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Sjældent har der været så mange damer til TGB's Generalforsamling
og spisning, hvilket er en god udvikling for damefodbolden i TGB.
Samtidig vil de have lejlighed til at komme med input til bestyrelsen til
styrkelsen af kvindefodbolden i klubben.
Fra venstre: Therese Juel Askholm, Malene Antonisen, Gitte Kok,
Heidi Møller, Käthe Pedersen, Stine Bendsen, Merete Pedersen, Britt
Romme og Christel Romme. - Foto: Preben Arildsen
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Velkommen til 2020
Af formand Morten Refnov
Jeg vil starte med at sige tak for
sæsonen 2019 og velkommen til et
nyt år og en ny sæson i TGB i 2020.
Velkommen til spillere - trænere forældre - bedsteforældre - Ilse - vores passive medlemmer - æresmedlemmer - den gamle garde - sponsorer
- samarbejdsklubber og alle gæsterne, der kommer i klubben, når der er
kampe og stævner.
Inden vi går for meget i gang, er
der nok ikke nogen, som ikke har hørt
om coronavirusen. Jeg vil i den forbindelse bede om, at man følger
Sundhedsstyrelsens retningslinjer/anvisninger. DBU - DIF mfl. sender
jævnligt mail ud til os klubbestyrelser
med info omkring sportsarrangementer mm. Indtil videre vil det ikke have
indvirkning på os som klub, men vær
vågen og følg retningslinjerne/anvisningerne, som påvirker det daglige
i TGB, skal vi nok give besked.
Så er vi i gang. De første træningskampe er blevet spillet, og jeg håber,
alle vores hold er kommet godt ind i
det nye år. Desværre er vores baner
lukket, hvilket begrænser vores træningsmuligheder. Nogle træner ude på
kunststofbanerne i NFC Syd, men det
er desværre ikke alle hold, det er lykkedes at skaffe tid til, så det er prioriteret, at det er de hold, der spiller
turnering, som har tid på kunststofbanen. Men jeg håber selvfølgelig på, at
vores baner snart bliver klar, så alle
vores hold kan komme hjem i klub-

ben og træne, så der igen kommer liv
i klubhuset. Vi må ikke glemme vores
mindste årgange i Sundby, som sikkert også går og tripper for at komme
på græs, så snart det bliver lidt varmere i vejret.
Vi starter samarbejde med DMI
omkring et fælles OB hold, og jeg ser
frem til godt samarbejde på tværs af
klubberne.
Tak til alle som var inde og stemme
på ”Fodbold, Dannelse og Integration“. Som mange nok har set, vandt
projektet, som TGB har været en del
af.
„Projektet Fodbold, Dannelse og
Integration vinder 'En Del af Noget
Større'-prisen 2019
Projektet er lykkes med at få 29
børn fra Nykøbing Falsters udsatte
boligområde Lindholm til at spille
fodbold og blive en del af TorebyGrænge Boldklub og Nykøbing FC.
Der er naturligvis stor jubel og
glæde blandt børn og voksne for den
store anerkendelse.
Stort tillykke!„ fra DBU LF hjemmeside.
Visionerne fremadrettet - der er
mange. Hvis man ikke er visionær,
går man i stå. Nogen er allerede sat i
søen, andre skal vi arbejde lidt med,
før de kommer ud i praksis. Visioner
bliver ikke til noget uden en god bestyrelse, hvor alle medlemmer deltager aktivt og yder en kæmpe
indsats. Vi kunne heller ikke nå i mål,
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hvis det ikke var for alle dem, der arbejder uden for bestyrelseslokalet.

Til sidst vil jeg rette en henvendelse til alle i og omkring klubben.
Har man spørgsmål, eller er der
noget, man ikke forstår, skulle der
være noget, man er utilfreds med, vil
jeg henstille, at man tager fat i de relevante medlemmer af bestyrelsen,
eller alternativt til undertegnede, så vi
kan give en forklaring eller mane evt.
rygter til jorden, inden en fjer bliver
til 10 høns.
Jeg ser frem til et 2020 med en
masse fodbold, en masse hygge i og
omkring klubben. Ligeså ser jeg frem
til et år, som gerne skulle give endnu
mere liv i klubben.

Projekter på tegnebrættet:
- E-fodbold - vi starter med 2 hold der kommer nærmere om dette.
- Reparationer efter indbruddet skal
laves færdigt.
- 50 timers trænerrådgivning til vores
børne- og ungdomstrænere.
- Lyssensor på toiletterne.

Redaktionelt!
Det bliver spændende at følge 1.
holdet i LF Seriens nedrykningsspil
med det nye trænerteam, cheftræner
Mathias Andersen, ass.trænerne Jacob Wiell og Michael Olsen. Flere
unge spiller er med i seniortruppen,
da U17 ikke er tilmeldt i år.
Redaktionen ønsker alle en god
sæson 2020.

Af Preben Arildsen
Vinteren er passeret og foråret er
kommet ifølge kalenderen, men vejret venter på sig.
Alligevel er udendørstræningen for
nogle hold gået i gang. U13 pigerne
har valgt et alternativt træningssted
og indtaget Evigheden, hvor der er
mange træningsmuligheder.
U15 drengene er gået på landevejen og diverse stier med løbetræning,
og herre seniorerne startede i februar
i Nykøbing F Bokseklub og huserer
p.t. på kunststofbanen ved Zoo.
Alle håber, at det fugtige vejr snart
holder op, så der kan komme græs
under støvlerne.
Vi glæder os til at følge alle hold i
2020, både til stævner og turneringskampe.
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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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TGB’s Generalforsamling
Af Preben Arildsen
Efter formand Morten Refnovs
velkomst til generalforsamlingen tirsdag den 28. januar 2020 i klubhuset
sang de 52 fremmødte medlemmer
klubsangen.
Finn Jensen blev valgt som dirigent, og han udpegede Therese Juel
Askholm og Johnny Hansen som
stemmetællere.
Herefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning, hvor han startede med at fortælle, at året sluttede
med en kedelig begivenhed, da vi
havde haft indbrud i klubhuset, hvor
der blev ødelagt for mere, end der
blev stjålet.
En af de største begivenheder i året
skete, da 1. holdet spillede pokalkamp mod HB Køge. Vi tabte ganske

vist, men forhindrede HB Køge i at
slå deres egen sejrsrekord.
I året er der sket en masse forbedringer på arealerne omkring klubben.
Nyt hegn er opsat omkring opvisningsbanen. Nye døre i underetagen og overdækning mellem
skurene. På opvisningsbanen er et nyt
ur, der er doneret af Støtteforeningen,
sat op.
Alt dette kunne ikke lade sig gøre
uden vores hus- og banegruppe, der
består af Henrik Romanski og Anders
Ringsing. Stor tak til dem, og de var
også dygtige til at hyre kompetente
personer, der havde de rigtige kompetencer til de respektive opgaver.
TGB blev hædret ved at modtage
prisen for årets anlæg 2018.

29 medlemmer havde tilmeldt sig spisningen før Generalforsamlingen.
Foto: Preben Arildsen
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Bestyrelsesmedlemmerne nyder smørrebrødet.
Fra venstre: Formand Morten Refnov, kasserer Winnie Refnov,
ungdomsformand Per Fyhr, kasserer for Støtteforeningen Tage Hansen,
formand for Støtteforeningen Morten Wilkki og næstformand for TGB
Bjarne Møller Boesen.
Foto: Preben Arildsen
Samarbejdet med TSG omkring juletræsfesten og Store Lege Dag fortsætter.
Lyserød lørdag blev afholdt med
stor succes og fik stor ros fra de deltagende hold. Stor tak til Christina
Ørsted og Stine Bendsen, der med
stor præcision styrede planlægning
og afvikling af stævnet.
Håndbolden er kommet godt i
gang med 17 tilmeldte spillere.

Det er en stor fornøjelse at se, at
der har været tilgang i klubben af
ungdomsspillere. Det kan vi takke
trænerne for. Når spillerne har det
godt, spredes rygtet, og det tiltrækker
spillere fra andre klubber, og spillere,
der er stoppet, vender tilbage.
Vi har i 2019 tilmeldt mange hold
til turneringer og stævner under DBU
LF og DBU SJ.
Vores ældste piger og drenge har
været på tur til Italien og Spanien
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med stor succes. Tak til trænere og
forældre, der har stået for og deltaget
i turene.
Fodboldskolen blev afholdt i uge
27, og alle 96 billetter blev solgt. Stor
tak til trænerne, trænerassistenterne,
Lars Hansen, der tog en uges ferie og
til Ilse.
Støtteforeningen afholdt i 2019 en
stor ungdomsafslutning i Torebyhallen med ca. 350 deltagere. Der var
hygge, pokaluddeling og uddeling af
vandrepokaler med input af klubbens
talentspejder Henning Danholt, der
har set en masse kampe og fundet de
spillere, som fortjente at blive hædret.
I 2019 har 1. holdet haft 2 trænere.
Stor tak til Jesper Bøgh, der tog over,
efter Lasse Nagel blev tilbudt trænerjob i FC Nakskov. Velkommen til
Mathias Andersen, som i 2020 tager
over efter Jesper Bøgh .
Jacob Søndergaard skal også have
stor tak for at tage roret omkring 2.
holdet.
Tak til trænerteamet omkring seniorholdene for at have taget godt imod
U17 spillerne. Teamet har fået stor
ros fra forældrene.

Vores jernhårde old ladies har været ramt af skader, graviditet m.m.,
men det lykkedes under ledelse af
Merete Pedersen at gennemføre turneringen med hjælp af pigerne fra
dameserie 2.
Veteranerne havde 4 hold med i
turneringen. 1 8-mandshold, 1 11mandshold, og 2 masters veteranhold.
Käthe Pedersen stod altid klar med
vanddunke, behandlede ømme muskler, ordnede tøj og er altid klar, når
der skal laves noget i klubben. Tusind
tak til Käthe, der klarer mange ting,
som ikke ses.
Fitnisserne kører ufortrødent videre
med arrangementer, der ikke kun er
fodbold, men også boksning, dans,
kajakroning mm.
Traditionerne bliver holdt i hævd,
hvor der p.t. er følgende på programmet:
- Fodboldskole i uge 27/2020
- Store Lege Dag
- Fairplay stævne
- Forhåbentlig Lyserød Lørdag
- 2. juledags stævne
- Billet er lagt ind på nogle stævner
under DBU LF.
Formanden aflægger
bestyrelsens beretning.
Fra venstre: Per Fyhr,
Flemming Pedersen,
Winnie Refnov,
Morten Refnov og
Bjarne Møller Boesen.
Foto: Preben Arildsen
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Revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – ønskede ikke genvalg
- Flemming Pedersen – nyvalgt
Årets træner/leder pokal blev overrakt Merete Pedersen (se side 31)
Under eventuelt blev der debatteret
ungdomstrænere. Det er altid et tilbagevendende problem at skaffe ungdomstrænere, og Stine Bendsen har
gjort et stort arbejde for at skaffe trænere, både blandt forældre og ungtrænere.
Bestyrelsen noterede sig de mange
gode forslag, som der arbejdes videre
med.
Der blev efterlyst en aktivitetskalender, så hver især kan planlægge
frem i tiden. Den kunne eventuelt
sættes i klubbladet, hjemmesiden og
Facebook.
Generalforsamlingen sluttede med
klubsangen og et trefoldigt hurra,
hvorefter formandens takkede for god
ro og orden.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
- formand Morten Refnov
- næstformand/sekretær Bjarne
Møller Boesen
- kasserer Winnie Refnov
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
- Jonatan Jørgensen
- Per Fyhr
- Brian K. Hansen
- Stine Bendsen
Ansvarsområderne kan ses på
TGB’s hjemmeside tgb-info.dk eller
planche i klubbens cafeteria.

Formanden takkede alle, der i
2019 har hjulpet til i klubben.
Kasserer Winnie Refnov gennemgik regnskabet for 2019, der
viste et overskud på kr. 6.735,69.
Det har været et godt år med
sponsorater, der indbragte et større
beløb end budgetteret.
Klubbladet havde for første
gang givet underskud, men efter
en debat var generalforsamlingen
enige om, at man accepterede underskuddet, da bladet er det eneste
trykte fodboldblad på Lolland-Falster og meget læst af medlemmerne.
Bestyrelsen foreslog uændret
kontingent, hvilket blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsen:
- Morten Refnov – genvalgt
- Flemming Pedersen – ønskede ikke
genvalg
- Bjarne Boesen – genvalgt
- Jonatan Jørgensen – genvalgt
Valg af bestyrelsesrepræsentanter:
- Brian Hansen – nyvalgt
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen:
- Morten Wilkki – genvalgt
- Lene Pejter Ålborg – genvalgt
Revisor:
- Preben Arildsen – genvalgt
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TGB’s Støtteforenings Generalforsamling
Af Preben Arildsen
Formand Morten Wilkki bød de 22
fremmødte medlemmer velkommen
til den ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. januar 2020 i TGB’s
klubhus.
Finn Jensen blev valgt som dirigent. Bjarne Boesen og Flemming
Pedersen udnævntes til stemmetællere.
Formand Morten Wilkki takkede
på Støtteforeningens vegne for
fremmødet og var glad for at byde
velkommen til den årlige generalforsamling.
For første gang blev der omdelt
flyers for DanBolig hele året. Aftalen

forløber tilfredsstillende, og der er
stor opbakning til omdeling - lige fra
Masters til de yngste spillere. Aftalen
giver ca. kr. 20.000,00 pr. år.
Salg af julekalenderne var i 2019
igen en succes, og alle 2000 kalendere blev solgt. Overskuddet blev kr.
44.400. Foreningen har mødt stor opbakning fra ungdomsafdelingen, og
flere af de unge spillere har efterspurgt flere kalendere. Supersælgeren
blev Nicklas Pedersen, der i 2019
solgte 847 julekalendere.
Støtteforeningen har støttet TGB’s
medlemmer med bl.a. fodboldskole,
holdpenge kr. 100 pr. spiller, 28 piger
til Verona Cup, overdækning mellem
skurerne, tilskud til vedligeholdelse i

TGB's Støtteforenings bestyrelse er klar til Generalforsamlingen.
Fra venstre: Anders Ringsing, Malene Antonisen, Morten Wilkki, Tage
Hansen Stine Bendsen og Christel Romme Hansen. Mie Malmskov mangler.
Foto: Preben Arildsen
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Formand Morten Wikki, stående, fremlægger bestyrelsens beretning.
Tage Hansen og Stine Bendsen lytter koncentreret.
Foto: Preben Arildsen
klubben, en grill og gave til ungtrænere og trænerne ved ungdomafslutningen.
Ved seniorafslutningen donerede
foreningen nye højtalere til vores anlæg. Vi takker Lollandsfonden og
Nordeafonden, som har støttet med
det fulde beløb.
Bestyrelsens fokus er fortsat at
støtte klubben og medlemmerne, og
tænker løbende på nye måder at øge
Støtteforeningens indtægter på. Der
håbes fortsat på villighed, hvis der
spørges om hjælp.

Ungdomsafslutningen blev en
kæmpe succes med det største deltagerantal nogensinde - ca. 350 i Torebyhallen.
Formanden sluttede med en tak til
de mange frivillige i klubben og i
Støtteforeningen, der har brugt mange timer i klubregi og dermed nydt
godt af det sort-gule fællesskab.
Regnskabet for 2019 blev fremlagt
af kasserer Tage Hansen, og det viste
et overskud på kr. 9.167,13. Regnskabet blev godkendt.
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Bestyrelsen forslog følgende vedtægtsændring:
§ 2 Formål Stk. 1: Foreningens
formål er at støtte arbejdet i TGB’s
ungdomsafdeling.
Ønskes ændret til:
§ 2 Formål Stk. 1: Foreningens
formål er at støtte TGB med særlig
fokus på TGB’s ungdomsafdeling.
Grunden til ændringen er ønsket
om at afstemme aktiviteter og tilskud
til det, der er gældende i dag.
Vedtægtsændringen blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 150,00 pr. år, hvilket blev
vedtaget.
Valg til bestyrelsen:
- Morten Wilkki – genvalgt
- Malene Antonisen – genvalgt
- Mie Malmskov – ønskede ikke
genvalg
- Therese Juel Askholm – nyvalgt
- Sacha Kallestrup – nyvalgt
- Stine Bendsen – udtræder af bestyrelsen
Valg af suppleanter:
- Lars Hansen – genvalgt
- Jan Pedersen – nyvalgt
Valg af revisor:
- Preben Arildsen – genvalgt

Under eventuelt blev det foreslået,
at Støtteforeningen skulle købe et videokamera, der opsættes på midten af
sidelinjen. Kameraet har 3 linser, der
følger bolden. Et abonnement, der
tegnes, gør, at holdet får et råmateriale for kampen og highlights.
Der er både fordele og ulemper,
som skal underøges nærmere, men
Støtteforeningen er positivt indstillet
og vil gerne købe, hvis det bliver aktuelt.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
Formand og med ansvar for omdeling af reklamer mv.:
- Morten Wilkki
Næstformand/Sekretær:

- Therese Juel Askholm
Kasserer:
-Tage Hansen
Menigt medlem:
- Malene Antonisen
- Christel Romme
- Anders Ringsing
- Sacha Kallestrup

Valg af revisorsuppleant:
- Kurt Nielsen – ønskede ikke genvalg
- Johan Vest Hansen – nyvalgt
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Reklameomdeling!

For at I som trænere er forberedt i
god tid, kommer her en liste over reklameuddeling for resten af 2020.
I vil ca. 14 dage før jeres rute
modtage en påmindelse. Det er en
god ide at indlægge jeres omdeling i
Kampklar, så spillere og forældre kan
melde sig til.
DanBolig:
Der afregnes ikke holdpenge for
omdeling af DanBolig. Flyers fra
DanBolig omdeles i by-områder og
kan afhentes om onsdagen før omdeling efter kl. 12.30 hos DanBolig i
Nykøbing (Slotsgade 10). Samtidig
bedes I færdigmelde omdelingen til
morten@wilkki.eu

Marielyst:
Hvert hold vil modtage holdpenge
på 500,- pr. omdeling. Er holdet påført 2 gange modtages 1.000,-. I skal
selv huske at anmode om pengene
ved at skrive en mail med reg.- og
kontonummer til morten@wilkki.eu.
Reklamerne vil ligge pakket til jer i
kondirummet med mindre andet er
aftalt senest 2. dage før uddeling.
Samtidig bedes I også melde tilbage med, hvor mange I har tilbage
pr. rute

Husk jeres arbejde er med til at
gavne klubben. :-)
Med venlig hilsen
TGB’s Støtteforening
Morten Wilkki 29 28 30 95
Formand

17

18

19

TGB's bestyrelse 2020

Morten Refnov
Formand
Øko./adm., Cafeteria, Kluboffice, Kontingent og Klatten/PR
Tlf.: 25 17 96 12
morten@fam-refnov.dk
Bjarne Boesen
Næstformand/Sekretær
Øko./adm., Torebyhallen og Sportsråd
Tlf.: 29 62 58 60
bjarneboesen@outlook.dk
Winnie Refnov
Kasserer
Økonomi/administration og Kontigent
Tlf.: 28 89 81 84
winnie.refnov@gmail.com

Stine Bendsen
Ungdomsudvalg
Materialeindkøb
2. juledagsudvalg
Kontakt Støtteforeningen
Tlf.: 22 47 47 15
stinebendsen28@gmail.com
Jonatan Jørgensen
Seniorformand
Sponsorudvalg
2. juledagsstævne
Tlf.: 28 79 38 25
jojs@a-bove.dk
Brian K. Hansen
Sponsorudvalg (formand)
Materialeindkøb
Seniorudvalg
Husudvalg (Formand)
Økonomi og administration
Tlf.: 29 93 43 39
brian.h893@gmail.com
Per Fyhr
Ungdomsformand
Hus & baneudvalg
Tlf.: 60 66 20 37
perognille@hotmail.com
Morten Wilkki
Suppleant

Tlf.: 29 28 30 95
morten@wilkki.eu
Lene Pejter Aalborg
Suppleant
lenepejter@gmail.com
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TGB's Støtteforenings bestyrelse 2020
Morten Wilkki
Formand og med ansvar for omdeling af reklamer mv.
Tlf.: 29 28 30 95
morten@wilkki.eu
Therese Juel Askholm
Næstformand/sekretær
Tlf. 51 20 71 40
therese@askholm.com
Tage Hansen
Kasserer
Tlf. 54 77 93 48
Mobil 21 32 51 71
nistruphansen@gmail.dk
Malene Antonisen
Menigt medlem
Tlf.: 20 71 88 52
maleneantonisen@gmail.com
Christel Romme
Menigt medlem
Tlf.: 51 18 66 66
christel.romme@yahoo.dk
Sacha Kallestrup
Menigt medlem
Tlf.: 27 51 64 98
sachakallestrup@gmail.com
Anders Ringsing
Menigt medlem
Tlf.: 40 41 89 79
a@stakkehavegaard.dk
Jan Pedersen
Suppleant
Tlf.: 24 20 22 79
janhunnerup@gmail.com
Lars Hansen
Suppleant
Tlf.: 29 45 96 50
leghansen@gmail.com

21

22

23

Mange bække små
Af Lars Hansen
U15 drengene fik i 2019 tilbudt at
pakke og køre julekurve ud for
Kvickly.
Vi hentede flere tons indhold til julekurvene. Mange forældre og børn i
et skønt samarbejde på skiftehold
pakkede i alt mere end 700 kurve.
De samme forældre og børn var også med til at bringe julekurvene ud til
plejehjem og centre under Guldborgsund kommune.
Et stort og omfattende arbejde der
også skæppede godt i holdkassen. Vi
sparer op til en rejse i 2021, hvor solbeskinnede Coronavirusfrie destinationer med fodboldturneringer er på
plakaten.

U-15 drengene modtog indeholdet til
julekurvene, og var klar til at pakke.
Foto: Lars Hansen

Julekurvene er pakket og klar til udlevering på kommunens plejehjem og
centre.
Foto: Lars Hansen
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Klubsangens forfatter

Af Povl Holm
Hver gang jeg ser initialerne
“e.d.s.” på TGB´s klubsang eller i andre publikationer, tænker jeg på, hvor
mange der mon kender denne forkortelse, og hvem det drejer sig om.
“e.d.s.” står for: Ernst Duelund Sørensen, der var enelærer på Grænge
Skovskole i cirka 15 år fra 1938. Han
var en meget foretagsom og iderig
person og blandt andet en stor TGBfan og bestyrelsesmedlem i TGB.
I førsteholdets storhedstid i begyndelsen af 1940´erne fandt han, at der
var behov for en klubsang; --den vi
synger den dag i dag. I 1948 udgav

han Toreby Sogns Avis, hvor der udover annoncer fra lokale handlende
var plads til lidt “fodboldsnak” og
omtale af TGB`s forskellige fester og
baller.
Avisen var gratis og omdeltes hver
uge, men ophørte den 30. juni 1967 i
forbindelse med indførelse af
MOMS`en. Duelund Sørensen var
også meget aktiv i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse,
men disse bedrifter tog han med sig i
graven i 1978, hvor han afgik ved
døden efter et færdselsuheld, han var
uden skyld i.

Ernst Duelund
Sørensen, der i
begyndelsen af
1940'erne
forfattede
TGB's
klubsang.
(1908-1978)
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U13 piger
Af Gitte Møller Jacobsen og
Peder Wilhelm Clausen
Vores U13 piger startede efteråret
med deltagelse i Søndersø Cup, og
endnu engang så vi, hvor godt humør
der er mellem pigerne, uanset om de
vinder eller taber. Det eneste der slår
dem ud er dårligt vejr:)
Da vi startede eftersæsonen, var det
tydeligt, at pigerne havde taget et
kvantespring i deres fælles spilforståelse, hvilket betød, at holdet gik gen-

nem efterårssæsonen ubesejret, og
med 22 point ud af 24 mulige. 1.
pladsen blev behørigt fejret med bobler og sang efter den sidste kamp ude
mod Tirsted.
Indendørssæsonen stod på "gammeldags" med bander og en over
midten. Holdet var tilmeldt en række,
hvor vi spillede to gange indledende
mod Nakskov og Ishøj.
Vi er startet på udendørstræning
her fra uge 8, hvor holdet mødes

Tovtrækning øger benmusklerne.
Fra venstre: Sofie Skovgaard, Peder Clausen og Louiza Romanski.
Foto: Gitte Møller
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Løft af traktordæk giver god
styrketræning.
Fra venstre: Helin Aldali, Ellen
Clausen og Lærke Møller.
Foto: Gitte Møller

mandag på Evigheden, hvor vi arbejder fysisk (og lidt med bold). Onsdag spiller vi på kunstgræs, og sådan
fortsætter vi, indtil vi kan komme på
rigtigt græs. Der er godt fremmøde og
godt humør fra pigerne, selv om vejret kan udfordre humøret (fx. når det
hagler).

Truppen er pt. på 12 piger, og vi
ser frem til forårssæson, hvor vi vil
kæmpe for at gentage efterårets succes. Det er den samme række, som i
efteråret med den tilføjelse, at Nakskov er med. Nakskov har vi tidligere
været i række med og tabt til.
Vi ser derfor frem til de udfordringer, som den nye sæson bringer. Her
vil vi primært have fokus på den fortsatte udvikling af vores eget spil, pigernes glæde ved spillet og ved at
være sammen, og så forhåbentligt også vinde lidt:-)

Pigerne skal lige til at lave bølge ud mod de trofaste forældre. Fejringen af
vores 1. plads i rækken i efteråret.
Fra venstre: Ida A. Kallestrup, Lærke M. Jakobsen, Ellen Clausen, Emma
Bille, Sofie D. Steen, Sofie skovgaard, Louiza Romanski, Daniella
Damgaard, Caroline Pedersen og Marie A. Trantel.
Foto: Mette Bille
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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
Danske Bank Reg. 9570 Konto 12952937
- Kontant i TGB's cafeteria
28
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KONTINGENT
Du kan altid betale dit kontingent på

Nordea: Reg. nr. 2650 kontonr. 5498 384 112

HUSK at sætte dit navn el. medlemsnr. ved betalingen.
Kontingenten kan også betales via PBS
MVH
Bestyrelsen
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Årets træner/leder pokal
Af Mette Pil Nielsen/Preben Arildsen
Træner/leder pokalen gik i år til en
træner og en, der laver alt muligt for
sit hold.
Vedkommende gør en kæmpe indsats for, at holdet uge efter uge kan
komme ud og spille. Det kræver, at
der skal bruges mange timer for at
skaffe spillere, lave opslag til spillerne og meget mere.
Træneren inviterer gerne spillerne
hjem efter kampe til nybagte pølsehorn og hygge.

Uden den person var der intet damehold i TGB, og alt det gør personen år efter år uden at brokke sig, når
det ser sortest ud, og antallet af spillere falder på holdet. Men hver eneste
gang stiller holdet op til kamp, da
træneren har skaffet de spillere, der
manglede eller selv trækker i trøjen,
selvom kroppen til tider siger nej.
Derfor er den rette vinder af pokalen:

Merete Pedersen

Merete Pedersen, træner og holdleder for de jernhårde ladies, blev valgt som
årets træner/leder og modtager pokalen af formand Morten Refnov ved
klubbens Generalforsamling. - Foto: Preben Arildsen
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U-15 drenge vintersæson 19/20
Af Lars Hansen
Vi har været aktivt fokuseret mod
kommende sæson på drengesiden i
05-årgangen. Vi valgte at springe de
fastlagte turneringer i futsal, indefodbold og vinterbold over denne vinter.
I stedet har vi arbejdet meget på kondition
og
udholdenhed.
Ved
fredagstræningerne i Torebyhallen er
den første halve time gået med sjipning, udholdenhed og let styrketræning, fornemt komponeret og afviklet
af Henrik Romanski. Og så en times
indefodbold.
Vi har længe haft en halv bane i
NFC Syd hver onsdag aften og har
haft mulighed for at fokusere lidt mere på det tekniske. Da vores baner
skal skånes, og drengene er træningsivrige, har vi indført løbetræning på
cykelsti hver mandag. De går til den
og oplever selv, at deres kondition
bliver bedre.
Vi skal en række op og spille række 2 i denne sæson. Derfor har vi lagt
lidt ekstra fysik på træningen, og der-

for har vi spillet træningskamp mod
ældre spillere. Det er gået godt, og
spillerne er virkelig blevet stærkere.
Som vejret blev, kan vi ærgre os ikke
at have deltaget i vinterboldturneringen, men drengene har i stedet været
til mange indendørsstævner med bander og en over midten.
Træningskampe
I december spillede vi mod et forstærket NFC u-14/15 og vandt 3-1. Vi
spillede mod Grønsund Efterskoles 1.
hold og tabte kæmpestort. På dagen
havde vi 5 sygemeldinger og måtte
låne spillere af dem undervejs. Vi aftalte en kamp 14 dage senere, hvor de
spillede med 2. holdet. Her tabte vi
knebent 2-3 efter en god indsats.
Ganske godt gået taget i betragtning
af at de andre spillere var 1-2 år ældre.
Vi mødte vores evige ærkerival
Møns FK på kunststof Syd og kom
stærkt tilbage efter at Møn chokstartede med 2 mål. Det endte med en 3-2
sejr til os. Vi har mødt BSF i Topdan-

Løbetræning på landevejen kan være udmarvende, så synet bliver lidt sløret.
Foto: Lars Hansen
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U-15 drenge i Topdanmark Hallen, Ballerup.
Fra venstre:Forrest fra venstre: Gustav Vest, William Skarsø, Sebastian
Lundsteen, Magnus Lundsteen
Bagerst fra venstre: Lars Hansen (træner) Mathias Jørgensen, Dilan Esad,
Oskar Kok, Mads Romme, Valdemar Rasmussen, Lucas Romanski, Noah
Windeløv Rasch, Frederik Dunk og Bo Bendix (træner)
Foto: Henrik Romanski
mark Hallen. Lækker oplevelse at
spille på en kunststofindendørsbane
til 11. Vi vandt 2-0 over deres 2. hold.
BSF har 55 drengespillere i U-15.
7. marts spillede vi på en meget
lækker og ret ny kunststofbane ved
Fladsåhallen mod Sydsjælland FK.
De stillede med 3 meget dygtige og
lidt ældre piger og halv U15 og U16
for resten. Det er, hvad de har til
deres U16 hold pt. Vi vandt 7-4.
2020 U15 række 2
Vi ser spændte frem mod den kommende sæson. Vi har potentielt nye

spillere der træner med og er pt. 18.
Vi har 8 turneringskampe i foråret og
vil frem til sommer arrangere så
mange træningskampe som muligt. Vi
undgår ikke at skuffe spillere al den
stund, der kun kan være 14 navne på
holdkortet i turneringsregi . Med flere
træningskampe kan vi give alle noget
mere af den kampoplevelse, der er det
uundværlige krydderi til de mange
træninger. Vores spillere er blevet
bedre, der bliver gået til den med højt
humør ved træning og brokket
højlydt, når træneren synes, det
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Hvil under træning, fra venstre: Mathias Jørgensen, Noah Windeløv Rasch,
Peter Sværke, Nikolaj Skovgaard, Frederik Dunk, Sebastian Lundsteen,
Mads Romme, Oskar Kok og Oliver Albretsen.
stormer og regner for meget og vælger at aflyse én træning. Holdet er
blevet mere homogent, omend nogle
af individualisterne har løftet sig markant!
Valdemar Rasmussen er blevet en
meget meget stærk målmand, der tilmed er superskrap med bolden på
fødderne og vores absolut mest
hovedstødstærke spiller. Et ”kort” vi
vil trække, hvis vi bliver presset til
det i en evt. slutfase af en kamp.
Lucas Romanski vokser i rollen som
anfører og forsvarsgeneral og er blevet et bomstærkt bolværk. Vores viceanfører Noah Windeløv Rasch
trækker hele tiden - til træning og
kamp - sine kammerater fremad på en
sund og konstruktiv måde. Mathias
Jørgensen er et fysisk monster sammenlignet med sine jævnaldrende og

vinder 10 ud af 9 nærkampe. Årets
spiller 2019 i denne årgang har ikke
taget fløjshandskerne af. Fredrik
Dunk har scoret mål på samlebånd i
træningskampene og kan slet ikke
lade være med at assistere sine holdkammerater til scoringer.
Breddeprincip
Når vi træner er alle lige. Det er
noget andet, når vi skal til kamp. Det
kan være en uriaspost at skulle fordele sol og vind lige, når man udtager
og fravælger. På den ene side skal alle
have lov til at komme ud og spille,
dels fordi det er sjovt, og dels fordi
man lærer af det. På den anden side om man vil det eller ej - så er der
noget, der hedder stærkeste opstilling.
Vi spiller fordi det er sjovt, men det er
sjovest at vinde! Der er så meget vindermentalitet på det hold, at det ville
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være synd og skam ikke at søge nogle
sejre. Og vi vil gøre, hvad vi kan for
at få points på tavlen. Det vil betyde,
at en stamme af spillere er med til det
meste, og at der vil være rotation i
nogen grad blandt resten af spillerne i
truppen. Vi vender til gengæld ”pyramiden” om i træningskampe og giver
fuld spilletid til dem, der mangler. Vi
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har tænkt dybt i ”breddeprincippet”
og fundet frem til, at man skal tilgodese alle. Vi skal imødekomme den
gejst, den vilje og den dedikerede
mentalitet og kvalitet, der er på holdet, og vi skal skabe mest muligt rum
for udvikling til de spillere, der ikke
opnår fast spilletid.

Dansk Træner Union (DTU)
TGB er medlem af DTU, og det giver medlemmerne mulighed for at
gå på deres hjemmeside, hvor der er mange gode artikler om
træning m.m.
Du skal bruge følgende adgangskode for at komme på:
Brugernavn: fsp@mail.tele.dk
Adgangskode: $v%BBdfvFA
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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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Herre senior

Af Mathias Andersen
Cheftræner
Vinterpausen har budt på lidt nyt i
seniorafdelingen. U17 holdet er blevet sløjfet, og det har betydet, at spillerne er blevet rykket op i
seniorafdelingen. Det har også betydet, at Michael Olsen er blevet en del
af trænerteamet og skal hjælpe til på
træningsbanen om tirsdagen og til Serie 2 kampene, hvor han indgår i team
med Jacob Søndergaard.
Opstarten for seniorerne har været i
gang et par måneder nu. Helt nøjagtigt startede sæsonen op torsdag d.
16. januar i Nykøbing F Bokseklub,
hvor to meget engagerede trænere tog
imod os. Her har spillere og trænere
fået lov til at få sved på banden og
ømme muskelgrupper fire torsdage i

Bumper Balls i Valby Hallen.
Foto: Jacob Wiell
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januar/februar måned. Der har været
et flot fremmøde, og indsatsen ligeså.
Vi har været så heldige at få tider
på kunststofbanen i NFC tirsdag og
torsdag kl. 20-21.30, og her er der
blevet trænet utrolig godt indtil videre. Vi har ligget på et snit på 24
mand til træning, hvilket vi i trænerteamet er rigtig stolte over. Der er for
LF-serien planlagt fire træningskampe og for serie 2 er der planlagt to
træningskampe inden sæsonstarten,
som bliver i weekenden 4./5. april.
Lørdag d. 29. februar var der arrangeret socialt arrangement for hele
seniorafdelingen. 33 spillere og trænere mødte ind i TGB's klubhus kl.
8.00 til morgenmad, som Ilse havde
sørget for. Herefter tog vi turen til
Action Center Amager, hvor se-

Action Center Amager, hvor seniorafdelingens ”dårligste” GoKart kører
skulle findes.
Foto: Jacob Wiell
niorafdelingens ”dårligste” GoKart
kører skulle findes.
Vi tog fra Amager til Valby, hvor vi
havde lejet Valby hallen til en omgang Bumper Balls og indendørsfodbold, inden vi skulle spille en
træningskamp mod Copenfalster. En
stor tak til Ilse, som havde klaret
morgenmad og lækre hjemmesmurte
sandwich samt frugt til turen.
Personligt glæder jeg mig rigtig
meget til, at vi i seniorafdelingen kan
komme ”hjem” og træne og spille
kamp igen, så jeg kan mærke den gode atmosfære, der er i og omkring hele TGB.
For LF-serien venter der et nedrykningsspil i foråret, hvor der venter 10
meget spændende kampe. Serie 2 skal
spille i oprykningsspillet, hvor der
også her venter 10 interessante kampe.

Til sidst vil jeg ønske alle i og omkring TGB en god sæson, og jeg glæder mig meget til at lære klubben
endnu bedre at kende.

Her ses de kører, som klarede sig
bedst i kvalifikationen og dermed
skulle kører A-finalen.
Foto: Jonatan Jørgensen
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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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TGB’er årets NFC-talent 2020
sivt som defensivt. Igennem det sidste
halve år har han enten trænet med 1.
divionsholdet eller på sportslinjen om
formiddagen. Han har ligeledes spillet 4 kampe her i opstarten, og det, at
han har trænet fast med 1. divionsholdet i opstarten, har udviklet ham
meget, også på det ledelsesmæssige
område. Han tager meget ansvar på
holdets vegne og dirigerer med sine
holdkammerater.
Det bliver rigtig spændende at følge hans udvikling de næste par år,
mange er nemlig ret sikre på, at han
går en rigtig stor fodboldfremtid i
møde, og at han kan blive en rigtig
spændende spiller for NFC i de kommende år.
Det er derfor fuldt fortjent, at han
får pokalen som årets talent.
Kæmpe til lykke til
Jacob Blach Nielsen fra TGB!

Af Preben Arildsen og Martin Ørsted
At TGB er en af landets bedste
klubber til at udvikle ungdomsspillere, er tydeligt bevist, da Jacob Blach
Nielsen på NFC’s generalforsamling
blev udnævnt til årets talent.
Jacob startede sin “karriere” i TGB
på SundSkolens baner og spillede
som børnespiller i Toreby frem til
han blev U14, hvor talentet rakte til
mere, og han skiftede til vores samarbejdsklub NFC, hvor han fortsatte sin
udvikling og kom med i deres talenttrup.
Begrundelsen til udnævnelsen kom
fra Jacobs trænerteam i NFC.
Årets NFC-talent har fået følgende
ord af sit trænerteam:
Han er en rigtig god dreng med et
godt og fornuftigt hoved og er en rigtig god kammerat. Han har en rigtig
god og professionel indstilling til fodbold. Han har fået sin fodboldopdragelse
i
en
af
vores
samarbejdsklubber, nemlig TGB,
hvorfra han kom for ca. 3 år siden.
Hans udvikling har været stødt stigende i alle 3 år. Hans spidskompetencer siden han kom til Nykøbing
FC har været hans gode fysik og fysiske størrelse samt hans speed. Der er
meget få spillere, der løber hurtigere
end ham. Han har med tiden lagt på i
rigtig mange forskellige facetter af
hans spil. Han sparker rigtig godt
med både højre og venstre ben. Han
er rigtig dygtig i luften, både offen-

Jacob Blach Nielsen.
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Ungdomstrænermøde
Af Stine Bendsen og Preben Arildsen
Tirsdag den 3. marts 2020 blev der
indkaldt til ungdomstrænermøde.
19 trænere og ledere mødte op, og
det var en blanding af ”gamle” trænere, nye trænere og trænere, der havde
en blid opstart som medhjælper sidste
år, og som nu har lyst til at gå ind på
fuld tid.
Ungdomsformand Per Fyhr bød
velkommen, og efter alle havde præsenteret sig, kunne han informere deltagerne om, at kommunen har lukket
alle baner p.gr.a. den megen regn.
Bane 1 og 2 vil skiftevis de næste 2
år blive renoveret, så der bliver pladsmangel til kampene.

Herefter var der et indlæg fra Støtteformandens formand Morten Wilkki, der orienterede om foreningens
indtægter og udgifter.
Indtægterne består af salg af julekalendere, som er den største indtægt,
og reklameomdeling 3 gange om året
i hele Marielyst området, omdeling af
flyers hver 2. uge i Nykøbing området for DanBolig samt kontingent fra
foreningens ca. 100 betalende medlemmer. Kontingentet er min. kr.
150,00 pr. år.
Udgifterne går til diverse tilskud
som fodboldskole, ture, stævner m.m.
Formanden for TGB Morten Refnov fortalte herefter om TGB’s hånd-

Ungdomsudvalget med formand Per Fyhr tv. og Stine Bendsen.
Foto: Preben Arildsen
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Ungdomstrænerne lyttede koncentreret til ungdomsformandens orientering.
Foto: Preben Arildsen
bog, hvor man kan læse alt om,
hvordan tingene fungerer i klubben.
Der er også en mappe med klubbens værdigrundlag, der orienterer
hele vejen rundt indenfor bredde- og
elitefodbold.
Klubben er tilknyttet DBU's Topog udviklingscenter i NFC. Udviklingscentret er fra U10-12, og vi har
p.t. en spiller i topcentret og 10 spillere i udviklingscentret. Når de bliver
U13 er det T+ træning, her har vi p.t.
3 spillere ude. T+ U14 er ikke blevet
til noget i år. Spillerne er bundet til
moderklubben, så NFC ikke kan fiske
dem.
Under mødet dukkede Mathias Jørgensen op og blev hyldet af forsamfor
at
have
bestået
lingen
dommereksamen. Stort til lykke.
Der blev talt om sommerture til
Søndersø Cup m.fl. Det bliver be-

stemt senere, men klubbens holdning
er, at det er trænerne og lederne, der
selv bestemmer, hvor man vil hen.
Der var dog forslag om, at man kunne lave en samlet tur, så det sociale
samvær mellem spillerne og forældrene kunne udbygges.
Morten Refnov oplyste, at klubben
har købt 50 timer af DBU Lolland
Falster, hvor konsulent Martin Boesen kan komme og coache holdene,
samlet eller hver for sig.
Til sidst orienterede Per Fyhr om,
at når banerne bliver åbnet, vil man
lave en banefordeling, da der vil blive pladsmangel på anlægget, især da
det er meget usikkert, om skolens
bane fremover står til rådighed for
TGB.
Per Fyhr takkede for et godt møde.

43

TGB’s årshjul 2020
Ved generalforsamlingen i januar var der ønske om, at planlagte
aktiviteter blev offentliggjort, bl.a. her i Klatten.
Kan også ses på hjemmesiden under ”Om TGB”.

Kombineret bestyrelses/trænermøder:
Tirsdag d. 7/4 kl. 18-19
Tirsdag d. 18/8 kl. 18-19
Tirsdag d. 10/11 kl. 18-19
Øvrige datoer:
Uge 27 Fodboldskole
Lørdag d. 19/9 Fair Play stævne i TGB
Lørdag d. 31/10 Arbejdsdag
Lørdag d. 14/11 Træner/Leder fest
Ønsker I at have en fra Bestyrelsen med til evt. opstartsmøder, kan I
sende en mail til:
Formand Morten Refnov på mail morten@fam-refnov.dk eller
Ungdomsformand Per Fyhr på mail perognille@hotmail.com

TGB
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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 31. MAJ 2020
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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"Jeg fandt mig aldrig til rette
i Italien. Det var som at bo i
et fremmed land"
- Ian Rush, walisisk angriber

