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Corona er i Danmark ikke længere en epidemi, men en sygdom
som influenza.
Samfundet er åbnet, og det er fodbolden også, så vores friske
boldhentere er igen klar til 1. holdets hjemmekampe.
Fra venstre: Milas Antonisen Christensen, Elias Møller
Jakobsen, Valdemar Heiberg og Tristan Andersen.
Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
med dem fra foråret er det lykkedes
at lave et klubblad på 52 sider.
Vi håber og beder om lige så stor
opbakning til december udgaven,
hvor vi har deadline søndag den 28.
november 2021.
Det er en glæde igen at komme på
TGB’s anlæg og se, hvor der atter er
liv, energi og socialt samvær, og alt
hvad der er godt for foreningslivet.
Redaktionen ønsker alle et fortsat
godt efterår.

Af Preben Arildsen
Så lykkedes det at få årets 1.
udgave af Klatten på gaden.
Marts udgaven blev redaktionen
enig med bestyrelsen om at udsætte,
da Corona havde lukket klubben ned
og derfor ingen aktiviteter at skrive
om.
Da juni udgaven skulle udgives,
var der ingen opbakning. Kun 2
indlæg blev modtaget, så redaktionen
tænkte med bange anelser, om det var
slut med vores klubblad.
Heldigvis har vi fået flere indlæg
til september udgaven, og sammen
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Årets træner/leder 2020

holdet i mange år. Er revisor både i
TGB og Støtteforeningen.
Vedkommende sørger for, at der
bliver sat hold til at gå med reklamer,
og hvis nogen af de ældre bliver syge
møder han op med et besøg.
Årets træner/leder er en rigtig TGB
mand, der tænker på TGB og hvis
man gerne vil have noget at vide om
TGB, så ved han det.
Ud fra den indstilling var bestyrelsen enige om, at årets træner/leder
2020 er:

Af Preben Arildsen
Siden 1989 er der i klubben blevet
uddelt en træner/leder pokal til en
person, der har gjort en ekstra indsats
for klubben.
Det er bestyrelsen, der vælger personen, til hvem hædren skal gå, og
der er kommet flere indstillinger.
Bestyrelsen har gennemlæst alle
indstillingerne, og de var ikke i tvivl
om, hvem årets træner/leder 2020
skulle være.
Personen har været medlem i klubben i mange år. Har været formand,
kasserer, træner og har spillet på 1.

Finn Jensen
Formand Morten
Refnov t.v.
overrækker Finn
Jensen årets
træner/lederpokal
2020.
Valget på Finn er
meget fortjent.
Finn har haft
næsten alle
funktioner i TGB i
sit lange
medlemsskab i
klubben og er altid
villig til at hjælpe,
når han bliver
spurgt.

Foto: Preben Arildsen
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Nyt fra klubben
Af Morten Refnov
Formand

* Bliv vaccineret
* Bliv hjemme og bliv testet, hvis
du får symptomer
* Hold afstand
* Luft ud og skab gennemtræk
* Vask dine hænder tit eller brug
håndsprit
* Gør rent, særligt overflader som
mange rører ved

Så er Corona endelig forbi, eller
alle restriktionerne er i hvert fald
ophævet, og DBU´s Corona protokol er lavet om til en vejledning,
som
kan
læses
her:
https://www.dbu.dk/ Det der skal lægges mærke til her er bla. Det kan
være en god idé at monitorere, hvem
der deltager i aktiviteter i fodboldklubben, da dette kan lette eventuel
smitteopsporing. (Her er det klart en
fordel at bruge kampklar appen, da
den tydeligt viser, hvem der var til
træning netop den dag) Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt at holde
afstand til andre, hvor det er muligt
for at forebygge smittespredning.
Det anbefales, at drikkedunke og
håndklæder ikke deles. Er man smittet eller har symptomer, så bliv
hjemme til der foreligger negativ
test. Hvad betyder det så for TGB?
Det betyder, at vi næsten er oppe og
køre, som vi plejer. Omklædningsrummene er åbne. Se fordeling på
den grønne tavle. Det er kamp hold
der har fortrinsret til at bruge omklædningsrummene. Så husk nu at
vise hensyn og hjælp hinanden så vi
i TGB ikke er med til at sprede Corona. Vi anbefaler i øvrigt, at I altid
følger Sundhedsstyrelsens seks generelle råd til smitteforebyggelse:

Cafeteriet er igen åbent, men det
er i begrænset omfang, da vi
desværre står i den uheldige situation at Ilse er sygemeldt. Per Fyhr
har dog sagt ja til at stå for klubhuset i Ilses fravær. Vi krydser alt,
hvad vi kan, for at Ilse snart er tilbage i klubben igen. God bedring
Ilse.
Så nærmer tiden sig for vores
fairplay stævne, som løber af stablen lørdag den 2. oktober for hold i
årgangene U5-U12. Her er der brug
for hænder, så meld gerne ind hvis I
har mulighed for at hjælpe. Kom og
oplev et stort stævne, der emmer af
liv. Det plejer at være en stor dag i
TGB. Hvad er der ellers sket siden
sidst Klatten udkom, vi har fået afholdt generalforsamling, hvor vi er
gået fra 7 til 9 bestyrelsesmedlemmer. Vi fik valgt nye ansigter ind i
bestyrelsen og en enkelt, som har
været i bestyrelsen før. Velkommen
til jer nye og velkommen tilbage til
Adam.
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Herre senior
Af Mathias Andersen
Cheftræner
Sommerferien er veloverstået, og
efteråret er startet.
LF-serien klarede skærerne i foråret, og det er vi selvfølgelig utrolig
glade for. Som i så mange andre
klubber, så sker der en del på et hold i
løbet af en sommerpause, og der har
også været lidt udskiftning på vores
hold. Vi har fået vores efterskole
drenge tilbage. Nogle er vendt tilbage
efter en afstikker til København, og
et par enkelte er kommet til udefra.
Efterårssæsonen har indtil videre
budt på 4 kampe, hvor det desværre
ikke er lykkedes os at hente en sejr
endnu. Heldigvis har der været gode
takter i flere af vores kampe, og drengene arbejder hårdt på træningsbanen
på at dygtiggøre sig og være med til
at bidrage til, at vi på holdet får nogle
gode succesoplevelser, som er det, vi
længes efter pt.
Vi forsøger også at skabe et socialt
fællesskab på tværs af hele seniorafdelingen, og her havde vi den første
torsdag i september måned fælles
spisning efter træning, hvor JohnJohn
leverede en lækker menu.
Fremmødet var rigtig flot med 28
deltagere, og den succes vil vi gentage i oktober måned.
Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke nogle personer, som
gør et kæmpe stykke arbejde, både
for klubben, men især også for holdet. Stine Bendsen, som har sørget

for at der er bolddrenge/piger til
samtlige hjemmekampe, (en stor tak
til hele ungdomsafdelingen for at
bakke op om dette), at der til hjemmekampe er sørget for grill, og for
alle de andre opgaver, du lige hjælper
til med, når der er brug for det.
Så vil jeg også gerne takke holdets
“mor”, Käthe Pedersen. Dit engagement til holdet/klubben er så unikt.
Du klarer alt det praktiske, der gør, at
vi kun skal tænke på én ting, FODBOLD. Det kan vi ikke sige tak nok
gange for.
Til sidst vil jeg ønske jer alle i
klubben i rigtig god efterårssæson, og
så glæder vi os alle til torsdag d. 16
september, hvor vi har første “fælles
træning”, hvor vi håber at se rigtig
mange af jer.

Cheftræner Mathias Andersen skaber
et godt socialt fællesskab på tværs i
TGB's seniorafdelingen sammen med
Stine Bendsen og Käthe Pedersen.

Foto: Preben Arildsen
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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
Valg af bestyrelse:
- Winnie Refnov – ønskede ikke genvalg
- Stine Bendsen – genvalgt
- Lene H. Andersen – nyvalgt
- Mads Blak – nyvalgt
- Peter Stryhn – nyvalgt

Af Preben Arildsen
Årets ordinære generalforsamling
var i år blevet henlagt til JohnJohns
Cafe i Torebyhallen.
Formand Morten Refnov bød velkommen, og før generalforsamlingen
blev der afholdt 1 minuts stilhed for
æresmedlem Tage Nagel, som vi mistede den 13. oktober 2020.
Morten Wilkki blev enstemmigt
valgt som dirigent, og han udpegede
Thomas Wulff og Jacob Søndergaard
som stemmetællere.
Formanden præsenterede den nok i
mands minde korteste beretning, da
der ikke havde været aktiviteter
p.gr.a. Corona og dermed nedlukning
af klubben.
Kasserer Winnie Refnov fremlagde
det reviderede regnskab, der viste et
lille overskud.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring til udvidelse af bestyrelsen
fra 7 til 9 medlemmer blev vedtaget.
Endnu en vedtægtsændring blev
vedtaget. Den giver bestyrelsen mulighed for at ekskludere et medlem
indtil næste generalforsamling, hvis
medlemmet modarbejder klubben.
Det er næste generalforsamling, der
beslutter endelig ekskludering, efter
at medlemmet har ført sin sag på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesrepræsentanter:
- Lene Pejter Aalborg – ønskede ikke
genvalg
- Thomas Wulff – nyvalgt
- Adam Dreyer – nyvalgt
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen:
- Morten Wilkki – genvalgt
Repræsentant:
- Per Fyhr – nyvalgt
Revisor:
- Finn Jensen – genvalgt
Revisorrepræsentant:
- Flemming Petersen - genvalgt

Gule ærter og smørrebrød blev
indtaget i JohnJohns Cafe.

Foto: Preben Arildsen
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TGB’s Støtteforenings Generalforsamling
stk. til i alt 2.200. Topsælger Nicklas
Pedersen satte igen en imponerende
rekord med salg af 1.000 julekalendere mod 847 i 2019.
Ved seniorafslutningen donerede vi
nye højtalere til vores anlæg. En
venlig tanke til Lollandsfonden og
Nordea Fonden, som har støttet med
det fulde beløb. Højtalerne er opsat,
og en stor tak til Karsten Kolters, der
har lavet jernrammerne til ophæng i
masterne.
Til slut takkede formanden de
mange frivillige i klubben og Støtteforeningen, der bruger mange timer
på, at vi kan nyde godt af det sortgule fællesskab.
Der var ikke kommet nogen forslag, og kontingent forbliver uændret
med min. kr. 150,00 pr. år.

Af Preben Arildsen
Den 15. juni 2021 kunne Støtteforeningens formand Morten Wilkki byde de 15 fremmødte medlemmer
velkommen til den ordinære generalforsamling, der i år blev afholdt i JohnJohn’s Cafe, Torebyhallen.
Morten Refnov blev valgt som dirigent, og han udpegede Stine Bendsen og Bjarne Boesen som
stemmetællere.
I sin beretning kunne Morten Wilkki bekræfte, at året har været som
aldrig set før. Foreningens primære
formålsparagraf med at støtte ungdommen, har været udfordret med løbende nedlukninger. Det har givet
færre omkostninger med mindre deltagelse til fodboldskolen, ingen stævner og fodboldafslutning. Derfor har
bestyrelsen valgt at sætte det normale
hold tilskud op fra kr. 100,00 til kr.
200,00 pr. spiller.
I 2020 har det været lettere end
sædvanligt med at få opbakning til
omdeling reklamer og flyers, og foreningen har aldrig før haft så stor en
indtjening. Den likvide beholdning
har aldrig været så stor, så gode ideer
er velkommen.
For andet år har vi omdelt flyers
for DanBolig, hvilket er forløbet tilfredsstillende med stor opbakning, lige fra Masters til de yngre
medlemmer. Aftalen giver på årsbasis
kr. 24.000,00.
Julekalender salget har igen været
en stor succes og den største nogensinde. Oplaget er forøget med 200

Valg til bestyrelsen:
- Tage Hansen – genvalgt
- Anders Ringsing – genvalgt
- Christel Romme Hansen – ønskede
ikke genvalgt
- Therese Askholm – udtræder af bestyrelsen
- Jan Hunnerup Pedersen – nyvalgt
- Gitte Møller Jakobsen – nyvalgt
Valg af suppleanter:
- Henriette Romanski – nyvalgt
- Christel Romme Hansen – nyvalgt
Valg af revisor:
- Finn Jensen – genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
-Flemming Pedersen - nyvalgt
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Årets Ildsjæl 2020

I 2020 har vi valgt, at det skal være
en person, som er alle vegne og hele
tiden ikke er bange for at hjælpe, sige
sin mening og tage en snak. Jeg har
aldrig hørt, at der er blevet sagt nej til
en opgave i al den tid, jeg har været i
klubben.
Alle kender personen, ikke kun i
TGB, men nok også i rigtig mange
andre klubber.
Jeg vil på bestyrelsens og klubbens
vegne gerne sige dig tak for at være
dig, for at have været med til at male
klubhuset, rydde op nedenunder, og
altid sørge for, at der er pumpet bolde
til kamp og rent foldet tøj, som ligger
klar.
Tusinde tak for dine mange timer i
GUL OG SORTS TJENESTE
Käthe Pedersen blev kaldt op for at
modtage en velfortjent hyldest, som
den første modtager af årets ildsjæl i
TGB.

Af Morten Refnov
Formand
Bestyrelsen har valgt at oprette en
ny ”pris”. Det er ikke en pris, hvor
der er en pokal, men det er en pris,
hvor vi fra bestyrelsen gerne vil hylde
og fremhæve en person, som har gjort
noget ekstra gennem året. Den
behøver
ikke
falde
på
generalforsamlingen, den kan blive
uddelt på et forældremøde, til
ungdomsafslutningen eller til en
hjemmekamp, det er kun fantasien,
der sætter grænsen.
Prisen er ikke en, der kun behøver
at tilfalde en person, det kan være en
gruppe, en forælder, en spiller, en
nabo. Der er stort set ingen
begrænsninger. Derfor er det vigtigt
for os som bestyrelse, at I som
medlemmer, spillere, trænere m.fl.
gør os opmærksomme på eller rette
vores blik mod disse folk.
Der er mange, som yder noget i
klubben, som ikke nødvendigvis er en
af de ”kendte” ansigter.

Formand Morten
Refnov overrækker her ved klubbens
generalforsamling Käthe Pedersen en kurv, der
fulgte med prisen
som årets ildsjæl i
TGB.
Foto: Preben Arildsen
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Trænerdag/seminar
Af Morten Refnov
Formand
Hvad gik det så ud på er der nok
mange der tænker?
Som det fremgår af invitationen,
Vi vil så gerne blive bedre, styrke
sammenholdet i klubben og skabe
fællesskab! Derfor inviteres I hermed
til en fælles trænerdag for alle trænere og holdledere i klubben.
Der er kommet en del nye trænere
til, og vi er nogen, der har været i
klubben altid. Så derfor er der også
mange, som de nye ikke kender – eller de har hørt et navn, men har ikke
et ansigt at forbinde med navnet. Så
det håber vi, der blevet rådet bod på i
løbet af dagen.
Programmet så ud som flg.:
Søndag den 8 august kl 9.30 i Golf
and Fun Park.
Program:
09.30 Velkommen af formand Morten Refnov
09.45 Kort præsentation af jer og deling af hold
10.00 Konkurrence i parken
12.00 Frokost
12.30 Gennemgang af “den gule
tråd” som er grundlag for TGB’s
værdier v. Martin Boesen fra DBU
Lolland-Falster
15.00 Præmieoverrækkelse og tak for
at I er med

Efter præsentation og gennemgang
af reglerne for spillene blev grupperne sendt ud på 9 hullers fodboldgolf
og 9 huller minigolf.
Hvem der vandt, det erindrer jeg
ikke ;) men jeg er ikke i tvivl om, at
vinderne selv kan huske det.
Efter en hyggelig tur rundt på de
respektive baner, var det tid til
frokost inden hovedpunktet på
programmet.
Punktet v/Martin Boesen blev ændret lidt, da vi i samråd vurderede, at
det ville være mere spændende at lave et værdispil – for at se hvad træneren/lederen i klubben mener,
klubbens værdier er – og om klubben
og trænere så det på sammen måde.
Grundlaget for ændringen er den
GULE TRÅD, som er blevet lavet
for år tilbage – som beskriver værdierne i børne- og ungdomsfodbold og
vejen til seniorspiller. Hvad lægger vi
vægt på, hvad kan man som spiller,
når man er på den enkelte årgang
mm. Ønsker man at læse værket, som
er på 56 sider, kan dette rekvireres
hos formanden. Værket indeholder
både forventningsafstemning vedr.
spillernes kunnen på de enkelte årgange – men også øvelser til inspiration til træningen samt meget mere.
Formålet med værdispillet er/var at
finde 5 ord, som trænerne-lederne
mener beskriver TGB´s værdier. Det
spændende var så, om de mente det
var de samme ord, som står i den
GULE TRÅD.
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Som det ses, ligger ordene tæt op
af hinanden, ikke alle er de samme,
men de dækker over mange af de
samme værdier – vi er som bestyrelse
glade for, at trænerne ser de samme
værdier i klubben, om vi gjorde/gør,
da vi lavede den GULE TRÅD.
Stor tak til de deltagende trænere
og ledere, for en god dialog og godt
selskab.
Tak for den respons, der har været
på arrangementet, og det blev aftalt,
at succesen gentages igen, dog med
andet fokus, dato ikke fastsat.

Da nogen af os var lidt inhabile i
denne øvelse, kunne vi deltage med
lytte apparaterne og høre hvilke argumenter de enkelte trænere og grupper
havde for at netop deres ord skulle
være blandt de 5 ord.
Men da øvelsen/spillet var ovre og
de 5 ord var valgt – var de næsten
identiske med dem, klubben har i den
GULE TRÅD, betydningen af ordene
er den sammen.
Trænernes 5 ord: Engagement –
Udvikling – Venskab – Glæde – Samarbejde
Klubbens 5 ord: Spillerudvikling –
Differentieret træning – Sammenhold
– Fair Play – Fodbold Passion.

Pokaler 2020/2021
Pokaler for 2020 bliver ikke uddelt, men
bliver slået sammen med 2021, således at der
er 1 pokal til:

* Årets TGB'er
* Årets talent
* Årets målmand
* Årets pigespiller
* Årets pigetalent
Med venlig hilsen
Henning Danholt
TGB’s talentspejder
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EN FODBOLDSPILLERS FARVEL
Nu er jeg blevet 70
og jeg synger mit sidste vers
Si'r farvel med kæmpegæld
Livet går på hæld
Det' godt at vær' ung
Det' trist at bli' gammel og tung
Af Dan Petersen
Sådan starter Shubiduas klassiker
"en rocksangers farvel". Selv om jeg
ikke er blevet 70, så er der en del i
teksten, jeg godt kan relatere til. Min
tid som fodboldspilleren Dan fra
TGB er forbi..... og ja, jeg står med
en kæmpegæld til institutionen TGB.
Ikke bare det gule klubhus og de
grønne baner. Nej mere det, der lever
inden i mig. Alle de mennesker hvis
vej jeg har krydset siden jeg snørede
støvlerne første gang i 1976.
For dem der har interesse i, hvad
mit fodboldliv har indeholdt er her et
kort overblik over min tid i TGB.
Fra myre over lilleput med først en
forældre træner, som mest var af den
slags, der stod i midten og lod os 8-9
års drenge løbe omgange :-), og så
videre til en træner med høje ambitioner om at skabe det bedste ungdomshold
på
LF
(det
var
sandsynligvis lykkedes, hvis ikke
B1901 havde haft en vis Bjarne
Goldbæk på deres hold).
Fra '81-85, som er mine sidste år
som ungdomsspiller, og også er de år,
hvor man skaber sine første livs-venskaber vil jeg nævne mine 4 trænere;

Dan Petersen siger farvel til
fodboldbanen, men kan stadig ses i
klubben.

Foto: Preben Arildsen

Jens Erik Hansen, Jens Holck, Flemming Eriksen og Henning Danholt.
Alle 4 er jeg i dag så heldig at kunne
kalde mine venner, ligesom mange af
os der spillede sammen i de år stadig
har nogen ubrydelige bånd, som kun
kan skabes af fælles oplevelser: Grin,
gråd, fis og ballade, og masser af
respekt for hinanden og de roller, vi
alle udfyldte: Alle var uundværlige.
Min seniortid har været præget af,
at TGB vel godt kan benævnes som
en elevatorklub. 4 gange var jeg med
til at trykke på opknappen fra serie 1,
første gang i 1986 og sidste gang i
2002, og alle 4 gange med nye trænere og holdkammerater. Så mængden af mennesker jeg har haft
omgang med i den tid er næsten uen20

delig. Med store opture følger også
store nedture, så nedrykningens sure
smag har jeg også smagt flere gange
- ligesom vi et par gange før tid har
måttet sige farvel til trænere.
Da jeg selv nærmede mig de 30,
tog jeg nogle sæsoner som spillende
træner på vores 2 hold. Vi rykkede os
fra serie 3 til serie 2 i året 2000, hvor
vi vel havde et af de stærkeste 2. hold
i mange år, og så troede jeg, at min
tid som spiller/træner i senior afdelingen var slut, og Old boys tiden
kaldte, men en sidste oprykning i
november 2002 og en halv sæson i
LF-serien som 34-35 årig blev mere
en overgang til mange år i de lavere
senior rækker og Old Boys/Veteran
rækkerne. Ingen navne nævnt og ingen navne glemt.
Tilbage til Shubiduas tekst :-) og
omkvædet. Ja, det er godt at vær' ung
og det trist og bli' gammel og tung.

Heldigvis er jeg helt enig med den
første del, men kun halvt enig med
den sidste. Det triste er jo, når kroppen ikke kan, hvad den kunne tidligere. Det gode ved at blive ældre er
jo så retten til at se tilbage og være
glad for det, man har oplevet. For mit
vedkommende er jeg skolet af de årgange, hvor Ole Toft og Finn Jensen
viste vejen for os lidt yngre drenge
og piger, og eftersom de tider jo aldrig kommer igen, er det dejligt at se,
at der er nogen, der vil køre min
gamle klub videre.
Så på trods mit farvel som fodboldspiller, på grund af de nedslidte
knæ, vil jeg stadig følge TGB på den
ene eller den anden måde.
(og mit sidste barn i TGB-regi,
+50'erne vil nok få lidt ekstra opmærksomhed :-) )
FORZA TGB

Vi ses derude!
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Indtjening og tilskud
holdpengene fra 100 pr. spiller til
200,- pr. spiller. Vi ved, at mange
hold valgte at bruge pengene til deres
egen lille afslutning, men det betyder
også, at vi savner input til, hvad I har
af ønsker, som kan gøre TGB til det
bedste sted at bruge Jeres fritid.
Det kunne være en multibane, pannabane, nye døre indendørs, vinduer,
rekvisitter, videooptagelse af kampe,
teambulding for trænere, ture etc. Eller noget helt 3. Så kontakt en af os
fra Støtteforeningen.

Af Morten Wilkki
Formand Støtteforeningen
I Støtteforeningen har vi ikke været
videre påvirket af nedlukningen, da vi
har haft alle de omdelinger, vi plejer
og endda med lidt flere reklamer end
vi plejer.
Salget af julekalenderen slog igen
rekord. Samtidig har mange af de
ting, vi normalt yder tilskud til, været
nedlukket eller med reduceret deltagerantal. Det har desværre betydet,
at vi ikke har ydet de tilskud, vi plejer
til f.eks. fodboldskole, ture, afslutningsfest mv. Derfor besluttede vi ekstraordinært for 2020 at forhøje
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U11-pigerne ude mod Køge BK
re køretur, så der bliver også rost og
heppet på sidelinjen.
Anden halvleg starter TGB godt,
og en scoring mere til de gulblusede
tegner lovende. Køge kommer igen
med det samme, og med en reducering til 2-5 på en hurtig omstilling får
de lidt mere blod på tanden. Stor opmærksomhed og koncentration i forsvaret får dog afværget flere gode
kontra muligheder. I det 49. min går
det galt, og TGB bliver presset på et
udspark, som Køge opsnapper og
sparker ind til 3-5. Der begynder nu
at blive større afstand mellem kæderne hos begge hold, men der er også
løbet og fightet meget. TGB har dog
det største overskud til slut, og med
hele 5 mål og en enkelt reducering til
Køge indenfor de sidste 7 min. ender
kampen 4-10 til TGB.
Igen en flot kamp af pigerne, der
bare fighter, gør det super godt på
banen og har højt humør og store
smil på.

Af Peter Kapiczynski Nielsen
Lørdag d. 11. september var det tid
til den 3. kamp for U11-pigerne, der i
denne sæson er kommet op at spille
på 8-mands banen. Det har krævet
noget tilvænning, men pigerne er
kommet godt fra land og har lagt ud
med sejre i de første kampe.
10 friske piger stillede til start, og
fra første fløjt var der højt pres over
hele banen, hvilket kom bag på Køge.
Efter bare 10 min. stod den 0-3 til
TGB, og pigerne blev bare ved og
ved med at kæmpe, spille hurtigt og
ikke mindst sammen, hvilket gjorde,
at Køge ikke fik så meget spil og kun
nogle få løse chancer. I det 17. min.
reducerer de dog til 1-3 på en kontra,
men et hurtigt modsvar og højt pres
giver TGB en scoring mere inden
pausen og pausestillingen 1-4.
En tår vand, frisk frugt og en god
peptalk fra træner Peter og Mathilde
holder humøret højt, og der er smil
hele vejen rundt. Forældreopbakningen er også god trods den lidt længe-

Der bliver hilst pænt på modstanderen før kampen.
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Foto: Peter Kapiczynski Nielsen

Køge BK - TGB
U11-piger
Køge Idrætspark
Tilskuere: 20-25
Kampforløb:
‘2: 0-1
‘4: 0-2
‘10: 0-3
‘17: 1-3
‘21: 1-4
Pause
‘33: 1-5
‘35: 2-5
‘49: 3-5
‘53: 3-6
‘55: 3-7
‘56: 3-8
‘57: 3-9
‘58: 4-9
‘60: 4-10

Bagest fra venstre: Fie Johanne Grejs Hammer, Astrid
Pedersen, Sofie Kirstine Folkvard Pedersen og Ida
Danielsen.
Midten fra venstre: Kristine Rahbek Magnusson, Angeline
Gårdred-Pedersen, Olivia Kofoed Sejerøe, Alma Bay
Nielsen og Luna Frigg Rasmussen.
Forrest liggende: Eliza Thomsen.

Foto: Peter Kapiczynski Nielsen

Taktikmøde før den vigtige kamp mod Køge BK, der holder
deres i baggrunden.

Foto: Peter Kapiczynski Nielsen
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Nybolig's VIP Ambassadør
Aftalen går ud på at støtte TGB
med kr. 2.000 hver gang et medlem
sætter deres ejendom til salg hos Nybolig Nykøbing Falster.

Af Preben Arildsen
Nu har foreninger og flere været
nedlukket helt eller delvis i over et år,
og dette gælder også for TorebyGrænge Boldklub. Udover tabet af
det mentale og sociale samvær har
nedlukningen også haft økonomiske
konsekvenser.
Her kommer Nybolig Nykøbing F
med en håndsrækning til TGB. Stig
Romme Hansen, ansat i Nybolig og
altid fodboldspiller i TGB, har tilbudt
klubben æren af at være selskabets
VIP Ambassadør.

Kontaktes på tlf. nr. 7010 4646.
Tænk på TGB når du skal sælge
din ejendom og kontakt Nybolig, der
er en af de førende ejendomshandler i
området med dygtige og professionelle ejendomsmæglere.
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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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U16 drenge

modstandere. Vi fik en guldrandet tilgang
fra sydlige destinationer omkring
Kettinge, og vi har fået 3 spillere op fra
årgangen under os, der desværre er
smuldret bort med tiden.
Vi har nu 18 spillere inklusive den
langtidsskade Peter Sværke. Han har
endnu ikke nået at spille i denne sæson og
bliver forhåbentligt spilleklar, så han når
en kamp eller 2. For dette hold stilles
desværre også i bero til sommer. Næsten
alle spillerne skal på efterskole, og det er
med blandede følelser, vi vinker farvel og
på gensyn. Det har været en udsøgt
fornøjelse at følge en meget træningsivrig
og generelt dedikeret trup. De vil spille
fodbold, og de vil vinde. Drengene
besidder over en bred kam det helt rigtige
fodbold-DNA, og vi krydser, hvad der kan
krydses, for at de vender tilbage til
klubben om et års tid.
De har ikke været på udlandstur
overhovedet, og vi forsøger at kompensere
med oplevelser, der kan ryste dem endnu
mere sammen og give nogle flere gode
minder om deres fælles ungdomstid her i
TGB. Således har vi været på Roskilde
Racing og køre Le Mans i deres hurtige
cars, og vi har spillet paintball i skoven
omkring Nysted Efterskoles værksteder,
og vi overnattede samme sted i shelter. Og
der er et par aktiviteter mere på
kalenderen, vi ser frem til.
Tak for mange gode oplevelser og på
gensyn på TGB´s baner. Mange af jer kan
spille med på klubbens bedste seniorhold i
fremtiden, og det håber jeg, I vælger at
gøre.

Af Lars Hansen
En omskiftelig sæson for TGB´s U16
drenge er ved at se sin ende. Vi har, som
alle andre på kloden, været begrænset i
vores udfoldelser af Covid-19 affæren. Da
sæsonen startede i august, 20 stillede vi op
i rk. 2 sammen med 3 andre hold. Det ene
trak sig hurtigt, og vi vandt rækken med
begrænset modstand. Så vi vidste ikke
rigtigt, hvor vi stod, da tilmeldingen til
forårssæsonen skulle foretages, og med
vores smalle trup in mente virkede det
rigtigt at tilmelde sig i rk. 2 igen.
Der var oprindeligt 10 hold i puljen,
men kort før start trak det ene sig, nemlig
Nykøbing FC, der var en af vores
hjemmekampe. Så vi kunne se frem til 3
hjemmekampe, 5 udekampe og samlet
1300 km på landevejene. Da vi havde tabt
den første kamp hjemme mod Lejre,
vinkede vi drømmene om 1. pladsen
farvel. De spillede hurtigere og mere
fysisk end os, og vi glædede os bare over
stadig at have 7 kampe tilbage, for
fodbold skulle vi spille.
Vi har efterfølgende vundet de næste 4
og har en komfortabel målscore på plus
12. De andre hold har slået hinanden på
kryds og tværs, og vi har luft ned til alle
forfølgere. Man kan se denne træner tage
100 armstrækninger foran klubhuset
søndag 13. juni kl. 12.00, hvis ikke vores
drenge vinder deres pulje i år!
Drengene
har
udviklet
deres
fodboldspil kolossalt hen over foråret, og
det er ikke mange befriere, der bliver
losset op ad banen. Kombinationsspillet er
blevet en etableret dyd over hele banen,
og det også under pres fra stærke
31
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Flügger
Få rabat og støt som medlem i TGB
Når du har gang i maleprojekterne hjemme, kan du som
klubmedlem spare 20% på Flügger maling, tapet og
værktøj samtidig med, at du støtter foreningen.
Besøg din Flügger farver butik, og angiv hvilken forening du er medlem af, inden du betaler.
Så får du 20% rabat, og din forening får 5% af købsbeløbet i støtte.*
OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
I Flügger finder du et bredt sortiment af maling, spartel,
tapeter og malerværktøj i høj kvalitet.
Flügger farver består af ca. 140 butikker i Danmark. Her
møder du et kompetent personale, der står klar til at vejlede dig med den rette løsning til dit maleprojekt.
Læs vilkårene for Flügger andelen på www.flugger.dk/flügger-andelen/
*NB: Når du handler gennem Flügger andelen, sparer
du mindst 20% på
vejl. pris, og klubben modtager mindst 5% i klubstøtte.
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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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Fællestræning
Af Stine Bendsen
Torsdag eftermiddag var der gang i
den på anlægget. 50 fodboldglade
drenge og piger fra U7 til U14 var
mødt til fælles træning. De startede
med at blive udfordret i en fælles opvarmning som Marina, der er fitness
bokseinstruktør, stod for. Derefter
blev de delt i 3 grupper, hvor de blev
trænet af 12 arrangerede seniorspillere.
Afslutningsvis fik alle en sodavand, som klubbens Støtteforening
havde sponsoreret! Tak til de fremmødte spillere - vi håber I havde en
god træning. Tak til de frivillige trænere, Freya, Klara, Clara, Emilie,
Loller, Marius, Gustav, Marcel, Tobias, Alexander, Emil, Marcel og Christoffer for jeres indsats. Ligeledes tak
til Mathias Andersen for at gøre denne træning mulig.

Vi håber, at kunne nå at holde en
fællestræning mere inden efterårssæsonen er slut, og at endnu flere spillere vil være med.
Målet er at skabe fællesskab på
tværs af årgangene og et samarbejde,
der vil fremme glæde og udvikling
hos den enkelte spiller.

De yngre spillere gik meget op i
øvelserne, inspireret fra
boksningens verden.

Foto: Preben Arildsen

Fællestræningen startede med opvarmning ledet af boksefitness instruktør
Marina.

Foto: Preben Arildsen
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Årets træner/leder 2021
Af Stine Bendsen
I TGB har vi kun dygtige og engagerede trænere og holdledere.
De er med til at drive klubben og
udvikle vores spillere.
At være træner kræver meget tid.
Tid vi sætter stor pris på, de bruger
på TGB!
Nu er tiden kommet til, vi skal finde årets træner/leder 2021. Derfor
opfordrer vi jer, trænere, spillere,
medlemmer og forældre til at indsende en beskrivelse af den træner/holdleder, som I mener har fortjent
hæderen i år.

Send den til:

stinebendsen28@gmail.com
senest den 5. oktober 2021.
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U16 drenge
Af Søren Windelev
Coronaen hersker, og spillerne har
ikke rørt en fodbold i næsten ½ år.
ENDELIG – en solrig søndag formiddag i april spilles den første turneringskamp, som er mod Lejre på
hjemmebane.
På grund af de gældende Corona
Regler om forsamlingsforbud og afstandsregler er undertegnede udnævnt
til Corona Vagt.
Om det skyldes banens ringe beskaffenhed, eller spillernes manglende kamptræning, så må det
konstateres, at De Gule ikke leverede
en særlig god kamp, selvom de i det
27. min. kom foran 1-0, da Nikolaj
scorede på et fint oplæg fra Noah .
Lejre udlignede til 1-1 kort før
pausen.
I kampens sidste minutter scorede
Lejre 2 gange til slutresultatet 1-3.
Allerede lørdagen efter skulle næste kamp spilles i Høng.
På grund af de omtale restriktioner
måtte vi tilskuere blive hjemme, men
har efterfølgende fået beretning om
en flot kamp af TGB, som vandt med
3-0 på mål af Oscar, Frederik og et
selvmål.
Det ser heldigvis ud, som om drengene er kommet i omdrejninger, hvilket kunne konstateres, da de vandt en
træningskamp 2-1 over NFC, der
havde flere U17 spillere på holdet.
Målene blev scoret af Frederik, det
første solo og det andet på en dejlig

assist af Sebastian.
Tirsdag d. 4 maj var der igen langtur - denne gang til Kirke Hyllinge
for at møde topholdet Bramsnæs.
Efter forlydende leverede De Gule
en flot kamp, som de vandt med cifrene 3-1 efter 0-0 ved pausen.
Målscorerne var Oliver, Sebastian og
Lucas.
Med udvidelse af forsamlingsforbudet ser vi frem til næste kamp, som
er lørdag i Køge.
Lørdag middag i Køge mod et
”overgearet” Køge Mandskab og ledet af en meget ung dommer, som ikke havde en af sine bedste dage.
De Gule kom bedst fra start, og i
det 12. min. scorede Jeppe til 1-0, da
han opfangede en bold midt i feltet.
Allerede 3 min. efter kunne William øge til 2-0 på et oplæg fra Frederik. Midt i halvlegen måtte Lucas
til afkøling i ti minutter efter en lidt
hård tackling, men straks efter scorede Jeppe til 3-0 på et godt langskud.
Kort før pausen blev det 3-1 på et
mål, der ikke kun lugtede, men stank
af offside ( kun dommeren kunne ikke se dette).
Straks efter pausen stod der pludselig kun 3-2, og Køge spillerne blev
mere og mere ureglementerede, uden
dommeren skred ind, bortset fra at
Køges træner fik et rødt kort.
10 minutter ind i 2. halvleg udnyttede William heldigvis et godt oplæg
fra Frederik til stillingen 4-2. Kort
40

Fra venstre: William Skarsøe Larsen (15), Arthur Bylov Grejs Larsen ,
Jamal Alakkari (16), Sebastian Tellus Lundsteen (3), Magnus Lundsteen (6),
Oscar Kok (2), Mathias Jørgensen (10), Jeppe Huge (5), Arthur Bylov Grejs
Larsen, Noah Windelev Rasch (7), Valdemar Rasmussen
efter fik Noah gult for at fortælle
dommeren om Køges mange unoder,
der ikke blev dømt.
Efter afsoning af de 10 minutters
straf kom en tændt Noah ind scorede
til 5-2 på en assist fra Sebastian.
Endelig, 5 min. før tid, fik dommeren taget sig sammen til at give hjemmeholdet et gult kort, som straks efter
blev vekslet til rødt, da køgespilleren
truede dommeren med tæsk .
Efter en hidsig regnbyge kunne De
Gule tage hjem med den 3. sejr efter
en kamp mod både dommer og meget
ureglementerede spillere fra Køge.
Hjemmekamp på opvisningsbanen
mod Lynge-Broby. Det var et godt
valg, for De Gule lavede opvisning,
men vi skulle helt hen til det 22. min.,
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før det første mål kom, da William
nettede på en aflevering fra Sebastian. 5 minutter efter blev William
dobbelt målscorer på en smuk assist
fra Frederik . I Det 34. min. blev det
3-0 ved Sebastian med Jeppe som assist, og kort før pausen gjorde Frederik det til halvlegsstillingen 4-0, da
han udnyttede et koks hos udeholdet.
Kort ind i 2. halvleg blev det 5-0,
da Oscar udnyttede en aflevering fra
Jamal. Fem minutter senere fik udeholdet et trøstmål til 5-1, men minuttet efter lagde Noah en smuk
aflevering til Frederik, som selvfølgelig behandlede den efter fortjeneste
til 6-1. Det ensidige opgør blev køligt
afsluttet af Oscar, da han forvandlede
et straffespark dømt mod Frederik til
slutresultatet 7-1.

Sådan fejres en 7-1 sejr!!
Sebastian Tellus Lundsteen (13), Frederik Dunk (11), Nicklas Kristensen,
Oliver Lunddahl Albretsen, Jamal Alakkari (16), Mathias Jørgensen (10),
Magnus Lundsteen (6), Valdemar Rasmussen (1), Noah Windelev Rasch (7),
Jeppe Huge, Lucas Romanski (4), Oscar Kok, Arthur Bylov Grejs Larsen.
standerne anerkendte den flotte scoring. Resten af kampen bølgede frem
og tilbage med TGB som det bedste
hold. De Gule følte sig snydt for et
straffespark midt i anden halvleg,
men føringen på 1-0 holdt til slutfløjtet. Godt gået !!
Så igen en udekamp, denne gang i
Tune og igen en topkamp. Det blev
en rigtig topkamp mod et godt spillende hjemmehold. TGB spillede en
flot kamp og kom foran efter 13 min.
på et flot mål af Frederik efter et godt
oplæg af Peter. 2 min. efter kunne
Jeppe øge til 2-0 på et godt gennemspillet angreb, hvor Frederik havde

En dejlig afslutning af TGB til stor
glæde hos de efterhånden flere og flere supportere, som på grund af Corona situationen ikke har kunnet møde
op og se tidligere kampe.
Så gik turen til Fårevejle tæt på
Odden til topkamp i dejligt sommervejr. Efter en lidt nervøs start fik De
Gule fat i spillet, og i det 18. min.
havde Frederik et godt forsøg, som
dog havnede i sidenettet. 4 min. senere erobrede Noah bolden ved midterlinien, tog et par træk og tordnede
bolden op i det fjerneste målhjørne til
føring 1-0. Det mål kunne godt kåres
til årets mål i Fårevejle – selv mod42

næstsidste fod på bolden. Hjemmeholdet begyndte at vise tænder og fik
reduceret til 1-2 i det 24. min. 5 min.
senere sørgede Valdemar for med en
superredning, at De Gule kunne gå til
pause med en 2-1 føring. I anden
halvleg bølgede kampen frem og tilbage, bl.a. havde Mathias et skud på
stolpen. Valdemar havde flere gode
indgreb, men pludselig svigtede kommunikationen i det bageste forsvar, så
hjemmeholdet kunne udligne til slutresultatet 2-2. Det var en kamp, som
man skulle have vundet, men alligevel måtte være tilfreds med det ene
point, som dog viste sig at være nok
til, at TGB blev puljevinder med en
kamp tilbage.
Sidste puljekamp var hjemme mod
Karslunde. På grund af skader og afbud og at kampen ingen betydning
havde, blev det en meget ringe forestilling. Bagud med 0-2 efter bare 3
minutter!! I det 7. min. scorede Valdemar (udespillende keeper) til 1-2
med Sebastian som assist. Efter 30
min. var stillingen 1-6, inden Mathias
på langskud og Frederik med Mathias
som assist gjorde det til halvlegsresultatet 3-6.
2. halvleg blev ikke meget bedre,
og udeholdet kom på 9-3 inden Frederik scorede kampens sidste mål til
slutresultatet 4-9.
Herefter tog De Gule nordpå for at
spille semifinale mod vinderen af
pulje 2 - nemlig Holte. TGB spillede
et brag af en kamp, som de vandt 1-0
på et straffespark scoret af Lucas.
Kvalifikation til finale!! Flot.

Finalen blev spillet en dejlig søndag middag på Toreby Stadion mod
vinderen af pulje 1 - Snekkersten.
Efter 20 min. forsinkelse p.g.a torden blev en seværdig kamp fløjtet i
gang. Det var to gode og velspillende
hold, der mødtes, hvor udeholdet var
en tand bedre (efter sigende forstærket med flere elitespillere).
Snekkersten kom foran med 1-0
efter 12 minutters spil, hvilket også
var stillingen efter 1. halvleg. Kort
ind i 2. halvleg blev De Gule ramt af
et lidt hårdt dømt gult kort, og inden
forsvaret fik organiseret sig, scorede
udeholdet til 2-0. TGB havde flere
gode forsøg, men Snekkerstens målvogter havde en af sine helt store
dage og holdt buret rent.
Kampen sluttede 2-0 til udeholdet,
men DE Gule havde stor ære af kampen og kunne med lidt held have stået
som vindere.
Efterfølgende modtog TGB sølvmedaljer for andenpladsen ud af de
20 hold, som deltog i DBU-Sjælland
Drenge 2.
Et stort tillykke til drengene og
trænerstaben.
Det var jo desværre ”Sidste nat
med kliken” for holdet spredes for
alle vinde, når mange af spillerne efter sommerferien tager på efterskole
o.l. Så vidt jeg har erfaret, vil der kun
være et fåtal tilbage til det kommende
U16 – U17 hold. Man kan så bare
håbe, at mange af spillerne vender
tilbage til den dejlige klub, hvor de
har udviklet sig til gode fodboldspillere - nemlig TGB.
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Det har været en dejlig rejse med
drengene, fra de som helt små lignede en myretue i opløsning til de gode
fodboldspillere, de nu er blevet. Det
har krævet flid og interesse og ikke

mindst gode trænere og en god forældreopbakning.
God vind fremover!

Slutstilling forår 2021:

Nye højtalere
En særlig tak skal lyde til Nordea
Fonden for en flot donation, samt
Musikstart, som har leveret højtalerne
og hjælper med opsætningen,
Også tak til Karsten Kolters og selvfølgelig arbejdsgruppen med primært
Anders Ringsing og Brian Skolelærer
som har muliggjort projektet med nye
højttalere.

Af Morten Wilkki
Formand Støtteforeningen
Så er der snart lyd igennem. Efter
tilløb med corona, trækning af kabler
og flytning af master er der forhåbentlig lyd igennem, når denne udgave af klatten er udkommet.
gav
ved
Støtteforeningen
træner/leder festen ultimo 2019 nye
højtalere og en ny forstærker til erstatning for de gamle DSB horn, som
Mogens Mika i sin tid skaffede.
Der bliver i alt opsat 14 nye højtalere på hele anlægget og omkring opvisningsbanen. De vil blive monteret
inde i en stålramme, som Karsten
Kolters har leveret, så de ikke bliver
beskadiget af vildfarne bolde.
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OK benzin-, olie-, mobil- og elpenge 2020
Af Preben Arildsen/Finn Jensen
Vores sponsoraftale med OK har i
2020 afkastet kr. 36.603,50, det er
lidt mere sidste år.
Ekstra støtte på afregningen!
OK tror på, at lokalsporten spiller
en afgørende rolle i Danmarks lokalsamfund og ved af erfaring, at mange
klubkasser har været udfordret efter
aflyste stævner og arrangementer
under coronakrisen.
Derfor har alle eksisterende
sponsormodtagere med en benzinkortaftale nu fået 30% ekstra i
sponsorstøtte i det forgangne år. .

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. 1.020.327.
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Store Legedag Toreby
get et legeland, som flittigt blev brugt
af
børn
og
barnlige
sjæle.
Der var hoppepude, det muntre køkken, klappe en kalv, male på sten, lave sig en muffins og mange andre
spændende aktiviteter.
Vi er klar igen til maj 2022 og håber igen at se rigtig mange glade børn
og voksne.

Af Lissi Carlsen
700 børn og voksne deltog søndag
d. 12. september 2021 i årets Store
Legedag på de grønne områder ved
Toreby Hallen.
Vi, som arrangerer dagen, var
glade for at se hver og en, da det jo er
2 år siden, vi har kunnet lave en Store
Legedag. Folk fra de lokale foreninger og en masse frivillige havde byg-

Store Legedag i Toreby samler altid mange børn og voksne.

Dagen var præget af de mange flotte oppustede balloner.
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Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen

Koncentration ved stenmaling.

Snobrød var in ved bålet.

Masser af sæbebobler blev pustet
foran Bjergning Danmark.

Hoppepuden blev flittigt brugt.

Skår manglede der ikke i det muntre
køkken.

Mange lavede sig en muffins.

Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen

Foto: Preben Arildsen
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Fodbold Fitness for kvinder
Af Stine Bendsen

Match Padel Nykøbing Falster

Fodbold fitness for kvinder er
igang igen efter en lang pause pga.
Corona. Vi startede op i det tidlige
forår med gåture, hvor der var indlagt forskellige fitnessøvelser. Det
sociale havde været savnet, så der
var godt fremmøde.
Siden har vi være på boldbanen
og træne en masse bold og fitness.
Humøret er altid højt og lattermusklerne bliver godt brugt. Inden vi
gik på sommerferie, holdt vi vores
afslutning, hvor holdet, som de
plejer, blev udfordret med en ny
sport.

lagde baner til et par timers
sjov, men hård træning efterfulgt
af spisning og andre sjove aktiviteter.
HOS FODBOLD FITNESS FOR
KVINDER I TGB VÆGTER VI
DET SOCIALE HØJT!

Vi træner torsdag kl 18-19.30,
og der er altid plads til flere.☺

Damerne havde fået af vide, at de skulle medbringe forklæde og en urtepotte.
Og de gør altid som træneren siger.
Øverst fra venstre: Lene Hartmann, Dorte Pedersen, Christel Romme, Mette
Albretsen, Christina Ørsted, Gitte Kok, Käthe Pedersen og Mie Malmskov
Nederst fra venstre: Karina Rasmussen, Annette Olsen og Susanne Petersen
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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 28. NOVEMBER 2021
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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"De gamle
TGB'eres" Reklamehold samles altid efter omdeling af
reklamer bl.a. på Cementen.
Torsdag den 22. april
2021 kom en gæst
forbi, der gerne ville
med på holdet. Havde
tid, da man ikke måtte færdes på isen.
Foto: Preben Arildsen

