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Redaktionelt!

Af Preben Arildsen
Et fodboldår er gået, og med udgivelsen af årets sidste udgave af Klatten takker redaktionen for alle indlæg
og billeder, vi har modtaget til
klubbladet.
Viljen har været stor hos bestyrelsen, trænere, ledere, forældre,
bedsteforældre og alle tilknyttet klubben til at hjælpe redaktionen med indlæg og billeder til alle 4 udgaver.
En stor tak til de førnævnte og
klubbens sponsorer og Klattens annoncører for et godt samarbejde i
2017.
Det har igen været et år fyldt med
mange gode oplevelser, hvor træning,
turneringskampe, stævner og ikke
mindst sammenkomster og fester har
fyldt meget i det daglige klubliv.

Alt dette kunne ikke lade gøre uden
en masse ildsjæle, der kæmper og gør
et stort arbejde for klubben.
Der skal også lyde en stor tak til
mine to medredaktører Finn Jensen
og Kurt Nielsen. Uden dem ville det
ikke være muligt at lave Klatten.
Også en tak til Tage Nagel og Jørgen E. Hansen, der flittigt 4 gange om
året kører ud med klubbladet i Toreby, Flintinge, Grænge og Rykkerup
og omegn samt Finn Jensen, der har
Nykøbing F, Marielyst og Bøtø m.fl.
som sit område.
Klattens redaktion ønsker alle en
rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår!
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Klubdag
Af Henrik Romanski og Preben Arildsen
Lørdag den 11. november havde
hus- og baneudvalget indkaldt til
klubdag. Før hed det arbejdsdag, men
selvom navnet er moderniseret, er
intentionen den samme. Der skal gøres vinterklart, både på banerne og i
klubhuset.
Ca. 25 mænd og kvinder mødte op,
lige fra ungdom, ungsenior, forældre,
trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Ilse stod som sædvanlig for forplejningen, hvor der blev serveret
lækre flæskestegssandwich og drikkelse til det arbejdende folk.
På klubdagen blev det aftalt, at
man skulle sætte bedre lys op på masterne ved lysbanen. Primus motor
for dette var Claus Pihl og Rene Pedersen, der med hjælp fra 6-8 mand
fik optimeret lyset på banerne.
En stor tak til alle, der ofrede deres
fritid og arbejdskraft på klubdagen.

Målene med net blev kørt til ophold på vinterpladsen, og boldrummet
ryddet og rengjort.
Materialecontainer og -rum blev ligeledes rengjort og ryddet pænt op og
alt sat pænt på plads, og det er et ønske fra hus- og baneudvalget, at der
fremover holdes pænt orden. Husk,
det er lettere at holde orden end at
rydde op.
Vaskerummet fik også en grundig
rengøring, og kloaker, tagrender samt
støvlevask blev ordnet og er klar til
brug i 2018.
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Tak for 2017
Af Morten Refnov, formand
Så er der gået endnu et år. Det har
været mit 1. år som formand for TGB
og et begivenhedsrigt et af slagsen,
med nye opgaver og overlevering af
de tidligere opgaver til andre i bestyrelsen. Jeg skulle finde min plads som
formand med de opgaver, der er og
huske at give andre fra mig, ikke det
nemmeste i verden, men det er lykkedes alligevel.
Hvad er der så sket i løbet af året
der er gået?
- Vi har underskrevet en partnerskabsaftale med NFC omkring deres
TOP Center, som starter op i 2018 for
U10-12
- Vi får også underskrevet en samarbejdsaftale med LFFK (LollandFalster fodbolddommer klub). Denne
aftale har til formål at øge relationer-

ne mellem dommere og fodboldklubben.
- Vi har afholdt pigeraketten i
Sundby med stor succes.
- Vi har indgået et samarbejde med
kommunen/SUNDskolen om trænerspire, som vil komme og deltage i
træningen af nogen af de yngste årgange som en del af deres valgfag i
skolen.
- Der er igen i år håndbold på
programmet, hele 18 spillere har
meldt sig klar, og træningen og turneringen er i fuld gang.
- Endnu et år gået for ungdommen,
og det har igen været et år med faste
traditioner som fodboldskole, fairplay
stævne og masser af turneringsbold.
- Ungdomsrådet har afholdt deres
første arrangement, som var en stor
succes. Her skal lyde en stor ros og
tak til spillerne, som sidder i rådet for
deres arrangement. Og tak til de trænere/forældre der var til stede ved arrangementet. Jeg ser frem til at høre,
hvad de finder på i 2018.
- Støtteforeningen afholdt igen i år
afslutning for ungdommen med stor
succes. Der var stor opbakning både
fra spillere og forældre, som kom og
nød god mad og pokaloverrækkelse,
og diskotek efter spisningen.
- På seniorsiden har det været et
spændende år. Der er et stærkt sætop
omkring seniortruppen. Selv om gennemsnitsalderen er faldet, er der et
stærkt sammenhold, som helt sikkert

TGB's formand Morten Refnov.
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er grundet et stort stykke arbejde fra
trænergruppen omkring spillerne og
spillet på banen, som også ses på placeringen i tabellen. OB og Veteran
har ufortrødent kørt på, ligeså har vores kvinder fortsat gjort sig bemærket
med topplaceringer.
- Så er der startet fodboldfitness op
for kvinder - endnu en stor succes,
hvor der er rigtig mange faste deltagere. Så udfordrede de også lige vores U15-16 piger til en kamp som
endte 0-4 i pigernes favør.
- I weekenden 25.-26. november er
der blevet sat lys op i vores master, så
vi nu har endnu mere lys på klubbens
baner. Tak til vores "klubdrenge",
som har stået for dette.
- I år blev der holdt to træner-ledersponsorfester. Grunden til dette er, at
vi i bestyrelsen har valgt at rykke festen hen til slutningen af sæsonen.
Grunden til denne beslutning er, at
der kommer flere og flere opgaver i
starten af året, bl.a. indberetninger til
kommune, DIF, DBU, repræsentant-

skabsmøder osv. En anden grund er,
at i tilfælde af, at en træner stopper, så
kan vi få sagt pænt tak for denne
gang, når sæsonen er slut.
Jeg tror, det var det meste af det,
der er sket i løbet af året, men jeg har
helt sikkert glemt at nævne noget.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til
alle i og omkring klubben: Spillere,
trænere, holdledere, æremedlemmer,
den gamle garde, støtteforeningen, sponsorer, Ilse, Klattens redaktion og bestyrelsen for et godt
samarbejde og ønske jer alle en god
jul og et godt Nytår. Vi ses i 2018.
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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:

8

9

Fairplay Stævne 2017

En Del
Af Noget Større
Af Preben Arildsen
Søndag den 1. oktober 2017 blev
iflg. formanden for DBU Lolland
Falsters stævnegruppe Kaj D. Larsen
det 16. og årets sidste udendørsstævne afholdt på Toreby Stadion.
Stævnet begyndte med lidt regn,
men midt på formiddagen blev det
tørvejr, og senere klarede det op, så
arrangementet sluttede med sol og let
skyet vejr.
Fairplay Stævnet i Toreby blev ny
rekord i 2017 med 121 tilmeldte hold
og et deltagerantal på 750 ungdomsspillere fra U5 til U12 drenge og piger. Kaj D. Larsen vurderede, at ca.
2000 mennesker besøgte banerne
denne dag, og det frivillige personale
fra TGB havde en travl dag, ligesom
dagene op til stævnet også havde
krævet meget forberedelse.
Allerede fra stævnet start var der
parkeringsproblemer på Gl. Landevej

i Toreby. Nogle deltagere og deres
familier måtte gå langt for at komme
til klubben.
Fairplay vedrører alle fra spillerne,
trænerne, tilskuerne og fodboldforældrene på sidelinjen, og det er en fælles sag.
DBU Fairplay har siden 1998 arbejdet på at sætte fairplay på dagsori
samtlige
danske
denen
fodboldklubber - både på og udenfor
banen fra Superligaen til serie 6 og i
alle ungdomskampe - piger som
drenge.
Fairplay er evigt aktuelt og en
ufravigelig del af sportens ånd. For at
udbrede og fastholde arbejdet med
fairplay, har DBU fastlagt en strategi
på området, der starter hos rødderne og i det små.
Der sættes fokus på reglerne i almindelighed og på fairplay i særdeleshed. Ikke kun som et begreb, men
10

også som konkrete handlinger og gerninger.
Fairplay Stævnet bliver afholdt i
den ånd, hvor der ingen taber er, kun
vindere. Således er der medaljer til
alle spillerne, der kan gå hjem med
følelsen af, at de har været til et stævne, hvor alt har været fairplay.
En stor tak til DBU Lolland Falster, TGB og alle, der har ydet en stor
indsats ved stævnet.
Alle mulige steder på Gl. Landevej
var optaget af parkerede biler.
Foto: Preben Arildsen

- bolden er ikke ude Mogens Mika - den har ikke sluppet stregen...
Foto: Preben Arildsen
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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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Dengang det var FØR!!
Af Povl Holm
Når man stifter bekendtskab med
det store og imponerende sportsanlæg
midt i landsbyen Toreby, går tankerne
hos en gammel TGB´er ofte tilbage
til, DENGANG DET VAR FØR!!
Det har vist sig, at mine tidligere
indlæg i KLATTEN om gamle dage
også har haft en vis interesse blandt
den yngre generation af fodboldspillere. Derfor er det måske en god ide
at fortælle noget om min første tid i
TGB, som jeg blev medlem af som
10-årig i 1938, kom på drengeholdet
og skulle debutere som højre halfback
på banen i Soesmarke. Samme sted
skulle juniorholdet spille en vigtigere
turneringskamp, og da der manglede
en spiller her, kom jeg bitte splejs til
at spille mod de meget større drenge
på juniorholdet. Jeg blev jordet flere
gange og fortrød ofte, at starten blev
så tilfældig og uretfærdig. Før den tid
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spillede vi knægte fodbold på marker,
veje, moser, gårdspladser eller i haver. Det at spille fodbold var en sund
fritidsbeskæftigelse og udviklede et
godt kammeratskab og sammenhold.
Det blev ikke til ret mange kampe
på førsteholdet, men i kampen mod
Frem Sakskøbing ved invielsen af
stadion i Radsted scorede jeg dog
som centerforward sejrsmålet til 1 –
0. Under min soldatertjeneste fik jeg
lejlighedsvis fri for weekend-vagt
under påskud af at skulle spille en
vigtig fodboldkamp. Det skete så på
2. eller 3. holdet!!!
Der var kun én fodboldbane i
Grænge med et rødmalet skur som
omklædningsrum uden toilet og vand.
Om aftenen var banen forbeholdt seniorspillerne til træning, for de unge
behøvede ingen træning, når de spillede derhjemme og i øvrigt cyklede så
meget hver dag og til kampe uden-

sogns. Banen benyttedes af seks hold
og var derfor meget nedslidt især foran målene. Mange forhold var fundamentalt anderledes end nu, f.eks.
frarådedes det at drikke før en kamp
og i pausen, da væske-indtagelse
“kunne medføre sidesting”.
Der uddeltes ikke gule kort eller
foretoges midlertidige udvisninger.
Ved slagsmål o.l. kunne spillere udvises. Linjevogtere kunne ved kampe i
de lavere rækker være tilskuere, der i
øvrigt kun vinkede for indkast.
Ved beregning af holdenes placeringer (“Fodboldstillinger”) benyttedes målaverage, d.v.s. egne mål
divideret med modstandermål og ikke
som nu målforskellen.
Der opkrævedes entre ved førsteholdskampe, men de største indtægter
stammede fra sommerstævner ved eller på Grænge stadion og boldklubballer i SALEN i Toreby (nu
Forsamlingsgården). Der var størst
besøg til ballerne nytårsaften med tre
til fem-mands orkester, og hvor en
politibetjent ved indgangen kontrollerede, at medlemsforholdet til TGB
var i orden.
EFTERLYSNING:
Jeg ville så gerne have beskrevet
bygningen af det nye og elegante
klubhus med tegning og fotos, men
det er ikke lykkedes at finde noget
materiale. Klubhuset blev indviet 2.
august 1942. Redaktionen efterlyser
især fotos af klubhuset, der brændte i
begyndelsen af 1970´erne.

TGB' ældste medlem Povl Holm
sammen med yngste medlem Njord på
mor Winnie Refnovs arm.

Glædelig jul

Njord på farmand Morten Refnovs
arm.
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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
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Årets ungdomsspillere i TGB

Hallen den 7. oktober 2017 blev følgende kåret som årets ungdomsspillere i deres kategori:

Af Henning Danholt
Ved Støtteforeningens store afslutningsfest for ungdommen i Toreby

Årets pigetalent er Cecilie
Fjordbak Hildebrand Hansen.
Hun er en god spiller, som spiller
på U14-U15 og U16.
Hun spiller højre back på U16
holdet, tænker fodbold, og er god
til at spille de andre, ligesom hun
får fat i meget.
Hun løber hurtigt, og når man
tror, at den når hun ikke, gør hun
det alligevel.

Årets pigespiller er i år Laura
Olesen U16.
Hun spiller godt, får fat i meget,
løber hurtigt og er god til at spille
de andre.
Hun kommer med frem og ligger
bolden godt ind over.

22

Årets ungdomsmålmand er Mathilde Tambour Johansen fra U16.
Hun er en god målmand, som gerne vil lære noget nyt, og når hun bliver ældre, bliver hun meget bedre.
Hun har det i sig, der skal til for
at blive en god målmand.

Årets drengetalent er i år Alexander Lollike, som spiller på U15.
Han har kontrol med bolden, dribler godt og arbejder godt.
Han er god til at spille de andre,
og kan spille mange pladser.

Årets ungdomsspiller er Tobias
Madsen U15.
Han er en god spiller, som er over
hele banen, som kæmper godt, og
spiller de andre godt, ligesom han
har et godt skud.
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Serie 3
Af Allan Petersen
2. holdet siger tak for i år 2017.
Det har været et fint år og trods en
formnedgang midtvejs i sæsonen og
et hav af forskellige spillere, har det
været et godt år. Masser af god bold
og god hygge.

Tom, Ringsing og AP har hjulpet til
på sidelinjen, medens Adam Drejer
har gjort et kæmpe arbejde med at
sætte holdet. TGB håber at se alle og
flere til igen næste år.
Håbet er at finde en god 2. holds
træner.

Bagerst fra venstre: Allan Petersen, Tom Christensen, Jeppe Dahlbom,
Simon Kristensen, Morten Bager Jørgensen, Rasmus Lundstrøm, Nick
Bækkel (anf.) og Kim Nielsen.
Forrest fra venstre: Anders Kallemose, Karsten Johansen, Kim Andersen,
Anders Ringsing og Karsten Kolters.
På billedet mangler blandt andet: Kenneth Thyge, Danni Wehlast, Adam
Drejer, Lasse Bo, Christian Reckendorff, Janik Sunke, Svend Knudsen,
Tobias Nørskov, Andreas Holm og Aske Christensen.
Foto: Basse
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... slutstilling for Serie 3 efterår 2017:
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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.
Kontingentet kan også betales via PBS
MVH
Bestyrelsen
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2. juledagsstævne
AC biler og TGB inviterer til det traditionsrige
indendørsstævne 2. juledag i Toreby Hallen.
Vi har i år for første gang lavet et samarbejde med AC Biler Nykøbing F., som
gør det muligt, at vi igen kan afvikle stævnet som et Grand Prix Masters (GPM)
og dermed indgå i DM serien.
Vi håber at gense de bedste hold, så vi atter kan vise indefodbold på
allerhøjeste niveau. Som altid vil der også i år 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 herefter spiller knockout til og med finalerne. Alle
kampe har en varighed af 7 min. Finalerne spilles dog som 2 halvlege af 5 min.
Vi gentager succes’en med en DJ, der kommer og sætter gang i festen, når vi
når til de rigtig spændende kampe.
Tifo.Sport videofilmer og livestreamer alle kampe i GPM-rækken samt nogle af
de andre afgørende kampe.
28

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.
Tilmeldingsfrist: 15.december via formular - se under stævneoversigt
på indefodbold.dk her (link). Tilmeldingen er endelig registreret, når
betalingen er modtaget.
Betalingsfrist: 15. december og beløbet skal overføres til Nordea reg.nr. 2650
- kontonr. 5498 384 112.
Præmierne:
AC Biler (Herre-elite-rækken)
1. pladsen: 10.000 kr.
2. pladsen: 3.000 kr.
3. pladsen: 1.000 kr.
Toms Have Park & Anlæg (Herre Hygge)
1. pladsen: 550 kr.
+ 30 ølbilletter.
2. pladsen: 550 kr.
Ipsen EL & Toreby Købmandshandel (Mix-rækken)
1. pladsen: 1.500 kr.
2. pladsen: 550 kr.
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Lars Hansen 29459650
SPONSORERNE ER:
AC Biler www.acbiler.dk
Tom's Have www.toms-have.dk
Ipsen EL & Toreby købmandshandel www.ditJohnJohns Cafe Torebyhallen
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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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Mit første år i TGB´s bestyrelse
Af ungdomsformand Lars Hansen
Jeg blev ved årets start valgt til
TGB´s bestyrelse og efterfølgende
delegeret som ungdomsformand. Det
har været et begivenhedsrigt år, og
jeg har mange gode oplevelser at se
tilbage på. Det at være en del af en
fodboldklubs bestyrelse, er helt nyt
for mig, og jeg har benyttet mig af et
gammelt huskeråd, der lyder nogenlunde sådan her: Der er en grund til,
at man er født med 2 ører og en
mund! Så jeg har lyttet og set mindst
dobbelt så meget, som jeg har talt. Og
der har været så rigeligt på paletten.
Vi har mange ungdomsmedlemmer
i TGB, og vi stiller op til kamp i flere
rækker. Det har været en fornøjelse at
se glade piger og drenge komme til
træning og kamp i al slags vejr. Forhåbentligt varer det mange år, før vi
igen skal opleve et år med så meget
regnvejr, som det har været tilfældet i
år. Det har medført banelukninger i
tide og i utide, og man kunne ønske
sig, at græsplænerne var ligeså seje
som vores børn og unge spillere. De
lader sig nemlig ikke sådan lige slå
ud og trodsede gerne vejrguderne og
trænede i regn og blæst på skolebanen i stedet.
Men de har ikke været der alene.
TGB har heldigvis en kæmpe stab af
dygtige dedikerede ungdomstrænere,
der heller ikke lader en smule regn
komme i vejen for at udføre deres
gerning med smittende begejstring og
stor ærekærhed. Jeg er imponeret
over den vedholdenhed, jeg har set så
mange eksempler på i løbet af året.

Der er fra marts/april til oktober/november mindst 2 træningspas
og for det meste en eller flere kampe
for trænerne at tage sig af, uge efter
uge. At vi har medlemstilgang er et
skulderklap til trænerne og måske
især til vores pigekoordinator Martin
Ørsted, men I skal også have et stort
skulderklap med fra mig i denne artikel. Til jer forældre og andre tilknyttede til ungdomsspillere vil jeg give
en opfordring. Send en venlig og taknemmelig tanke til trænerne og sig
det gerne ligeud til dem. Dem, der
samvittighedsfuldt hjælper jeres børn
på vej i den bedste fritidsaktivitet af
dem alle. Sig tusind tak for, at de
gang på gang i al slags vejr møder op
og yder deres allerbedste.
Jeg er ligeledes imponeret over den
hjælpsomhed, som forældre, bedsteforældre og andre omkring TGB lægger for dagen. Det var ikke muligt at
drive en klub som TGB, hvis ikke I
hjalp til. Det gælder alle arrangementer i løbet af året, hvor der er mange,
der giver en hånd med. Det kan være
til opstilling, nedpilning, pandekagebagning, udsalgsbod, uddeling af reklamer og telefonbøger, og jeg kunne
blive ved. Det er en stor fornøjelse at
være en del af!
2017 blev året, hvor ungdomsrådet
kom i gang. 9 friske unge mennesker
repræsenterede deres respektive årgange under en møderække og afholdte kort efter sommerferien et
hyggeligt og velbesøgt arrangement i
TGB´s klubhus. Voksne omkring de
unge støttede og hjalp på vej, og vi
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TGB`s ungdomsformand Lars
Hansen
ser frem til en spændende udvikling
for ungdomsrådet - en udvikling der
skal styrke de unges tilknytning og
ejerskab i klubbens liv.
TGB afholdte igen i år fodboldskole i DBU-regi, og det blev en kæmpesucces, som sædvanligt fristes jeg at
tilføje. TGB afholdte med stor hjælp
fra "vores egne skolepiger" Pigeraketten ved SUNDskolen med 75 deltagere. Der var rekordtilmelding med
hele 117 hold til årets sidste stævne,
nemlig fair-playstævnet også i DBUregi. TGB´s utrættelige støtteforening
var værter for en kæmpefest, der rundede sæsonen for ungdommen af.
I løbet af året har der været mange
gode resultater, vi kan være stolte af.
Drengenes U-13 hold vandt deres
række blandt 10 hold fra Lolland-Falster og Sydsjælland og havde også
spillere med til den traditionsrige turnering Sonnenschein Cup, hvor de
med hjælp fra nogle af vores U-14
drenge og piger vandt en flot sølvmedalje. Vores ældste piger i ung33

domsafdelingen bidrog i høj grad til
at SUNDskolen kom langt i Ekstra
Bladets skoleturnering. De tabte efter
en meget lige kamp på straffesparkskonkurrence i 6. runde. Mange andre
hold har vist fine resultater, og der
skulle en meget omfangsrig udgave
af "Klatten" til for at nævne dem alle.
Det allerfineste, det der står skarpest på min nethinde, er dog den
glæde og gejst, jeg ser i vores ungdomsspilleres øjne, når de møder op.
Det være sig til træning, kamp eller
stævner, til fest eller måske endda,
når de skal "udnyttes" til reklameomdeling. Et dejligt gåpåmod der giver
store løfter for fremtiden.
Tusind tak for i år til bestyrelsesmedlemmerne omkring mig, de gamle og flittigt prøvede kræfter, der
trækker et større læs, end man måske
tror. Tak til spillerne, tak til forældre
og andre pårørende, tak til støtteforeningen, tak til vores sponsorer, tak til
Ilse for godt humør, dejlig mad og et
rent klubhus. Tak til Preben Arildsen
og resten af teamet omkring "Klatten" for at vedblive med det fantastiske arbejde der gør, at TGB er en af
de få fodboldklubber tilbage med et
klubblad. Tak til alle jer TGB´ere der
hele tiden hjælper til på klubdage, ja
på alle dage med alverdens praktiske
ting og meget andet.
Jeg tillader mig på ægte kennedy´sk, at definere TGB´s DNA som:
"Spørg ikke hvad TGB kan gøre
for dig, spørg hvad du kan gøre for
TGB"
Med disse højtravende ord ønsker
jeg jer alle en god jul og et godt
nytår, og jeg håber, vi ses på banerne
og i klubhuset igen og igen i 2018.

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
34

35

U 13
Ny sæson - Nye jagtmarker

Herefter mødte vi Haslev en
gråvejrsdag i september. De var bare
gode, og vi tabte 6-1. Men-men-men dette blev vendt til en skrivebordssejr
på 3-0 fordi Haslevs træner havde
glemt at sende holdkort ind.
16. september spillede vi ude mod
Næstved. TGB var bedst i 1. halvleg,
der blev vundet med 1-0. I 2. halvleg
var Næstved bedst, og fik fortjent
udlignet til 1-1. En rigtig god kamp
med fin support af vore mange faste
tilskuere.
TGB - Holmegaard!
En god og lige kamp med masser
af godt fodboldspil af begge hold.
Desværre så dommeren et straffespark til Holmegaard, som ingen andre
så. 1-0 og senere 2-0. Mange chancer
til begge hold, bl.a havde TGB 2
stolpeskud.

Af Søren Windelev (en af De Gamle)
Så forlader vores talentfulde U13
de lokale omgivelser og skal forsøge
at samle points på Syd- og
Midtsjælland.
Første kamp var dog ude mod
Frem Saxkøbing. Der skulle lige
"bankes lidt rust af", men så blev de
Hvide kørt over med 6-0. Det tog så
meget på hjemmeholdet, at de trak sig
fra turneringen - altså ingen points til
TGB.
Næste kamp var hjemme mod
Præstø, der viste sig som en god
modstander. De Gule vandt dog efter
en flot kamp med 3-0.
TGB - Toksværd/Olstrup
3-0 til hjemmeholdet da udeholdet
meldte afbud.
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TGB - Sydsjælland!
Udeholdet startede bedst og kom
foran 1-0. De Gule kom dog godt tilbage og vandt fortjent 3-1 i en til tider lidt hårdt spillet kamp. Flot
kæmpet.
D. 6 oktober (en kold og regnfuld
lørdag formiddag i Herfølge) glemmer hjemmeholdet ikke lige med det
samme. De Gule startede som en
hvirvelvind og vandt 1. halvleg med
7-1. 2. halvleg blev kørt stille og roligt hjem med 2 scoringer, så slutresultatet blev 9-1. Der kunne måske
være blevet lidt spænding, hvis ikke
vores keeper havde stået en fremragende kamp.
Sidste kamp i år blev spillet søndag
formiddag kl. 10.00 i Herlufsholm.
Det blev en meget lige og velspillet

kamp, hvor vi var bagud med 0-1 efter 1. halvleg.
De Gule ville bare vinde, og midt i
halvlegen udlignede de, og jublen var
stor, da sejrsmålet blev scoret 2 minutter før slutfløjtet.
Jublen var ikke mindre hos spillerne og de mange fremmødte supportere, da det viste sig, at TGB netop
havde spillet sig til FØRSTEPLADSEN i deres række. Meget flot afslutning på et flot efterår.
Tak til drengene for god underholdning, til træner Henrik og til
alle de faste supportere, der møder op
i al slags vejr.

Herover vises stillingen for Toreby-Grænge Boldklubs U13 drenges flotte
debut i den sjællandske turnering efterår 2017.
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Reklameomdeling
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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Klattens deadline for 2018
Klattens redaktion er klar i 2018 til at modtage en
masse indlæg og billeder, gerne så vi får en masse at
lave.
Under den hårdtarbejdende redaktør kan I se deadline for hele 2018.

1. udgave 11. marts 2018
2. udgave 03. juni 2018
3. udgave 16. september 2018
4. udgave 02. december 2018
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Toreby-Grænge Boldklub takker klubbens sponsorer og annoncører
for et godt samarbejde i 2017 og ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt godt nytår.
La France Blomster
LF Bådservice v/Otto Johansen
London Bilvask, Nykøbing Falster ApS
Ma'tanken
Marius Mortensens Eftf. A/S
Martin Ørsted Grafisk Design
Mijama A/S
MP Alarm og Låseteknik
Nielsen & Rønne A/S
Nordea
Nykredit
Philip Pilemand Tømrer & Snedker
ApS
Primatag A/S
Provi
Radsted Gartneri
Radsted Haveservice
René Pedersen
Raaco A/S
SOS Dansk Autohjælp (Sivklipperen)
Sportigan Sakskøbing/Læder & Sport
A/S
STARK Nykøbing F.
Stendahlgaard Murerfirma
Storms Multiservice
SUBARU Clausen & Larsen I/S
Suhrsminde Ridecenter
Th. Rasmussen
Toms have – Park og anlæg
Toreby Købmandshandel
Toreby L. Karrosserifabrik A/S
Troels Jørgensen Entreprise A/S
Tømrer- og snedkermester Rene
Pedersen
Ubbesen og Sørensen A/S
Ungdomspension Nr. Alslev
Vikima Seed A/S
Vulkan Cykler v/Chano Nagy
Windturbs

AC Biler
A/S C. Aarslew-Jensen
Advice Ejendomsadministration
AL-SIKRING
Anders Ringsing
Anita's Fotoshop Aps
Anja Kolters laser- og akupunktur
Klinikken
Asgaard Entreprenørfirma
Au2parts Lolland-Falster
BERA Stillads- & Liftudlejning
Bog&idé
Buxbom's Frugt
Buxbom's Frugt
C. Palle Snedker- og Tømrermester
CELF
Chalot Hair
Colour Plus
DanBolig
DanCenter Marielyst
Danske Bank
DLG
Dorte Viggers Ringsing
ENELCO ApS
Eurographic A/S
F.B. Auto Service
Flintinge gl. Savværk
Flintinge Gl. Savværk v/Jane Krause
Fyrodan A/S
Gartneriet Østergaard v/Henrik Lund
Glarmester Brian Pedersen
Guldborgsund Kloakservice
Guldborgsund Tegnestue
Idestrup El ApS
Ipsens El v/Michael Ipsen
J-F Entreprenør
JKE DESIGN v/Milling Køkken & Bad
Jyske Bank
Knud Jensen ApS
Kongegaarden Murerfirma
Kvickly Nykøbing F

Ødegaard Biler A/S
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 11. marts 2018
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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!

