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Fælles holdbillede fra oldboys landspokal
semifinalen TGB-KB onsdag den 16. maj 2018 på

Toreby Stadion

Bagest fra venstre: Peter Nielsen, Rasmus Pedersen, Kenneth Bredvig,
Anders Ringsing, Christian Reckendorff, Kasper Løhr, Hjalte Bo
Nørregaard, Kim Buxbom, Tim Urban Pedersen, Bjarke Vind, Søren Nielsen
og Lasse Lund Larsen.
Forrest fra Venstre: Lasse Lauth, Allan Marcussen, Peter Decko, Daniel
Jensen, Michael Pedersen, Kim Palm, Adam Geertsen, Martin Dons, Lasse
Nagel, Thorkild Nielsen, Michael Strandquist, Tom Christensen, Klaus
Jensen, Lasse Bo Henriksen og Neriton Latifi.
Foto: Preben Arildsen
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Et lille opråb fra formanden...
Af Morten Refnov
Jeg vil starte dette korte indlæg

med at sige, jeg synes, det er synd, at
der den seneste tid i klubben har været
meget småsnak og brok i krogene.
Jeg mener TGB er en klub, hvor vi

åbent kan snakke om de ideer, pro-
blemstillinger osv., der er i klubben.
Jeg vil derfor opfordre til, at hvis man
har noget, som man er utilfreds med,
eller man har en god ide, at man tager
fat i undertegnede, så vi kan tage en
snak om det, og ligger jeg ikke lige
inde med svaret på spørgsmålet, kan
jeg næsten garantere, at jeg kan hen-
vise til den i bestyrelsen eller klubben,
som har svaret på netop det spørgs-
mål.
Jeg vil i samme forbindelse minde

om, at vi i bestyrelsen ikke er her for
at genere nogen i klubben, men vi i
vores daglige virke prøver at lede og
drive klubben på en sådan måde, som
vi mener vil komme klubben bedst til
gavn. Vi vil aldrig kunne gøre alle til-
freds, der vil være nogen, der får et
nej, men det er ud fra den betragtning:
* Holdet før individet!
* Klubben før holdet!
Så når vi tager beslutninger, tager

vi dem for 373 medlemmer - ikke for
det enkelte individ, selv om det kan
virke som et nederlag, er det på ingen
måde meningen.
Husk på vi sidder her på jeres man-

dat mellem generalforsamlingerne,

hvor I som medlemmer vælger klub-
bens ledelse for det næste år. Og ud
fra jeres valg og vores vedtægter gør
vi vores bedste for at drive vores alle-
sammens klub.
Så husk hvis I har bekymringer,

forslag eller tiltag så tag fat i under-
tegnede eller en af de andre fra besty-
relsen. Vi vil så nødigt høre om
tingene ad omveje eller fra 3. mand,
så er det jo ikke sikkert, det er det rig-
tige, der kommer frem til os, hvilket
gør det svært for os som bestyrelse at
drive klubben i det daglige.
Sammen er vi stærke - splittede er

vi sårbare over for de udfordringer, vi
står overfor.
Til slut vil jeg rose klubben. Det

var fantastisk at se, så mange følge
vores OB i deres tur gennem pokal-
turneringen - specielt mod KB, hvor
de desværre røg ud. Men hold op et
flot resultat!

TGB's formand Morten Refnov
ønsker en åben dialog og ikke snak
og hvisken i krogene.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Forårssæsonen er snart slut, og

sommerferien står for døren. Det bety-
der dog ikke, at der lukkes ned i TGB.
Pigeraketten blev efter Klattens

deadline fyret af på SUNDskolen ons-
dag den 6. juni 2018, hvor der var 79
deltagere - heraf 54, der ikke spillede
fodbold.
Fodboldskolen løber af stablen i uge

27/2018, og lige før efterårssæsonen
begynder, afholdes Get2fodboldskole i
uge 32 – nærmere herom senere.
I ungdomsafdelingen har pigerne

klaret sig godt. Alle er placeret i top-
pen af deres rækker med en 1. plads, to
2. pladser og to 3. pladser.
U13 og 15 drengene ligger også

pænt i tabellen med en 3. og 2. plads.
U13 har været oppe mod ulige odds,
da både NFC og Haslev på dispensa-
tion har spillere med, der er meget
større end vores. Paradoksalt at se på,
når de har U13 spillere med som ud-
skiftere, der ikke kommer på banen.
De to U12 hold ligger nederst i ta-

bellerne, men skal have den ros, at de
har haft tætte kampe, så placeringerne
kunne med lidt held have været bedre.
Damerne vandt deres række overbe-

visende med en målscore på 28-0.
Nullet er ikke noget,man ser hvert år.
Herre serie 3 ligger midt i feltet -

p.t. på en 7. plads.
Herre serie 1 har udviklet sig meget

de sidste to år under Jesper Bøgh, men
oprykning til LF serien glippede. Hvis

det unge hold holder sammen, er der
potentiale til et LF seriehold næste år.
Cheftræner Jesper Bøgh har ønsket

at tage en pause fra trænergerningen
og afløses af Lasse Nagel efter ferien.
Redaktionen takker Jesper for et godt
samarbejde. Han har altid stået til rå-
dighed med oplysninger og flittigt
skrevet om holdet her i Klatten og op-
læg til holdets hjemmekampe.
Oldboys har haft en forrygende

forårssæson, hvor højdepunktet var en
semifinalekamp i DBU's landspokal-
turnering mod KB med 2 tidligere
landsholdsspillere på holdet. Læs om
vejen til semifinalen på siderne 42 til
44. I turneringen ligger holdet på en
2. plads med to kampe tilbage. Her
kæmper holdet om 1. pladsen mod
NFC.
Veteran indledende P1 opnåede en

7. plads og skal i 2. halvsæson spille
Veteran 2.
Veteran 8-mands spiller dobbelttur-

nering over hele året og er p.t. placeret
på en 6. plads.
M+50 Veteran Masters er i år startet

op under ledelse af Dan Petersen, og
de har fået en rimelig start med en 5.
plads midtvejs i turneringen.
Redaktionen takker for alle indlæg

og billeder og for den store opbakning,
der gør, at vi kan udkomme med et
blad på mellem 48 og 56 sider hver
gang.

Alle ønskes en god sommer!
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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 Sakskø-
bing, jo større er din kontante fordel.

CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

- 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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Af Lissi Carlsen - TSG
For 26. gang arrangerede en masse

frivillige med TSG, TGB og en stor
mængde frivillige personer Store Le-
gedag på græsset mellem Toreby Hal-
len og TGB`s anlæg.
Ca. 600 deltagere pustede en bal-

lon op, og hængte den på en fælles
snor. Dette er adgangen til deltagelse
i Store Legedag. Selvom vejret ikke
var med os i år, var der stor aktivitet
ved alle vores aktiviteter.

Blandt andet spøgelseslabyrint med
lyde, røg og vand i hovedet. En rigtig,
rigtig sanseaktivitet. Hoppepuder (til
store og små), ansigtsmaling, store
sæbebobler, snobrød og meget meget
mere .
Alle blev velbesøgt, og holdet bag

dagen er parat næste år 25. maj 2019.

Skønt med opmærksomhed, når man bliver beundret af nogle større børn.
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NEMMÅDE 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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Skal aktiveres inden 1. august for at deltage i turneringer
350.000 fodboldspillere skal inden 1. august aktivere deres Fodboldpas, for

at kunne spille kampe i DBU’s turneringer.
Det samme gælder dommere, trænere, kontaktpersoner og resten af fodbold-

Danmark med en DBU-pro l.
Gælder for alle ungdoms- og seniorspillere, som sættes på holdkort.

Fodboldpasset indføres for at hjælpe klubberne med at overholde EU's nye
Databeskyttelsesforordning (GDPR). Ved at aktivere sit Fodboldpas accepterer
man nemlig også den måde, hvorpå data opbevares og behandles af klubben og
DBU. Fodboldpasset skal desuden hjælpe til at skabe bedre datakvalitet i dansk
fodbold på alle niveauer.

Aktivér dit fodboldpas i dag...

Alle fodboldspillere - og langt de fleste trænere og ledere - har en DBU-
profil. Det er den profil, de omkring 500.000 personer i Fodboldfamilien, skal
bruge til at aktivere deres Fodboldpas. Dvs mange kan nøjes med at opdatere
deres app i appstore eller googleplay... og gå ind på mit.dbu.dk og give adgang.
Fodboldpasset kan aktiveres på tre forskellige platforme. Se hvordan i

videoen på:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ws7zuyxOfE

Vil du spille fodbold efter 1. august
- så husk at aktivere dit fodboldpas
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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2017
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i

2017 afkastet kr. 38.945,39, der er
meget lig med det modtagne for
2016.
Hvis vi skal forhøje beløbet, skal

vi være mere aktive med at tegne
benzinkort.
Du kan også selv bestille kortet på

OK's hjemmeside på www.ok.dk.
HUSK at oplyse TGB nummer
558603 eller bestil kortet hos Ilse i
cafeteriet.

OK støtter TGB med 6 øre for hver
liter billig brændstof, du tanker.
Med et OK Benzinkort støtter du

TGB, hver gang du tanker.
Bliver du samtidig enten mobil-

eller elkunde hos OK, så fordobles
din støtte. Og bliver du både mobil-
og elkunde, så tredobles din støtte.
Det koster ikke dig ekstra.
Støt TGB 3 gange så meget.
Jo mere du tanker, jo mere får

klubben – uden at det koster dig ek-
stra.

Grafen viser de beløb, vi har modtaget siden 1999, hvor klubben i alt har
modtaget kr. 913.080.
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U13 drenge
Af SørenWindelev
Onsdag d. 25 april kom vores talent-

fulde U 13 mandskab endelig i gang
med den nye sæson.
Det lunefulde "forårsvejr" var skyld i,

at kampen mod Nakskov blev udsat; så
trak Næstved deres hold, og endelig blev
kampenmod Præstø udsat.
1. kamp var derfor mod det ubesejre-

de hold fra NFC, der allerede havde af-
viklet 3 kampe med en målscore på
12-2.
Det var De Gule da ligeglade med og

trods manglende kamptræning "pakke-
de" de simpelthen NFC ned og vandt en
fortjent sejr på 5-2 efter 2-0 ved pausen.
Målscorer : William med 2 og Dunk,
Dilan ogNoahmed hver 1.
Næste kamp var en kold og stormfuld

1. maj mod Nakskov. Igen trak De Gule
det længste strå og vandt med 3-0 efter
1-0 ved pausen. Kampen blev vundet på
fight, en godmidtbane og en god keeper.
Målene blev scoret af Oliver, Noah og

Peter.
Endelig forårsvejr! En herlig lørdag

formiddag i Haslev vandt drengene over
hjemmeholdet med 2-1, som også var
pausestillingen. Det var en hårdt tilkæm-
pet arbejdssejr, som vil blive husket for
Mathias J's "dommedagsskud", der fjer-
nede alle edderkoppespindene i mål-
hjørnet. Efter at have været bagud med
0-1 udlignede Noah. Holdet modstod
også en udpræget hjemmebanedom-
mer!!

Trods udebane havde DE Gule igen
de fleste supportere, der glædede sig
over maximumpoints for 3 kampe.
På en dejlig lun forårsaften i Nakskov

skulle De Gule prøve at gentage hjem-
mesejren. Efter en lige 1. halvleg (0-0)
satte TGB turboen på. Efter 1-0 målet af
Peter tog Mathias fat, og på ca. 10 mi-
nutter havde han scoret et flot hattrick og
så gjorde det ikke noget, at NB fik et
trøstmål i de sidste minutter. Sejr på 4-1
og 12 points for 4 kampe. Vi så frem til
onsdag hjemmemod Præstø.
En varm og solrig aften i Toreby skete

det så! De Gule satte deres første points
til, da de spillede 1-1 mod et godt spil-
lende hold fra Præstø. Noah bragte TGB
foran i 1. halvleg, men de havde chancer
til flere mål.
Den ikke ufortjente udligning kom i

de sidste minutter af kampen, og dren-
gene må have følt det som et nederlag.
Det var det ikke, og de er stadig ubesej-
ret i 5 kampe. FLOT.
Så kom det endelig - det første neder-

lag. Det skete en dejlig lun forårsaften i
Præstø, hvor hjemmeholdet kom foran
2-0 i 1. halvleg, inden Mathias fik redu-
ceret til pausestillingen 2-1.
I starten af 2. halvleg gik det helt galt

for forsvaret, og Præstø kom foran med
5-1. Mange andre hold ville have resig-
neret, med drengene viste god moral ved
aldrig at give op. I en fremragende slut-
spurt fik De Gule reduceret 3 gange ved
Mathias med 2 mål og Oskar med 1.
Udligningen lå i luften, men slutresulta-
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U-13 i deres nye kampdragt sponseret af Ossi Connectors
Bagerst fra venstre: Træner Henrik Romanski, Lucas Romanski,
Dilan Esad, Oliver Albretsen, Mathias Jørgensen, Noah W. Rasch,
Frederik Malmskov, Magnus Svensson, Træner Bo Bendiksen ogRene
Kok fra Ossi Connectors.
Forrest fra venstre: Nikolaj Frederiksen, Peter Sværke, Mads Romme,
Djago Esad, Frederik Dunk, Valdemar Rasmussen, Oskar Kok, Jeppe
Olsen ogWilliam Skarsøe.
tet endte med 5-4 til hjemmeholdet. En
stor tak til holdet for aldrig at give op.
Næstsidste kamp var ude mod NFC,

der møder op med 3 spillere på dispensa-
tion, idet de er langt over 13 år . Vi gav
dem kamp til stregen, men måtte indkas-
sere et 2-0 nederlag. Hatten af for De
Gules kampvilje.
Sæsonens sidste kamp var hjemme

mod Haslev. En sejr her, og De Gule vil-
le vinde puljen. Et meget stort antal til-
skuere fik en forrygende kamp, som
desværre endte 2-2 idet Haslevs mega-
store ( U15 ?? ) forvard scorede sidst i

kampen. Haslev kom foran med 1-0 tid-
ligt i 1. halvleg, men først udlignede No-
ah hvorefter Dunk scorede til
halvlegsresultatet 2-1.
Jeg synes, at det er synd for drengene,

at de gang på gang skal spille mod store
spillere, som ligner nogle fra ældre al-
dersgrupper. Her tænker jeg især på
NFC og nu også Haslev.
Men alt i alt en meget godkendt sæ-

son. Vi har nydt at se spillerne udvikle
sig og ser frem til den kommende sæson.

God sommer
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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
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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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90 års-fødselsdagen…
Af Preben Arildsen
Den 4. april 2018 fyldte Toreby-

Grænge Boldklubs ældste medlem 90
år.
Povl Holm, der er født og opvokset

i Toreby, blev som 8-årig i 1936 ind-
meldt i TGB.
Povl spillede som ungdomsspil-

ler og nogle få år som senior i TGB,
inden han af arbejdsmæssige grunde
flyttede fra Toreby. Han fortsatte ind-
til 2010 med at spille fodbold i Gene-
ralstabens Idrætsforening, hvor han
var medlem siden 1957 og blev æres-
medlem med diplom for flittigt med-
lemskab og værdig tjenste som
formand fra 1992 til 2010. En indsats
vi kunne bruge i TGB, men da Povl
flyttede tilbage til fødesognet i 2010,

har klubben og Klatten haft stor glæ-
de af hans viden om TGB fra
1930’erne til engang i 1950’erne.
Dette er udmøntet i flere artikler i
Klatten.
Trods sine høje alder, ses Povl

jævnligt til 1. holdets hjemmekampe
på Toreby Stadion, hvor han falder
fint ind som en god gammel TGB’er.

Povl Holm mødte trofast op, da 1.
holdet fredag aften den 6. april 2018
spillede sin første "hjemmekamp" på
Gunslevholm Idrætshøjskoles kunst-
græs mod DMI, og kunne glæde sig
over en 6-1 sejr.
Foto: Preben Arildsen
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U15/16 piger på fodbold/badeferie i Aalborg
Af Rene Kok
21 fodboldglade piger brugte de 4

dage i Kristi himmelfartsferien på bold
og hygge ved Aalborg City Cup.
4 dage, som har printet sig fast i min

erindring som en kæmpe oplevelse.

De rammer som Euro-Sportring og
Aalborg-Freja sørgede for, sammen med
vejrgudernes velsignelse gjorde, at vi kun
selv skulle sørge for sportslig succes, og
det var pigerne også i den grad med til at
gøre.

På billedet ses de deltagende piger fra Aalborg Cupén:
Øverst fra venstre: Clara Stefaniuk, Klara Kok, Sofie Rewers, Vigga Cora Høj,
Emilie Holm, Maja Petersen, Laura Ringsing, Mathilde Tønnesen, Maria
Ghazpiaz, Ida Engelmand Henningsen og Laura Olesen.
Forrest fra venstre: Amalie Hougaard, Nora Vinther Sværke, Christina
Lauritsen, Ivy Storm, Alba Tambour, Mathilde Tambour Johansen, Victoria
Juul Lorenzen, Fie Meyer, Hannah Falch Pedersen og Cecilie Fjordbak
Hildebrand Hansen
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Med en tilgang til opgaven, som pri-
mært handler om fællesskab og bredde,
sørgede Per og jeg for, at alle piger fik
delt spilletiden. Alle 21 piger bidrog på
bedste vis til succesen, og vi er stolte af,
hvor meget de nyeste piger udvikler sig.
De sportslige ambitioner var ikke spe-

cielt høje, da vi godt kunne se, at flere
store danske og udenlandske klubber
deltog. I alt 16 hold var repræsenteret i
vores klasse, og der var 6 kampe til alle.
Jeg vil ikke bruge spalteplads til minu-

tiøst at referere alle seks kampe, men lade
statistikken tale for sig selv. Vi tabte kun
1 af de 6 kampe i ordinær spilletid og det
til Aalborg KFUM i kvartfinalen med ik-
ke mindre end 3 landsholdsspillere på ba-
nen! Vi holdt stand til et godt stykke ind i
anden halvleg og tabte meget hæderligt
0-3. I er F…… seje tøser.
Jeg vil også give min respekt til Aal-

borg KFUM´s tilgang til pigefodbolden.
Det var totalfodbold, med individuelle
lækkerier oven i. Ikke en selvfølge i

dansk kvindefodbold, hvor kedeligt Mor-
ten Olsen possessionbold ofte er domine-
rende!
En stor tak til de deltagende forældre

med at få logistikken til at gå op i en hø-
jere enhed. Også hyggeligt at have jer
med på sidelinjen, hvor i var trofaste
støtter.
Også stor tak til de sponsorer der har

være med til at klæde vores piger flot på.
Det er blevet til træningsdragter

sponsoreret af Curting – køreskole, FOG
trælast og byggecenter i Vordingborg og
Vognmand Preben Andersen.
Komplet spillersæt sponsoreret af

Suhrsminde Ridecenter, Klinik Ringsing,
ETN Arkitekter, Guldborgsund Zonetera-
pi v/Karina Sonne og Ossi Connectors.
Og sidst, men ikke mindst tak til Per

og pigerne. Vi er et godt match:-)

God sommer til alle i TGB...
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Rapport fra de "GAMLE" Gamle
Af Dan Petersen
Status efter 5 kampe på vores

"NYE" hold, Superveteranerne er, at
vi har vundet 2 og tabt 3 kampe. Med
alt det forår i luften og kådhed over at
komme på græs, angreb vi i de 2
første kampe over stok og sten. Det
viste sig, at det var vi ikke klar til, og
det kostede så et dumt nederlag i
Eskilstrup og en ordentlig gang tæsk
mod Frem.
Med en lidt mere henholdende

taktik i de næste 3 kampe, lykkedes
det os at komme på pointtavlen, og
også begynde at ligne et hold på trods
af, at vi pga. vores store trup (19
spillere), har en del udskiftninger til
hver kamp. Når vi nu er det store
antal spillere, er det vigtigt, at alle
som minimum får spilletid hver
anden kamp, og så har vi heldigvis et
godt samarbejde med Henrik hos det
lidt yngre hold, så nogen af de
spillere, der sidder over torsdag kan
få spilletid mandag.

Aldersmæssigt spænder vi fra
vores Rookie René på 49 til Grand
Old Man Verner på 72. Så til dem der
siger, at alder er en hindring, der siger
vi "Kom bare og vær med - vi har det
skide skægt"
Alt i alt har vi haft en god start på

sæsonen, og vi har trukket nogen af
de skader, man må forvente, når
gamle stjerner mærker blodet bruse i
årerne, men heldigvis har vi ikke på
noget tidspunkt haft problemer med
at stille hold, og vi er indtil videre
ubesejret i 3. halvleg, hvor vi i hvert
fald må konstatere, at vi er mange,
der har haft et LAAAANGT liv med
den historik, der er på de historier,
der fortælles i omklædningsrummet
efter kampene :-).
Så hvis det motions noget er en vej

til et bedre og længere liv, så må jeg
sige, at vi på VORES hold forstår at
gå den vej med stor entusiasme og
glæde.
Fortsat god sæson til alle i TGB

-La' mig
komme
væk...
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Tak for denne gang...
Af Jesper Bøgh
I skrivende stund lakker min tid

som træner for klubbens førstehold
mod enden. Vi mangler to kampe i
oprykningsspillet i serie 1, men alli-
gevel kan der godt gøres status over
de to sæsoner, der er gået.
Det har generelt været en fornøje-

lig tid, hvor arbejdet med spillerne
har givet mig mange gode oplevelser
med på vejen. Jeg har ikke før været
træner for et hold, hvor jeg kan sige,
at jeg ikke har oplevet kampe, hvor
indstillingen ikke har været i orden.
Bevares, der har været kampe, hvor
tingene ikke lykkedes, men indstil-
lingen har altid været til stede, og det
har imponeret mig meget.
Derudover har jeg haft en ople-

velse af, at spillerne i den grad har
forsøgt at tage de ting med sig i deres
spil, som jeg har introduceret dem
for. Både taktisk og teknisk. Det er
helt unikt.
Jeg vil tillade mig at konkludere, at

vi i de to år, der er gået, har fået skabt
en stamme af fortrinsvis unge spille-
re, som individuelt har udviklet sig
meget. En udvikling, som også er
kommet kollektivet til gavn. Den
udvikling er kun sket, fordi spillerne
generelt har trænet kontinuerligt og
trænet det, der skal til for at blive
bedre.
I den sammenhæng vil jeg gerne

fremhæve Jacob Søndergaard, som i
de to år, jeg har været i klubben kun

har misset en håndfuld træningspas.
Det har i den grad medført, at Jacob
Søndergaard har udviklet sig til at
være en rigtig dygtig midterforsvarer
og en vigtigt brik på holdet. Han er
om nogen eksemplet på, at træning
gør bedre.
Jeg kunne selvfølgelig godt have

ønsket mig, at flere spillere ville tage
handsken op, så truppen kunne have
været bredere, men sådan er der jo
altid noget, der kunne have været
bedre.
Spillerne satte den målsætning for

foråret, at vi skulle lege med om op-
rykning. Det skete også - næsten.
Hvis ikke lige det havde været for
Listrups nedrykning fra Sjællandsse-
rien, så ville andenpladsen i Serie 1
udløse adgangsbillet til LF-Serien.
Ikke desto mindre leger vi i skrivende
stund stadig med i kampen om an-
denpladsen - og det beviser overfor
mig, at vi på nuværende tidspunkt
kun mangler en lille smule i at være
på et niveau, hvor oprykning for al-
vor er et tema.
Derfor er jeg også meget glad for,

at det bliver Lasse Nagel, der tager
over efter sommerpausen. Jeg er sik-
ker på, at han er den helt rette til at
bygge videre på det fundament, der
er skabt. Lykkes det, så er jeg over-
bevist om, at TGB i den kommende
sæson ikke kun leger med om opryk-
ningen, men også rent faktisk rykker
op.
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Det kræver dog, at først og frem-
mest spillerne, men også bestyrelsen
og andre gode folk i klubben, bakker
op bag Lasse Nagel. Potentialet er
der, men det potentiale bliver kun for-
løst, hvis der fortsat arbejdes seriøst
videre på træningsbanen.
Der er mange, som har haft en stor

og meget betydningsfuld indflydelse
på, at de seneste to år i TGB for mig
har været to gode år.
I den forbindelse vil jeg gerne

fremhæve Dan Petersen, der det før-
ste halvår fungerede som assistent-
træner og andet halvår som træner for
andetholdet. Han sørgede i den grad
for, jeg kom godt i gang i klubben og
hurtigt kunne lære den enkelte spiller
at kende.
Käthe Petersen fortjener (endnu

engang) store superlativer for sin altid
engagerede indsats som holdleder og
massør. Der er bare styr på alt det,
som både træner og spillere forventer,
at der er styr på. I den sammenhæng
har også Jens Holck været vikar - og
her gælder den samme engagerede
indsats. Også Allan Petersen, der har
fungerede som assistentræner i dette
forår, har med sin tilgang til fodbold
også præget træningen og spillestilen
i en positiv retning.
Det har desuden også glædet mig

meget, at der findes nogle gamle
TGB-koryfæer, som Preben Arildsen
med flere, der sørger for at tage bille-
der af hele truppen og hænge op i
klubhuset. Han har lavet kampplaka-
ter og ikke mindst Klatten. Derudover
har han nærmest undskyldt for, hvis

han en enkelt gang ikke har haft mu-
lighed for at se en kamp. Tak for ind-
satsen. Den fortjener al mulig respekt
og får ihvertfald min.
Held og lykke skal der lyde herfra

til alle i TGB

- og tak for denne gang!

Efter 2 år med stor succes
overdrager cheftræner Jesper Bøgh
tv. ansvaret for TGB's serie 1 til
Lasse Nagel.

Redaktionen takker Jesper
Bøgh for et godt samarbejde.
Jesper har altid været flittig til
at skrive til Klatten og holde
læserne underrettet om serie 1's
udvikling.
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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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Pigeafdelingens nye tiltag kom godt fra start !
Af Martin Ørsted - Pigekoordinator
og træner for Sundby Pigeafdeling
Et ønske fra pigeafdelingen og træ-

nerne har i det seneste år været at fin-
de en træner til at starte piger op i de
helt små årgange. Vi har kunnet se på
de øvrige hold, at når der står en træ-
ner som KUN træner piger - så kom-
mer pigerne. Men stadig - til trods for
vi forsøgte at reklamere for det, så
kom træneren ikke…
Og scenariet fra Sundby var også

rimeligt skræmmende. I 2017 havde
1-2 piger løbet rundt og trænet med
drengene, så hvis vi ikke gjorde
noget, så kunne pigeafdelingen inden
for nogle få år stå uden eller kun med
få spillere, som i mange andre klub-
ber.
Så den endelige løsning blev, at den

4. april havde jeg “ansat” mig selv -
sagde hunden ;-) + 1 ungtræner - Li-

nea og min egen datter - Emma. Så
var grundstammen til trænerteamet
nogenlunde på plads. Sidenhen har
flere dog hjulpet til - bla Laura O,
Oscar K, Freya W, Tobias, Kenneth
(vores U12/14 pigetrænere) og Jonas
W (som kommer fast om onsdagen)
plus Michael P som “forældretræner”
der deltager mandage sammen med
datteren, der træner på holdet.
Det med at kende træneren blev

vigtigt fra start. Mange af pigerne
kendte især Linea fra skolen, hvor
hun rendte lidt rundt som “gårdvagt”,
og det var med til at hive flere spillere
med til træning! Og så har de trukket
deres veninder med til træning, så og-
så god opbakning fra spillere og for-
ældre.
Til første træning den 4. april var vi

6 spillere (det første hold som i hele
TGB var på græs. Banerne i Toreby

Så er alle 8 piger fra TGB klar til pigedag i NFC (arrangeret i samarbejde
mellem NFC og TGB).
Emmelie, Anna, Daniella, Malou S, Melanie, Malou FJ, Alma B og Naja
deltog.
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var lukket pga af regn), men ved de
næste par træninger kom vi hurtigt op
på 10-12 stk. Til 4. træning blev en af
vore fodboldfitness instruktører ind-
kaldt - min egen kone - som vikar, da
jeg ikke kunne nå at komme til træ-
ningsstart. “Der kommer 10-12 spil-
lere max”, var min melding. Vejret
var fantastisk denne dag, og da jeg så
ankom på træningsanlægget, var der
22 spillere i fuld gang!

Ellers går det rigtig fint trænings-
mæssigt. Vi har fokus på leg MED
bold, da det skal være sjovt og kry-
dret med lidt basistræning, hvor vi
rent bogstavligt er helt nede på jorden
og viser/forklarer hvordan vi sparker
og dribler. Pigerne laver bare alle
øvelser, som vi viser - et rigtig godt
tidspunkt at få dem ind på rent læ-
ringsmæssigt. Hver især nyder de at
have et par trænere, som går ind og
leger øvelserne med dem, så kommer
det hele bare mere naturligt og nemt.
Oftest har Linea og Emma et par pi-
ger hængende på sig - de er meget
populære og vellidte. Så prøver jeg
ind imellem at guide og hjælpe træ-
nerne, hvis der er behov og tid. Beg-
ge trænere har høje ambitioner på
pigernes vegne, og de tager træningen
meget seriøst, og oftest reflekterer de
over tingene. Vi får også nogen gange
lige vendt træningen. De har nogle
input til øvelser, og er altid stations-
trænere eller laver opvarmning. Så
meget aktive trænere, som tager godt
imod det ansvar, de får, men som og-
så sagtens kan give mig modspil ;-),
hvilket giver mig motivation til mere,
fordi vi har fat i noget godt og rigtigt.
Kampe/stævner er det også blevet

til!
“Holdet” har på nuværende tids-

punkt deltaget i U6 drenge 3-mands-
stævne i Errinlev, hvor både Linea og
Emma var trænere/holdledere og
fik hevet en enkelt sejr hjem. Så var
der pigedag, som det lykkedes at få
stablet på benene i samarbejde med
NFC (mødtes med deres træner og så
fik vi lavet en lille plan). Her deltog 8

Fra pigedagen, hvor også trænerne
hilste på Rikke Sevecke, tidligere
NFC’er og nuværende Brøndby og
Landsholdspiller.
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piger fra U5-9 med træning og kampe
på tværs af klubberne, og hvor vi fik
delt træningen lidt aldersmæssigt
(NFC tog de ældste - Linea, Emma
og jeg de yngste).
I GIRAFCUP deltog de også. Lige

før deadline havde vi fuldt hold, men
desværre var 3-mands lukket, så vi
skulle spille 5-mands. Det passede
måske lidt bedre aldersmæssigt, og så
var det en ren pigerække, så det var
pigerne glade for. De fik knoklet og
løbet i varmen i Knuthenborg. Mod-

standerne var U9/10 piger, og vi kom
med U7-9 piger, så vi blev lidt presset
fysisk, ved at de løb lidt stærkere,
men teknisk var de godt med i kam-
pene, Var ikke bange for de større
modstandere og stod fornuftigt på ba-
nen. Spillerne havde selv et mål - de
ville lave 1 mål, de lavede 4! Impo-
nerende da de fleste kun havde trænet
2 måneder, og vi havde faktisk kun
trænet 5-mands 1-2 gange + til pi-
gedag.

Pigerne afsted til 1. stævne som pigehold til 3-mandsstævnet i Errindlev. Flot
debut af både spillere og trænere!
Fie, Malou S, Anna, Karoline, Katrine og trænerne Linea K. B. og Emma Ø.
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Lørdag 9/6 deltager de i Fætter BR
cup og 17/6 hedder det pigedag igen.
Så alt i alt en stor succes - min am-

bition/drøm var 15 piger, men 8-10
stk. havde været ok. Nu ligger vi på
omkring knapt 25 i alderen fra 4-8 år.
Men ros især til vores faste team af

ungtrænere, som også er årsagen til
denne succes, og pigerne kommer uge
efter uge!

MEN vi håber da at blive flere
spillere, så har I en pige i den alder,
så træner vi kl. 17-18 mandag og
onsdag, læs mere på hjemmesiden. Vi
har også fået booket ind i kalenderen
- det blev vi jo “tvunget” til med den
succes - så der er haltid i gymna-
stiksalen i Sundby til vinter. Så har vi
også lidt tanker for tiltag til efterå-
ret…

1. træning - halefange, hvor vi øver at drible og løbe bolden, så hjælper det, at
trænerne er aktive og med. For flere var det første gang, det kunne man ikke
se.

Pigerne afsted til Girafcup i Knuthenborg og prøver at spille 5-mands i ren
pigerække U9/10! Fight, spilleglæde, godt spil og flotte mål er en medalje
værdi!
Her deltog Anna, Daniella, Eliza, Molly G.H., Malou S, Fie og Katrine -
holdet var et mix af U7-9.
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Damerne vinder puljen…
Af Preben Arildsen
Onsdag aften den 6. juni 2018 med

jævn vind og solskin fra en skyfri
himmel spillede TGB’s damer hjem-
me mod Eskilstrup med godt 30 til-
skuere på sidelinjen. Kampen gjaldt
1. pladsen, da Toreby havde 20 point
og EB 18, så banen var kridtet op til
et topbrag.
Eskilstrup dominerede i de første

10 minutter, og efter 9. minutter fik

de tilkendt et straffespark, som kee-
per Lene Pejter Andersen reddede
med en flot parade. Herefter tabte EB
lidt af pusten, og det udnyttede de
gulblusede, som mere og mere over-
tog spillet med mange gode angreb
og flere skud på mål. Men Gitte Kok
var desværre så uheldig at brænde en
oplagt chance.
I det 28. minut troede alle, at da-

merne fra TGB havde scoret, men

Bagerst fra venstre: Heidi M. Boesen, Pernille Kristiansen, Signe Lyngsøe,
Stine Lise, Rikke Løf Krøyer og Gitte Møller.
Forest fra venstre: Pia Hars-Rasmussen, Mette Pil Nielsen, Lene Pejter
Andersen, Gitte Kok, Sacha Kallestrup og Iben Arildsen.
Foto: Preben Arildsen
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dommer Leif Kok stod godt placeret
ved målstolpen og kunne se, at bol-
den blev reddet på målstregen af EB’s
målmand liggende bag linjen. Pau-
sestilling 0-0.
2. halvleg startede, hvor 1. sluttede

og i det 9. minut havde Stine Lise et
skud, der gik lige over målet.
Forløsningen faldt i det 50. minut,

hvor Rikke Løf Krøyer med et
langskud passerede den forsvarsløse
EB keeper til 1-0, som blev slutresul-
tatet.
Et retfærdigt resultat da TGB hav-

de spillet i ¾ del af kampen mod et
godt kæmpende mandskab fra Eskil-
strup.
Hos Toreby spillede alle for holdet,

men Rikke Krøyer udmærkede sig og
var bedste kvinde med sin hurtighed,
bevægelse og spilfordeling.

TGB’s damer gik ubesejret gennem
turneringen, og vandt 8-kvindesenior
1 – forår med 7 vundne kampe, 2 uaf-
gjorte og 0 tabte. Holdet præsterede
en score på 28-0 og opnåede 1. plad-
sen med 23 point. Flot klaret!

Flot solskin dannede ramme om TGB's damer topopgør mod Eskilstrup.
Foto: Preben Arildsen

En situation af mange, hvor TGB's
damer var lige ved at score, men
bolden gik forbi mål.
Dommer Leif Kok stod godt placeret.
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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Ynglingehold anno 1952
Af Povl Holm.
Desværre er det ikke lykkedes at

finde et foto eller en tegning af det
dengang meget velindrettede klubhus
på Grænge stadion – indviet i 1942. I
stedet for kommer der et fodboldfoto.
Da der stadig spores en vis interes-

se i TGB for gamle fodboldbilleder,
var det en glæde, da Bent Steffensen
gav mig et foto af TGBs ynglingehold
fra 1952 med navnene på 10 af de 11
spillere.
Det var kun enkelte, der senere fik

en karriere på førsteholdet, deriblandt
Bent som bl.a. opnåede at spille sam-
men med så fremragende spillere som
Holger Majborn, Thadæus og sin bror
Werner.
Dengang fandtes ikke så avancere-

de holdopstillinger, idet der udover
målmanden spilledes med to backs,
tre halfbacks og fem i angrebskæden.
Denne opstilling fremgår også af fo-

toet, hvor spillerne på bageste række
(set fra venstre) er: Højre wing, højre
innerwing, centerforward, venstre in-
nerwing og venstre wing. I midten:
Højre halfback, centerhalfback og
venstre halfback. Forrest: Højre back,
målmand og venstre back.
Det var dengang utænkeligt at for-

syne trøjer og bukser med reklamer
og spillernavne, men der var hold,
hvor spillerne havde rygnumre fra 1
(målmand) til 11 (venstre wing).
Bent fortæller, at ynglingeholdet tit

blev kørt til udensogns kampe på
Brugsforeningens ladvogn, hvor der
på 2 bænke (lånt i Forsamlingshuset)
lige var plads nok. Denne luksus
skyldtes alene, at Carlos far, der var
aktiv spiller i TGB i en menneskeal-
der, var uddeler i Toreby!!!
Det var mere normalt at cykle til

kampene.
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TGB's ynglingehold anno 1952

Bagest fra venstre: Carlo Jensen, Poul Pedersen, Børge Nielsen, -??- og
Børge Jensen.
Midterste: Birger Hansen, Henni Pedersen og Bent Steffensen.
Forreste: Knud Kristensen, Birger Hansen og Per Mikkelsen.
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TGB’s Oldboys vej til LP semifinalen…
Af Preben Arildsen/Kurt Nielsen
Toreby-Grænge Boldklubs old-

boys har gjort klubben stor ære
ved at kæmpe sig til DBU’s pokal
semifinale.
Vejen har været lang, men sik-

ker med sejre.
Først gik det ud over Tingsted i

1. runde med en 3-1 sejr.
2. runde blev spillet på Gunslev-

holm Idrætsefterskoles kunstgræs
og med 2 scoringen af Christian
Reckendorff og Anders Ringsing
og Kim Buxbom med hver èn
scoring, blev det til en sikker 4-0
sejr over Solrød FC.
I 3. runde kom Hvidovre IF på

besøg og efter 20 minutters spil
kom gæsterne foran 1-0 - en stil-

ling, der holdt til det 60. minut,
hvor Christian Reckendorff fik
udlignet til 1-1 og dermed skulle
vi ud i forlænget spilletid. Her
slog de gulblusede til i det 76. mi-
nut til 2-1, og Lasse Bo Henriksen
slog 3-1 sejren fast med en scoring
i det 85. minut.
Kampen i fjerde runde mod

Farum FC blev en fornøjelse for
de ca. 100 fremmødte tilskuere.
Toreby sad på kampen i første
halvleg. Efter 5. minutters spil
scorede Neriton Latifi til 1-0, og
Christian Reckendorff øgede fø-
ringen i det 19. minut til 2-0. Men
i det 29. minut reducerede Farum
FC til 2-1 på en ripost fra keeper
Kenneth Bredvig.

Lasse Bo Henriksen med nr. 5 scorer til 4-1 mod Farum FC.
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I anden halvleg bølgede spillet
frem og tilbage indtil det 51. mi-
nut, hvor "Recken" igen var på
pletten til 3-1.
3 minutter før dommerens slut-

fløjt slog Lasse Bo Henriksen sej-
ren fast med scoringen til 4-1, og
semifinalen var en kendsgerning
og iflg. Bredvig kunne Europa
skimtes forude.

Så kom endelig dagen, hvor se-
mifinalen skulle spilles. Det var på
TGB’s 95-års jubilæumsdag, en
dejlig lun aften, hvor anlægget i
Toreby var udsmykket med flag
og grillen var tændt op og blev be-
tjent af Stine Bendsen og Bjarne
Boesen.
Modstanderen var KB, og ved

redaktionens snak med KB’s hold-
leder Lasse Lund Larsen inden
kampen i omklædningsrummet,
undskyldte han meget, at KB
”kun” havde to tidligere lands-
holdsspillere med – Hjalte Bo
Larsen og Daniel Jensen.
Kampen startede i overværelse

af over 200 tilskuere, der mødte
op for at støtte vores oldboys og
lave en festlig stemning omkring
banen.
Det gav pote, for der var spillet

14 minutter, da Anders Ringsing
efter riposten fra overliggeren
skubbede bolden over linjen til en
chokstart på 1-0.
Men KB lod sig ikke slå ud. De

angreb massivt og 1 minut senere

Godt 200 tilskuere havde fundet vej til Toreby Stadion til DBU's semifinale i
landspokalturneringen TGB-KB for oldboys.

Stine Bendsen og Bjarne Boesen
havde gang i grillen og pølserne, der
desværre hurtigt blev udsolgt.
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fik de udlignet til 1-1. Den stilling
holdt i fem minutter, da Tom Chri-
stensen var uheldig med et hoved-
stød, der gik i eget mål til 1-2.
KB chokstartede 2. halvleg med

en scoring i 1. minut og endnu en
scoring efter 7 minutter. Med en
føring på 4-1 følte KB’erne, at sej-
ren var hjemme, og den blev slået
helt fast, da de i det 65. minut fik
tilkendt et straffespark, som Lasse
Lund Larsen sikkert scorede på til
slutresultatet 1-5.

For nok første gang i TGB's hi-
storie blev der affyret fyrværkeri
af det tilrejsendes holds fans (4-5
unge mennesker), men så har vi da
også oplevet det.
Alt i alt må det siges, at vores

oldboys har gjort det flot i lands-
pokalturneringen. At blive slået
ud af KB, der var en tand bedre,
og forsvarende danske mestre og i
de seneste 10 år har vundet 7 gan-
ge, er det ikke nogen skam, at se-
mifinalen blev sidste stop.

Så skulle vi også opleve, at der blev affyret fyrværkeri på Toreby Stadion.
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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 16. SEPTEMBER 2018
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



En herre,
som vi
kender
ham, begge
hænder i
lommen,
mens
konen
slæber
hans
klapstol!




