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Toreby-Grænge Boldklub

Årets fodboldklub på Lolland-Falster 2017

Ved DBU LF's repræsentantskabsmøde lødag den 27. januar 2018 blev
TGB udnævnt til årets fodboldklub 2017.
Mogens Mika t.v. fra DBU LF overrakte pokalen til TGB's formand
Morten Refnov.
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Redaktionelt!

Af Preben Arildsen
Dette års første udgave af Klatten
udkommer tidligere end de foregående år – normalt i maj måned. Det
skyldes, at vi altid på det her tidspunkt har rigeligt med stof, så redaktionen har besluttet, at bladet
udkommer én gang hvert kvartal –
marts, juni, september og december.
Sidste år var der stor vilje hos
TGB’s fodboldfolk til at indsende artikler og billeder til klubbladet, og vi
håber og tror på, at interessen i år bliver mindst lige så stor.
Der er kommet et par nye ansigter i
TGB’s bestyrelse. Jonatan Jørgensen
er indtrådt i stedet for Adam Dreyer,
og Niels Schifter er ny suppleant, da
han afløser Thomas Stein som kontakt til håndboldafdelingen.

TGB’s Støtteforening har også udskiftet et par medlemmer af bestyrelsen. Henrik Romanski valgte at
udtræde 1 år før tid, og Morten Wilkki blev valgt for 1 år og indtog straks
formandsposten. Henriette Romanski
ønskede ikke genvalg og blev afløst
af Christina Ørsted som suppleant.
Det bliver spændende at følge 1.
holdet i Serie 1’s oprykningsspil til
LF Serien. Skulle det lykkes at rykke
op, vil det være en fantastisk præstation af cheftræner Jesper Bøgh og
holdet, så mød op til holdets kampe
og støt det meget unge hold.
Redaktionen ønsker alle en god
fodboldsæson 2018.
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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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TGB's bestyrelse 2018
Morten Refnov
Formand
Øko./adm., Cafeteria, Kluboffice, Kontingent og Klatten
Tlf.: 25 17 96 12
morten@fam-refnov.dk
Bjarne Boesen
Næstformand/Sekretær
Øko./adm., Torebyhallen og Sports- og idrætsråd
Tlf.: 29 62 58 60
bbohome@mail.dk
Winnie Refnov
Kasserer
Økonomi/administration og Kontigent
Tlf.: 28 89 81 84
winnie.refnov@gmail.com
Lars Hansen
Ungdomsformand
Sponsorer, Kontakt Støtteforeningen, Hus/Bane og ungd.udvalg
Tlf.: 29 45 96 50
leghansen@gmail.com
Jonatan Jørgensen
Seniorformand
Seniorudvalg
Tlf.: 28 79 38 25
jojs@a-bove.dk
Flemming Pedersen
Sponsorudvalg (formand)
Materialeindkøb og Økonomi/administration
Tlf.: 23 11 57 80
fsp@mail.tele.dk
Per Fyhr
Ungdomsudvalg
Pigeudvalg, Hus/bane, Indendørsudvalg og 2. juledag
Tlf.: 60 66 20 37
perognille@hotmail.com
Martin Ørsted
Suppleant/Pigekoordinator
Pigeudvalg, Ungdomsudvalg, Hjemmeside/sociale medier og
Fodboldfitness
Tlf.: 22 74 39 93
martin@martinorsted.dk
Niels Schifter
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Håndbold og Sponsorudvalg
Tlf.: 27 77 86 49
niels.schifter@alfalaval.com
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Menigt medlem
Tlf.: 51 18 66 66
christel.romme@yahoo.dk
Mie Malmskov
Menigt medlem
Tlf.: 41 19 44 09
miemalmskov@yahoo.dk
Anders Ringsing
Menigt medlem
Tlf.: 40 41 89 79
a@stakkehavegaard.dk
Gert Madsen
Suppleant
Tlf.: 30 49 81 18
gertmadsen307@gmail.com
Christina Ørsted
Suppleant
Tlf.: 28 43 78 84
cor@regionsjaelland.dk

7

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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TGB's Generalforsamling 2018

Af Preben Arildsen
Tirsdag den 30. januar 2018 blev
de 37 fremmødte medlemmer budt
velkommen til den ordinære generalforsamling af formand Morten Refnov, hvorefter klubsangen blev
sunget.
Finn Jensen blev valgt til dirigent,
og han udpegede Knud-Erik Wiell og
Henrik Romanski som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Morten Refnov, der
bl.a. kunne fortælle, at den traditionsrige fodboldskole blev afholdt i uge
26 med deltagelse af 96 børn i alle
aldre.
Fairplaystævnet under DBU LF
blev igen en succes med stor tilslutning af 121 hold. Vejret var ikke med
i begyndelsen, men en masse glade
børn og forældre fik en god dag, takket være alle de frivillige hænder.

Spisning af gule ærter er en hyggestund for "de gamle".
Fra venstre: Kurt Nielsen, Finn Jensen Povl Holm, Hans Duus, Tage Nagel
(hårtop), Henning Danholt, Knud Jensen og Hans Nielsen.
Foto: Preben Arildsen
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Ungdomsrådet har afholdt deres
første arrangement med stor succes,
hvor 56 deltagere fra ungdomsholdene fra U12 og op deltog.
Pigeraketten genopstod under ledelse af pigekoordinator Martin Ørsted. Der har været en god dialog
med SUNDskolen og SFO, så succesen gentages igen i år.
Kæmpe tak til Støtteforeningen,
der stod for afholdelse af ungdomsafslutningen i Torebyhallen. 250 personer mødte op og der blev uddelt
pokaler, vandrepokaler med input fra
Henning Danholt, der i årets løb har
set en masse ungdomskampe for at
finde spillere, der havde gjort sig bemærket.
Det har været et spændende år på
seniorsiden, hvor der har været et
stort setup omkring seniortruppen.
Selvom gennemsnitsalderen er faldet,
er der et stærkt sammenhold i truppen. Holdet har klaret sig rigtigt godt
under træner Jesper Bøgh og er kommet i forårets oprykningsspil til LF
Serien.
2. holdet har med hjælp fra oldboys og veteraner klaret sig flot i Serie 3 med en 3. plads. Tak til Adam
Dreyer, Tom Christensen og Allan
Petersen for at tage hånd om holdet.
Der har været stor tilgang til oldboys, som sluttede på en flot 2. plads,
3 point efter NFC. De gamle drenge
er ikke færdige endnu, da de stadig er
med i pokalturneringen med sejre
over Tingsted og Solrød. Næste kamp

venter onsdag den 18. april på hjemmebane mod Hvidovre.
Veteranerne fortsætter stilen med 2
8-mandshold og sluttede på en 3. og
4. plads.
De jernhårde ladies kører fortsat i
vanlig stil med Merete Pedersen ved
roret, og udfordrer de unge piger i 8mands rækkerne. På trods af barsel
og små skavanker til de aldrende ben,
formår de at holde sammen og hive
nye spillere ind til erstatning for de
fraværende, og fastholde vigtigheden
af sammenhold og venskab forenet i
den gule trøje.
Holdet sluttede på en 2. plads, kun
overgået af Vordingborg.
Fodbold Fitness for kvinder startede op i 2017 under ledelse af Stine
Bendsen og Christina Ørsted.
26 kvinder mødte op den i bidende
kulde til det første træningspas den 6.
april 2017, hvilket iflg. DBU instruktøren var danmarksrekord.
Håndboldafdelingen
fortsætter
ufortrødent, hvor der nu er 19 spillere. Tak til Niels Schifter, som har
taget over og er talerør for håndbolden, så klubben kan følge med i,
hvad der sker.
Klubben har startet et klubudviklingsprojekt, som tager udgangspunkt
i klubbens mulighed for at sætte ind
og gøre klubben mere attraktiv, både
for spillere, trænere og sponsorer. Arbejdet er i tæt samarbejde med Martin Boesen fra DBU LF.
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En samarbejdsaftale er underskrevet med Lolland-Falsters Fodbolddommerklub med det formål at øge
relationerne mellem dommere og
klubben. Vi stiller klubben til rådighed for deres arrangementer, til gengæld køber de forplejning m.m., og vi
bliver indbudt gratis til at deltage.
En partnerskabsaftale er indgået
med NFC ang. Top Center for U10-12
talenter. Klubben indstiller de bedste
spillere, men de skal være mellem de
2-5% bedste på Lolland-Falster.
Der blev afholdt 2 træner-ledersponsorfester i 2017. Bestyrelsen har
valgt at flytte festen til slutningen af
sæsonen. Grunden er, at der i januar
er kommet flere og flere opgaver med
indberetninger til kommunen, DIF,
DBU samt Unionens repræsentantskabsmøde m.m.
Årets træner-leder blev Henrik Romanski.
Klubben har fået 3 nye dommere
fra vores ældste pigehold. Klara Kok,
Clara Stefaniuk og Hannah Pedersen
er klar til at fløjte i de yngste rækker.
Vi genoptog deltagelse i Store-Lege-Dag i Toreby med TSG som
primos motor og den årlige juletræsfest i Torebyhallen med 150 deltagere.
Klubben er begyndt at opbygge et
samarbejde med TSG om fælles arrangementer og sparring på tværs. Jo
mere vi står sammen, jo stærkere er vi
overfor kommunen, når vi gerne vil
have noget til Toreby.
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Toreby-Grænge Boldklub blev kåret til årets fodboldklub på LollandFalster. I begrundelsen for valget blev
der lagt vægt på de mange tiltag i
klubben:
- Fodboldfitness
- Pigeraketten
- Klubudviklingsprojekt
- Stor fremgang i de mindste årgange
både piger og drenge
- Bliver vi spurgt om vi ligger baner
og klubhus til arrangementer, siger
vi aldrig nej
- Vi deltager i stort set alt, som DBU
LF tilbyder.
Formanden sluttede sin beretning
med en stor tak til klubbens sponsorer
og annoncører i klubbladet Klatten og
til alle, der har ydet en indsats i 2017.
Beretningen blev godkendt.
Kasserer Winnie Refnov gennemgik regnskabet for 2017, der viste et
underskud på kr. 50.715,63, hvilket
blev begrundet med, at kontingent
blev væsentligt mindre end budgetteret p.gr.a., at flere seniorer er blevet
slettet som følge af kontingentrestance, ligesom 2 træner-leder-sponsorfester belastede budgettet. Lene Peiter
Andersen tilbød sig som indpisker til
kontingentopkrævning og skal fremover samarbejde med kassereren og
kontingentopkræveren.
Sponsorindtægterne blev også
mindre end forventet.
Kommunens tilskud bliver mindre
år efter år, og det gjorde sig også gældende for 2017-regnskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne nyder gule ærter og smørrebrød før
generalforsamlingen.
Fra venstre: Winnie Refnov, Morten Refnov, Per Fyhr, Lars Hansen og
Flemming Petersen.
Foto: Preben Arildsen
Regnskabet blev godkendt.
Anders Ringsing foreslog, at man
skulle spare på cafeteriaet, rengøring
Bestyrelsen foreslog uændret konog tilsyn, da fortjenesten ikke stod i tingent, men Oldboys og Veteranerne
forhold til udgifterne. Morten Refnov havde indsendt forslag om en kontinsvarede, at det er det sidste sted, der gentnedsættelse for dem, da de beskal spares. Ser man på andre klub- grundede det med, at de kun spiller
ber, hvor frivillige varetager denne 10 kampe om året, hvilket er 150
funktion, har klubberne store proble- kroner pr. kamp. (Ved en gennemmer med at skaffe frivillige til rengø- gang af holdopstillingerne i 2017 for
ring og betjene cafeteriaet. TGB får seniorer, viser det sig, at en del OB
stor ros fra DBU LF og andre klub- og Veteraner optræder flere gange på
ber, for at alt er velfungerende i klub- seniorholdene, så 10 kampe pr. år
ben, og derfor arrangerer DBU LF og holder ikke – red.)
Lolland-Falsters
Fodbolddommer
Forslaget blev nedstemt.
Klub mange arrangementer i TGB.
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En veloplagt bestyrelse smiler til fotografen:
Fra venstre: Martin Ørsted, Lars Hansen, Per Fyhr, Winnie Refnov,
Flemming Petersen, Morten Refnov og Bjarne Boesen.
Foto: Preben Arildsen
Valg til bestyrelsen blev følgende:

Revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – genvalgt
På generalforsamlingen blev Jens
Holck og Käthe Pedersen udnævnt til
æresmedlemmer. (Se side 42 og 46).

Valg af bestyrelse:
- Morten Refnov – genvalgt
- Flemming Petersen – genvalgt
- Bjarne Boesen – genvalgt
Valg af bestyrelsesrepræsentant:
- Adam Dreyer – ønskede ikke genvalgt
- Jonatan Jørgensen – nyvalgt

Formanden takkede for deltagelse
og god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede med klubsang og et
3-foldigt HURRA for TGB.

Valg af suppleanter:
Bestyrelsen:
- Martin Ørsted – genvalgt
Repræsentant:
- Thomas Stein – ønskede ikke genvalgt
- Niels Schifter – nyvalgt

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
- formand Morten Refnov
- næstformand/sekretær Bjarne
Møller Boesen
- kasserer Winnie Refnov
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Lars Hansen
- Jonatan Jørgensen
- Flemming Pedersen
- Per Fyhr

Revisor:
- Sonja Wiell – ønskede ikke genvalgt
- Preben Arildsen – nyvalgt
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Suppleanter:
- Martin Ørsted
- Niels Schifter
Ansvarsområderne kan ses
TGB's hjemmeside – tgb-info.dk

på

Formand Morten Refnov
fremlægger bestyrelsens beretning,
der grundigt beskrev 2017's
aktiviteter i klubben.
Kasserer Winnie Refnov lytter
opmærksomt til.
Foto.Preben Arildsen

Alle stod op, da generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt HURRA for
TGB.
Foto. Preben Arildsen
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Fodbold Fitness for kvinder

Fodbold Fitness kan også være afslappende, her med tæppe og pude.
Mindfulness træning er godt for krop og sjæl.
På billedet ses fra venstre: Line Andersen, Susanne Petersen, Lene Andersen
og Vibeke Svensson
Af Stine Bendsen
I uge 43-2017 startede Fodbold
Fitness indendørs.
Vi er fortsat med stort fremmøde. I
gennemsnit er vi ca. 15 friske kvinder
til træning hver torsdag.
Da det er svært at spille fodbold i
en lille gymnastiksal, har træningen
været mest fitness præget, blandet
med en masse leg.
Vi har også haft besøg af forskellige gæstetrænere og har forsøgt os
med bl.a. Floorball, Zumba og Mindfulness.
Fælles for alle træningerne er det
høje humør og især lattermuskel træning.

I december afholdt vi årsafslutning
hos JohnJohn, hvor der var personlige
Fitnisse diplomer til alle.
Årets Fodbold Fitnisse blev Käthe
Petersen.
Trænerteamet vil gerne takke de
modige kvinder for deres store opbakning og støtte dette første år med
Fodbold Fitness og for altid at være
med på vores påfund og jeres deltagelse.
Vi kunne ikke gøre det uden jer
Vi ser frem til den kommende sæson og jeres dejlige selskab.
Der er altid plads til flere friske
kvinder.
Så mød glad op - vi træner hver
torsdag kl. 18-19.
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Velkommen til 2018
Af Morten Refnov
Jeg vil starte med at sige tak for
sæsonen 2017, og velkommen til et
nyt år og en ny sæson i TGB i 2018
Velkommen til spillere - trænere forældre - bedsteforældre - Ilse - vores passive medlemmer - æresmedlemmer - den gamle garde - sponsorer
- samarbejdsklubber og alle gæster,
der kommer i klubben, når der er
kampe og stævner.
Så er det lige oppe over. De første
træningskampe er blevet spillet, og
jeg håber, alle vores hold er kommet
godt ind i det nye år. Træningen er
startet ude for rigtig mange af klubbens hold - både senior og ungdom.
Den foregår ude på kunststofbanerne
i NFC Nord og Syd, men jeg håber
selvfølgelig på, at vores baner bliver
klar, så alle vores hold kan komme
hjem i klubben og træne, så der igen
kommer liv i klubhuset, og ej at forglemme vores mindste årgange i
Sundby, som sikkert også går og tripper for at komme på græs, så snart det
bliver lidt varmere i vejret.
Visionerne fremadrettet - der er
mange - nok også for mange, men er
man ikke visionær, går man i stå.
Nogen af dem er allerede sat i søen,
andre skal der arbejdes lidt med. Mine visioner bliver ikke til noget, hvis
jeg ikke havde så godt samarbejde
med resten af bestyrelsen, som også
er fulde af ideer. Kunne heller ikke nå
i mål, hvis det ikke var for alle dem,

der arbejder uden for bestyrelselokalet.
Visioner:
De har ikke ændret sig fra sidste år,
og det har givet pote på flere af de
områder, som klubben har arbejdet
med. Det flotteste er nok, at vi blev
”Årets Fodboldklub 2017”, virkelig
flot. Noget, som alle i klubben kan
være stolte af. For, som jeg skrev på
facebook, så er det ikke muligt uden
alle jer, der kommer i klubben, om
det er spillere - trænere - frivillige den gamle garde - redaktionen på
klatten - Ilse og æresmedlemmer, ja,
alle der bruger lidt af deres tid i klubben. Så igen stort tillykke til jer alle
med kåringen.
- Ungdomsrådet fortsætter, og jeg ser
frem til de kommende møder, og
hvad de byder ind med.
- Klubudviklings projekt, hvor bestyrelsen har underskrevet en kontrakt
med DBU Lolland-Falster fortsæt
ter, hvor målsætningerne er som
flg.:
1. ”Gul” tråd for U13 – Senior ( trænere + selve træningen ).
2. Fastholdelsesprojekt for ungdom.
Fortælle historierne. PR - internt
som eksternt.
3.Flere
ungdomskampledere
til
klubben. Her har vi i 2017 fået
uddannet 3 ungdomsspillere til
dommere
4. Forventningsafstemninger - Foræl18

Ligger man inde med forslag,
spørgsmål eller lign., som man ønsker, bestyrelsen skal tage stilling til,
er man velkommen til at fremsende
disse til formanden.

dre – Spillere – Trænere og TGB
generelt.
5. Få oprettet et underudvalg under
sponsorudvalget.
- Få opdateret arealerne omkring
klubben. Dette i samarbejde med
støtteforeningen. Det kører på fuld
knald, og jeg ved, støtteforeningen
er rigtig langt med et projekt i denne forbindelse.
- Så er det min vision/ønske/håb, at vi
igen kommer i LF serien, og her
ved jeg, at Jesper Bøgh gør et
kæmpe stykke arbejde. Det er en
ung trup, og det skal nok komme.
Så vil jeg i denne forbindelse benytte lejligheden til endnu engang, at
sige tillykke til klubbens to nye æresmedlemmer. Käthe Pedersen og Jens
Holck, som begge blev hædret på dette års generalforsamling.

TGB's formand Morten Refnov
byder vlkommen til fodboldsæsonen
2018 og fortæller om hans og
bestyrelsens visioner for fremtiden.
Foto: Preben Arildsen

Info fra bestyrelsen:
Bestyrelsesmøder 2018 med forbehold for ændringer:
13-03-2018
03-04-2018
08-05-2018
12-06-2018
14-08-2018
11-09-2018
02-10-2018
06-11-2018
04-12-2018

Planlagte Aktiviteter i 2018:
27-05-2018 Store Legedag
06-06-2018 Pigeraketten
Uge 27 Fodboldskole
Uge 32 Get2fodboldskole
30-09-2018 Fair Play stævne
27-10-2018 Ungdomsafslutning
10-11-2018 Træner/leder/sponsorfest
?? Juletræsfest med TSG
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Vi skal lege med om oprykning
Af Jesper Bøgh
Grundspillet i Serie 1 bød på en
femteplads, som dermed sikrede os
en plads i oprykningsspillet til LF-Serien i foråret. Top 5-holdene var meget jævnbyrdige, og vi spillede en del
tætte kampe mod de andre tophold,
hvor top-5 på kryds og tværs tog point fra hinanden. FC Nakskov endte
på førstepladsen med seks point mere
end TGB.
I oprykningsspillet bliver pointene
imidlertid halveret, så vi begynder
turneringen med tre points færre end
FC Nakskov. Dermed er alt åbent, når
det handler om at finde oprykkere til
LF-Serien - og der er det min vurdering, at alle seks hold er i spil. Der
vil blive mange tætte kampe, hvor det
i hver eneste kamp handler om at være klar, turde spille og gå efter sejren.
I skrivende stund har opstartstræningen været i gang i tre uger - og
ved første træningspas blev spillerne
spurgt, hvad deres ambitioner for foråret er. Fra spillerne, der er førsteholdsaktuelle, er svaret entydigt:
Vi skal lege med om oprykning!
Det kræver, at vi har 16-18 mand,
der træner kontinuerligt, så vi giver
os selv de bedste forudsætninger for
at præstere, når turneringen fløjtes
igang fredag 6. april hjemme mod
DMI.
Spillerne giver udtryk for, at det er
sådan, der bliver - og lad mig slå fast,
at spillerne i opstarten i det hårde
vintervejr generelt har vist den vilje
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til at træne, der skal til. På nuværende
tidspunkt ser det rigtigt godt ud med
træningsindsatsen. Men det skal fortsætte foråret ud...!
Spillemæssigt er det ambitionen, at
vi bliver endnu bedre til at styre spillet, være sikre i vores boldomgang og
så skal vi have lagt et fysisk element
ovenpå. Vi skal helt grundlæggende
være villige til at investere mere i
nærkampene. I det seneste år er vi
blevet løbende bedre teknisk og taktisk - og det er en udvikling, som vi
skal fortsætte. Det er nu engang
sjovest at spille fodbold, hvis man har
bolden meget.
Jeg har i dette forår en hjælpende
hold fra Allan Petersen, der tidligere
har spillet et hav af kampe på førsteholdet i klubben. Hans viden og erfaring vil i høj grad komme spillerne til
gode. Det er et samarbejde, som jeg
ser meget frem til. Adam Drejer, Allan Petersen og Tom Christensen delte i efteråret opgaven omkring 2.
holdet imellem sig. En stor opgave,
som de klarede på fornem vis.
Desværre er der i skrivende stund ingen afløser(e) klar for andetholdet.
Jeg arrangerede en træningskamp
for andetholdet mod Tingsteds s2 for
at få så mange i gang som muligt.
Men i den forbindelse har jeg fået at
mærke, hvad det er en eventuel holdleder for 2. holdet er oppe imod. Træningskampen skulle spilles søndag
11. marts kl 15 på kunstgræsbanen
ved zoo. Udover 17 spillere, der var i

spil til førsteholdets træningskamp
fredag 9. marts - meldte 8 spillere sig
klar til andetholdets kamp. 25 var forhindret og 11 spillere reagerede ikke
på min henvendelse. Det er desværre
tal, der taler for sig selv - og jeg er
oprigtigt bekymret på andetholdets
vegne. Vi har brug for, at der bliver
rykket sammen i bussen, og at hver
enkelt er villig til at gøre en smule
større indsats for at være til rådighed.
Kampen blev dog spillet med hjælp
fra flere spillere, der også spillede om
fredagen - og et par enkelte Tingstedfolk.

Derudover vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige seniorudvalgsformand, Adam Drejer, stor
tak for samarbejdet. Han har fra distancen gjort et kæmpe stykke arbejde for at spillerne og undertegnede
i seniorafdelingen har fået så optimale betingelser som muligt. Jeg føler
mig overbevist om, at Jonatan Jørgensen kan udfylde Adams (store)
sko som seniorudvalgsformand.
Med ønsket om et godt forår.

Fredag aften den 9. marts 2018 blev dette billede taget før træningskampen
mod Tingsted fra LF seriens nedrykningsspil, som var heldige med at vinde
2-1.
Øverst fra venstre: Käthe Pedersen ( holdleder), Basse Byberg, Jonatan
Jørgensen (målmand), Jacob Søndergård, Alexander Segers, Casper Nielsen,
Jesper Bøgh ( træner), Janik Sunke, Theis Kugelberg , Victor Olsen og
Magnus Møller.
Nederst fra venstre : Simon Larsen, Mikkel Bjerg Nielsen, Lasse Pihl, Oliver
Stone, Mathias Petersen, Lasse Nagel og Allan Petersen (assistent træner).
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TGBs Støtteforenings Generalforsamling
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 30. januar 2018 mødte
16 medlemmer af støtteforeningen op
og blev budt velkommen til generalforsamlingen af formand Henrik Romanski.
Morten Refnov valgtes som dirigent og udnævnte Tage Nagel og
Flemming Petersen som stemmetællere.
I sin beretning udtrykte formanden
sin tak til den ”gamle garde”, der
gjorde et stort arbejde for foreningen.
I 2017 havde man øget salget af julekalendere til 2000 stk. Heraf blev
de 1863 solgt, og én ungdomsspiller
alene stod for salg af 400 stk. Trykning af kalenderne blev dyrere end
sidste år, da forsiden smukt viste et
holdbillede af ungdomsholdene. Øget

salg gav øget indtægt, som kan ses i
regnskabet.
Foredraget af TV lægen Charlotte
Bøving havde samlet 240 mennesker
i Torebyhallen, og arrangementet gav
et pænt overskud på kr. 5.574,05.
Der blev givet tilskud til fodboldskolen til alle deltagerne - også
dem fra andre klubber, hvis de meldte
sig ind i TGB's Støtteforening, hvilket kan ses på et stigende medlemstal.
Der er givet tilskud til stævnet
Sonnenschein Cup i Tyskland, hvor
der deltog både piger og drenge samt
til Søndersø Cup, hvor der var oprettet en camp til TGB alene.
Støtteforeningen stod for ungdomsafslutningen, og her deltog 250
trænere, ledere og spillere. Afslutnin-

Stor koncentration, da kasserer Tage Hansen fremlagde Støtteforeningens
regnskab.
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gen blev en stor succes, og man påtænker at holde den igen.
Der er indkøbt en fladskærm, som
opsættes i klubhuset som infotavle.
En arbejdsgruppe arbejder på at lave en legeplads, og kommunen har
givet et beløb på kr. 100.000. Der søges yderligere penge gennem diverse
fonde.
Formanden sluttede sin beretning
med at takke alle, der har gjort et arbejde for foreningen og en særlig tak
til reklame- og julekalenderholdene.
Kasserer Tage Hansen fremlagde
det reviderede regnskab, der viste et
overskud på kr. 9.563,39.
Indtægterne på reklameomdelingen
var kr. 36.500 mindre end sidste år,
men julekalenderen gav kr. 15.000
mere end foregående år.
Medlemstallet er steget til 111 betalende medlemmer.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Tage Hansen – genvalgt
- Mie Malmskov – genvalgt
- Anders Ringsing – genvalgt
- Johan Vest Hansen – genvalgt
- Henrik Romanski –
udtrådt af bestyrelsen 1 år før tid
- Morten Wilkki – nyvalgt for 1 år
Valg af suppleanter:
- Henriette Romanski –
ønskede ikke genvalg
- Gert Madsen – genvalgt
- Christina Ørsted – nyvalgt

Valg af revisor:
- Preben Arildsen – genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – genvalgt
Generalforsamlingen sluttede med
formandens tak for deltagelse og for
god ro og orden.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
- Formand: Morten Wilkki
- Næstformand: Stine Bendsen
- Kasserer: Tage Hansen
- Sekretær: Johan Vest Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Mie Malmskov
- Christel Romme Hansen
- Anders Ringsing
Suppleanter:
- Christina Ørsted
- Gert Madsen

Morten Wilkki blev valgt ind i bestyrelsen og indtager formandsposten.
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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's 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

Morten Wilkki - tlf.: 29 28 30 95
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
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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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Julekalendersalg
Af Stine Bendsen
2017 blev rekordår for Støtteforeningens julekalendersalg!
Vi solgte ialt 1863 kalendere, hvilket gav os et overskud på 41.585 kr.
Penge som går direkte tilbage til
ungdomsspillerne i form af tilskud til
fodboldskole, ture, arrangementer,
træningsudstyr og TGB's årlige ungdomsafslutning.
En anden rekord, der blev slået, var
flest solgte kalender. Nicklas Kristensen fra U12 solgte ikke mindre end
400 stk. selv. Det kan man kalde
klubånd!
Støtteforeningen er meget stolte af
hans indsats, og han blev selvfølgelig
belønnet med et gavekort til biografen, JohnJohn's cafe og en julekalender.
Nicklas Kristensen t.v. modtager gaver fra
daværende formand Henrik Romanski
for sin store indsats med salg af
julekalenderen 2017.
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Fut! Fut! Futtttttt! Futsal
Af Per Stefaniuk og René Kok - et
stolt trænerpar
Vi ved alle, at det tunge godstog
starter langsomt og til gengæld ikke
er til at stoppe igen, når først det er i
fart.
Skal man vinde i futsal, så er det
kun højeste gear, der tæller.

Sådan har vores U15 og U16 piger
spillet futsal denne vinter.☺
Vi havde meldt vores U15 til på
Sjælland, da alternativet ellers havde
været U18 på Lolland Falster.
Pigerne startede denne turnering
meget tungt og med ”kun” 4 point i
første runde. De havde taget alle

Pigerne ligner nogle, der har tabt guldet mere end nogle, der har
vundet bronze.
Fra venstre; Amalie Hougaard, Emile Holm, Ida Engelmand
Henningsen, Laura Ringsing, Maria Ghazpiaz, Emma Warming,
Mathilde Johansen og Sofie Rewers.
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”unoderne” med fra udendørs og troede, at der var tid til at falde lidt tilbage på egen banehalvdel og få en
lille pause. Den går bare ikke mod de
bedste i futsal, så der var noget at gå
hjem og arbejde med.
Det skal jeg så love for, at de fik
lært. Vi tabte ikke en kamp siden i
indledende runde, og vi kvalificerede
os på en andenplads til mellemrunden.
I mellemrunden fik vi god modstand, men klarede os med bare et enkelt nederlag til os. Det resulterede i
en tredjeplads og lige akkurat ikke
nok til at komme med til finalestævnet.☺
Men så skete miraklet! Fredag eftermiddag inden lørdagens finalestævne, ringede DBU Sjælland og
inviterede os med til finalestævnet i
Roskilde. Vi greb selvfølgelig chancen og kørte afsted kl. 6.00 lørdag
morgen med et meget tændt og slagkraftigt hold.
Pigerne spillede et formidabelt
stævne, og vi lå nummer 1 hele vejen
til sidste kamp. Her skulle vi møde
HSV om guldet, og vi kunne egentlig
nøjes med uafgjort. Pigerne spillede
en fantastisk kamp, og vi fik lukket
godt af for HSV. Ingen af holdene
kunne rigtig komme til afslutning,
men vi kunne jo være godt tilfreds
med 0-0. Desværre sker ulykken 1½
min. før tid. HSV scorer og til trods
for et par gode chancer til os i de døende sekunder, så ender det med nederlag og desværre en henvisning til
bronzepladsen.
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Det ses tydeligt på billedet, at pigerne er skuffede over ”kun” at få
bronze, men de har helt sikkert gjort
store fremskridt og sluttede i højeste
gear.
Vores U16 piger spillede i den lokale U18 turnering, og de startede lige så tungt og besværligt, som de
mindre piger. Det var tydeligt, at vores 14 – 15 års piger var fysisk underlegne i forhold til mange af
modstanderne.
De kom til gengæld lige så godt
igen, og de endte med at være sidste
rundes bedste hold uden et eneste nederlag. Vi er især stolte over, hvordan
vi slog NFC og spillede uafgjort med
Tingsteds store U18 tøser.
Nu glæder vi os til udfordringerne
udendørs i U16 11 mands og U15 8
mands.

Årets klub
klubben. Der planlægges og gennemføres mange aktiviteter i klubben.
TGB har i den grad påtaget sig ansvaret for at udvikle deres klub på alle parametre. Udvikling tager tid,
men der arbejdes meget målbevidst
med at sikre udviklingen, hvor selv
små skridt kan være vigtige og afgørende for at komme i mål.
Specielt arbejder klubben meget
målbevidst med pigefodbolden og

Af DBU Lolland-Falster
TGB er udvalgt til at blive årets
klub på Lolland-Falster. TGB har
igennem de sidste par år udviklet sig
meget på mange områder, startende
med et klubudviklingsforløb i samarbejde med DBU Lolland-Falster.
På det organisatoriske område er
TGB blevet utrolig velorganiseret,
hvilket har forplantet sig ud i hele

Ungdomsformand i DBU LF Mogens Mika t.v. og vores egen formand i TGB
Morten Refnov ved udnævnelsen af årets klub 2017 på Unionens
repræsentantskabsmøde i Maribo lørdag den 27. januar 2018.
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pigespillerne. Der er mange piger ge- kvittere med ved at kåre dem til årets
nerelt set i TGB. Der arbejdes med en klub på Lolland-Falster.
bevidst strategi omkring pigerne, både på den fodboldfaglige såvel som
TIL LYKKE
den sociale del. TGB deltager altid
med mange børn ved stævner og turneringer. F.eks. er det en fornøjelse at
følge TGB´s U17/18 piger i Futsal,
hvor man kan se, at de hele tiden
lægger godt på i deres spil.
Herudover har TGB igangsat fodboldfitness med stor succes. TGB har
været dygtige til at se mulighederne
inden for fodboldfitness området, og
har meget bevidst arbejdet målrettet
på at iværksætte denne aktivitet. Det
kræver selvfølgelig frivillige, hvor en
god organisation har skabt mulighederne for at rekruttere de nødvendige
frivillige.
TGB har startet en positiv udviklingsrejse for deres klub, hvor de er
dygtige til at kombinere udvikling og
igangsætning af konkrete aktiviteter Pokalen for årets klub 2017 vil pynte
på samme tid. Dette er en svær
i pokalskabet i TGBs cafeteria.
øvelse, men det mestrer TGB på fornemmeste vis, hvilket vi gerne vil
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Af- og tilgang af formand
Af Stine Bendsen
Ved generalforsamlingen den 31/12018 valgte vores formand i TGB's
Støttefotrening siden 2013 at trække
sig.
Henrik Romanski har været en af
de bærende kræfter i vores forening
siden 2012.
Som træner i klubben har han altid
haft fingeren på pulsen i ungdomsafdelingen og dermed vidst hvilke træningsredskaber, vi skulle investere i
for at opretholde et højt træningsniveau i klubben.
Støtteforeningen takker Henrik for
hans store arrangement!
Samtidigt vil vi byde vores nye
medlem og formand Morten Wilkki
velkommen.
Morten har erfaring med bestyrelsesarbejde, da han i 7 år har fungeret som næstformand i B1938.
Vi ser frem til et godt samarbejde i
Støtteforeningen.

Henrik Romanski har gjort et stort
stykke arbejde for TGB's
Støtteforening og fortsætter som
træner for ungdomshold i klubben.

Morten Wilkki trådte ind i bestyrelsen
og blev valgt som formand.
Morten har mange års erfaring med
bestyrelsesarbejde fra B1938, og er
allerede godt i gang - bl.a. med at
skaffe reklameomdeling.
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Præsentation og visioner for TGB's Støtteforening
Af Morten Wilkki
Som nyvalgt formand for TGB’s
Støtteforening, vil jeg gerne fortælle
om min baggrund samt visioner for
Støtteforeningen. Jeg har gennem de
seneste mange år opnået erfaring med
foreningsarbejde gennem bestyrelsesposter i flere foreninger og en fond,
som henholdvis formand og næstformand. Jeg motiveres ved at gøre en
forskel for ungdomsmedlemmerne og
sikre dem de bedste muligheder, vi er
i stand til at tilbyde.

end idag kan understøtte ungdommen
i klubben.

TGB's Støtteforenings nye
formand
Morten Wilkki har foreningserfaring
fra tidligere
bestyrelsesposter og
visionerne er
på plads.
For mange foreninger er økonomien en afgørende faktor, når der skal
realiseres nye tiltag og aktiviteter.
Dette er også tilfældet i TGB, hvor
Støtteforeningen fortsat vil være en
meget vigtig medspiller for TGB. Jeg
lægger op til et bredt samarbejde mellem TGB og Støtteforeningen, hvor
nye ideer og tiltag altid er velkomne.
Visionen er, at vi i endnu større grad
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Konkret arbejder vi på at få opført
en ny og meget spændende legeplads
efter ønske fra TGB, til gavn for vores ungdom, men også for Toreby og
omegn. Dette projekt er et godt
eksempel på et tiltag, som TGB ikke
alene kan løfte, men er afhængig af en
god og velfungerende Støtteforening.
For at vi som Støtteforening kan
støtte op om ungdommen i det omfang, som vi gerne vil, kræver det, at
vi har økonomien til det. Vores nuværende indtjening sker primært gennem
uddeling af reklamer, salg af julekalendere, kontingentindbetaling og arrangementer.
Da vi gerne vil sikre de bedste muligheder for ungdomsmedlemmerne,
kræver det, at vi gør noget anderledes
end det, vi gør idag. Gode ideer til
indtjeningsmuligheder er derfor altid
velkomne. :-)

Super Veteran
Af Dan Petersen - holdleder
INFO, hvor vi vil komme med flere
Så grønnes græsset (fohåbentlig) i oplysninger når spilleplanen for foråTGB, og det betyder, at vi i år tilby- ret er dukket op.
der en helt ny aldersklasse at spille
med i en række specielt til dem.
MED HÅBET OM ET GODT
Super Veteran, Grand masters eller +50 (SAMMEN)HOLD
slet og ret +50 herre senior. Kært barn
har mange navne, men det korte af
det lange er, at vi nu kan spille videre
mod nogen på vores alder og forhåbentlig også på vores eget niveau.
Turneringen har kørt et par år nu og
bedømmes fint i andre klubber, og når
vi kigger på vores medlemsliste, kan
vi se, at vi efterhånden er en del, der
har nået alderen til denne række.
Men da al erfaring siger, at vi
desværre også er lidt mere skrøbelige
i denne aldersklasse, søger vi også
med lys og lygte efter NYE HOLDKAMMERATER.
Så går du derude og mangler et Dan Petersen holdleder for Super
hold at spille på, og dåbsattesten siger Veteran håber på mange tilmeldinger
1968 eller før, så hold øje med TGB- til holdet.
Foto: Preben Arildsen
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I TGB Håndbold går det godt…
Af Michael Nielsen
Vi ligger til oprykning til Serie 3
og forventer denne oprykning ved ny
sæsonstart.
Der er stadig stor interesse og opbakning for håndbolden i Toreby, og
der er gode lokale kræfter, som hjælper meget til, både med sponsorater
og den daglige ledelse. Vi oplever
stort set fuld hal ved hver hjemmekamp, og vi er meget glade for den
opbakning, I giver, trods der kun er
os ene hold at komme og se på.
Vi kæmper stadig for at få flere
hold på både herre- og damesiden, og
gerne noget ungdom. Der er stor
interesse for projektet rundt omkring,
og vi kan tælle omkring 30-35 herre-

spillere, som viser interesse for projektet, såfremt der bliver mulighed
for lidt tidligere træningstider. Hvis
vi lykkes med dette, er det målet, at
vi indenfor 3 sæsoner gerne skulle
have udvidet TGB Håndbold med
yderligere 1 herrehold, 1 damehold
og 1 ungdomshold i både piger og
drenge.
Vi håber at se mange til håndbold
i fremtiden. I TGB Håndbold lægger
vi meget vægt på det sociale og har
derfor en masse arrangementer udenfor banen også, så hvis du er til masser af hygge, men samtidig går på
banen for at vinde, så er det dig, vi
gerne vil se i næste sæson.
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TGB's æresmedlem nr. 26 - Jens Holck
Af Morten Refnov med input fra Finn
Jensen, Kurt Nielsen og Preben
Arildsen

Ved TGB's ordinære generalforsamling lørdag den 30. januar
2018 blev klubbens mangeårige
medlem Jens Holck udnævnt til
det 26. æresmedlem.
I sin begrundelse til udnævnelsen sagde TGB's formand Morten Refnov, at Jens Holck altid har
været en ægte TGB’er, både som
spiller og leder. Jens har lagt utro-

lig mange timer i klubben, nok
flere end de fleste. Han trådte i sin
fars fodspor som en ægte TGB’er.
Alle de år Jens har fungeret som
holdleder sammen med Käthe Pedersen, kan næsten ikke beskrives.
Der er ikke mange klubber, som
har eller har haft et sådant par.
Den energi og hjælpsomhed, som I
to har vist i TGB, er der ikke mange der kan ”prale” med.
Jens Holck har spillet fodbold i
TGB som ungdom, senior, old

Jens Holck t.v. med nålen efter udnævnelsen til TGB's 26. æresmedlem
sammen med klubbens formand Morten Refnov.
Foto: Preben Arildsen
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boys og veteranspiller. Desuden
har han været i bestyrelsen i flere
omgange i perioden 1976 til 2000
- ialt 9 år, hvor han bl.a. har været
formand for ungdom, oldboys og
senior.
Jens har i mange år været holdleder for 1. holdet, et job han har
udført meget professionelt. Har
også på eget initiativ altid slået
græsset i områderne omkring mål
og hegn, hvor kommunens plæneklippere ikke kunne nå, og mange
andre vedligeholdelser i klubben,
ting som er usynligt for mange.
Bl.a. har han i mange år påtaget
sig ansvaret for at sammenkalde
folk, når banerne og området omkring klubben 2 gange om året
skulle gøres klar til henholdsvis
sæsonstart og vinterhi.

Ja, Jens har spændt over mange
ting, og er nok den person i klubben, der ved mest om alt, hvad der
skal til for at få den daglige drift
til at fungere. Jeg har hørt flere sige, efter Jens valgte at tage en
pause: ”Nå – var det Jens, der også klarede den opgave”.
Jens skal have tusind tak for det
store arbejde, han har udført i og
omkring klubben, og han er savnet
af alle, men vi håber og tror på, at
Jens kommer igen, når tiden tillader det, for vi er sikre på, at han
ikke kan undvære TGB.
Jens Holck modtog sin æresmedlemsnål til store klapsalver fra
forsamlingen.

Jens Holck t.v. i
en snak med
seniorformand og
daværende 1.
holds spiller
Adam Dreyer den
18. juni 2016, da
Jens stoppede
som holdleder på
1. holdet.
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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Käthe Pedersen – nyt æresmedlem i TGB

Af Allan Petersen med input fra Anne
Hansen og Britt Romme
Käthe Pedersen blev ved generalforsamlingen den 30.01.18 æresmedlem af TGB. Det er der rigtig mange
gode grunde til, og det er fuldt
fortjent. Käthe er så gul, som man
overhovedet kan blive, og guld værd
for boldklubben. Hun er, og har altid
været tro, trofast og loyal over for
klubben både som spiller og senere
som holdleder, og som alt muligt andet man kan forestille sig omkring en
boldklub - fuldstændig frivilligt!
Egentlig er en nærmere præsentation
af Käthe overflødig for langt de fleste i og omkring TGB. Dette skyldes,
at Käthe ER TGB.

Jeg vil dog alligevel skrive et par
ord om Käthe: Hun er helt igennem
en fantastisk person, der kan rumme
alle mennesker, store som små, unge
som gamle, drenge som piger, mænd
som kvinder. Præcis som man skal
kunne i en boldklub. Käthe Pedersen
har et kæmpe "gult" hjerte, og sætter
de fleste før sig selv. TGB har dog
højeste prioritet. Hun omdanner gerne sit hjem til "krisecenter" for ramte
TGB'ere, hvor hun lader boligsøgende flytte ind på 1. salen, indtil
stormen har lagt sig. Käthe er heller
ikke bleg for at lægge hus til gule fester, og hun bliver ikke bragt ud af
fatning, selvom det ikke går stille for
sig.

Käthe Pedersen sammen med TGBs formand Morten Refnov ved hendes
udnævnelsen til æresmedlem og nålen fremvises med et smil.
Foto: Preben Arildsen
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Käthe er ophavskvinde til TGB's
motto: "TGB er ikke bare en klub Det er en livsstil", og hun har desuden været med til at understrege, hvor
vigtig vedtægternes § 2 er for klubben og dens medlemmer - nemlig
hvor fodbold og sammenkomster er
prioriteret. Käthe bakker op om alle
beslutninger i TGB - også selvom hun
ikke altid er enig.
Käthe har selv spillet for TGB i
mange år, og har senest været tæt
knyttet til både herre- og dameholdene. Hun følger TGB så meget, som
det overhovedet er muligt, og har
desuden været frivillig massør for
klubbens bedste spillere i mange år.
Käthe går forrest hver eneste gang,

det er til gavn for TGB. Hun bidrager
med alt fra de små og ikke iøjnefaldende opgaver som f.eks. vasketøj og
reklamer, som er forbandet vigtigt for
klubben, til de større begivenheder
som f.eks. den årlige arbejdsdag og
større stævner. Senest har hun og Jens
Holck malet hele stueplanen i TGB's
skønne klubhus. Her gik Käthe forrest som frivillig. Imponerende!
Selvom hun ikke kan lide opmærksomheden, er det på tide hun bliver
hyldet!

Til lykke Käthe!!
En hilsen fra alle de spillere, trænere, ledere og frivillige, der
igennem årene har været omkring dig i TGB.

Her er vores nye æresmedlem i fuld aktion i april 1996 for damernes LFS.
Bagerst: Palle Arildsen, Æresmedlem Käthe Pedersen, Merete Pedersen, Ulla
Larsen, Maria Wittendorff, Susanne Pedersen, Lene Holck, Henriette
Guldbæk Frejvald, Henning Danholt, Sponsor Østerport Bodega Henning K.
Andresen.
Nederst: Jannie Petersen, Christel Romme, Linda Jeppesen, Kirsten, Mie
Leth Mark Warberg, Britt Romme, Anne Hansen, Katrine Orebo Pyndt.
47

48

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. JUNI 2018
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Spillerboks,
drikkeflasker,
Sports Pharma
boks,
udstrækning,
træner, massør,
krampe,
holdleder,
angreb og
forsvar er
ingredienserne
på en god
foldboldkamp.
Foto: Preben
Arildsen

