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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Efterårssæsonen er slut, og de næste måneder foregår indendørs med
fodbold, fitness, E-sport og håndbold,
men desværre uden afslutninger og
fester.
Hvis vi skal koge 2020 sæsonen
ned, så gik foråret med ingenting.
Efteråret startede nogenlunde normalt, men med myndighedernes og
DBU`s restriktioner, og der er fortsat
restriktioner ved træning og indendørsaktiviteter.
Desværre har vi sagt farvel til
klubbens æresmedlem Tage Nagel,
der døde kort før sin 92-års fødselsdag. Læs mindeord her i Klatten.
Trods Coronakrisen har der i årets
løb været en del aktiviteter i klubben.
Herom kan læses i formandens indlæg ”Om året der forsvandt”.

Klattens redaktion takker for alle
indlæg og billeder, vi har modtaget i
årets løb.
Jeg takker mine to medredaktører
Finn Jensen og Kurt Nielsen for igen
at have ydet en stor indsats med udgivelsen af Klatten, der i 2020 p.gr.a.
Covid-19 kun udkom med 3 udgaver.
Også en tak til Finn og Jørgen E.
Hansen for sammen med undertegnede at distribuere klubbladet til
sponsorer, æresmedlemmer, passive
medlemmer, Støtteforeningens medlemmer og andre interessegrupper.
Desværre er Tage Nagel faldet fra,
så vi søger ny distributør til Grænge,
Radsted, Krungerup og Flintinge.
Klattens redaktion ønsker alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
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Klattens deadline for 2021
Klattens redaktion er klar i 2021 til at modtage en masse
indlæg og billeder, gerne så vi får en masse at lave.
Under den hårdtarbejdende journalist kan I se deadline
for hele 2021.

1. udgave 07. marts 2021
2. udgave 30. maj 2021
3. udgave 12. september 2021
4. udgave 28. november 2021
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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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Året der forsvandt

lerne. Vi prøvede at holde tungen
lige i munden og få det bedste ud
af det, inden for de opstillede regler. Det gav en masse ekstra arbejde til alle omkring de
respektive hold - stor respekt herfra for at I tog kampen op med
oprejst pande og trods alt fik gjort
det muligt for klubbens spillere at
komme til træning.
Også stor ros til alle i og omkring TGB, trænerne - lederne spillerne - forældre – æresmedlemmer – den gamle garde. I mistede ikke modet og fortsatte med
at være en del af TGB, i det omfang I nu kunne og måtte. Tusinde
tak for det.
Jeg vil ikke takke enkelte personer, da jeg mener, at rigtig mange i klubben har ydet en indsats,
som alle kan være stolte af.

Af Morten Refnov - formand
Jeg må starte med slutningen af
mit indlæg i klatten nr. 1 2020 hvor
jeg skrev:
"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".

Hvor tog jeg dog fejl af året
2020.
Så er der gået endnu et år. Hvilket år! Hele Danmark eller rettere
hele verden blev vendt på hovedet, og alt, hvad vi var vant til, blev
taget fra os. Det var ikke muligt at
spille fodbold – tage ind og se en
superligakamp eller landskamp for
den sags skyld.
Der kom nye protokoller fra
DBU med uger - nogle gange
dages mellemrum, så det gjorde
det svært at manøvrere rundt i reg-

Hvad er der ellers sket i TGB?
Inden sommerferien blev det muligt at afholde fodboldskolen, som
traditionerne foreskriver – dog med
en masse restriktioner, som gjorde, at
ikke alt var, som det plejede. Det
lykkedes at gøre det til en god oplevelse for deltagerne takket være deltagernes
gode
humør
og
trænernes/trænerassistenternes gåpåmod.
Det blev muligt at afholde fairplay
stævnet - dog med reduceret deltagerantal og over to dage. Søndagen
8

Desværre var 2020 også året, hvor
vi måtte tage afsked med et af vores
æresmedlemmer. Tage Nagel sov
stille ind i 2020 i en alder af 91 år.
Tage vil blive husket, som en trofast
tilskuer til 1. holdkampe – fast deltager ved arbejdsdagene – altid frisk
på en dans på bordene til træner-leder-festen selv om man var 90 – en
fast deltager i den gamle garde, når
der skulle uddeles reklamer på Marielyst – EN ÆGTE TGBér Æret være hans minde.
Jeg håber, 2021 bliver året, hvor vi
kommer corona til livs eller får så
godt styr på det, at vi igen får lov at
spille fodbold på alle niveauer og alle
aldre.
Til sidst vil jeg bare ønske jer alle
en glædelig Jul og et Godt Nyt år.

blev desværre aflyst pga. nye coronarestriktioner, som blev udmeldt
fredag aften.
E-fodbold er startet op, og holdet i
U13-16 har meddelt, at de fortsætter i
det nye år.
Lyserød lørdag blev desværre aflyst, pga. for få hold.
Træner-lederfesten blev aflyst
grundet forsamlingsforbuddet.
Efteråret åbnede, for at vi igen
kunne spille bold og turnering – hvilket resulterede i rigtig mange flotte
resultater – desværre nåede alle seniorhold ikke at færdigspille turneringen, inden corona igen satte en
stopper for fodbold for personer over
21.
I klubhuset er der sket en masse der er skiftet tagrender – malet på 1.
salen – ryddet op i klubhuset og meget meget mere. Tak for jeres bidrag.
Bare rolig - projekter er der nok af
– se evt. indlægget vedr. manglende
hænder på side 44.
9
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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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Små Sko – en hilsen fra træneren
men. Der er plads til alle i den
aldersgruppe.
Pt. består holdet af 10 skønne
drenge og piger i alderen 2 til 5 år og
er på meget forskellige niveauer. Hos
os handler det om at hygge med og
uden en bold, for herefter stille og roligt at få interessen for fodbold.
er
et
hold,
hvor
Det
mor/far/bedsteforældre og ældre søskende kan være med, hvis det føles
mere trygt.
Hos de små er det motorikken, som
skal trænes for at styrke børnenes
fremtidige træning. Samtidig kan vi

Hvad vil det sige at træne Små
Sko??
* En masse tålmodighed!
* Lære at ingen træning er ens!
* Leg er vigtigere end fodbold!
* Et barn på ryggen eller hoften
kan være en del af træningen!
Hvis dit barn er mellem 3 og 4 år
og elsker at lege, så kan Små Sko måske lige være noget for dit barn og
dig.
Har I mindre søskende, må de gerne være med, og hvis barnet er 5 år,
men måske ikke er klar til fodboldtræning, er man ligeledes velkom-

TGB's kommende talenter er gået indendørs for vinteren.
Fra venstre: Valdemar Pedersen, Frede Pedersen, Louie Rodney, Luka
Millarch, Carla Stilling, Hailey Gårdred-Pedersen og Aksel Stilling
Bagest fra venstre: Njord Refnov, Liam Damgaard og Niklas Kristensen
Afbud: Tristan Jørgense
Bagest: Niklas Kristensen
Foto: Winnie Refnov
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Carla Stilling holder skarpt øje med Aksel Stilling, mens Aksel koncentrerer
sig om opgaven. De sorte trøjer er kreeret af Winnie Refnov sammen med
Sportigan Sakskøbing, for at give spillerne en lille gave fra holdkassen, da
udendørs sæsonen sluttede.
Foto: Winnie Refnov

træne farver og former. Træningen vil
være intro til bold og bevægelse.
Lige nu træner vi i Torebyhallen kl.
16:00 om fredagen.
Udendørs foregår i Sundby på banerne ved siden af SUNDskolen.
Træningstiderne vil komme, når vi
går udenfor slut april.
Trænerteamet består af ungtræner
Nicklas Kristensen (14 år) og ungdomstræner Winnie Refnov (36 år).
Små Sko har deres egen Facebook
gruppe, som kan søges under "TGB
Små Sko".

Ellers er man velkommen til at
sende en besked til Winnie Refnov på
Messenger for yderligere oplysninger.
I disse corona-tider, er det vigtigt,
at man giver besked, hvis man gerne
vil have sit barn med til træning.

Kontingent kr. 0,00
Hilsen trænerteamet
Winnie Refnov - Nicklas Kristensen
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Drone
Kreativiteten i klubben har derimod ikke fejlet noget. 1. holdets
holdleder Käthe Pedersen har f.eks. i
november haft højtflyvende planer,
da hun med sin drone har været over
TGB’s anlæg og klubhus, hvor hun
har taget nogle fantastiske flotte billeder.

Af Preben Arildsen
Mangt og meget er sket i fodboldsæsonen 2020. Forårets nedlukning
p.gr.a. Covid-19, sommerens oplukning med restriktioner og efterårets
delvis nedlukning for alle over 21 år,
ja – alle TGB’ere har været ramt på
mange måder.

Klubhuset er taget fra over parkeringspladsen ud mod anlægget.
Foto: Käthe Pedersen
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Oversigtsbillede over anlægget med klubhus, hallen, Toreby gl. Centralskole
og kirken til venstre samt omfartsvejen til højre.
Foto: Käthe Pedersen

Kubhuset med den meget populære terrasse mod opvisningsbanen.
Foto: Käthe Pedersen
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Mindeord over Tage Nagel
Af Finn Jensen
Tage Nagel døde den 13.10.2020
næsten 92 år.
Tage blev født på Fejø den
23.10.1928. Efter soldatertiden flyttede han til Nr. Vedby og spillede i
Nr. Vedby Boldklub (Nordfalster).
Flyttede herefter til Hanemose sidst i
halvtredserne og har boet flere steder
i Toreby området - Grænge Mølleby,
Flintinge, Radsted, Øster Toreby og
Toreby, og har i alle disse år været en
ÆGTE TGB’er.
Tage mistede desværre alt for tidligt sin hustru Inga i 1994.
Tage var en fantastisk god fodboldspiller, og han startede med at spille i
angrebet, men blev senere flyttet ned

som stopper, og han var en rigtig god
stopper. Tage spillede på førsteholdet
og var med til at vinde LF-Serien i
1965 og dermed oprykning til Danmarksserien.
Tage var efterhånden blevet 38 år,
men var klar som reserve på Danmarksserieholdet og fik også enkelte
kampe.
Kom til TGB 1958-59.
Bestyrelse:
19.12.1960 - 8.12.1964
Næstformand:
19.12.1960 - 18.12.1961

Fodbold har altid været en stor del af Tage Nagels liv.
18

Formand:
18.12.1961 - 8.12.1964

I de sidste ca. 22 år har Tage også
været en ildsjæl i forbindelse med
omdeling af reklamer for at tjene
penge til Støtteforeningen til gavn
for ungdommen.
Bl.a. omdelt Den Lille Gule Telefonbog i Kettinge, Frejlev og Nysted
områderne. Ugeavis/Reklamer i Marielyst, Gedesby, Nykøbing F., Toreby, Grænge o.s.v.
Distribueret KLATTEN i Grænge,
Radsted og Flintinge.
Tage var en af reklameholdet ”De
Gamle TGB`ere” og en rigtig ildsjæl.
Tage Nagel blev på sin 90 års fødselsdag også udnævnt til Æresmedlem på Reklameholdet ”De Gamle
TGB `ere”.

Udnævnt til Æresmedlem ved TGB
`s 75 års jubilæum den 16.5.1998.

På alle TGB`ers vegne:
TAK for din hjælpsomhed og
kammeratskab TAGE.

Ved Tage Nagels 90-års fødselsdag.

Æret være TAGE`s minde.

Efter den aktive karriere på banen
har Tage brugt ufatteligt mange timer
med at hjælpe frivilligt til i TGB klubhus – baner og har aldrig sagt
nej, hvis han blev spurgt om et eller
andet.
Tage har bl.a. deltaget i loppemarkeder, sommerstævner og meget mere.
Tage Nagel har også været fodbolddommer.
Spillede fodbold både som Senior,
Old Boys og Veteran samt indendørs
i mange år.
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Ungdomsformand

Af Morten Refnov
TGB søger ungdomsformand, som
kan være bindeled mellem bestyrelse
og klubbens ungdomshold på drengeog pigesiden: Fra små sko til U19.
Ungdomsformanden er ”bestyrelsens ansigt” i forhold til trænere
og ledere på disse årgange. Den fornemste opgave er, at understøtte trænere og ledere på årgangene i forhold
til:
1) fastholdelse og trivsel.
2) godt træningsmiljø.
3) sørge for at trænerne får den sparring og uddannelse, som er relevant for den enkelte.
Desuden er det en vigtig opgave at
understøtte, at klubbens værdier som
breddeklub når ud til - og følges på alle årgange.
Jobbets indhold:
Helt overordnet - og vigtigst af alt:
Synlighed på banerne. Ungdomsformanden kigger med passende mellemrum forbi træning og/eller kampe
på ungdomsholdene.
Taler med trænere - ledere og forældre. Formidling af holdninger og
værdier som breddeklub.
”Konfliktløsning i det små”. Der
kan være små problemer på en årgang, som nemt og hurtigt kan løses
inden de vokser sig store, hvis man
bare taler sammen.
Opfølgning på at alle årgange holder forældremøde årligt og deltager i
videst muligt omfang i disse møder.

Deltagelse i bestyrelsesmøderne i
klubben.
Tage til møder i DBU LF - DBUregi, som er relevant for børne- og
ungdomsfodbold.
Jobbet indeholder som udgangspunkt ikke:
Trænergerningen.
Dialog/konfliktløsning i forhold til
forældre. Dette er som udgangspunkt
en opgave for trænere/ledere på den
enkelte årgang. Ungdomsformanden
kan dog i enkelte tilfælde blive inddraget i dette.
Kompetencer.
Lysten til at være synlig og til at
tale med mennesker er den vigtigste
forudsætning.
En vis fodboldfaglig viden er en
fordel.
Have mod på at tage ”svære samtaler” med f.eks. trænere.
Sørger for der er ansat trænere til
vores børne- og ungdomshold i samarbejde med resten af ungdomsudvalget og bestyrelsen.
Tidsforbrug:
Anslået tidsforbrug: 2-6 timer om
ugen, som bruges på anlægget og til
møder.
Interesseret?
Kontakt: Morten Refnov på:
morten@fam-refnov.dk
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E-fodbold
Af Stine Bendsen
I efteråret har TGB haft fint besøg
af hold som FC Barcelona, A.C.
Milan og andre store klubber på
skærm. Da DBU startede E-fodbold
op i foråret, var der ingen tvivl om, at
det også skulle være et tilbud i TGB.
Pga. Corona kom de lidt sent igang,
men drengene har bestemt ikke været
ude af træning:-)
U12-16 blev nummer 2 i deres
række og gik videre til DBU ØST finalerunde i København. Det blev ikke
til en placering, men TGB var repræsenteret, og drengene havde en fed
oplevelse. Der skal lyde en stor tak til
Gustav Ørsted og Tobias Madsen for
at tage udfordringen op for dette nye
tiltag og fungere som trænere.
Vi satser stort på, at E-fodbold forbliver et tilbud i TGB!

Bagerst : Gustav og Tobias
Forrest : Magne, Mads og William
Marius mangler da han var blevet
syg.

Fra ØST finalen.
Fra tunering
på hjemmebane.
Det kan godt
være, at det
kan høres i
hele huset,
når der spilles
FIFA
derhjemme,
men til E-fodbold bliver
der spillet
meget koncentreret.
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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
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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Kasserer
Af Morten Refnov - formand
TGB søger kasserer, som kan stå
for bogføringer – udbetaling af
løn/godtgørelse til ansatte, trænere,
ledere mfl.  lave budgetter i samar
bejde med formanden  lave årsregn
skab  aflægge årsregnskab for
bestyrelse og generalforsamling  stå
for klubbens driftsregnskab  hjælpe
Ilse med hendes driftsregnskab.

* Andre praktiske opgaver i klubben
* Trænergerninger eller lign.
Kompetencer:
* Lysten til at arbejde med tal
* En vis forståelse for regnskabsregler og tal er en fordel.
Du vil få oplæring af den nuværende
kasserer, som vil hjælpe dig gennem
det første år, så du får indblik i systemer og regler.

Kassererens opgaver er primært:
* Betale regninger
* Indberette til SKAT
* Konter regninger samt bogføring
* Udbetale løn og godtgørelser
* Budgetter

Tidsforbrug:
Anslået tidsforbrug: 2-6 timer om
ugen, som bruges på anlægget og til
møder.
Interesseret?
Kontakt: Morten Refnov på: mor
ten@famrefnov.dk eller Winnie Ref
nov på: winnie.refnov@gmail.com

Jobbet indeholder som udgangspunkt
ikke:
* Krav om fremmøde ved alle bestyrelsesmøder
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U16 drenge
Af Søren Windelev
En vidunderlig lørdag eftermiddag
på TGB’s flotte opvisningsbane, hvor
det talentfulde U16 hold møder Høng
i returkampen.
De Gule tog teten fra starten med
to skud på træværket og et godt presspil, så udeholdet var sjældne gæster
på Torebys banehalvdel, men – stik
imod spillet – kom Høng i det 22.
min. foran med 1-0 på deres første
besøg i straffesparksfeltet.
Det slog ikke De Gule ud af kurs,
og 10 min. efter udlignede Frederik
efter et sololøb til stillingen 1-1, som
også var stillingen ved pausen.
Straks i anden halvleg (44. min.)
brugte William venstrebenet til at
bringe TGB foran 2-1 efter et stort
klumpspil i feltet.
TGB fortsatte deres pres i resten af
halvlegen, men vi skulle helt hen til
de døende minutter, før kampen blev
endelig afgjort, da Frederik fangede
et godt langt udspark fra Valdemar og
scorede til slutresultatet 3-1. 3 kampe, 9 points og en målscore på 10-4.
Ny kamp 155,4 km hjemmefra
mod bundproppen Raklev.
På en lidt ujævn bane og med en
strid blæst på langs af banen fik De
Gule vist, hvordan fodbold kan spilles. Fra starten lagde TGB et solidt
pres på hjemmeholdet og havde en
del store chancer, men 1. halvleg
endte 0-0.

Hele 2. halvleg foregik næsten kun
på Raklevs banehalvdel, og belønningen kom i det 40. min, hvor Oliver lagde en perfekt aflevering over
20 meter til William, som behandlede
den efter fortjeneste. 1-0 til TGB.
Kun 4 min. efter gjorde Frederik
det til 2-0 på et sologennembrud. Der
skulle kun gå 5 min., da Frederik
med sit andet mål scorede til slutresultatet 3-0 efter klumpspil i feltet.
Resultatet kunne/burde være større
bl. a. med to stolpeskud, men hvem
kan være utilfreds med en sikker
udebanesejr og meget flot sammenspil især i 2. halvleg, hvor De Gule
lod bolden gøre arbejdet. Udeholdets
trofaste tilskuere nød spillet og målene. Den eneste, der nok kedede sig
lidt i 2. halvleg, var holdets gode keeper Valdemar, som kun kom på arbejde ved nogle få tilbagelægninger.
Stadig ingen pointtab med to kampe
tilbage.
Returkampen mod Raklev d. 10.10
blev vundet med 3-0, idet udeholdet
havde trukket sig (det er også en lang
tur for at få en ordentlig øretæve).
Sidste turneringskamp var en søndag middag i Fårevejle (tæt på
Sjællands Odde).
Det blev en seværdig kamp, ikke
med det bedste fodboldspil, men med
en intens fight med hjemmeholdet
som det bedste hold i 1. halvleg, som
endte med en 1-0 føring til Fårevejle
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Puljevinderne efter endt arbejde i Fårevejle.
Fra venstre:
Victor Holtzmann – Supporter Henrik Romanski - Noah Windelev Rasch (7)
– Oscar Kok (2) – Jeppe Huge (bag Noah) – Sebastian Lundsteen – Mads
Romme (grønt) – Mathias Jørgensen (bag Jeppe – Nikolaj Skovgaard
Frederiksen (sort) – Lucas Romanski – Magnus Lundsteen – Frederik Dunk
– Træner Lars Hansen – Træner Bo Bendix – Valdemar Rasmussen (blå).

Slutstilling:
Klub
Kampe
TGB
6
Høng
6
Fårevejle 6
Raklev
6

efter 11 min. De Gule havde heldigvis
en fremragende målvogter i Valdemar, som sørgede for, at TGB ikke
kom yderligere bagud.
2. halvleg blev domineret af De
Gule, som havde flere gode forsøg,
bl.a. et hovedstød lige udenfor stolpen, og belønningen kom i det 38.
min., hvor William scorede til 1-1 på
en assist af Frederik.
Det blev også kampens resultat, så
holdet sluttede turneringen som ubesejrede og vinder af rækken.

Mål
17-5
15-9
7-8
2-19

Points
16
12
7
0

Dejligt at se drengene vokse med
opgaven efter skiftet fra Drenge 3 til
Drenge 2.
Samtidig er det en fornøjelse at se
den store support trods de store afstande til udekampene.
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Indstillinger til årets træner-leder pokal
Af Morten Refnov - formand
Selv om året 2020 har været et meget specielt år, hvor alt er blevet
vendt på hovedet, og fodbolden sat på
pause, vil vi gerne rose folk i og omkring klubben. Det er første gang i
min tid i klubben, vi har haft så mange indstillinger til pokalen.
Når det er sagt, gjorde I det ikke
nemmere for bestyrelsen at vælge,
hvem der skulle have pokalen. Men I
kom til gengæld med mange indstillinger, som vi ikke selv havde set, og
det er vi meget taknemlige for.

For at opsummerer er der kommet
9 indstillinger på 7 personer - virkelig
flot.
Modtageren er nu valgt af bestyrelsen, så venter vi kun på, at vi kan
få muligheden for at overrække pokalen til modtageren, og vedkommende kan blive fejret på rette vis.
Vi håber, vi snart får mulighed for
dette, men I må endnu vente i spænding på at få at vide, hvem modtageren er.
Mange tak for de mange indstillinger
Bestyrelsen.
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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

33

TGB’s ungdom 2020
Af Stine Bendsen
Corona, forsamlingsforbud og retningslinjer er nok det, man vil huske
dette år for, men trods nedlukning i
foråret og opstart af træning med en
masse retningslinjer, har vores ungdomshold haft en fantastisk efterårssæson!
Hele 4 hold opnåede en 1. plads i
deres turnering. Stort tillykke til U11,
U13, U16 drenge og U14 piger. De
resterende hold klarede sig også rigtig
godt.

Flere hold har været igennem en ny
sammenlægning, fået nye trænere og
lært anden spillestil, men vigtigst af
alt, er der blevet spillet en masse
bold. Der skal lyde en stort tak til
klubbens trænere, spillere og tilskuere
for at efterleve diverse retningslinjer.
Vi ved godt det ikke har været nemt.
Vi ser frem til en ny sæson i 2021,
hvor vi forhåbentlig får lov til at
mødes for at spille en masse fodbold.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul,
samt et godt nytår.

U11 drenge.
Bagest fra venstre: Eigil Høj, Sebastian Hansen, Tore Schifter (skjult), Silas
Jørgensen, Thino Askholm, August Guldvang, Youseyas Ezekiel
I midten fra venstre: Tristan Andersen, William Jensen, Milas Antonisen
Christensen, Valdemar Johansen, Jeppe Lund
Forrest: Elias Møller Jakobsen og Johannes Malmskov.
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En flok glade U14 piger.

U16 drenge:
Bagest fra venstre: Peter, Magnus, Frederik, Valdemar, Victor, Oliver, Jeppe
og Sebastian.
Forrest fra venstre: Bo, Mads, Lucas, Nicolaj, Matias, Noah, Oskar, William
og Lars.
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Bolden ruller i Sundby
Af Stine Bendsen
Små sko fik sidste vinter nye trænere. Winnie Refnov og Nicklas Kristensen leger nu fodboldglæden ind
hos klubbens mindste medlemmer. U7
og U8 trænes stadig af Christian
Reckendorff, som har fået hjælp af
Thomas Wulf. Velkommen til klubben
Thomas!

Som noget nyt startede vi et U5-8
pigehold op i foråret. Holdet trænes af
vores meget roste ungtrænere Freya
Williki og Astrid Kristensen.
De startede med 3 piger, men efter
nedlukningen kom flere til, og nu er
de mellem 8 og 10 friske piger til
træning.
Det er en sand fornøjelse at komme
på banen ved skolen og møde alle de
kommende talenter.

U5-8 piger.
Siddende fra venstre: Naia De Fré Lennartsson, Lucia Skovbo Frederiksen,
Beinthin Alma Rosa Pedersen og Augusta Edith Radmer Hansen.
Stående fra venstre: Freya Wilkki, Aia Millarch, Celine Lund Mortensen,
Livia, Julie Tell og Astrid Kristensen.
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Nogle af de dygtige drenge fra U7-8.
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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
40
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1. salen malet
Af Preben Arildsen
I weekenden 21.-22. november
2020 havde Stine Bendsen kaldt nogle LFS spillere og træneren sammen
for at male 1. salen i klubhuset.
Under ledelse af Käthe Pedersen
gik spillerne i gang med at male både
i cafeteriet og det store mødelokale.

Klattens redaktion besøgte klubben
lørdag middag i frokostpausen.
Dejligt at se, når LF Serie spillerne
deltager i vedligeholdelse af klubhuset, og her fra redaktionen skal der
lyde en stor tak og anerkendelse af
jeres indsats.

Frokostpause under malingen af 1. salen.
Rundt om bordet med uret: Stine Bendsen (med ryggen til), Nicklas
Andersen, Simon Petersen, Mathias Andersen (gemt), Jacob Søndergaard,
Käthe Pedersen, Mads Blak, Jonatan Jørgensen og Casper Nielsen.
Foto: Preben Arildsen
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Mads Blak maler omkring eldåse.
Foto: Preben Arildsen

Simon Petersen må ned på knæ for at male skunken.
Foto: Preben Arildsen
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TGB søger hænder

Cafeteriet: (grilning af pølser til
hjemmekampe - ved stævner og andre
arrangementer)
Stævne gruppen: (fairplay stævnet
vi holder hvert efterår – lyserød
lørdag eller lign. Planlægning af disse).
2. juledags stævnet: (planlægning finde sponsorer – afvikling af stævnet
mm).
100 års fødselsdagen: (planlægning af dagens arrangementer –
klubhalstørklæde – hue – kasket – arrangere jubilæumskamp eller hvad
der nu kommer op af ideer)
Lyder nogle af disse ting som
noget for dig så spring til. Vi går og
venter på dig og dine kompetencer i
TGB. Kan du noget, som ikke er
nævnt, eller som du mener kan hjælpe
klubben, så hold dig ikke tilbage med
at tilbyde din hjælp.
For at få uddybet de enkelte områder kontakt:
Morten Refnov på:
morten@fam-refnov.dk

Af Morten Refnov - formand
Er du frisk på at give et nap med i
klubben i ny og næ, men ikke ønsker
at blive en fast del af bestyrelsesarbejdet eller træner i klubben, så er det
lige dig vi står og mangler.
Vi mangler hænder i vores underudvalg i klubben. Så er du skrap til at:
- Organisere/arrangere arrangementer
- Banke et søm i
- Male en væg
- Grille en pølse
- Rejse et telt
- Bage en kage
- Har et stort virksomhedsnetværk
- Tømme en skraldespand
Så er du lige den person, vi står og
har brug for. Vi vil rigtig gerne have
flere hænder i disse underudvalg:
Sponsorudvalget: (finde virksomheder som kunne være interesseret i
bandereklamer – tøjsponsorat – reklame i klatten)
Hus-bane: (maling af hus rensning af tagrender – fliselægning)
Ungdomsudvalget: (hjælp med at
finde holdansvarlige – trænere –
spændende stævner og lign. så trænerne kan koncentrere sig om at træne)
Ungdomsrådet: (hjælpe vores ungdomsspillere med at opretholde deres
”Elevråd” i klubben, så de også bliver
hørt – så vi i bestyrelsen ikke træffer
beslutninger på antagelser om, hvad
vi tror børnene og de unge vil)
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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.

45

Næste deadline for
indsendelse af indlæg
til Klatten er:
SØNDAG

DEN 07. marts 2021
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Klattens
redaktion ønsker
alle en rigtig
glædelig jul samt
et godt nytår...

