filosofi om, at jeg som
træner kan rykke de spillere, der
træner. Jeg kan ikke rykke spillere,
der ikke træner i tilstrækkelig
grad, så hvis vi skal rykke os som
hold, så skal det være med de spillere, der vil rykkes. Håbet er så, at
der er så mange spillere, som har
viljen til at komme i startopstillingen, at jeg på et tidspunkt også
kan vælge udfra fodboldmæssige
kvaliteter.
Der har også været spillere, der
har været udfordret med at udvise
god opførsel og respekt for medspillere. Visse spillere har haft en
tendens til at sætte sig selv over
holdet, og det går ikke i en
holdsport. Derfor er disse spillere
også valgt fra og ikke længere en
del af førsteholdet. Helt generelt
handler det om i TGB, at man taler
i en respektfuld tone til og om sine
medspillere, at man tager del i
holdets
opgaver
ved
træning/kamp, og at man accepterer
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trænerens beslutninger og ikke forlader hverken træningsbane eller
bænken ved kamp uden accept fra
træneren. Jeg vil gerne understrege, at der heldigvis er tale om meget få spillere og resten er nogle
gode drenge, der godt kan sætte
holdet før dem selv... Men som bekendt skal der kun et råddent æble
til at fordærve hele tønden.
I skrivende stund har andetholdet i serie 2 også to kampe tilbage
af forårsturneringen, og herfra skal
der lyde stor tak og kæmpe respekt
for det arbejde, Dan Petersen har
udført for klubben. Det har været
en fornøjelse, at arbejde sammen
Dan - både som sparringspartner,
medtræner og andetholdstræner.
Han har i den grad kæmpet en brav
og ulige kamp for at få det hold til
at fungere. Desværre fortsætter

Dan ikke - og klubben skal finde
en ny mand for andetholdet.
Käthe Pedersen fortjener også
stor tak for den store indsats, der
altid bliver ydet ved kampene. Der
er styr på alt - og der er meget, der
skal holdes styr på - ikke mindst
alle spillernes udfordringer med at
optape ben, ankler og ømme muskler mm.
Jeg vil også nævne TGB's gamle
koryfæer, der altid følger os i tykt
og tyndt. Det betyder meget, at I
står på sidelinjen og bakker op.
Derfor er jeg også glad for, at vi i
vores seneste hjemmekamp mod
Guldborg endelig kunne give jer
en sejr - om end det holdt hårdt
med de to sidste mål scoret i henholdsvis 93. og 95. minut, der sikrede os en 4-3 sejr - og definitivt
sikrede os en sæson mere i serie 1.

TGB hilser på værterne fra Guldborg IF ved deres første møde i Serie 1
nedrykningsspil foråret 2017.
Kampen blev spillet fredag den 21. april 2017 og TGB vandt 3-2, med ét mål
ligesom kampen mandag den 29. maj 2017, hvor de gulblusede fik sine første
point på hjemmebane med en 4-3 sejr.
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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Jyske 3-bold stævne

Af Mogens Mika
Søndag den 7. maj deltog Sundby
afdelingen med 2 stk. U5 hold, 2 stk.
U6 hold og 1 stk. U7 hold til Jyske
bold stævnet på opvisningsbanen i
NFC Syd.
U7 holdet bestod af Tristan, Silas,
Oliver og William.
Drengene skulle prøve kræfter med
FC Nakskov, Nykøbing FC, NAB og
Rødby.
Tristan og Silas havde spillet sammen før udendørs, mens William og
Oliver var nye.
Drengene tabte 2 kampe, spillede
en uafgjort mens de vandt én kamp.
Som Tristan sagde til mig efter stævnet - det vigtigste var, at de havde
haft det sjovt, hvilket også var mit
indtryk.
I U6 rækken havde jeg tilmeldt 2
hold.
Hold H bestod af Noah, Oskar og
Elias. På hold Y spillede Milas, August og Johannes.
Hold H mødte FC Nakskov, 2 hold

fra Nykøbing FC, NAB og Væggerløse.
Hold Y mødte Horbelev, 2 hold fra
Nykøbing FC, NAB og Utterslev.
Kendetegnende for begge hold er,
at de er rigtig gode til at spille sammen, og alle yder en kæmpeindsats,
når de spiller. Begge hold tabte ingen
kampe, så det bliver rigtig spændende
at følge dem fremover.
I U5 deltog klubben også med 2
hold . Jessica, Jeppe, Sebastian, Aksel, Tino og Tore skulle forsvare de
gul/sorte farver mod hold fra Nykøbing FC, 2 hold fra NAB og 2 hold
fra ØUB.
Jeg ved ikke, hvem der har lært de
her 4-5 årige børn, at der er noget der
hedder afleveringer, sammenspil, og
at det er lige meget, hvem der scorer
målene, men de er utrolig dygtige til
at beherske disse ting, hvilket også
blev bemærket af andre trænere. Jessica og drengene vandt alle deres
kampe. Jeg glæder mig også til at følge dem i de næste stævner.
Jeppe Lund, Jessica
Vesterlund og Sebastian
Rasmussen i fuld kontrol mod
NAB.
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Fra venstre ses Tore Schifter, Aksel Sørensen, Jessica Vesterlund, Tino
Askholm, Jeppe Lund og Sebastian Rasmussen modtage deres medalje.

Jessica Vesterlund, Sebastian Rasmussen og Jeppe Lund er alle koncentreret
i kampen mod ØUB
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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
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 3. SEPTEMBER 2017
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Når ungdommen og "De gamle
TGB'ere" kører ud i sommerlandet og omdeler reklamer, er
det ikke altid, man har tjekket
vejrsituationen.
Så er det godt, at Carsten Petersen, Hulemosevej, Øster Toreby kan hjælpe.
Han har sat en vejrsten op ved
sin postkasse.

