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God jul godt nytår!

Af Morten Refnov
Formand TGB
Så er 2018 ved at gå på hæld, og

sikke et år det har været.
1. holdet er kommet tilbage i LF

serien, talentholdet er rykket op i se-
rie 2, og ungdomsholdene har del-
taget i en masse stævner,
turneringskampe og internationale
stævner. Selv fitnisserne har været af-
sted til lyserød lørdag.
Veteranerne er blevet udvidet med

et ekstra hold, så vi nu har et 11
mands, et 8 mands og et 8 mands ma-
sterveteran.
Oldboys nåede til semifinalen i po-

kalturneringen, hvor de desværre
måtte se sig besejret af stærke KB,
men sikke en opbakning der var til
LF's bedste oldboyshold.
Hvis folk ikke har opdaget det, har

Støtteforeningen gennem de seneste 2
år lavet et kæmpe stykke arbejde,
som i år resulterede i, at vi har fået en
rigtig flot legeplads, som er et kæmpe
hit i klubben - både for de mindste,
men også for de største. Selv enkelte
forældre har benyttet sig af gyngen til
at ligge og slappe af, mens de har
ventet på, at deres poder bliver færdi-
ge med at træne.

Som om det ikke var nok, har
Støtteforeningen også foræret klub-
ben en ny måltavle. Den fik vi over-
rakt til dette års træner-, leder- og
sponsorfest. Stor tak for denne flotte
gave, som vil pynte gevaldigt. Den
har længe været savnet.
En stor og speciel tak skal lyde til

klubbens ”håndværkere”. Tusind tak
for jeres kæmpe arbejde med at læg-
ge fliser – rykke skurvogne – ned-
lægning af trækrør til elkabler – finde
folk der har lige de maskiner, der skal
bruges til de opgaver, der skal løses
og alle de andre ting, I har lavet i lø-
bet af året.
Også stor tak til Rasmus Brylle,

som klipper hæk – slår græs, hvor
kommunen ikke kommer med deres
maskiner – kridter baner og altid
møder op på en arbejdsdag, tusind tak
Rasmus.
Til sidst skal lyde en tak til spillere

– trænere – ledere - forældre – frivil-
lige – den gamle garde – klattens
redaktion – sponsorer – støttefore-
ningen – bestyrelsen – Ilse for at pas-
se klubhuset og alle de andre, der
kommer og bruger deres tid i klubben
og er med til at gøre TGB til den
klub, vi er.

Rigtig god jul og godt nytår
til alle...
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Nu er året 2018 ved at være gået,

og vi ser frem til jul og nytår, mens
du sidder med årets sidste udgave af
Klatten.
Redaktionen takker for alle indlæg

og billeder, vi har modtaget i årets
løb. Det har gjort det muligt at udfyl-
de 4 numre.
Tak til TGB’s bestyrelse, Støttefor-

eningens bestyrelse, trænere, ledere,
spillere og alle dem, der har sendt
indlæg og billeder, for et godt samar-
bejde.
På modsatte side kan du læse for-

mandens jule- og nytårshilsen, hvor
han også kort beskriver status for vo-
res klub.
Til næste år glæder vi os til at op-

leve en masse kampe fra ungdom-

men, spændende kampe for
seniorerne, oldboys, veteraner, master
veteran og ikke mindst damerne.
Det bliver interessant at følge 1.

holdets herrer i LF Serien og talent-
holdet i Serie 2.
Jeg takker mine 2 medredaktø-

rer Finn Jensen og Kurt Nielsen, der
begge har udvist stort arrangement i
redaktionen med henholdsvis korrek-
te data, oplysninger fra gamle arkiver
og korrekturlæsning m.m.
En stor tak til distributionsholdet,

Finn Jensen, Jørgen E. Hansen og
Tage Nagel, der tilsammen cykler
over 150 kilometer 4 gange årligt.
Redaktionen ønsker alle en glæde-

lig jul samt godt nytår og på gensyn i
2019.
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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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Årets ildsjæl
Af Preben Arildsen
På Nykøbing F Teater blev der

fredag den 28. september 2018 fore-
taget prisuddeling af Guldborgsund
kommunes Kultur, Fritid og Bosæt-
ningsudvalget.
Som årets ildsjæl blev en kendt

TGB’er kåret.
Stine Bendsen måtte på scenen og

modtage prisen af udvalgets næstfor-
mand Britta Lange.
Som begrundelse tog Britta Lange

udgangspunkt i ordet ”ildsjæl”, der
iflg. ordbogen betegner en person,
der udviser en brændende entusiasme
og stor begejstring, for det man laver.
Den begejstring skal brænde lidt me-

re end hos andre for at blive valgt, og
det er det, den gør hos Stine.
I TGB og Støtteforeningens be-

grundelsen bliver der nævnt ord som
initiativrig, imødekommende, for-
domsfri, handlekraftig, idérig, ved-
holdende, trofast, hårdtarbejdende,
samarbejdsvillig, energisk, uselvisk,
tålmodig, mæglende og løsningso-
rienteret.
Næstformanden fortsætter med at

sige, at man skal ikke være længe i
TGB, før man opdager, at Stine
Bendsen brænder for klubben, idræt-
ten og ikke mindst for det sort/gule
fællesskab. Stine gør TGB til en bed-
re klub, ikke kun med arrangement
og entusiasme, men også med kon-

Morten Wilkki t.v. formand for TGB's Støtteforening og Morten Refnov
formand for TGB på scenen flankeret af billeder af Stine Bendsen, der
modtog prisen som Guldborgsund kommunes ildsjæl 2018.
Billedkilde: TV-M Multimedieklubben.
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krete handlinger, både med udførelse
af hverdagens handlinger, men også
med igangsætning af nye initiativer.
Det forløbne års initiativer er fod-

bold fitness for kvinder, hvor hun er
træner og tovholder, ugentlige gåture
for motionister, at skaffe kr.
30.000,00 fra private og virksomhe-
der som sponsorer til legepladsen, der
er etableret med hjælp fra Guldborg-
sund kommune og Nordeafonden, ko-
ordination af uddeling af julekalender
og omdeling af reklamer, samarbejde
med TSG om Store Legedag og
igangsætning af fællesspisning for
klubbens medlemmer.
Efter prisoverrækkelsen kom de to

formænd Morten Wilkki fra TGB’s

Støtteforening og Morten Refnov fra
TGB på scenen, hvor de i bedste stil
udførte et show, og med et ping pong
spil, godt suppleret af hinanden, for-
talte om Stine Bendsens arbejde i
klubben og foreningen. Manuskriptet
var skrevet af Johan Vest Hansen,
sekretær i Støtteforeningen
TV-M Multimedieklubben optog

hele prisuddelingen, og showet kan
ses på deres hjemmeside -
www.multimedieklubben.dk. Stines
modtagelse er ca. 19 minutter inde i
udsendelsen.
Ildsjælprisen er velfortjent, og her

fra redaktionen skal lyde et stort TIL
LYKKE.

Ved uddeling af prisen for årets ildsjæl fra venstre:
Stine Bendsen næstformand i TGB's Støtteforening Morten Wilkki formand i
TGB's Støtteforening, Britta Lange næstformand i Guldborgsund kommunes
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg og Morten Refnov formand i TGB.
Billedkilde: TV-M Multimedieklubben.
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Før og nu!!
Af Povl Holm
Det kan ikke undgås, at en gammel

TGB-fan af og til diskuterer nyt con-
tra gammelt og måske endda i mange
tilfælde foretrækker det gamle. Disse
sammenligninger vedr. fodboldspil i
gamle dage og i nyere tid, som jeg vil
omtale, drejer sig ikke om forhold af
direkte samfundsmæssig karakter,
som f.eks. det øgede vellevned og
den øgede velstand med merforbrug.
Dette indlæg omhandler småting og
mindre hændelser, som de færreste
spilder en tanke i vore dage.
Som tilskuer overraskes jeg over,

hvor ofte spillere bliver liggende
unødigt længe p.g.a. et spark over
skinnebenet. Førhen var det sjældne-
re, fordi tilskuerne med ikke så pæne
tilråb som ”pivskid”, ”filmhelt” eller
lign. måske følte sig snydt.
Alle spillere skal have noget at

drikke flere gange i hver kamp. Vi

blev i sin tid frarådet at drikke noget
før kampen og i pausen, og mulighe-
den for at drikke under kampen eksi-
sterede ikke. Forklaringen var:
”Drikkeri giver sidesting”.
I min tid som TGB-spiller blev der

i regnvejr sjældent scoret på hoved-
stød, fordi en læderbold med snøre og
indlagt gummislange var tung og
uhandig og indebar risiko for småsår
og hovedsmerter. Det var i øvrigt
kun i medvind, at et målmandsud-
spark kunne passere midterlinien.
Det var dengang næsten kun i for-

bindelse med bortrejse, at der blev
skiftet til ny klub. Denne stabilitet
gjorde, at tilskuerne kendte de fleste
spillernavne. En ”unødig” afgang til
en anden fodboldklub medførte ofte
mobning af enhver art.
De mange ændringer af fodbold-

lovene hører ikke hjemme her!!!

Povl,

 vi har et

problem!!!
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Fodbold fitness for kvinder

Fitnisserne mod U15/16 pigerne.

Af trænerteamet Christine Ørsted og
Stine Bendsen
Efter sommerferien har der igen

været fart på Fitnisserne. Nye spillere
er kommet til, og der har været stort
fremmøde næsten hver gang!
Det er en fornøjelse for os trænere

at være en del af denne gruppe friske

kvinder, der giver sig MAX hver
gang, og sidegevinsten er at se,
hvordan deres boldkunnen hele tiden
udvikler sig, hvilket vi også tror, vo-
res dygtige U 15/16 piger blev impo-
neret over, da vi den 25 oktober
spillede revanchekamp mod dem og
kun tabte 1-3.

Når trænerne en sjælden gang
ikke selv kan deltage i træningen,
må vi hente hjælp udefra, og den 20.
september fik kvinderne glæde af
"frøken" Ørsted, som gav dem kamp
til stregen, både til træning og på
udstyr. Gæstetræner "frøken" Ørsted.
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Den 6. oktober deltog 8 kvinder i
et Lyserød lørdagsstævne i Sorø. Her
blev der kæmpet bravt, og det blev til
3 sejre og 1 uafgjort. Et fint stævne,

som støttede en god sag. Et stævne,
som vi arbejder på at få til TGB til
næste år.

Vi er nu rykket indenfor i gymna-
stiksalen på SUNDskolen, og vi træ-
ner stadig om torsdagen kl.

18.15-19.15, så har du lyst til at lege
sammen med en masse glade og fri-
ske kvinder, er du velkommen.

Lyserød lørdag.
Øverste billede bagest fra venstre: Käthe, Annette, Heidi, Lene og Stine
Øverste billede forrest fra venstre: Susanne, Winnie og Christina
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Fair Play Stævne
Af Preben Arildsen
Søndag den 30. september 2018

blev det årlige og meget velbesøgte
Fair Play stævne afholdt på TGB’s
baneanlæg.
Stævnet blev afholdt efter DBU’s

handlinger og holdninger, og det er
dagen, hvor de yngste spillere kan
opleve stemningen og glæden ved et
storstævne. Stævnet blev gennemført
i samarbejde mellem DBU Lolland-
Falster og TGB.
DBU Lolland-Falster er den eneste

Union, der er med ved stævnerne i
Danmark. De andre Unioner giver et

beløb til den arrangerende klub, som
selv må sørge for afholdelsen.
På et Fair Play stævne er der ingen

tabere, og alle får medaljer.
I TGB deltog 102 hold med 750

spillere, og der blev spillet 3:3 og 5:5
af piger og drenge i alderen op til 10
år.
Iflg. Kaj D. Larsen fra DBU LF

besøgte ca. 1.500 mennesker Toreby
stadion på dagen, og den blev som
sædvanlig festlig med masser af
fodbold og en dag, hvor det var svært
at finde en parkeringsplads i
nærheden af klubben.

Der hilses pænt på hinanden før en kamp. Martin Ørsted kontrollerer, om alt
går rigtigt til. Foto: Preben Arildsen
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Senior herre fiduspokalen
Af Käthe Pedersen
Lørdag den 17. november 2018

holdt herre senior afdelingen
afslutning. Her deltog ca. 30 drenge
fra 1. og 2. holdet, og alle mødte kl.
15.00 til lidt konkurrencer udendørs.
Ved 17-tiden gik man i hallen og

gennemførte en indendørsturnering.
Efter turneringen trak seniorerne sig

tilbage til TGB’s klubhus, hvor der
blev spist rigtig god mad fra Johnjohns
Café og festet igennem. Ved festen
blev årets fiduspokal uddelt, og den
gik fortjent til Jacob Mathiasen.

Lasse Nagel t.v. og Jacob
Mathiasen.
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Julestævne
Af Preben Arildsen og Lars Hansen
Onsdag den 26. december 2018 af-

vikles TGB's traditionelle julestævne
i Torebyhallen.
Mange bruger dagen til at komme

af med julefedtet, og det giver en stor
deltagelse til stævnet, der er meget
populært, bl.a. pga. af de mange pæne
præmier.
Takket være de trofaste sponsorer

er det muligt at fastholde præmierne,

hvor hovedsponsor er AC Biler I/S,
Herningvej 26C, 4800 Nykøbing F.
Andreas C. Rasmussen startede AC

Biler i 2005 i lejede lokaler på Her-
ningvej 26 C, og 1 år efter købte An-
dreas bygningerne, lejede en del af
kontoret og udendørspladsen ud til
SAC Leasing.
AC Biler I/S blev etableret i 2010

med Andreas C. Rasmussen og An-
ders Skov som ejere.

Andreas C. Rasmussen t.v. og Anders Skov foran AC Biler I/S.
Foto: Preben Arildsen
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Foruden Anders Skov og Andreas
C. Rasmussen er der ansat 4 medar-
bejdere, 3 mekaniker og 1 klargø-
ringsmand.
Firmaet satser på reparation og salg

af brugte biler og har i dag en god og
stabil kundekreds bl.a. fra TGB.
Anders Skov oplyser, at det giver

god mening at sponsorere julestæv-
net. Det giver god respons og samti-

dig stammer han selv fra området og
har været medlem af TGB i mange år,
og stadig spiller i klubben. Anders
bor klods op ad banerne og Tore-
byhallen. Herfra kan han fra sit hjem
se, hvor stort arrangementet er fra
trænere, ledere, forældre og medlem-
mer, hvilket giver en dejlig følelse i et
TGB-hjerte.
AC Biler sponsorerer Herre Elite.

Ipsens El-service og Toreby Køb-
mandshandel sponsorerer også ju-
lestævnet.
Michael Ipsen, der ejer både el-

virksomheden og købmandshandelen,
har gennem de sidste 25 år sponsore-

ret klubben med bandereklame, an-
nonce i klubbladet Klatten samt
forskellige arrangementer. Han gør
det af et stort hjerte, da han altid har
boet i Toreby. Michael spillede lidt
ungdomsfodbold, men ellers er det
kun blevet til gade/vej fodbold, hvor

Michael Ipsen foran Toreby Købmandsforretning.
Foto: Preben Arildsen
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han optrådte på fodboldbanen og et år
blev kåret med medalje for det bedst
scorede mål.

Ipsen El-Service og Toreby Køb-
mandshandel sponsorerer Mix-ræk-
ken.

Toms Have Park og Anlæg er en af
de trofaste sponsorer til julestævnet.
Toms Have er ejet af anlægsgartner

Tom B. Hansen, som har mere end 30
års erfaring, og arbejder med alle
facetter af faget, men kender også
dens begrænsning. Driver virksomhe-
den fra Grænge Skovvej 125, Græn-
ge.

Servicerer boligselskaber, kommu-
ner, grundejerforeninger, virksomhe-
der og private. Toms Have arbejder
efter fagets normer, og følger op med
kvalitetssikring samt lægger stor
vægt på den enkelte medarbejders
kompetence og direkte ansvar overfor
kunden.
Toms Have Park og Anlæg sponso-
rerer Herre Hygge.
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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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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 ungdomsspillerne. 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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Juleønsker fra +50 afdelingen
Af Dan Petersen
I klubbens ældste afdeling ønsker vi os i år (og til næste år):
* Nye medspillere
* Et hold extra tilmeldt turneringen (afhænger af ønsket oven over)
* En Select Super Brilliant kampbold
* En mere, hvis vi kan få 2 hold
* Tre træningstrøjer/dragte til de spillere der ikke er på banen
* Et skadesfrit år
* Flere points
* Eller endnu bedre: Flere fællesspisninger
* Bedre og større angivelse af størrelserne i trøjer og bukser
* At vores supportere til stadighed opfører sig pænt, når de ser
vores kampe

* Bedre musik fra holdlederen
* Og sidst men ikke mindst at ALLE TGB'ere får en

GLÆDELIG JUL
Og et GODT NYTÅR...
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U 14 Drenge
Af Søren Windelev
(En af ”De Gamle” fra Reklamehol-
det)
Søndag formiddag (midt i kirketi-

den) i Vordingborg. Det succesfulde
mandskab fra TGB skulle forsøge at
fortsætte sejrsstimen.
Lad det være sagt med det samme:

De Gule spillede nok deres dårligste
kamp i turneringen, men vandt allige-
vel med 2-1 på mål af Frederik M og
Mads, hvilket også var resultatet efter
1. halvleg.
Jeg synes, det siger meget om hol-

det også at vinde selv på en dårlig
dag. Det skal dog også nævnes, at
holdet også måtte kæmpe mod den
dårligste dommerpræstation, jeg
nogensinde har set. UHA – UHA.
Den sidste søndag i september:

Topkamp i Holmegaard!!
Det blev en flot kamp af begge

mandskaber – en rigtig topkamp.
Hjemmeholdet kom bedst fra start

og pressede De Gule over hele banen,

og inden TGB fik tørret søvnen ud af
øjnene, var de bagud med 1-0 (2. mi-
nut). Efter ca. 10 min. fik De Gule
mere fat i kampen, og midt i halvle-
gen scorede William efter et stolpe-
skud fra Noah. Et uheldigt kiks i
forsvaret blev udnyttet af hjemme-
holdet til 2-1 lige før pausen.
2. halvleg blev domineret af TGB,

og Noah bragte hurtigt De Gule foran
med et hurtigt mål. Midt i halvlegen
kom føringsmålet til 3-2 ved Magnus
på et godt gennemspillet angreb.
Kort før tid udlignede hjemmehol-

det lidt ufortjent, så slutstillingen på
en fin kamp blev 3-3. Det resultat kan
TGB godt leve med, idet de vandt det
første opgør med 2-1.
Alt i alt en god oplevelse for de

mange medrejsende supportere.
Næste kamp mod Nakskov hjem-

me. Udsat til mandag. Så aflyst!!!
Nakskov kunne ikke stille hold, eller
også ville de undgå en massakre! Nu
dømmes de bare som tabere med 3-0.

Supportere.
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Vi må så se frem til sidste kamp,
som er ude mod Næstved lørdag for-
middag. Som det ser ud nu, er TGB
vinder af rækken.
Sidste kamp i rækken. En dejlig

solrig og varm oktoberdag i Næstved.
Efter en forsigtig start åbnede Fre-

derik D. scoringen midt i 1. halvleg.
Næstved udlignede på et straffespark
til pausestillingen 1-1.
De Gule fortsatte det gode spil i 2.

halvleg med at lægge et stort pres på
Næstved med godt sammenspil og
kom foran med 4-1 på gode mål af
Frederik D, Noah og debutanten Se-
bastian. Forsvaret stod godt, og der
skulle et straffe for "hands” til, for at
de kunne score. Mathias sluttede fe-
sten med målet til slutstillingen 5-2.
De Gule kunne herefter fejre sejren

og førstepladsen med ”We are the
Champions” for fuld udblæsning på
ghettoblasteren.

Målscorere:
Mathias 6, Noah 5, Frederik D 4,

Peter 4, Frederik M 3, William 3, Di-
lan, Oscar, Lucas, Mads, Magnus og
Sebastian hver 1.
En flot sæson - og vi ser frem til

mere godt fodbold til foråret.
Også en tak til de mange trofaste

supportere for mange hyggelige stun-
der.

Sejrsdans.
Fra venstre: Jeppe, Peter, Mathias, Magnus, Frederik D, Mads (skjult), Val-
demar, Noah, Oliver (skjult), Nikolaj, William, Oscar, Sebastian, Frederik M.
Mangler på billedet (spillefri): Lucas og Dilan.
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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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Tage Nagel – 90 år
Af Finn Jensen
Tirsdag den 23. oktober 2018 fyld-

te Tage Nagel 90 år.
Tage blev født på Fejø, og efter

soldatertiden flyttede han til Nr. Ved-
by. Sidst i halvtredserne flyttede han
til Hanemose og har senere boet for-
skellige steder i Toreby-området. Han
har i alle disse år altid været en ÆG-
TE TGB’er.
Tage Nagel var en fantastisk fod-

boldspiller og spillede i starten i an-
grebet, men flyttede senere ned som

en god stopper, hvor han spillede hele
tiden. Tage Nagel var med til at vinde
LF Serien i 1966 og oprykning til
Danmarksserien. Som 38-årig var
han klar som reserve på Danmarksse-
rieholdet og fik nogle enkelte kampe.
Tage Nagel har også været med i

TGB`s bestyrelse i perioden
19.12.1960 - 08.12.1964:
Næstformand:
19.12.1960 - 18.12.1961
Formand:
18.12.1961 - 08.12.1964

Tage Nagel t.v. blev på sin 90-års fødselsdag udnævnt til æresmedlem for
Reklameholdet "De Gamle TGB´ere" af Reklameholdets formand Finn
Jensen.
Foto: Preben Arildsen
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Efter ca. 40 år som medlem blev
Tage ved klubbens 75-års jubilæum
den 16. maj 1998 udnævnt til æres-
medlem.
Ved sit karrierestop på banen, hvor

han spillede både senior, oldboys, ve-
teran og indendørs, har Tage efterføl-
gende brugt mange timer med at
hjælpe frivilligt i klubben, og den har
aldrig fået et nej fra ham. Har også
været fodbolddommer og deltaget i
loppemarked og sommerstævner
m.m.
De sidste tyve år har Tage Nagel

været en ildsjæl ved omdeling af re-
klamer for Støtteforeningen for at tje-
ne nogle penge til gavn for ungdom-
men, og er blevet udnævnt til
æresmedlem af reklameholdet "De
Gamle TGB´ ere".
Fødselsdagen blev fejret i hjem-

met, hvor familie, venner og ”De
Gamle TGB’ere” mødte talrigt op.

Tage Nagel svigter aldrig
reklameholdet som her, hvor han
gør klar til sin tur i sne og slud den
31.3.2015. Foto Preben Arildsen

Tage Nagel møder altid op til 1. holdets kampe og nyder samværet med "Den
Gamle Garde"
Fra venstre: Elly Jensen, Finn Jensen Tage Nagel, Henning Danholt, Kurt
Nielsen og Preben Arildsen. Foto: Kurt "Rassi"
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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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Ungdomspokaler
Af Henning Danholt

Til årets ungdomsafslutning, der
blev afholdt i Torebyhallen, havde jeg
som TGB´s talentspejder for ung
dommen fulgt alle hold og spillere i
hele 2018 sæsonen for at vælge em
ner til diverse pokaler.

Der skulle vælges mellem mange
dygtige, talentfulde og hårdtarbejden
de ungdomsspillere, og det var ikke
let for mig at vælge.

Valget faldt på følgende:

Årets pigetalent: Lærke Møller Ja-
kobsen!

Lærke spiller på U12 og andre
hold, og hun kan spille alle pladser.
Hun tænker fodbold og er god til at
spille de andre, ligesom hun får fat i
meget og laver mange mål. Hun løber
hurtigt, og når de fleste bolde, når
man mindst tror det.

Pokalen er skænket af TGB.

Årets pigespiller: Emilie Holm!
Hun er en god spiller og får fat i

meget, løber hurtigt og er god til at
spille de andre, ligesom hun laver
mange mål. Hun spiller også på U16
holdet i NFC, og det gør hun godt.

Pokalen er skænket af TGB.

Årets målmand: Nicklas Brandt
Eriksen!

Han er en god målmand og har stå
et på mange hold. Han står på U16 og
har også stået på vores 1.hold i serie
1, hvor han fik sin debut et par dage
efter, han var fyldt 16 år, og han gjor
de det godt. Han vil gerne lære nyt,
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og han har det i sig, der skal til for at
blive bedre.
Pokalen er skænket af en gammel

målmand i TGB - Poul Jensen.

Årets talentspiller i TGB: Sejan
Muhiddene!

Sejan er en god spiller, der har
kontrol med bolden. Han dribler og
arbejder godt, og han er god til at
spille de andre. Han er god til at læse
spillet og laver mange mål, og andre
klubber vil gerne have fat i ham, men
han ønsker at spille i TGB.
Pokalen er skænket af Poul "Rassi"

Rasmussen - en tidligere spiller på A-
landsholdet.

Årets ungdomsspiller i TGB:
Frederik Malmskov!

Frederik er en god spiller, som kan
spille alle pladser. Han kæmper godt
og er god til at spille de andre, lige
som han er god til at læse spillet for
at få fat i bolden. Han træner også i
NFC, men spiller der ikke. Han træ
ner meget og spiller på både U14
U16.
Pokalen er skænket af Nysted Bold
klub.

Årets flid- og ihærdighedspokal:
Lucas Madsen!

Denne Kaj Bojesen abe tilfalder
Lucas , og han skal have den, fordi
han har været syg og kommet over
det. Han er altid i godt humør og
går til den, når han spiller fodbold.
Den skal ikke afleveres igen.

Pokalen er skænket af Erik
Marqvardsen  en tidligere spiller i
TGB.
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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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Klattens deadline for 2019
Klattens redaktion er klar i 2019 til at modtage en masse

indlæg og billeder, gerne så vi får en masse at lave.
Under den hårdtarbejdende journalist kan I se deadline

for hele 2019.

1. udgave 10. marts 2019

2. udgave 02. juni 2019

3. udgave 15. september 2019

4. udgave 01. december 2019
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A/S C. AarslewJensen

AC Biler I/S

Advice Ejendomsadministration

ALSIKRING

Anita's Fotoshop Aps

Anja Kolters laser og akupunktur

Klinikken

Asgaard Entreprenørfirma

Askholm.com

BERA Stillads & Liftudlejning

Bog&idé

Buxbom's Frugt

Buxbom's Frugt

C. Palle Snedker og Tømrerfirma

CELF

Chalot Hair

Colour Plus

DanBolig

DanCenter Marielyst

Danske Bank

DLG

Dorte Viggers og Anders Ringsing

ENELCO ApS

ETN Arkitekterne ApS

Eurographic A/S

F.B. Auto Service

Flintinge gl. Savværk v/Jane Krause

Fog Trælast og Byggecenter

Fyrodan A/S

Gartneriet Østergaard v/Henrik Lund

Glarmester Brian Pedersen

Guldborgsund Kloakservice Att.: Peter

Petersen

Guldborgsund Tegnestue

Guldborgsund Zoneterapi v/Karina

Sonne

Idestrup El ApS

Ipsen ElService

JF Entreprenør

JKE DESIGN v/Milling Køkken & Bad

JohnJohns Café

Jyske Bank

Knud Jensen ApS

Kongegaardens Murerfirma

Kvickly Nykøbing F

Køreskolen Curting v/Niels Curting

La France Blomster

LF Bådservice v/Otto Johansen

Lollands Bank

London Bilvask, Nykøbing Falster ApS

Lou Revision A/S

Ma'tanken

Marius Mortensens Eftf. A/S

Martin Ørsted Grafisk Design

Mijama A/S

MP Alarm og Låseteknik

Murermester Jimmi Larsen

Nielsen & Rønne A/S

Nykredit

Ossi Connectors A/S

Philip Pilemand Tømrer & Snedker ApS

Primatag A/S

Provi

Radsted Gartneri

Radsted Haveservice

Raaco A/S

Sportigan Sakskøbing/Læder & Sport

A/S

STARK Nykøbing F. Trælast &

Byggecenter

Stendahlgaard Murerfirma

Storms Multiservice

SUBARU Clausen & Larsen I/S

Suhrsminde Ridecenter

Th. Rasmussen

Thrane Maskiner ApS

Toms HavePark og Anlæg

Toreby Købmandshandel

Toreby L. Karrosserifabrik A/S

Tømrer og snedkermester Rene

Pedersen

Ubbesen og Sørensen A/S

Vognmand Preben Andersen

Vulkan Cykler v/Chano Nagy

Windturbs

Ødegaard Biler A/S

Toreby-Grænge Boldklub takker klubbens sponsorer og annoncører for et
godt samarbejde i 2018 og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt godt
nytår.
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Næste deadline for
indsendelse af indlæg

til Klatten er:

SØNDAG
DEN 10. MARTS 2019
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Klattens
redaktion
ønsker alle en
rigtig glædelig
jul samt et
godt nytår...




