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Coronaen har ændret hele verden, også TGB, hvor myndighederne og DBU har udstukket retningslinjer for ophold, træning og kampe i klubben.
F.eks. her på opvisningsbanen med tilskuerfelter for at
tilskuerne kan holde afstand.
Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Endelig er vi kommet nogenlunde
på den anden side af Coronakrisen –
sådan da, og nu kan vi koncentrere
os om det, det drejer sig om – nemlig
fodbold – selvom coronatallet i skrivende stund er stigende.
Læs formandens indlæg fra side 5,
hvordan du skal forholde dig, når du
er i klubben, for at følge myndighedernes og DBU's retningslinjer ved
træning og kampe.
Klubben har været lukket ned hele
forårssæsonen, ingen aktivitet, intet
klubliv, derfor valgte redaktionen, at
Klattens juni udgave udgik.
Trænere, ledere og især spillerne
har været meget tålmodige og er nu
glade for at komme i gang med deres
elskede sport. Herre seniorernes nye
trænerteam var ellers godt i gang i
det tidlige forår med forberedelserne

til LFS nedrykningsspil inden
nedlukning, hvilket også gjaldt for
mange ungdomstrænere, hvoraf
mange var nye og glædede sig til at
komme på græs.
Men helt over Coronakrisen resten
af året er vi ikke. Myndighederne har
udstedt restriktioner for forsamling,
derfor har bestyrelsen aflyst træner/leder/sponsorfesten for 2020.
Støtteforeningen har også aflyst
årets ungdomsafslutningsfest. Men
ungdomsspillerne skal naturligvis
ikke snydes, derfor afholdes i stedet
en opstartsfest den 17. april 2021 i
hallen, med uddeling af pokaler mv.
for året 2020.
Redaktionen ønsker alle en fortsat
god efterårssæson, og husk, når I er i
klubben, at følge bestyrelsens retningslinjer.
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Covid-19 er her stadig
Af Morten Refnov - Formand
COVID-19 satte for snart seks måneder siden en midlertidig stopper for
al træning og aktivitet i klubben. Det
har været rigtig hårdt for os alle, og
vi har savnet jer! Og vi ved, at I har
savnet fodbolden.
Covid-19 er her stadig – selv om
fodbolden ruller igen i TGB, er der
stadig mange regler, vi stadig skal
overholde.
Jeg vil starte med at sige, at jeg er
rigtig glad for at bolden ruller igen i
TGB, både for ungdom og senior – i
alle aldre. Det er dejligt at se så mange tilbage på anlægget. Alt er dog ikke fryd og gammen.
Covid-19 har kostet medlemmer.
Desværre må vi anerkende, at vi ikke
har kunne fastholde alle i fodbolden,
selv om jeg ved, at flere trænere har
gjort forskellige tiltag for at holde
forbindelsen til spillere, lave udfordringer mm.
Forårsturneringen blev aflyst – efodbold kom ikke igang - træningsstævnerne, som skulle have været afholdt, blev aflyst. Et rigtig, rigtig
skidt forår for fodbolden. Det er
svært at finde noget positivt at skrive
i hele denne periode, det skulle da lige være at bane 2 og 3 er blevet
renoveret af kommunen.
Det lykkedes i sidste time, da regeringen lukkede op for muligheden
for at afholde sommeraktiviteter

rundt omkring i landet, at vi var så
heldige, at vi kunne nå at afholde vores årlige DBU fodboldskole i uge 27
- dog med en masse restriktioner,
som gjorde, at det ikke var den samme fodboldskole, som det plejede at
være. Men med godt humør, dygtige
trænere og assistenter, lykkedes det at
afholde en god uge med masser af
bold. Stor tak til de spillere, som
mødte op – til trænerne – til alle vores unge assistenter – Lars Hansen,
som igen stillede op som trænerleder
og sidst, men ikke mindst tak til Ilse
for igen at stå for forplejningen af os.
En tak skal også lyde til Støtteforeningen, som sponsorerede 4 pop-up
pavilloner perfekt til skygge, og når
der kom en lille byge forbi. De vil
også blive brugt fremadrettet, når der
er stævner og arrangementer i klubben.
Desværre har Covid-19 resulteret i,
at de udenlandsture, der var arrangeret, er blevet aflyst, det er vi rigtig
kede af på ungdomsspillernes vegne.
Covid-19 resulterer også i, at vi i
år ikke kommer til at afholde den traditionsrige træner-leder-sponsor fest
og ungdomsafslutningen, da det ikke
vil være muligt for os at være sammen, grundet regelsættet fra Sundhedstyrelsen – afstandskrav – kvm
krav mm. Derfor må vi udsætte festen til et senere tidspunkt, når det
igen er muligt at afholde arrange5

Der er derfor nogle væsentlige punkter, som vi alle stadig skal huske.
Gældende for alle er det, at vi skal Spritte hænder ved ankomst til banen
- Holde afstand til hinanden - Undgå
kropskontakt - Afvaske materialer og
rekvisitter efter træning.
Har du evt. spørgsmål, der relaterer
til håndtering af den aktuelle coronasituation, bedes du sende en mail
til morten@fam-refnov.dk

mentet. Det vil som udgangspunkt
heller ikke være muligt at holde holdafslutninger, hvis der er mere end 25
personer.
Opfordring til at betale kontingent:
Selv om turneringen i foråret blev
aflyst, vil vi fra bestyrelsens side opfordre til, at man får betalt sit kontingent. Klubben har en masse faste
udgifter, som det ikke har været muligt at få dækket på trods af alle de
puljer, der er reklameret for. Vi appellerer til jeres klubånd – til jeres ønske
om at få og have et rent, pænt og opdateret klubhus, som i fremtiden også
kan være rammen om TGB. Dette
kan vi kun, hvis vi har kontingentkroner i kassen . Vores årlige kontingent
er også direkte forbundet med vores
lokale- og aktivitetstilskud fra kommunen, så hvis vi ikke kan dokumentere, at vi har haft indtægt via
kontingent, kan vi i yderste nødstilfælde blive modregnet i tilskud. Skulle dette ske, hvilket vi selvfølgelig
ikke håber sker, vil det have indirekte
indvirkning på klubbens aktiviteter,
arrangementer og alle de andre ting,
der sker i TGB.
Så støt om TGB og betal kontingent for forår og efterår.

Ilse holder åbent:
Ilse har åbnet igen. Vi opfordrer
alle til at støtte klubben ved at købe
mad- og drikkevarer oppe hos Ilse, da
der på grund af nedlukningen mangler en del indtjening.
Forældre, som venter på børn, er
nu velkommen på anlægget, dog kun
i klubhuset eller på fliseterrassen omkring klubhuset, men alle reglerne
skal stadig overholdes – det vil sige
afstandsforhold mm.
Der vil ligeledes være åbent i forbindelse med kampe, medmindre andet er aftalt.
Omklædningsrum åbnes ikke op
endnu, når der trænes. Protokollen for
genåbning af fodbolden i DK siger
nu, at vi kan genåbne vores omklædningsrum fuldt ud, men grundet de
mange hverdagskampe, vil det endnu
ikke være muligt at bruge omklædningsmulighederne efter træning. Vi
arbejder på en plan, så det forhåbentligt kan blive muligt at bruge omklædningsrummene efter træning.

Corona - en status:
Coronavirus er stadig over hovedet
på os, og selvom der er åbnet mere og
mere op i samfundet, må vi ikke
glemme at efterleve retningslinjerne.
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DBU anbefaler at fodboldanlægget
indrettes i zoner. Der skal være minimum 4 kvadratmeter pr. person. Der
må maksimalt være 100 personer i en
zone inklusive træner/leder.

Vi laver, som vi plejer, kønsopdelte
omklædningsrum i forbindelse med
kamp. Der vil ikke blive aflåst til omklædningsrummene, så har man værdigenstande med til træning eller
kamp, kan med enten tage disse med
på banen eller aflevere dem hos Ilse.
Vi beder alle bemærke, at efterlader
man tøj, sko og værdigenstande mv. i
omklædningsrummet i forbindelse
med kamp, vil dette ske på eget ansvar.
Der vil være mange brugere af vores omklædningsrum, når der er kampe. Derfor vil vi bede alle være
behjælpelige med at fylde så lidt som
muligt. Efter endt omklædning, skal
man pakke sine ejendele sammen i tasken og stille den ud langs væggen,
alternativt hænge den op på en knage
eller tage den med ud til kampbanen.

Banemål:
• 11-mands bane = 105x68
• 8-mands bane = 68x52,5
• 5-mands bane = 40x30
• 3-mands bane = 21x13
(OBS: Der må naturligvis ikke være 100 personer forsamlet på en 3mands bane, da der så ikke vil være 4
kvadratmeter pr. person). Banerne
skal være tydelig afmærket og klar
afstand minimum 2 meter mellem
hver bane – dette gælder hele vejen
rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige
baner ikke kommer i nærheden af
hinanden, så der ikke er risiko for at
bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening,
der selv sørger for at vurdere og har
ansvaret for at etablere tilstrækkelig
afstand.

Hurtig gennemgang af Corona Protokol DBU:
Guidelines for afvikling af træning:
Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:
Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må
ikke være flere end [pr. 8. juli] 100
personer forsamlet i forbindelse med
træningsaktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 100
kan træne i forskellige grupper på det
samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de
kan opretholde mere end 2 meters afstand.

Det er tilladt at opdele en 11
mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette
gælder også kunstgræsbaner. Hvis der
er flere grupper af maksimalt 100
personer til stede på det samme fodboldanlæg, skal man sikre, at der er
tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er en klar
7

afstand (minimum 2 meter) mellem
hver bane/område. Til afmærkning
kan anvendes kegler, toppe, snor,
kridt eller anden tydelig markering,
som klart afgrænser banen/zonen.
Der må ikke opholde sig personer i
rummet mellem banerne eller andre
steder rundt om banerne undtaget er
trænere og udskiftningsspillere i de
særligt afmærkede områder. Der må
derfor ikke være tilskuere på anlægget under træning, da anlægget så kan
opfattes som et stort område med for
mange mennesker forsamlet.
Før træning:
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme. Hvis børn afleveres af deres
forældre, må forældrene opholde sig
som tidligere anvist på fliseområdet
samt i klubhusets cafeteria. Kun træneren har adgang til boldrum og skal
alene tage bolde og kegler ud. Der
vælges et sæt bolde og kegler, som
kun bruges af det enkelte hold under
træningen. Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug. Drikkedunke må ikke deles med andre.
Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til
træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder
af. Klubben har ophængt sprit-dispensor samt der står sprit rundt omkring i klubhuset.

Under træning:
Der skal altid være én træner eller
voksen til stede pr. gruppe. Vær altid
opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Ifølge kulturministeriets
retningslinjer skal hver person have
minimum 4 m2 under træning (vær
opmærksom på dette ved træning på
fx 3-mandsbaner) Det anbefales, at
hovedstød begrænses mest muligt under træning. Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses
mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge
EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. Det anbefales, at
træningen tilrettelægges, så man kun
har sporadisk kropskontakt. Grundet
forsamlingsforbuddet må der ikke
skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate,
da der ellers errisiko for at samles
mere end 100 personer.
Efter træning:

Træneren vasker alle rekvisitter
af med vand og sæbe. Hvis en
spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret
COVID-19, skal klubben, trænere
og medspillere orienteres om dette.
Tilskuere til kampe:
DIF skriver i deres retningslinjer,
at der må være siddende tilskuere ved
idrætsbegivenheder. En idrætsbegi8

venhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor
der normalt er tilskuere. Derfor må
der være siddende tilskuere til træningskampe, I selv arrangerer med
hold fra andre klubber, hvis der etableres et publikumsareal, hvor eventuelle tilskuere skal opholde sig
siddende. Kampe, stævner mv. er lig
med kampe, hvor der deltager udefrakommende hold. Det er vigtigt alle
er opmærksomme på dette i forbindelse med kamp.
Særlige retningslinjer for publikum
til kampe, stævner og turneringer:
Til såvel indendørs som udendørs
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idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte
klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser. En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp,
turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke
mellem alder og niveau på udøverne.
Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete
vejledninger om at holde afstand i
publikumsarealerne.
Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være
en publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
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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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Fitnisserne igang igen...
Af Stine Bendsen
Så er Fitnisserne i gang igen.
Vi startede sæsonen op med en
gang fitness boksning og fortsætter
ellers med en masse fodbold, fitness
og sjov. Vi træner om torsdagen kl.
18.30-20.00, og så skal vi være klar
til endnu engang at være vært ved
Lyserød Lørdag den 3. oktober
2020.

Her holder TGB i samarbejde med
Bevæg dig for livet stævne, hvor vi
samler ind til Kræftens Bekæmpelse støt brysterne.
Så læg gerne vejen forbi klubben
denne dag og se en masse fodbold.
Der vil også være mulighed for at
deltage i konkurrencer, og alt overskuddet går til en god sag.

Det lykkedes klubfotografen at få 9 Fitnisser til at stå stille i 5 sekunder, så
dette flotte billede kunne tages.
Fra venstre: Gitte Kok, Käthe Pedersen, Annette Olsen, Henriette
Romanski, Christina Ørsted, Stine Bendsen, Lene Andersen, Christel
Romme og Dorte Pedersen.
Foto: Preben Arildsen
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Kontingent eller ydelseskøb!
Af Bjarne Boesen
Næstformand TGB
Corona-krisen har skærpet behovet
for at få sat fokus på forskellen mellem kontingent og køb.
Det er nyttig viden også i en mere
normaliseret tid, når idrætsforeninger
opkræver medlemskontingent.
”Kan medlemmer kræve en del af
kontingentet retur, fordi foreningens
aktivitet er stoppet i en periode, så
medlemmerne ikke kan træne, dyrke
turneringsaktivitet, komme til opvisninger mv.?”
Det spørgsmål er stillet mange
gange siden den 12. marts i år, da al
foreningsaktivitet lukkede ned på
grund af Corona-krisen.
Det korte svar er ”nej.” Medlemmer kan ikke kræve kontingentet retur.
”Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være med i en forening og er ikke udtryk for køb af
mere specifikke ydelser.”
Et medlemskontingent i TGB giver
ret til at stemme på generalforsamlingen jvf. gældende regler og deltage
i aktiviteter, som foregår mellem to
generalforsamlinger, for eksempel
deltagelse i træning, turneringer,
kampe m.v.
Netop fordi kontingentet er en betaling for at være medlem i TGB, kan
medlemmerne ikke stille krav om at
få en del af kontingentet tilbage, når

træning og aktiviteter må aflyses i en
periode.
Det har Corona-krisen ikke ændret
på, understreger Steen F. Andersen,
DGI's juridiske chef:
Tilkøb af varer og ydelser!
Ud over kontingentbetalingen kan
medlemmerne også typisk tilkøbe
”mere specifikke ydelser.”
Det kunne være en rejse til en turnering i udlandet, en fodboldskole
eller en camp med deltagerbetaling.
Det kan også være fysiske varer som
træningstøj. Hvis TGB ikke kan levere disse ydelser, så skal der ske tilbagebetaling.
Ud- og indmeldelse!
Ud og indmeldelse. skal ske skriftligt til formanden (kan også gøres hos
Ilse). Blanketter findes også på tgbinfo.dk, Regler fremgår af klubbens
vedtægter. Det er altså ikke nok at
man bare siger - nu vil jeg ikke være
medlem mere - til en træner
Skyldigt kontingent!
Har man ikke betalt sit kontingent
for foråret 2020 og så betaler kontingent, så er man stadig i restance i
forhold til kontingent. Dette kan gøre,
at vi ikke kan åbne spillerlicens.
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Af Morten Wilkki
Formand
Støtteforeningen har, på trods af
Corona og nedlukning af samfundet,
gennem foråret og sommeren opretholdt vores aktiviteter, som primært
har været omdeling af reklamer på
Marielyst i Påsken og Pinsen, samt
hver 14. dag for Danbolig i Nykøbing
og omliggende byer. I den forbindelse vil vi i Støtteforeningens bestyrelse gerne rette en meget stor tak til
ungdomsspillerne, deres trænere og
forældre for at gøre det muligt. Vi har
oplevet en meget stor opbakning til at
samles om omdelingerne - med de
rette afstande naturligvis.
Corona betyder desværre også, at
vi i år IKKE afvikler ungdomsfesten
som vi plejer.
På grund af reglerne om forsamlinger og de krav der stilles, må vi
desværre aflyse ungdomsafslutningen
i år. Men ungdomsspillerne skal naturligvis ikke snydes, derfor afholder
vi i stedet en opstartsfest den 17. april
2021 i hallen, med uddeling af pokaler mv. for året 2020.

Vi lægger derfor op til, at holdene
selv laver en aktivitet uden kåringer
og pokaler. Derfor har vi besluttet, at
alle ungdomshold kan søge Støtteforeningen om ekstraordinært 100,- kr.
pr. spiller til en aktivitet for holdet.
Støtteforeningen gav ved årsskiftet
nye højtalere til hele anlægget, og vi
forventer, at de er sat op til opstart af
udendørssæsonen 2021. Vi har blandt
andet givet klubben 4 Easy-Up pavillioner til brug ved fodboldskolen og
overtrækstrøjer til ungdommen, foruden tilskud til fodboldskolen og
holdpenge til de enkelte hold.
Vi har mange gode tanker om,
hvordan vi kan styrke primært ungdomsafdelingen i TGB, men vi er altid åbne for gode ideer - store som
små.
Hvis du har lyst til at være med til
at støtte primært ungdomsafdelingen
i TGB, er du meget velkommen til at
melde dig ind ved at betale kontingent. Medlemskab koster kun kr. 150
om året, men ønsker du at støtte foreningen yderligere, er du meget velkommen til at indbetale et større
beløb.
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Hvis du har lysten til at være bestyrelsesmedlem, er du meget velkommen til at kontakte Morten
Wilkki på tlf.: 29 28 30 95 eller mail:
morten@wilkki.eu.

Kontingent kan betales på følgende
måde:
- Indbetalingskort, +73 < +81607664
- Til Støtteforeningens bankkonto:
Danske Bank Reg 9570
Konto 12952937
- Kontant i TGB's cafeteria

Ungdomsafslutningen fredag den 15. november 2019.
Foto: Willy Pedersen

Tilskudssatser:

19

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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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2019
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i
2019 afkastet kr. 33.334,95, det er ca.
kr. 4.000,- mindre end det modtagne
beløb for 2018.
Ekstra støtte på næste afregning!
OK tror på, at lokalsporten spiller
en afgørende rolle i Danmarks lokalsamfund og ved af erfaring, at mange
klubkasser er udfordret efter flere
ugers aflyste stævner og arrangementer.
Derfor får alle eksisterende
sponsormodtagere med en benzinkortaftale nu 30% ekstra i sponsorstøtte det næste år gældende fra juni
2020 til og med maj 2021.

Du kan bestille dit kort på OK's
hjemmeside på www.ok.dk. HUSK at
oplyse TGB nummer 558603 eller
bestil kortet hos Ilse i cafeteriet.
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. 983.724.
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De gamle TGB’eres Reklamehold
Af Preben Arildsen
Der har de sidste par år været lidt
stille omkring De gamle TGB’ere her
i Klatten, men de er stadig på fulde
omdrejninger - dog med lidt udskiftninger.
Vi kommer ikke udenom, at alderen trykker, især for nogle af de
ældste, men der er heldigvis kommet
nye kræfter til.
Vi kører stadig rundt i Marielyst et
par gange om året med flyers for
DanCenter og Askholm. I år har vi
også haft Sydhavs Puds og Nybolig

med. Hver 4. uge kører vi i Nykøbing
F. og omliggende byer for DanBolig.
Det, der driver værket, er ikke kun
for at tjene penge til Støtteforeningen, men også det sociale samvær
mellem de gamle TGB’ere, hvor
nogle har spillet fodbold sammen siden 1950’erne.
Tirsdag den 18. august 2020 var
næsten hele holdet samlet i Marielyst, og der kunne tages et holdfoto.
På billedet mangler Tage Nagel og
Finn Johansson.

Foto: Preben Arildsen
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Ny målmandstræner!
med en kamprekord, der endnu ikke
er slået.
Jan har lige rundet de 50 og spiller
p.t. hyggefodbold som angriber på
B1938’s veteranhold, men prioriterer
målmandstræningen for TGB’s U16
drengemålmand Valdemar Christian
Rasmussen, seniormålmand for damerne Katja Månsson samt 1. holdets
herremålmænd Jonatan Jørgensen og
Niklas Andersen meget højt.
Vi glæder os til at følge vores målmænds udvikling under Jan's træning,
hvilket Klattens redaktion fik en
forsmag på ved første træning på Toreby stadion torsdag den 20. august
2020.

Jan Christiansen tv og Valdemar
Christian Rasmussen.
På billedet mangler Katja Månsson,
målmand for kvinderne.
Foto: Preben Arildsen

Af Kurt Nielsen og Preben Arildsen
Jan Christiansen er ved efterårssæsonen start begyndt som ny målmandstræner i TGB.
Jan har ingen fine kurser, men
masser af erfaring som målmand i 20
sæsoner med 525 kampe på DMI’s 1.
hold og 2 sæsoner på Hvidovres 1.
divisionshold.
Den nye målmandstræner stammer
fra Frøbjerg på Fyn, men endte på
Lolland-Falster og spillede 3 måneder i Rødby før han kom til Døllefjelde, hvor han havde en lang karriere

Fra venstre: Niklas Andersen, Jan
Christiansen og Jonatan Jørgensen.
Foto: Preben Arildsen
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U 16 drenge
Af Søren Windelev
Så blev det endelig fodboldtid.
Efter et langt og kedeligt halvår i
Coronaens tegn kunne spillerne endelig komme på græs (og tilskuerne
på lægterne).
Træningskamp i Tingsted i hedebølge midt i august:
Efter en lidt kedelig 1. halvleg,
hvor ”rusten” skulle bankes af, endte
kampen 4-1 til De Gule på mål af
Peter, Mathias og Jeppe med 2.
18.8. Pokalkamp hjemme mod
Vordingborg:
Et afbudsramt TGB hold fik ørerne i maskinen mod Vordingborgs
førstehold, som spiller et par rækker
højere. Slutresultatet på 0-5 skal bare
i glemmebogen.
Det kan nok være, at holdet skal
på langfart – iflg. turneringsplanen er
der 3 udekampe mod h.h.v Høng,
Raklev og Fårevejle, der alle ligger i
Kalundborgområdet.
1. turneringskamp i meeeget lang
tid i Høng (ca. 130 km nordpå):
De Gule stillede med deres bedste
hold, og i en strid modvind tog de dirigentstokken fra starten. Allerede efter 5 min. kom belønningen, da
William scorede til 1-0 efter et
mønsterangreb, hvor Noah til sidst
lagde en ”sukkerbal” til målscoreren.
I det 27. min. bragede Mathias bolden i nettet med Frederik som assist.

2-0. Så ud af ingenting fik hjemmeholdet scoret 2 gange på 2 minutter
til pauseresultatet 2-2.
I 2. halvleg var De Gule helt dominerende, og Frederik viste, at han
var kommet sig fra en længere
skadesperiode, da han scorede 3
gange i det 65., 73. og 75. min. med
assister fra Mathias og to gange Peter. Sejren burde have været større
med en bedre udnyttelse af de mange
gode indlæg, men alt i alt en flot
kamp af drengene. På trods af afstanden var udeholdets antal supportere i flertal. Flot opbakning!
12.09. Hjemmekamp mod Fårevejle:
I en strid blæst mod et godt, men
hårdtspillende Fårevejlehold startede
De Gule som lyn og torden med en
giga chance allerede i det 3. minut,
hvor Frederiks gode indlæg på
forunderlig vis blev sparket over målet. Presset fortsatte, og bare 6 min
efter blev Mads nedlagt i feltet.
Straffespark, som Oskar på sædvanlig sikker vis udnyttede til en 1-0 føring, hvilket også var stillingen ved
pausen.
Efter pausen faldt kvaliteten af
spillet en del, og udeholdet fik udlignet i det 60. min. 5 min. senere blev
Noah nedlagt i feltet efter et sologennembrud
fra
midterlinien.
Straffespark, som ellers sikre Oskar
dog brændte!! ØV Dagen blev dog
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reddet, da Frederik sparkede riposten
i mål efter en flot redning af udeholdets målmand på Mathias' kanonskud.
Slutresultat 2-1 til TGB. Spillet var
ikke det bedste i dag, men det er
stærkt at kunne vinde selv på en lidt
dårlig dag.
Forfatteren sender en sportslig
hilsen til spillere og supportere.

Stilling den 13.9.2020

Det vindende hold mod Fårevejle.
Bagerst fra venstre: Valdemar Rasmussen, Mathias Jørgensen, Victor
Holtzmann, Oliver Lunddahl Albretsen, Noah Windelev Rasch og Frederik
Dunk.
Forrest fra vesnstr: Oscar Kok, Lucas Romanski, Magnus Lundsten,
Sebastian Tellus Lundsteen, Nikolaj Skovgaard Frederiksen, Mads Romme
og Alba Tambour.
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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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Herre senior
Af Mathias Andersen
Vil starte dette indslag med at sige
tak for en god og meget imødekommende velkomst her i klubben. Tiden
flyver afsted, og jeg har nu været ansat som 1. holds træner i trekvart år,
og jeg må sige, at jeg virkelig er taknemmelig for at få denne mulighed,
og jeg er meget glad for, at jeg takkede ja til denne mulighed. Jeg mærker
en fantastisk atmosfære i klubben, og
samtidig ser jeg nogle mennesker, der
virkelig gør alt for at få klubben til at
fungere hver eneste dag.
I skrivende stund er efterårssæsonen en måned gammel for 1. holdet
og der er spillet 6 af 13 kampe.
Efter et forår, som desværre ramte
os med en pandemi, er det dejligt endeligt at være i gang. Efterårssæsonen
startede tilbage i uge 31, hvor 3 ugers
hård opstart skulle gøre truppen helt
klar til premieren på Nordfalster.
Træningsfremmødet har været rigtig godt siden opstarten for snart to

måneder siden, og der bliver knoklet
hver eneste uge fra hver enkelt spiller
på at forbedre sig. Der var planlagt to
træningskampe mod Stubbekøbing og
Søllested, som begge til dagligt slår
deres folder i LF-serien. Det blev til
et nederlag på 3-1 i SB og en sejr på
3-1 mod SIF.
15. august kl. 13.00 på en af årets
varmeste dage fløjtede dommeren efterårspremieren i gang, og lad det
være sagt, det blev ikke en kamp,
som vil gå over i historiebøgerne hverken resultat- eller spillemæssigt.
Kampen endte 2-0 til NFB, og så var
efterårssæsonen igang.
Efter en god træningsuge blev det
atter søndag, og det var første kamp
af tre på en uge. Det blev en fantastisk uge, som kastede 9 point af sig
med to sejre over Eskilstrup (3-1) og
Branderslev (2-0) og mellem de to
kampe var vi en tur i Gryden (Systofte), hvor vi hev en flot 3-0 sejr med
hjem til Toreby. Det var også en uge,
hvor vi begyndte at se nogle af de

Opgør mellem TGB og B. Frem har altid været meget intens.
Foto: Preben Arildsen
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Pause i kampen NFC vs TGB
Foto: Preben Arildsen
ting, som vi har arbejdet med til træning, komme til udtryk.
Herefter var vi en tur i Nykøbing
for at møde NFC, og her mødte vi et
godt spillende NFC hold, og på en
dag, hvor vi ikke ramte et højt nok niveau, blev det til et 4-0 nederlag, som
blev lidt for stort set over 90 minutter,
hvor den gode regel med 10 minutters
udvisning på et gult kort ramte os
hårdt til sidst, hvor NFC fik puttet
bolden i mål to gange.
En fantastisk reaktion blev søndagen efter vist på TGB´s anlæg af
drengene. B. Frem var modstanderen,
og der var lagt op til et lille topopgør,
da det var rækkens nr. 2 (B.Frem)
mod rækkens nr. 4 (TGB) der tørnede
sammen. I en medrivende kamp og
hvor Henri Doxi af to omgange havde
bragt os i front, blev det 2-2, som set
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over 90 minutter, var et fair resultat.
Det var en kamp, hvor drengene især
i første halvleg fik vist fodbold af høj
klasse, og en fight i topklasse.
I skrivende stund er det blevet til
10 point og en placering som nr. 4, og
der venter os 7 kampe endnu i dette
efterår.
Tak til jer, som hver eneste
weekend er ude og støtte drengene,
det er noget, som de og vi i trænerteamet sætter meget stor pris på.
Vores andet hold med Michal
Olsen og Jacob Søndergaard er også
kommet rigtigt flot fra start i Serie 2,
hvor de er ubesejret med 4 sejre ud af
4 mulige, og har leveret rigtig flotte
præstationer. Der er også et rigtig flot
fremmøde til træning hver eneste uge,
så det er fantastisk.
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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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Fodboldskole 2020

Af Lars Hansen
Dette års fodboldskole blev afholdt
med noget færre deltagere end ellers.
67 glade børn blev det til, og vi havde en dejlig uge sammen.
Der var kendte navne blandt trænerne i Klaus Hansen og Per Fyhr,
comeback af Jeppe Rasmussen mens

Lasse Pihl debuterede som træner.
Assistenterne var Emilie Holm,
Mathias Jørgensen, Emil Rasmussen
og Hannah Falck Pedersen. Da
Hannah blev syg og derfor måtte
blive hjemme 2 dage p.gr.a. Corona
regler osv. sprang Alba Tambour til
med meget kort varsel - faktisk 20

Buret er fyldt med en flok glade piger.
Foto: Lars Hansen
34

trøster drengen, og spørger hvad der
er galt. Efter lidt hulken fortæller
han, at han er så ked af, at fodboldskolen er slut. Og det er en sand
historie.
Tak til DBU for det store setup og
tak til Ilse og alle andre, der har hjulpet til med at få fodboldskolen til at
forløbe så godt, som den gjorde. TGB
håber at se jer alle igen til næste år.

min. - efter en sms fra Emilie Holm.
Stor tak til jer for en kæmpe indsats.
Der blev trænet, øvet og leget fodbold til den store guldmedalje, og jeg
fik nogle dage efter fodboldskolens
afslutning en sød historie fra faderen
til en deltager på fodboldskolen.
Drengen vågnede op lørdag morgen i
uge 27. Han var mere stille, end han
plejede at være, og pludselig begynder han at græde. Både mor og far

67 talentfulde fodboldspillere er klar til at starte på DBU's fodboldskole 2020
på Toreby stadion.
Foto: Lars Hansen
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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
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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
38
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Du kan tilmelde dit hold på:
TGB Facebook
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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 29. NOVEMBER 2020
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Forårssæsonens
start blev
udskudt p.gr.a.
Coronavirus,
som stoppede alt
aktivitet i TGB.
Vores baneansvarlig var dog
rundt og kridte
banerne, men
det blev dog kun
et "sprøjt" i
hvert hjørne.

