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Bolddrengene er tilbage igen til 1. holdets hjemmekampe.
Læs Mads Wilkki´s artikel på side 27.
Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Sommerferien står for døren, og de
sidste kampe skal spilles.
Foråret har som sædvanligt været
præget af mange aktiviteter i klubben.
Masser af træningstimer er brugt,
stævner holdt og turneringskampe er
afviklet.
Desværre måtte Store Legedag aflyses p.gr.a. regnvejr. Hoppepude og
andre udendørs rekvisitter måtte af
sikkerhedshensyn ikke benyttes.
Stævner for de mindre medlemmer
giver ingen placering, men rundt omkring fornemmes det, at bare det at
være med, og være en del af kollektivet med godt kammeratskab holdene
imellem er en værdi, der gavner fodboldspillet og fair play.
Kigger man stillingstabellerne
igennem, viser det sig, at vore drenge
fra U10/11 til U16 ligger pænt i midterfeltet, dog med U14’s chance for at
rykke op på 1. pladsen, hvis de resterende kampe mod de to lavere placerede hold, Nyråd/Langebæk og
Nykøbing FC, ender med sejr til de
gulblusede.
For pigernes vedkommende gør det
samme sig gældende. Holdene ligger
lunt i midterfelten. U16 pigerne kæmper om 1. pladsen mod Haslev FC og
Dianalund IF. Kampene spilles efter
Klatten deadline.
Damerne ligger traditionen tro i
toppen, og de kan, hvis det hele
flasker sig, indtage en 1. plads, hvis
kampen mod topholdet SIF vindes.
Oldboys holdet er endt i en katastrofe, da de p.gr.a. manglende spillere har trukket holdet.

Veteranerne ligger også i midterfeltet. 11-mands holdet indtager p.t.
5. pladsen og 8-mands holdet på 6.
pladsen. Til gengæld går det godt
med 50+ afdelingen. Klubben har 2
hold med i turneringen, og de ligger
begge i den nederste halvdel af tabellen. Veteran 1 på en 5. plads og Veteran 2 på en 7. plads.
Talentholdet indtager p.t. 1. pladsen i LF serie 2's nedrykningsspil og
kæmper mod NFC, der er 6 point efter, men med 2 kampe færre.
Vort 1. hold, der kom i forårets LFseriens nedrykningsspil, da Horslunde trak sig, har sikret sig en plads i
efterårets LF-seriens grundspil. I
skrivende stund ligger holdet på 4.
pladsen, men har, afhængig af andre
resultater og sejr over FC Nakskov
den 14. juni 2019, chance for en 2.
plads.
Trods succesen må vi desværre sige farvel til cheftræner Lasse Nagel,
der har fået et tilbud fra FC Nakskov
som cheftræner for deres Sjællandsserie hold. Tilbudet matcher Lasses
ambitioner, og han og klubben er enige om at bryde kontrakten 1 år før tid
– alt i bedste enighed. Seniorformand
Jonatan Jørgensen arbejder hårdt og
hurtigt for at finde en ny træner.
De mange aktiviteter i klubben er
ikke kanaliseret til vores klubblad
Klatten, og redaktionen beder TGB
folket om, at man bare skriver et lille
indlæg og tager et par billeder. Mange
hold er ikke nævnt, og det er synd for
især ungdomsspillerne.
Sommerferien står for døren, og
redaktionen ønsker alle en god ferie.
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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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CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

Club Sportigan er til for dig, der er til sport!
Som medlem optjener du 1 point pr. 10 kr.
til dig selv hver gang du handler i Sportigan
Sakskøbing, og du støtter samtidig TGB
med 1 point.
Jo mere du handler hos Sportigan Sakskøbing, jo større er din kontante fordel.
- hent brochure og medlemskort i TGB's
cafeteria og tilmeld dig på clubsportigan.dk
TGB's samarbejdspartner og din Sportigan er:
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U16 drenge til Barcelona
Af Matthias Østergaard Sørensen,
Coach
U16 træner Matthias Østergaard
Sørensen var med sine U16 drenge i
BARCELONA 12.-19. april 2019.
Vi starter med at spille på en dårlig
bane - kan ses på sejrsvideoen - med
en masse huller og mærkeligt nok en
mudderpøl. Vi ignorerede forholdene
og spillede på det, som vi er gode til.
Vi starter med højt pres og udnytter,
at det kun er 2x20 min, og vi er i
fremragende form!
Vi får spillet bag om deres forsvar
mange gange i 1. halvleg, men mang-

ler lidt koncentration på indlæggene.
Der kommer en uheldig situation på
et indlæg, hvor Marius’ arme er lidt
for langt fra kroppen og bliver ramt,
hvorefter dommeren peger på pletten.
Vi presser på og bliver ved! Tyskerne
bliver rigtig frustrerede og laver en
masse frispark, som vi udnytter. Til
sidst får vi et frispark på midten, som
Malmskov lægger direkte i panden på
Marius, som herefter løber stærkt til
bolden og header den ned i højre
hjørne. Målmanden er helt uden
chance Måååål ! 1-0 til TGB U16.

En flok forventningsfulde U16 drenge, inden de drog afsted fra klubben til
Barcelona.
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Uden mad og drikke...
Middagen blev indtaget på hotellet.
Kamp 4: Vi spiller en ny formation
3-4-2-1 - en helt hjemmelavet Matthias speciel. Vi finder hurtigt ud af, at
de tyske lange drenge gerne vil spille
på lange bolde, men det nye system
rammer os lidt i røven, og vi kommer
bagud 0-1.
Minutter senere får tyskerne et meget tvivlsomt straffespark, som ingen
af os kan se. Tyskerne scorer dsv. 0-2
til pause. Jeg får forklaret dem lidt
bedre, hvordan vi må stå og holder
fast i systemet. Hele holdet begynder
at forstå meningen med opstillingen.

og vi presser på og spiller muligvis
den bedste halvleg under mig som
træner.
Det var lidt ligesom at se Barcelona køre Manchester United rundt
(skuffet United fan), og så begyndte
de tyske gummiben at presse på. Vi
scorer til 1-2 på Gustavs repost på et
frispark. 5 min. inde i 2. halvleg begyndte tyskerne rigtigt at blive bange,
de smed alt væk og clearede alt, men
ikke godt nok. Vi presser på og bliver
ved.
9

Holdet hyggede sig altid ved den kolde pool efter at havde spillet kampe.
Til sidst kommer Tobias på kant og
smider den ind i fødderne på Emil
(delt topscorer) som banker den op i
krogen. 2-2. Tiden var kommet til
straffesparkskonkurrence.
Jeg spørger, hvem der har lyst til at
sparke, og Tobias, Mathias, Gustav,
Alex og Malmskov sparker stensikkert hver sin bold i mål. Vores mur af
en målmand Nicklas har hånden på 3
af deres bolde, men desværre ryger
spark nr 3 ind. Tyskeren er også ham,
som scorede i kampen. Nicklas psyker ham, og han skyder 2 meter forbi
mål. Malmskov sparker til sidst stensikkert, og vi vinder i et vanvittigt comeback ! 2-0 er den farligste føring.
10

Kamp 5: Vi spiller om 5/6 pladsen,
og hvem der skal blive den bedste af
alle 2’erne.
Vi starter som dagen før på samme
måde, og vi har fundet ud af, hvad
der virker for os. Vi har kæmpe overtag på midtbanen og spiller fantastisk! Højt pres i starten af kampen
gør, at de andre går i panik og laver
selvmål! Vi holder fokus - der er
langt endnu.
Et godt gennemspil ude i højre side, ren tikketakka, og så kommer
bolden på kanten af feltet til Gustav
som curler den ind. Vi er foran 2-0.
De andre får et straffe, som er 2
meter fra feltet, men dommeren døm-

står det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt og prikker den ind. Dommeren fløjter, og Toreby slutter af
med stil. Vi har fået en flot medalje
og blev den bedste 2’er med stil.
(Gert har billedet)
Vi har fået nye pladser på banen,
og jeg tror på, vi har fundet vores
måde at spille fodbold på. Vi har fået
et fantastisk sammenspil og socialt
samvær.
Jeg fortalte inden turneringen, at
jeg ikke gad se nogle sætte sig selv
over holdet. Alle har taget det til sig,
og vi kommer ud i nogle situationer,
hvor tyskerne provokerer, og vi bare
tænker ”nej, nej !” og går væk. Jeg er
så stolt af mine drenge.
Nu venter en god aften og en lang
tur hjem i morgen...

te straffe. Endnu engang måtte MUREN kigge en stakkels dreng i øjnene
og læse ham, Nicklas redder et straffe
endnu engang!
3-0 målet scorer Alex efter et hårdt
spark fra Tobias, Alex er klar på riposten og scorer sikkert.
De får straffe. 3-1 målet skyldes
lidt forvirring i forsvaret. Her står der
en tysker, og han kan prikke den ind
fra 1 meter. Vi kæmper videre og har
alt spil, 75/25%. Vi gennemspiller
fuldstændig Werder Bremen - de har
intet spil i noget som helst af kampen,
mens vi har mange skud. Desværre
har deres målmand et par gode redninger, hvor blandt andet Malmskov
får et godt spark afsted, men uden
held. 4-1 målet er igen vores lille
Messi a la Emil på toppen, og han

Taktikmøde med spillerne, Theis Kugelberg og Matthias Sørensen.
11
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NEM MÅDE AT STØTTE TGB PÅ - SE HER:
CBB
Er du kunde og har du mobil nr. hos CBB, har man mulighed for at støtte TGB, hver
gang man taler i mobil.
6% af det du taler for går direkte i TGBs kasse.
Som kunde logger du dig ind på www.cbb.dk Herefter går du ind og finder cbb
støtter idrætsklub. Når du har fundet Toreby (TGB), vælger du klubben. Hver gang
du så får en regning, vil 6% af regningen gå i TGBs kasse.
Det koster dig altså ikke noget at tilmelde ordningen, og din regning bliver IKKE 6%
større.
OK-BENZIN
Du kan nu direkte støtte TGB ved at bruge TGBs hjemmeside. På hjemmesiden kan
du bestille et ok-benzinkort, således at du støtter TGB direkte, når kortet bestilles via
hjemmesiden.
DANSKE SPIL
Du kan også ved at bruge linket på hjemmesiden støtte TGB, hver gang du spiller
lotto, odds og tipper mv.
DanCenter
Har du eller kender du en, der har sommerhus til udlejning, så kan du leje det ud
gennem DanCenter, og du støtter Toreby-Grænge Boldklub med kontanter. #Ring til
Dorte Bjerg Nielsen, 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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U13/14 piger

Af Per S. Fyhr
Forårssæsonen er godt igang for
vores U13-14 piger.
Vi har vundet vores fem sidste
kampe, og det begynder at se rigtig
godt ud på banen og i tabellen.
Kenneth Thyge har valgt at stoppe
som assistenttræner. I den forbindelse
vil pigerne og jeg meget gerne takke
ham for hans store indsats.
Derfor har vi budt en ny assistenttræner velkommen. Johnny Kristensen har takket ja til opgaven. Det er
pigerne meget tilfredse med, og med
god grund. Johnny har masser at by-

de ind med. Så stort velkommen til
Johnny fra os alle.
Vi har været meget heldige at finde
sponsorer til nyt spillertøj samt træningsdragter. Sparinvest og Lollands
bank bliver sammen med Tømrer- og
Snedkermester René Pedersen samt
Klinik Ringsing vores nye sponsorer.
Kæmpe tak skal der lyde herfra til
alle fire sponsorer.
Til slut vil jeg lige benytte lejligheden til at takke vores altid trofaste
forældre, som står på sidelinjerne både når vi spiller ude og hjemme.
Tak for det.

De glade piger fra U13/14.
Bagerst fra venstre: Zenia K. Bonde, Freja Jensen, Olivia Holm, Katrine
Ringsing, Kristine Pedersen, Nicoline T. Johansen og Johnny Kristensen.
Midten fra venstre: Astrid Kristensen, Andrea L. Kolters, Emma Ø.
Rasmussen, Sisse L. Jakobsen og Emma Puk.
Målmand Nickita Fyhr.
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DM i Skolefodbold 2019

Af Johnny Kristensen U14 pigetræner
I dagene 27. - 29. maj var 7 af vores U14 piger til DM i skolefodbold
sammen med 3 andre fra deres 6.
klasser på SUNDskolen.
De havde kvalificeret sig ved at
vinde den indledende turnering i
Storstrøms kreds i efteråret.
Mandag var transportdag til Gildbroskolen i Ishøj, hvor vi blev indkvarteret i et klasselokale.
Tirsdag var dagen for de indledende kampe. Pigerne spillede 2 puljekampe, hvor de vandt den ene 2-1,
men tabte desværre den anden 2-0.
Resultaterne flaskede sig heldigvis
sådan, at de blev nr. 2 i puljen og
skulle derfor senere på dagen spille
kvartfinale mod Ådalen. Kampen
blev vundet 2-0, og de var nu klar til
at spille semifinale dagen efter.
Om onsdagen var der semifinaler
og finale. Pigerne tabte desværre 4-1

til Skt. Hans skole og skulle derfor
spille bronzekamp senere. Bronzekampen var mod Højbro skole, og det
var en meget lige kamp mellem 2
trætte mandskaber. Højbro trak det
længste strå og blev nr. 3 med en 2-0
sejr.
Vores piger fra SUNDskolen blev
en flot nr. 4. Der var 12 skoler repræsenteret ved stævnet.
Holdet, som var af sted, bestod af
Kristine, Katrine, Sisse, Astrid, Emma, Zenia og Andrea (alle spillere fra
vores U14 hold) samt deres klassekammerater Iben, Oline og Freja,
samt deres lærer Maria og mig selv.
Pigerne havde, som det kan ses på
billedet, lånt vores spillertøj, så klubben blev flot præcenteret ved stævnet.

Tak for en god tur!
Bagerst fra venstre:
Zenia Kokholm
Bonde, Katrine
Ringsing, Astrid Boe
Kristensen, Kristine
Pedersen, Iben
Clausen og Emma
Puk Hansen.
Forrest fra venstre:
Andrea Kolters,
Freja Ploug, Oline
Tambour og Sisse Liv
Jakobsen.
Foto: Lærer Maria
Green.
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U14 drenge
Af Søren Windelev (en af De Gamle)
Søndag formiddag i Stensved:
Græsset er grønt, solen skinner og De
Gule vinder. Første kamp i den nye
sæson var mod Nyråd/Langebæk på
udebane. På en dejlig bane i Stensved
kom drengene godt fra start, men
måtte alligevel se modstanderne komme foran på et mål i første halvlegs
overtid. Straks i 2. halvleg blev der
begået et straffe mod Frederik Dunk.
Oskar Kok omsatte straffet meget sikkert til 1-1. Midt i halvlegen kom
TGB foran på et mål af Noah Rasch
(med venstre!!) på en assist af Sebastian Hansen ( Sebber). 4 minutter senere scorede hjemmeholdet selvmål
på Frederik Dunks flotte oplæg. Slutresultat en udesejr på 3-1 efter en god
indsats af alle.
Det var i øvrigt drengenes første
turneringskamp med ny trænerstab.
Fremover ledes holdet af Bo Bendixen og Lars Hansen. Her må det
være på sin plads at hylde den afgåede træner Henrik Romanski for det
fantastiske gode arbejde han har gjort
med drengene. Jeg er sikker på, at alle spillere, forældre og supportere vil
kunne sige
TAK FOR INDSATSEN!
Næste kamp var hjemme på en meget kold og blæsende lørdag formiddag mod Horbelev/Listrup. Et afbudsog skadesramt TGB hold havde det
svært mod et lidt hårdt spillende
mandskab fra LIUF, som kom foran i

det 12. min. Et straffespark blev i det
23. min meget sikkert omsat til 1-1 af
Oskar. Udeholdet scorede til 1-2 i
starten af 2. halvleg, og selvom drengene kæmpede godt, løb udeholdet
med sejren. Et forkert dømt gult kort (
10 min udvisning ) gjorde det ikke
bedre. Måske bliver der lidt skudtræning til næste træning. I øvrigt er det
dejligt at se den stadig store opbakning af holdet både ude og hjemme.
En stormfuld tirsdag aften i
Tingsted hvor en vindstyrke 10 gjorde
det meget svært at spille fodbold.
Tingsted er et hold De Gule normalt
har krammet på, men på en dag, hvor
ikke meget lykkedes, kom hjemmeholdet foran i det 21. min. Noah
udlignede i slutningen af halvlegen på
en assist fra Frederik D. Hjemmeholdet kom foran med 2-1 midt i 2.
halvleg og scorede til 3-1 10 minutter
senere ( det lugtede meget af offside
). De Gule sluttede kampen med et
stort pres, og det lykkedes at score til
3-2 ved Noah på oplæg af William.
Mere blev det ikke til, og man må
endnu engang konstatere, at fraværet
af et par bærende kræfter betyder
meget.
Lørdagen efter – hjemmekamp
mod ubesejrede Møn: Vejret var lunt
og stille, og TGB stillede op i stærkeste opstilling - nu skulle pletten fra
Tingsted vaskes af. Det blev nok den
bedste kamp, jeg har set holdet spille
mod et godt hold, der også kunne
18

Bagerst: Dilan Esad, Mathias Jørgensen, Frederik Malmskov, Noah W.
Rasch, William Skarsøe, Lucas Romanski og Frederik Dunk.
Midt: Mads Romme, Peter Sværke, Oscar Kok, Nikolaj Frederiksen,
Magnus Lundsteen, Sebastian Hansen og Jeppe Olsen.
Forrest: Valdemar Rasmussen
spille fodbold. Der blev vist dejlig
fodbold med gode pasninger. De Gule
lagde et stort pres på modstanderne,
og i det 25. min kom føringen. Frederik D. satte hovedet på et fremragende indlæg fra Mathias Jørgensen
1-0. 9 min senere sagde Frederik D.
farvel til alt og alle og scorede til 2-0
efter et sololøb over en halv banelængde. Hele 2. halvleg var domine19

ret af TGB, og vi ventede kun på det
3. mål. Det kom så i slutningen af
kampen. Frederik Malmskov sendte
et direkte frispark i nettet med et
brag. 3-0 til TGB, hvilket også blev
kampens resultat. Pletten fra Tingsted
var blevet vasket grundigt af.
Udekamp mod NFC: Der er ikke
meget at sige – kampgejsten var der,
men spillet var der ikke, så hjemme-

blev dog skæmmet af et grimt uheld.
Efter en takling faldt William
uheldigt ned på sin ene arm, og måtte
udskiftes med stærke smerter. Det har
efterfølgende vist sig, at armen var
brækket, og han afventer nu en operation. Vi ønsker alle God Bedring til
William, og ser frem til han igen kan
trække i den gule trøje.
Topkamp i Stege: Efter en lidt
famlende start fik De Gule mere styr
på kampen, og trods et gult kort klarede de 0-0 ved pausen. 2. halvleg
stod i TGB´s tegn, men vi skulle helt
hen til det 24. min., før føringsmålet
blev sat ind af Frederik D godt hjulpet af en forsvarer. Trods stor overvægt til TGB lykkedes det Møn at
udligne i de døende minutter. Vi havde accepteret et uafgjort resultat, men
minuttet efter fik Sebastian på
mirakuløs vis prikket bolden ind over
stregen til resultatet 2-1 til De Gule.
Flot kamp – førstepladsen kan stadig
nås ved sejr i de to sidste kampe. De
bliver først afviklet efter redaktionens
slutning, så læserne må have tålmodighed til næste nummer af Klatten.

holdet vandt 1-0 på straffespark lidt
inde i 2. halvleg.
Udekamp mod topholdet fra LUIF:
Det blev en seværdig kamp med to
hold, der ville og kunne spille fodbold. Efter at være kommet bagud efter 15 min. udlignede William på en
assist fra Magnus Lundsteen. I 2.
halvleg satte De Gule turboen til –
først ved Magnus, der efter et sololøb
fra banens midte sendte bolden ind i
det ene målhjørne. Midt i halvlegen
fik Frederik M. bolden i mål efter et
stort pres i målfeltet. I slutningen af
kampen var Sebastian hurtigst over
en ripost fra Frederik M. og kunne
sende bolden i mål til slutresultatet 41 til TGB. En flot sejr til De Gule, der
blev klappet fra banen af udeholdets
supportere, der var klart i overtal.
Hjemmekamp på opvisningsbanen
mod Tingsted: De Gule sad på kampen fra startfløjtet, og efter 18 min.
scorede Peter direkte på hjørnespark.
To minutter senere eksekverede Peter
et straffespark begået mod Nikolaj.
Lige før pausen fik Tingsted reduceret til pausestilling 2-1. Straks i 2.
halvleg bragte Magnus stillingen på
3-1 på en assist af Peter. Midt i halvlegen viste De Gule hvor enkelt fodbold kan være. Noah tog turen helt til
baglinien og lagde bolden skråt ind
foran mål, hvor Frederik D. kunne
sætte en bred inderside på til 4-1. Efter en reducering af Tingsted nettede
Noah på en glimrende assist fra Peter,
inden Frederik M. sluttede festen af
med et dejligt hovedstød på et hjørnespark af Peter. Slutresultat efter en
god kamp blev 6-2 til TGB. Kampen

God sommer!
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Af Preben Arildsen
Pr. 1. juni 2019 har FIFA ændret mange større og
mindre regler i fodboldloven.
På den Store Trænerdag
30. maj 2019 hos DBU i
Brøndby fik deltagerne
udleveret hæfter med ændringerne.
Vi er mange ”kloge
Aager” på sidelinjen, der
ved alt om hands - tror vi –
derfor her til venstre udsnit
fra hæftet med regler om
hands.
Fodboldlovene kan ses
på DBU's hjemmeside.
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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
24
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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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Bolddrenge tilbage
Af Mads Høj Wilkki fra U11
Førsteholdet vil gerne have bolddrenge til deres LF-seriekampe. Den
første kamp med bolddrenge var
mod Systofte. Mine venner var Carl,
Christian, Silas, Marius, William og
jeg fra U11, som var bolddrenge.
Spillerne tog godt imod os, da vi
skulle være bolddrenge. Vores opga-

ve var at give dem bolden hurtigt tilbage og hente den bold de havde
skudt ud af banen.
Efter kampen gav alle TGB spillere os hånden og sagde tak for kampen, det var vi meget glade for.
Ellers vil vi gerne være bolddrenge igen.

I LF Serie kampen den 12. maj 2019 på hjemmebane mod Systofte var
bolddrengene tilbage igen.
Fra venstre: Carl Valeur Pedersen, Mads Høj Wilkki, Silas Ploug Petersen,
Marius Brandt Eriksen, Christian Palle og William Lollike.
Foto: Preben Arildsen
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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2018
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i
2018 afkastet kr. 37.309,66, der er
lidt mindre end det modtagne for
2017.
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 mobileller elkunde hos OK, så fordobles
din støtte. Og bliver du både mobilog 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 ekstra.

Grafen viser de beløb, vi har modtaget siden 1999, hvor klubben i alt har
modtaget kr. 950.389.
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Nye trænere til U7/8 drengene
Af Preben Arildsen
Hvis man vil opleve glæde, energi
og entusiasme for fodboldspillet, så
sker det mandage og onsdage kl.
17.00 på Toreby stadion, hvor gennemsnitlig 14 til 18 U7/8 drenge træner under ledelse af trænerparret
Thomas Juel Askholm og Michael
Christensen.
Gruppen består af 26 friske drenge,
og det er muligt at stille minimum 3
U7 hold og 2 U8 hold, når de møder
op til stævner.

Thomas og Michael mødte hinanden første gang, da de begyndte at
træne drengene, og kemien passede
fra dag 1, ja så meget, at de i dag familierne imellem er blevet venner.
Det glæder også trænerne, at forældregruppen har et godt sammenhold og har et perfekt socialt samvær,
hvor de støtter drengene, både til
træning og stævner.

Forrest fra venstre: Thino Juel Askholm, Berat, Frederik, Jeppe B. Lund,
Tore Schifter og Malthe Spure Christensen.
Bagerst fra venstre: Træner Michael Christensen, August Guldvang, Joakim
Christensen, Mads Emil Hovmark, Silas Redlich, Sebastian Hansen og
træner Thomas Juel Askholm.
Foto: Preben Arildsen
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Thomas Juel Askholm
Foto. Preben Arildsen

Michael Christensen
Foto: Preben Arildsen
chael har været ansat i Søværnet i 10
år og har været væk fra egnen i ca. 20
år.
Nu har han sammen med familien
slået sig ned i Ø. Toreby og har som
Thomas efter flere forespørgsler fra
klubben sagt ja til at blive træner. Michael har erfaring som træner, da han
i 16-17 års alderen var ungdomstræner og mange gange assisterede daværende træner Tonner Henriksen.
Begge trænere har børn på holdet,
så det var naturligt at tiltræde jobbet
som makkerpar.

Thomas Juel Askholm 42 boede i
Toreby indtil han var 13-14 år og har
spillet ungdomsfodbold i klubben.
Han har ingen trænererfaring, men
har som forældre hjulpet Mogens Mika i Sundby, og engang imellem stået
for træningen af holdet og ved flere
turneringer, når Mogens var forhindret.
Efter flere opfordringer fra klubben
sagde Askholm ja til at træne drengene, og han har sammen med
Michael
gennemgået
makkeren
trænerkursus.
Thomas er glad for at være træner
og føler sig godt tilpas med drengene
og forældrene, selvom der er fulgt
mere med i jobbet, end han havde
forudset.
Michael Christensen er en gammel
TGB dreng. Han spillede hele sin
ungdom i klubben og lidt senior, men
prøvede også kræfter i Alliancen. Mi31

32

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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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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Læder & Sport
Af Preben Arildsen
Tirsdag aften den 28. marts 2019
var udendørstræningen kun så småt
kommet i gang, men den aften var der
mange, der besøgte klubhuset.
Det var ikke uden grund. Jan H.
Pedersen fra Læder & Sport fremviste
sammen med sin medarbejder Annette Balle årets nye kollektion af sportstøj.
Der var stor interesse omkring
stangen med kollektionen af sportstøj,
og ikke mindre ved bordet hvor Jan

Pedersen havde travlt med ordrebogen.
Kollektionen for 2019 bød på
mange nyheder. Træner Jacket, Hættesweat, Club19 tee bomuld, Park
trøje l/æ, Winther Jacket Aca18, Club
19 hættesweat, Club19 tee bomuld og
Shorts m/lommer til trænernes fløjte.
Denne aften er altid hyggelig med
snak mellem klubbens medlemmer
fra forskellige hold, forældre og med
Jan og Annette fra Sport & Læder, der
er leverandør af vores sportstøj.

Annette Balle tv og Jan H. Petersen fra Læder og Sport Sakskøbing
fremviser sportstøj.
Foto: Preben Arildsen
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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 15. SEPTEMBER 2019

38

Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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