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Ved TGB's generalforsamling tirsdag den 29. januar 2019 kunne
kasserer Winnie Refnov fremlægge et regnskab med et mindre
overskud.
Her flankeret af tidligere ungdomsformand Lars Hansen tv. og
formand Morten Refnov.
Læs om generalforsamlingen i bladet på siderne 12 - 16.
Foto: Preben Arildsen
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Velkommen til 2019!
Af Morten Refnov - Formand

Jeg vil starte med at sige tak for
sæsonen 2018, og velkommen til et
nyt år og en ny sæson i TGB i 2019.

Velkommen til spillere  trænere 
forældre  bedsteforældre  Ilse  vo
res passive medlemmer  æresmed
lemmer  den gamle garde 
sponsorer  samarbejdsklubber og al
le gæsterne, der kommer i klubben,
når der er kampe eller stævner.

Så er det lige oppe over  de første
træningskampe er spillet, og jeg hå
ber, alle vores hold er kommet godt
ind i det nye år. Træningerne er så
småt startet for mange af klubbens
hold  både senior og ungdom. Nogen
træner ude på kunststofbanerne i

NFC Syd, andre på vores baner i To
reby. Jeg håber selvfølgelig, at vores
baner bliver klar, så alle vores hold
kan komme hjem i klubben og træne,
så der igen kommer liv i klubhuset.
Vi må ikke glemme vores mindste år
gange 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 man
ge, 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 vi
sioner bliver ikke til noget, hvis jeg
ikke havde så godt samarbejde med
resten af bestyrelsen og Støttefore
ningen, som alle også er fulde af ide
er. Vi kunne heller ikke nå i mål, hvis
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det ikke var for alle dem, der arbejder
uden for bestyrelselokalet.

Projekter på tegnebrættet:
* Nyt hegn omkring bane 1.
* Opdatering af klubhuset. Der er fle-
re ting, der trænger til en kærlig
hånd, men ting koster penge, så de
skal prioteres.

* Få opdateret arealerne omkring
klubben. Dette i samarbejde med
Støtteforeningen. Det kører på fuld
kraft.
Jeg ser frem til et 2019 med en

masse fodbold og en masse hygge i
og omkring klubben. Ligeså ser jeg
frem til et år med en masse nye tiltag,
som gerne skulle give endnu mere liv
i klubben. Se hvilke arrangementer
der pt. er planlagt i klubben for 2019 i
den nedenstående arrangement over
sigt.

Info fra bestyrelsen:
Bestyrelsesmøder i 2019 med forbe-
hold for ændringer:
12.-03. / 02.-04. / 09.-05. / 11.-06. /
13.-08. / 10.-09. / 08.-10. / 05.-11. /
03.-12.

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

Planlagte aktiviteter i 2019:
2019 Store Legedag
2019 Pigeraketten
04.05.2019 Pigedag for U5-U9
07.06.2019 Stævne U8 drenge b
Uge 27 Fodboldskole
05.10.2019 Lyserød Lørdag
Efterår 2019 Fair Play stævne
26.10.2018 Ungdomsafslutning
09.11.2019 Trænerleder fest
?? Juletræsfest med TSG

Redaktionelt
Af Preben Arildsen
En ny fodboldsæson er begyndt, og

1. udgave af Klattens 36. årgang er ud-
kommet.
Redaktionen håber og tror, at fod-

boldfolket igen i år indsender mange
indlæg og billeder, således at bladets
læsere kan følge med i alle holds kam-
pe, arrangementer m.m.
Alle i Klattens redaktion fortsætter

ufortrødent, og det samme gør distri-
butionsholdet.

TGB
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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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Støtteforeningens generalforsamling
Af Preben Arildsen
De 21 fremmødte medlemmer

blev budt velkommen af formand
Morten Wilkki til Støtteforenin-
gens ordinære generalforsamling,
der blev afholdt tirsdag den 29. ja-
nuar 2019 i TGB’s klubhus.
Finn Jensen valgtes til dirigent

og Morten Refnov og Flemming
Pedersen blev udpeget til stemme-
tællere.
I sin beretning nævnte forman-

den bl.a., at foreningen har lavet
en aftale med DanBolig om omde-
ling af reklamer hver 14. dag i by-
områderne. Denne aftale
indbringer ca. kr. 20.000,00 pr. år.
Der har været 4 omdelinger på

Marielyst, og her har vi lavet nye
ture med tilhørende kort, der køres
efter fremover. En tak skal lyde til
landevejens farende svende i form
at Finn Jensen og kompagni.
Salg af julekalendere blev igen

en succes, men indbragte lidt min-
dre end sidste år. Topsælger blev
Nicklas med en ny rekord på 725
solgte kalendere.
Efter flere års tilløb med støtte

fra Guldborgsund kommune og
Nordea-Fonden har Støtteforenin-
gen fået opført en flot legeplads,
der blev overdraget til TGB den
20. september 2018, hvor forenin-

gen var vært med grillpølser og
vand. Legepladsen er blevet godt
modtaget af ungdommen, og et
par flotte avisartikler med god
omtale blev en sidegevinst.
Ungdomsspillerne er blevet

støttet med bl.a. fodboldskole,
holdpenge med kr. 100,00 pr. spil-
ler, U16 pigernes tur til Aalborg,
hyggetur og træningslejr til U12-
14 piger, opgravning af rende til
trækrør, taktiktavler, gave til ung-
domstrænere og trænere ved ung-
domsafslutningen.
Ved seniorafslutningen donere-

de Støtteforeningen en måltavle til
klubbens videre færd i LF-serien.
Antal af medlemmer er desvær-

re faldet, og vores opgave i 2019
bliver at vende den udvikling.
Bestyrelsens fortsatte fokus er

stadig at støtte klubben og med-
lemmerne. Vi tænker løbende over
nye måder at øge vores indtægter
på, og håber fortsat på velvillig-
hed fra medlemmerne, når vi
spørger.
Formanden, Stine Bendsen og

Johan Vest har deltaget i ”Bevæg
dig for livet” for at give ny in-
spiration. Det har allerede betydet
en aftale mellem Sosu-Skolen og
Fitnisserne.
Kronen på værket var, da Stine

Bendsen den 28. september 2018 på
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Nykøbing F Teater af Guldborgsund
kommunes Kultur-, Fritids- og Bo-
sætningsudvalg blev valgt som årets
ildsjæl, på indstilling fra TGB’s Støt-
teforening og TGB.
Til slut takkede formand Morten

Wilkki alle de mange frivillige i
klubben, der har brugt mange timer
på, at vi alle kan nyde godt af det
sort-gule fællesskab.
Kasserer Tage Hansen fremlagde

regnskabet, der trods et underskud
blev godkendt.
Generalforsamlingen vedtog en

kontingentstigning, så det nu er mini-
mum kr. 150,00 pr. år.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Morten Wilkki – genvalgt
- Stine Bendsen – genvalgt
- Christel Romme Hansen – genvalgt

Valg af suppleanter:
- Gert Madsen – ønskede ikke gen-
valg

- Christina Ørsted – ønskede ikke
genvalg

- Malene Antonisen – nyvalgt
- Lars Hansen – nyvalgt

Valg af revisor:
- Finn Jensen – genvalgt

Valg af revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – genvalgt

Formanden sluttede generalfor-
samlingen med tak for god ro og or-
den.

Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig som følgende:
- Formand: Morten Wilkki
- Næstformand: Stine Bendsen
- Kasserer: Tage Hansen
- Sekretær: Johan Vest Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Christel Romme Hansen
- Mie Malmskov
- Anders Ringsing
Suppleanter:
- Malene Antonisen
- Lars Hansen

Malene Antonisen øverst er ny i
bestyrelsen valgt som suppleant
sammen med Lars Hansen,
tidligere ungdomsformand.



12

TGB’s generalforsamling
Af Preben Arildsen
Formand Morten Refnov kunne

byde de godt 40 fremmødte medlem-
mer velkommen til den ordinære ge-
neralforsamling tirsdag den 29.
januar 2019.
Inden generalforsamlingen blev

medlemmerne bespist med gule ærter
eller smørrebrød, og inden selve ge-
neralforsamlingen gik i gang, blev
klubsangen sunget.
Finn Jensen blev valgt som diri-

gent, og han udpegede Morten Wilkki
og Tage Hansen som stemmetællere.

Morten Refnov fremlagde besty-
relsens beretning, som blev godkendt,
og her kunne formanden fortælle, at
året havde budt på nye opgaver bl.a.
med et integrationsprojekt i samar-
bejde med DBU Lolland-Falster,
hvor vi er satellit klub for et projekt i
og omkring Lindholm Centret og
Lindeskovskolen for at få flere til at
spille fodbold.
Støtteforeningen har gennem flere

år arbejdet hårdt for at få en lege-
plads ved klubhuset, hvilket nu er
lykkedes. Stor tak til Støtteforenin-

Ilse havde travlt i cafeteriet med at servicere medlemmerne med gule ærter.
Foto: Preben Arildsen
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gen, også for den nye måltavle, der
ved træner-lederfesten blev overrrakt
af formanden Morten Wilkki til bold-
klubbens formand Morten Refnov.
Stine Bendsen blev velfortjent kå-

ret som årets ildsjæl i Guldborgsund
kommune.
Samarbejdet med TSG fortsatte i

2018 med Store Legedag og juletræs-
festen, og formanden håber på, at det
gode samarbejde med gymnastikfore-
ningen fortsætter.
Håndboldafdelingen er kommet

godt i gang, og med 13 spillere er det

muligt at stille hold til hver kamp.
I uge 32 var klubben vært for fod-

boldskolen Get2fodboldskole, der har
til formål, at give børnene en
sommeruge fuld af oplevelser og
fastholde dem i dansk foreningsidræt.
Fair Play stævnet blev igen afholdt

med stor succes med 121 hold til-
meldt.
Et år er igen gået med faste tradi-

tionen i ungdomsafdelingen med fod-
boldskole, stævner og masser af
turneringsbold.

"De gamle" er altid trofaste deltagere i spisning af gule ærter og hygger sig
med en lille skarp.
Fra venstre: Finn Jensen, Povl Holm, Hans Duus, Tage Nagel (bag en
øl),Henning Danholt, Mogens Mika og Kurt Nielsen.
Foto: Preben Arildsen



De "jernhårde ladies" fortsætter
ufortrødent med at udfordre de unge
piger i 8-mandsrækken, trods diverse
skavanker i de aldrende ben.
Klubbens veteraner har i 2018

udvidet truppen fra 2 8-mands hold til
til 1 8-mandshold, 1 11-mands hold
og et master veteran hold. En flot
udvikling i veteran afdelingen.
Oldboys afdeling er den bedste på

Lolland-Falster og Sydsjælland. I po-
kalturneringen skulle der en flok
gamle divisions- og landsholdspillere
fra KB til for at slå dem ud, så der er
ingen tvivl om, at vi har de bedste

OB’ere i vores landsdel.
Herre senior siden har haft træner-

skifte i sommerferien. Lasse Nagel
kunne føre Jesper Bøghs arbejde vi-
dere og vinde Serie 1 i efteråret, der
med en holdtrækning fra Horslunde
gav direkte plads i LF-Seriens
nedrykningsspil forår 2019.
Talentholdet under ledelse af Dan-

ny Whelast klarede sig også flot med
en 1. plads i Serie 3, og er dermed
rykket i Serie 2.
Fodbold fitness for kvinder, eller

Fitnisserne, som de kaldes i daglig ta-
le, står troligt hver torsdag og hopper

14

Fra venstre: Morten Refnov, Winnie Refnov, Bjarne Boesen og Dan Petersen
nyder smørrebrødet.
Foto: Preben Arildsen
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og springer under streng ledelse af
Christian Ørsted og Stine Bendsen.
Fitnisserne deltog i Lyserød lørdag i
Solrød, og mente at det kunne de gøre
endnu bedre i TGB, hvorfor forman-
den måtte bøje sig og acceptere, at ar-
rangementet i 2019 bliver arrangeret i
klubben.
2. juledagsstævnet blev igen et vel-

lykken arrangement, takket være Lars
Hansens kæmpe forarbejde.
Hvad der er på programmet i 2019

kan læses i formandens velkomst på
siderne 4 og 5.
Morten Refnov sluttede sin beret-

ning med tak til alle, der har ydet et
arbejde for Toreby-Grænge Boldklub.

Kasserer Winnie Refnov gennem-
gik regnskabet for 2018, der viste et
mindre overskud.
Lidt debat vedr. materialeforbrug,

der var større end sidste år, skyldes, at
flere sponsorer også krævede mere
tøj.
Der var stor ros fra forsamlingen til

de tiltag, cafeteriaet har haft, hvilket
kunne ses på en bedre økonomi i den
daglige drift.
Regnskabet blev enstemmigt god-

kendt.
En indført kontingent på 300 kro-

ner årligt for de 5-7 årige i Sundby
blev vedtaget efter opfordring fra fle-
re forældre i Sundbyafdelingen.

Formand Morten Refnov aflægger bestyrelsens beretning.
Foto: Preben Arildsen
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Der var ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelse:
- Winnie Refnov – genvalgt
- Lars Hansen – ønskede ikke genvalg
- Stine Bendsen – nyvalgt

Valg af bestyrelsesrepræsentant:
- Per Fyhr – genvalgt

Valg af suppleanter:
Bestyrelsen:
- Martin Ørsted – ønskede ikke gen-
valg

- Morten Wilkki – nyvalgt
Repræsentant:
- Niels Schifter – ønskede ikke gen-
valg

- Lene Pejter Aalborg – nyvalgt

Revisor:
- Finn Jensen – genvalgt

Revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – genvalgt

Klubsangen blev igen sunget og
med afslutning af et 3-foldigt hurra
takkede formanden for deltagelsen
med god ro og orden.

Bestyrelsen har efterfølgende kon-
stitueret sig som følgende:
- formand Morten Refnov
- næstformand/sekretær Bjarne Boe-
sen

- kasserer Winnie Refnov
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Stine Bendsen
- Jonatan Jørgensen
- Flemming Pedersen
- Per Fyhr
Suppleanter:
- Lene Pejter Aalborg
- Morten Wilkki
Ansvarsområderne kan ses på

TGB’s hjemmeside – tgb-info.dk eller
opslag i klubbens cafeteria.

Mogens Mika tv modtog af
formand Morten Refnov årets
træner/leder pokal.
Foro: Preben Arildsen
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Fitnesspigerne
Af Stine Bendsen
Den 20 december 2018

holdt Fitnisserne afslutning.
Som det plejer, havde træ-

nerteamet arrangeret en over-
raskelse til damerne. Der blev
danset line dance efterfulgt af
lækre sandwiches i hyggelige
omgivelser.
Der blev overrakt pokaler,

og alle fik en årets Fitnisse ti-
tel.
Årets spiller gik velfortjent

til Tina Rasmussen, som med
sit gå-på-mod, gode humør og
ikke mindst fremragende fod-
boldspil er en fornøjelse at ha'
med på holdet.
Trænerteamet takker alle jer

fantastiske fitnisser for jeres
indsats, og vi glæder os til
endnu flere træningstimer i je-
res selskab.

Tina Rasmussen fremviser stolt beviset på,
at hun velfortjent blev kåret som årets
fitnessspiller.
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Madplan forår 2019 i TGB

Husk at du kan spise godt og sundt i TGB’s cafeteria
på udvalgte dage i foråret 2019.

Dag og menu:
Tirsdag d. 26/3 Pasta m. millionbøf

Tirsdag d. 9/4 Boller i karry m. ris

Onsdag d. 10/4 Boller i karry m. ris

Tirsdag d. 23/4 Frikadeller m. sauce, kartofler og agurkesalat

Tirsdag d. 7/5 Lasagne m. salat

Tirsdag d. 21/5 Forloren hare m. sauce, kartofler og surt

Tirsdag d. 3/6 Ribbensandwich

Mandag d. 4/6 Ribbensandwich

Bestilling og betaling hos Ilse senest onsdag inden!!!!

50 kr. (dette inkluderer ikke drikkevarer)

Velbekomme:,)
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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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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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Dit barn har brug for, at du
melder dig ind!!

Medlemskab koster kun kr. 150 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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Julekalenderen 2018
Af Stine Bendsen
Støtteforeningens julekalendersalg

gik igen i 2018 rigtig godt!
Der var præmie til de 3 spillere,

som solgte flest kalendere.
På en flot 1. plads kom for anden

år i træk Nicklas fra U13, som med
sit gå-på-mod og dejlige væsen fik
solgt i alt 729 kalendere - det er da
klubånd!!!
På en 2. plads kom Mads fra U10-

11.

På en delt 3. plads kom Topper og
Oskar også fra U10-11.
Støtteforeningen takker alle

spillere for deres indsats, samt stor
tak til vores sponsorer.
Også stor tak til vores grafiske

designer Martin Ørsted for at lave de
flotte kalendere.
Overskuddet af salget går direkte

tilbage til ungdomsafdelingen.

Øverste billede: Nicklas Kristensen
Nederste billede fra venstre: Topper Hansen, Mads Wilkki og
Oskar Christensen.
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Julestævne 2018
Af Lars Hansen
Et superdejligt stævne med mange

glade deltagere. Vi er især glade for
det spritnye tiltag CroneVikar Pink
League, oprettet 11. december, der på
bare 6 dage fik 8 hold tilmeldt. Rigtig
gode hold leverede flot fodbold og vi
tør godt sige, at rækken ikke bare er
kommet for at blive, men den er
kommet for at vokse.
Et vanvittigt velspillet, spændende

og medrivende finaledrama i AC Bi-
ler Eliterækken, hvor MD Rustfri var
meget meget tæt på at fuldføre et
kæmpe comeback. Bagud 0-4 med 3
minutter igen satte de spurten ind og
nåede på 3-4 og var i favorabel posi-
tion, da en marginal dommerkendelse
slukkede drømmen. Kendelsen kunne
diskuteres, og det blev den, men alle
implicerede anerkendte dommerens
skøn, og på fair vis blev der givet
håndtryk. Det blev GP Nordic der
rejste hjem til Haslev med 1. præmi-
en på 10.000 kr.
TGB siger tak til vores sponsorer,

der endnu en gang har givet os mu-
ligheden for at afvikle det traditions-
rige julestævne i Torebyhallen.
Uafbrudt har det været afviklet siden
1970 og vi ser frem til 50 års ju-
bilæum om 2 år.
Mange, mange tak til de trofaste

TGB´ere der hjalp til med stort og
småt omkring stævnet.

40 deltagende hold i 4 rækker, 77
kampe, 11 timer.

Resultat:
Toreby Købmandshandel og Ipsens
EL-Service - Mix-rækken
(mindst 2 under 14 eller 2 damer/pi-
ger eller mænd over 50 på banen af
gangen)
Nr. 1: Koch´s VVS
Nr. 2: FC Nysted

Koch´s VVS - Vinder af Mix-
rækken.
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CroneVikar - Pink League
(piger/kvinder/damer)
Nr. 1: Koch´s VVS
Nr. 2: FC Fricva

Toms Park & Have og Mond of Co-
penhagen - hygge-rækken
Nr.1: Under Uret
Nr. 2: Langeland 1

AC Biler Elite-rækken
Nr. 1: GP Nordic
Nr. 2: MD Rustfri
Nr. 3: Gazas børn græder

Vi siger tak til Nordisk Film Bi-
ografer for at donere 5 x 2 biografbil-
letter til fotos fra julestævnet med
flest likes. Her et par eksempler fra
konkurrencen:

Koch´s VVS - Vinder af CroneVikar
- Pink League Rækken.

Under Uret - vinder af Hygge-
rækken.

GP Nordic vandt AC-Biler Elite-
rækken.
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CroneVikar
Af Preben Arildsen og Lars Hansen
CroneVikar var en af de sidste, der

meldte sig som sponsor ved TGB’s 2.
juledagsstævne
8 dage før stævnet opstod der et

behov for en række med piger/damer,
og Anton Crone Kamstrup var hurtig
til at melde sig som sponsor i rækken
CroneVikar - Pink League (piger og
damer).
Anton Crone er født i Sverige, men

som barn flyttede han med forældrene

til Sløsserup, hvor han begyndte sin
skolegang, som dog blev afsluttet på
Toreby Centralskole fra 6. til 9. klas-
se. Han har i en periode boet i Toreby.
CroneVikar beskæftiger 4 mænd og

100 damer og formidler kvalificeret
personale til korte og lange vikariater
og til permanente personaleløsninger
i Danmark inden for alle social- og
sundhedsfaglige samt pædagogiske
områder. De leverer vikarer til bl.a.
hospitaler, hjemmepleje, plejehjem,
distriktscentre, pædagogiske institu-
tioner, institutioner for børn, unge og
voksne med psykiske lidelser, privat-
hospitaler, lægehuse, specialklinikker
samt bosteder.
2018 har været et godt år for virk-

somheden, og 2019 tegner til at blive
endnu bedre, og Anton udtaler, at det
giver god mening at sponsorere lokalt
også til TGB ’s julestævne.
Anton har været yderst tilfreds med

sponsoratet til 2. juledagsstævnet, og
aftalen for 2019 er allerede på plads.

Anton slapper af sammem med
hunden Vilma. Foto: Preben Arildsen

Anton Crone med udsigt til
Guldborgsund. Foto: Preben Arildsen
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U14 drenge
Af Lars Hansen
U-14 drengene fra TGB, dem der

er fra 2005, har fået ny trænerassi-
stent. Lars Hansen hedder jeg, og jeg
har fået fornøjelsen af at træde til som
Henrik Romanski´s afløser. Henrik
har trænet drengene alene siden de
var 5-6 år gamle og har i de seneste
par år haft Bo Bendix som assistent.
Nu er Bo cheftræner, og jeg hjælper
til. Og for pokker hvor har Henrik
Romanski gjort det godt. Drengene
kan og vil spille fodbold, og de er
disciplinerede og flittige til trænin-
gerne. Tusind tak til dig Henrik for at
have skolet drengene på den måde, du
har gjort. Det gør det muligt for en
debutant-træner som jeg at træde til,
og få det til at fungere.
Vi har prøvet nogle nye ting af.

Drengene har fået smidighed og ba-
lancetræning af Bo Bendix' datter,
Cecilie Bendix, og det var en ople-
velse at se det. Vi har grundtrænet ef-
ter den gamle model med løb uden
bold, op og ned af skrænten ved vores
baneanlæg, og vi har sluttet uge 9 af

med en hyggecamp i Gedesbylejren.
Drengene hjalp til med opvask, op-
rydning og madlavning. De var på af-
tensgys med bind for øjnene, og de
sejeste af dem hoppede i Østersøen 2.
marts.
Lørdag eftermiddag kom der besøg

af hemmelige gæster. Det var 2 bund-
rutinerede dommere - Mogens
Thomsen og Kim Christoffersen, der
kom med fastelavnsslikposer og stil-
lede op til forskellige spørgsmål fra
trænerne, spillerne og de 2 forældre,
der var med. Jimmy Larsen og Mi-
chael Sværke brugte weekenden på
lejren, og medvirkede til at alt forløb
fantastisk. Det var dejligt at opleve
spillerne lytte med og stille spørgsmål
til dommerne, og de fandt vist ud af,
at dommere er ligesom alle andre
mennesker, og at de elsker fodbold,
elsker at gøre deres bedste, og at de
tilmed bruger meget tid på dommer-
gerningen. De løbetræner, og de må
hele tiden følge op på nye tiltag i fod-
boldloven. Der var mange anekdoter
fra deres lange karriere, og jeg gad

Skrænt træning er en øvelse, der giver god kondition.



35

vide om nogen kan forholde sig til
Mogens Thomsens kampantal.
Mogens på 67 år har dømt mere end
5.000 fodboldkampe!!

En anden stor glæde ved weeken-
den var nogle inputs fra spillerne til
næste gang, for de vil af sted igen.
Denne gang var der restriktioner på
mobiltid. Der var 3 gange om dagen,
de kunne have mobilen i en halv ti-
me. Næste gang skal det kun være en
halv time om dagen, så der er mere
tid til at komme hinanden ved, var
spillernes melding. Vi havde ingen
fodboldtræning i den overståede
weekend, men det vil de altså også
have næste gang, og så var der også
bålhygge på ønskelisten.

Tusind tak for en hyggelig
weekend drenge og tak til alle jer for-
ældre, der hjalp til med madlavning,
kørsel og kolde kontanter til forplej-
ning med mere. Vi fik også lidt drama
med på sidstedagen, der planmæssigt
sluttede med svømmehal og burger-
bar. Bo Bendix, den "unge mand",
ville vise at han stadig kan udføre
hovedspring fra 3 meter vippen. Det
så også godt ud, og der var god stil-
karakter på alle 3 spring, Bo nåede,
før hans skulder gik af led. Det ko-
stede en tur på skadestuen, hvor nog-
le dygtige læger fik den på plads, så
vi kunne nå tilbage og følge drengene
på Mc D. De var i mellemtiden blevet
"passet" af Henrik Romanski og Jim-
my Larsen, og på Maccen ventede en
overraskelse. Egede Dalby, en solid
kantspiller fra vores veteranafdeling,
havde været i svømmehallen samti-
digt med os. Han fangede vores ga-
meplan og bestilte bord og isdessert
på egen regning til os alle - tusind tak
for det Egede.

Øvelse på gulv giver smidige
muskler.

- Så strækkes der igennem...

Uden mad og drikke duer helten
ikke. Så skal der kokkereres i
køkkenet.
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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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JohnJohn's Cafe og Restaurant
Af Preben Arildsen og Lars Hansen
JohnJohn's Cafe og Restaurant lig-

ger i Torebyhallen og danner derfor
en naturlig ramme som samlingssted
for områdets foreninger og lokalbe-
folkning.
Det er John Ebenezerson, der har

cafeen og restauranten, som han over-
tog for godt 4 ½ år siden, efter at den
i flere år har været kørt af forskellige
folk èt år ad gangen og det sidste år lå
helt stille.

I den tid, hvor John har haft cafe-
en, har der været en god udvikling
med stor opbakning fra lokalbefolk-
ningen, der, hvis de har travlt, kan
spise dagens ret i restaurantens hyg-
gelige lokaler. Den første og tredje
onsdag i måneden bliver der serveret
stegt flæsk med persillesovs, og op-
bakningen er stor på disse dage.
Restauranten danner også ramme

for mange private festarrangementer,
og her kan gæsterne nyde den gode

John Ebenezerson th. sammen med sin faste medarbejder Jakob Toft i fuld
sving med dagens ret.
Foto: Preben Arildsen
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mad fra Johns gastronomiske køkken
og den venlige og smilende betjening
fra chefen selv og hans faste medar-
bejder Jakob Toft.
John Ebenezersons gastronomiske

erfaring er hentet rundt omkring.
John stammer fra Ballerup og kom i
1977 til Nørre Ørslev Ungdomsskole.
Herefter til Nørrevang i Marielyst,
hvor han uddannede sig til kok og tje-
ner. Kong Valdemar i Vordingborg
blev næste arbejdsplads, og herefter
Hotel Falster, Mogenstrup Kro og
Kjørups Kro, hvor John samtidig var
kok- og tjenerlærer på CELF. John
Ebenezerson var medejer af Ebsens
Hotel i 9 år før turen gik til Toreby.

I Toreby er John faldet godt til og
glæder sig over samarbejdet med
TGB, hvor 2. juledagsstævnet er et af
de hyggelige arrangementer, der bli-
ver afholdt. Selvom der er travlt på
dagen med udskænkning af øl og
vand samt mulighed for mad, overve-
jer TGB og JohnJohn et særligt kon-
cept omkring en menu, der kan
kombineres med tilmelding til fod-
boldstævnet.
JohnJohn's Cafe og Restaurant er

også sponsor for TGB med præmier
til julestævnet, tøj til TGB’s veteraner
og annoncør i klubbladet Klatten.

Fodbolden fylder meget i JohnJohn's Cafe og Restaurant.
Jakob Toft tv. og John Ebenezerson. - 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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LF-Serien nærmer sig…
Af cheftræner Lasse Nagel
Målet og drømmen om at rykke op

i LF-Serien blev jo som bekendt op-
fyldt allerede i efteråret. En holdtræk-
ning i Horslunde og et forrygende
efterår fra vores side gjorde, at vi
fortjent har overtaget deres plads i
LF-Seriens nedrykningsspil.
Det glæder vi os alle til, og vores

opstart bærer også præg af, at spiller-
ne rigtig gerne vil.
Vi startede allerede den 29/1 med

fysisk træning i La Tiff’. Her har spil-
lerne været igennem forskellige for-
mer for fysisk træning, som gerne
skulle give os grundformen og ikke
mindst styrke nogle af de muskel-
grupper, som fodboldtræningen ikke
lige formår. Der har været god inten-
sitet i lokalet, og det har også være
tydeligt at se på træningsbanen, hvem
der har deltaget de mandage.
Vi har til den nye sæson fået to nye

spillere, nemlig Emil Pejtersen, som
er kommet til fra Eskilstrup, og så har
vi fået den tidligere TGB’er Kristof-
fer Lenvig hjem som spillende assi-
stenttræner. Begge spillere er rigtig
dygtige, og der er store forventninger
til, at de sammen med resten af de
mange dygtige spillere vi har i forvej-
en, kan løfte opgaven i LF- Serien.
Til den nye sæson skal vores Ta-

lenthold (2. holdet) også prøve kræf-
ter med serie 2. Det er utrolig vigtigt
og glædeligt, at vi i efteråret også fik
den oprykning. Jacob Søndergaard
har taget rollen som ansvarlig træner
ved kampene, og træningerne står un-
dertegnede stadig for. Det er meget
glædeligt, at Jacob har taget den rolle.

Det skal helt sikkert nok blive en
succes.
Vores træning har primært foregået

på kunststofbanen i NFC med et stort
fremmøde næsten hver gang. Spiller-
ne arbejder benhårdt på de forbedrin-
ger i vores spil, som er fokus i denne
opstart.
Formen er ved at være på plads, så

nu skal den holdes vedlige, og den
sidste lille måned før vores sæsonop-
start den 7. april skal gå med taktisk
træning og forbedringer.
Jeg forventer, at vi skal bruge lidt

tid til at vænne os til de to nye ræk-
ker, men jeg er ikke i tvivl om, at vi
kan klare os, hvis spillerne lægger
samme ivrighed for dagen, som op-
starten har båret præg af.
Så alt i alt ser det rigtig godt ud i

Senior afdelingen. De positive toner
fortsætter, og hele afdelingen glæder
sig til at repræsentere TGB på bedste
vis rundt omkring på banerne i lands-
delen og ikke mindst på hjemmebane.

Cheftræner Lasse Nagel
glæder sig til LF-Serien.
Foto Preben Arildsen
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Mond of Copenhagen
Af Preben Arildsen og Lars Hansen
Mond of Copenhagen var sponsor

til TGB’s 2. juledagsstævne for ”hyg-
ge-rækken”.
Virksomheden blev stiftet i 2011

med ønsket om at ændre måden, man
køber tøj på, og give et tiltrængt al-
ternativ til de klassiske stangvarer.
Første butik åbnede i 2013 på Aa-

gade 110 i København, og efter et par
år med stor interesse for konceptet,
blev butikken i Aarhus en realitet i
starten af 2016. Den seneste butik
fulgte så i foråret 2018 på Strandvej-
en i Hellerup.

Ved hjælp af bl.a. 3D bodyscan-
ning, de bedste Italienske metervarer
og europæisk produktion, tilbyder
Mond of Copenhagen et produkt,
som der ikke findes andre steder på
markedet.
Virksomheden Mond of Copenhagen
Aps er stiftet af Toreby-brødrene Mi-
chael og Martin Birch Jacobsen.
Så den gule-tråd er også med på
sponsorsiden, og TGB takker for
sponsoratet.

Holdet fra Mond of Copenhagen vandt rækken for 3 år siden. I 2018 vandt
de 3. halvleg.
Michael Olesen, Martin Birch Jacobsen, Jakob Brindt Larsen, Thomas
Stentoft Flackeberg, Lasse Bo Henriksen og Michael Birch Jacobsen.
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Før og nu!!!
Af Povl Holm

Nogle fodboldfans har takket for
mit indlæg i sidste nr. af KLATTEN
om nutidens “ømskindethed” hos vis
se fodboldspillere i håb om, at det vil
give anledning til debat og måske
endda en holdningsændring.

I mine unge dage fik man ikke
psykologhjælp, hvis sømmene fra
fodboldknopperne stak op i foden, el
ler hvis én havde fået en torn i finge
ren!!

Nu om dage er det meget irriteren
de som tilskuer på sidelinjen eller

som fjernsynsseer i hver kamp, at se
spillere smide sig ned og blive lig
gende på grund af et lettere “skrub”.
Forsøg på at filme sig til fri eller
straffespark er man stort set kommet
til livs, men ovennævnte kræver nok
en helhjertet indsats  måske fra træ
nerside især.

Fra sidste årgang af SVIKMØL
LEN er nedenfor hentet et par
eksempler med lidt ændret tekst fra
nutiden.

Av - av...
-jeg fik taget
et plaster af...

Billedmateri-
alet er fra
Svikmøllen

Et myg stak
mig.
- Jeg kan ikke
spille mere...

Billedmateria-
let er fra Svik-
møllen
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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 02. JUNI 2019
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub






