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Redaktionelt
Af Preben Arildsen
Nu er årets sidste udgave af Klat-

ten udkommet, og det blev desværre
kun til 2 udgaver i 2021.
Corona stoppede marts udgaven,

manglende opbakning forhindrede ju-
ni udgaven, august udgaven udkom
med et sideantal på 52 og denne ud-
gave er på 48 sider.
Ved ungdomsafslutningen blev der

uddelt pokaler for 2 år - 2020 og
2021. Læs om alle pokalmodtagerne i
Henning Danholts indlæg på side 40.
Hvad der er sket i 2021 kan I læse

om i formandens indlæg på side 5.
Det er Morten Refnovs sidste indlæg
som formand, da han ikke genopstil-
ler ved næste generalforsamling.

Redaktionen takker Morten, der
har været Klattens juridiske ansvarli-
ge, for et godt samarbejde.
Tak til vores trofaste annoncører,

der gør det muligt, at vi kan udsende
vores klubblad i printet form.
Tak til vore postbude, Finn Jensen,

Jørgen E. Hansen og Stine Bendsen,
der omdeler Klatten til vores annon-
cører, sponsorer, passive medlemmer,
Støtteforeningens medlemmer og
interessegrupper.
Også tak til mine to medredaktører

Finn Jensen og Kurt Nielsen. Uden
deres indsats og støtte, ville det ikke
være muligt at lave Klatten.
Alle ønskes hermed en rigtig glæ-

delig jul samt et godt nytår.

Indhold:
Side 1: Indkaldelse Generalforsamling
- 2: Kolofon
- 4: Redaktionelt
- 5: Året 2021 v/formanden
- 11: Årets spiller 2021 LF Serien
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- 18: 2. juledagsstævne
- 23: Træner-leder Pokalen
- 26: U12 drenge
- 32: Guldborgsundpokalen
- 36: Ungdomsafslutning sponsor
- 40: Årets ungdomsspillere
- 43: Specielle ungdomsgaver
- 44: Fællestræning
- 46: Næste Deadline
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Året 2021 - tak for i år og denne gang
Af formand Morten Refnov
Så er der gået endnu et år i TGB,

hvor det igen blev muligt at spille
fodbold – tage ind og se en superliga
kamp eller landskamp for den sags
skyld - hvor havde vi dog savnet det.
At kunne se en fodboldkamp uden at
det skulle foregå fra sofaen.
Hvad er der så sket i TGB i 2021!
Vi startede året med at aflyse/ud-

skyde vores generalforsamling på
ubestemt tid. Problemet var, at vi ikke
måtte samles. Coronaen havde stadig
sit greb i fodbolden og Danmark. Det
blev først muligt at afholde denne den
15.juni 2021 næsten 5 måneder sene-
re end normalt. Ved generalforsam-
lingen blev der udover den faste
dagsorden uddelt to priser. Årets
ildsjæl samt træner- leder pokalen.
TGB drives af frivillige, og dem

har vi heldigvis mange af. Derfor
valgte bestyrelsen at anerkende én,
som gør en ekstra indsats for TGB.
Til vores generalforsamling kunne vi
derfor med stor glæde sige “tak for
dit hårde arbejde og for aldrig at sige
nej til at give en hånd med” til Käthe
Pedersen.
Årets træner/leder 2020 blev meget

fortjent Finn Jensen. Finn er en ægte
TGB’er som stadig er meget aktiv for
klubben og har været det gennem en
menneskealder både i bestyrelsen i
klubben og som en fast leder af "Den
gamle garde". Stort tillykke.
1.marts åbnede regeringen igen

landet, så vi endelig kunne komme ud

og spille bold igen, vores baner skulle
også bare lige være klar til, at vi kun-
ne komme i gang, da det ikke havde
været muligt at gøre brug af haller og
gymnastiksale. Dette under mange
restriktioner, som jeg er ret sikker på
I næsten kan i søvne.
Bolden ruller også ONLINE I

TGB's nye eFodbold-afdeling.
Klubben har været tilmeldt med 2

hold i DBU's nye turnering Monday
Night eFootball. Her spilles min. 4-5
kampe. Holdene startede allerede i
uge 7 og fulgtes op med ekstra-træ-
ning tirsdag, hvor der var fokus på
forsvar og hygge. Kampe og træning
foregår online, hjemme - hver for sig.
Nu er vi dog tilbage til normalen, og
de træner sammen i klubben, på vores
2 gaming arenaer.
Afdelingens træner Gustav Ø har

også været på online E1 trænerkursus.
Her blev der undervist af bl.a. Daniel
Barnewitz (træner for Brøndby, tidli-
gere eLandstræner mm).
Der blev gennemgået emner som

taktik, træningsøvelser med prog-
ression, fysiske aktiviteter og live-
undervisning
I april overgik klubben til automa-

tisk kontingentopkrævning. Dette har
gjort det noget lettere at få opkrævet
kontingent, samt få ryddet op i med-
lemslisten. Der blev sendt mail ud til
alle medlemmer samt kontaktperso-
ner. Det er derfor fortsat vigtigt, at
man husker at opdatere mailadresser
under mitDBU.dk, så mails vedr.
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kontingent sendes de rigtige steder
hen.
I uge 26 fik vi afholdt den traditio-

nelle årlige tilbagevenden DBU fod-
boldskole. Endnu engang var der fuld
knald på - masser af græs på knæene,
glade børn og meget arrangerede træ-
nere og trænerassistenter. Der var dog
ikke så mange grupper, som vi plejer
at have, men coronaen har helt sik-
kert spillet en afgørende rolle for de
manglende deltagere. Hvis man er i
tvivl om, hvad der skete på fod-
boldskolen kan, man kigge på klub-
bens facebookside, hvor der er lagt
en masse billeder op.
Klubbens trofaste, arbejdsomme

folk fik forskønnet vores dejlige
klubhus' træværk med et nyt lag ma-
ling. Stor tak til Anders Ringsing,
Brian Hansen og Lars Hansen. Ma-
ling til klubhuset blev sponsoreret af
Flugger farver, Guldborgsundcentret.
Til trods for lukket klubhus, så har

der været gang i den helt store make-
over gennem 2021.
Vi er langt fra i mål, men vi er me-

re end tilfredse med det, der er nået.
Der er fjernet kalk, renset tæpper og
stole og der er blevet malet inde og
ude. Vi har fået vores æresmedlems
væg, nyt stadion lydanlæg, og lysba-
nen er blevet renoveret (af kommu-
nen). TAK til alle, som har hjulpet til.
Det ville ikke være muligt uden jer.
Torsdag den 16 september var der

fuld fart på anlægget. Der var plan-
lagt fælles træning for alle ungdoms-
spillere.Træningen var planlagt og
udført af vores arrangerede unge se-

niorspillere. 50 fodboldglade drenge
og piger fra U7 til U14 var mødt til
fælles træning - stærkt fremmøde.
Det startede med fælles opvarm-

ning af Marina, som er fitness bokse-
instruktør. Derefter blev de delt i 3
grupper, hvor træningen fortsatte. Af-
slutningsvis fik alle en sodavand, som
Støtteforeningen havde sponsoreret.
Det var så stor en succes, at det

skulle gentages - denne gang med et
lille tvist - fællesskab og pølsevogn.
Det blev torsdag den 14.10., at suc-
cesen med fællestræning for ung-
domsspillerne fra U7-U15 blev
gentaget. Igen var det vores unge se-
niorer, der stod for træningen. Denne
gang sluttede de af med en tur i
pølsevogn, som resten af klubbens
trænere og spillere også var inviteret
til at deltage i. Arrangementet blev
støttet af Guldborgsund Kommunes
Startskuds Pulje.
Vi håber, at sådanne arrangementer

kan bidrage til glæde og udvikling
hos den enkelte spiller og styrke
sammenholdet i TGB.
Lørdag den 2/10 afholdte vi Fair

Play stævne i TGB - også en tradi-
tion, som vi prøver at fastholde.
Der kom ca. 1200 fodboldspillere,

samt trænere, forældre og søskende.
Selv om det regnede det meste af
dagen, var der godt humør og smil fra
de besøgende i TGB.
En stor tak skal igen lyde til vores

Støtteforening. De afholdte igen i år
en stor ungdoms afslutning. TAK til
Støtteforeningen for en fantastisk af-
ten, hvor fællesskabet i TGB viste sig
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fra sin bedste side. Tak for jeres store
indsats for at skabe rammerne til at
fejre trænere og spillere og masser af
hygge på tværs af årgangene.
Det blev også året, hvor det blev

offentliggjort, at vi havde indgået
endnu en samarbejdsaftale, denne
gang med NFC. Se evt. indlægget på
vores facebookside, hvor der ligger et
længere skriv, som uddyber, hvad
denne aftale indebærer.
Efteråret 2021 blev også året, hvor

flere af klubbens hold sluttede med at
vinde deres rækker. Dem, der ikke
vandt deres rækker, fik nogle rigtige
flotte placeringer, stort tillykke til jer
alle.
Hvad mangler vi så i 2021! Der ar-

bejdes på højtryk i kulisserne på vo-
res 2. juledagsstævne, eller som det
hedder i år GULDBORGSUND
CUPPEN.
Kom og deltag i det traditionsrige

2. juledags stævne. Det er vores 50
års jubilæumsstævne. Det skulle vi
have fejret i 2020, men det sørgede
Coronaen for, at vi ikke kunne. Så
derfor bliver det i år, at vi fejrer 50
års jubilæum. Flg. rækker er oprettet.
Kvinde rækken
Mix rækken
Herre hygge rækken
Elite rækken
Der kan læses om regler, præmier

osv. på vores hjemmeside:
https://www.tgb-info.dk/guldborgs-
und-cup/
Sluttelig vil jeg gerne sige tak. Jeg

vil ikke takke enkelte personer for

deres arbejde i 2021, da jeg mener, at
rigtig mange i klubben har ydet en
indsats, som alle kan være stolte af,
og alle få gavn af.
Jeg håber 2022 bliver året, hvor

coronaen er færdig med at sætte be-
grænsninger i vores dagligdag.
En sidste meddelelse i dette skriv.

Dette er min sidste periode, som for-
mand for TGB, da jeg ikke genop-
stiller til den kommende
generalforsamling.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en

glædelig Jul og et Godt Nytår.

Morten Refnov fremlægger
beretningen ved generalforsamlingen
den 15. juni 2021.

Foto: Preben Arildsen
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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 Sakskø-
bing, jo større er din kontante fordel.

CLUB SPORTIGAN
- ekstra fordele til dig og TGB

- 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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OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
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Årest spiller 2021 for LF Serien
Af Mathias Andersen
Årets spiller 2021 for LF-serien

blev fuldt fortjent i år Alexander Lol-
like. Selvom han kun lige er blevet
18 år, så har han allerede sat et stort
aftryk på holdet i dette efterår. På
træningsbanen bliver der altid leveret
100%, med indstillingen om at han
gerne vil udvikle sig.
På trods af hans unge alder er han

også en af dem, der går forrest i
kamp, og han er altid klar til at ofre

sig for sine holdkammerater. Samti-
dig er Lollike en vellidt og respekte-
ret fyr blandt sine holdkammerater.
Han er en af de drenge, som i forå-

ret var på efterskole, men jeg må si-
ge, at han i dette efterår virkelig har
taget nogle step i sin udvikling.
Hvis han fortsætter sin udvikling

hen over de næste år, så har han for-
udsætningerne for at blive en profil i
LF serien.

Alexander Lollike th blev kåret som årets spiller 2021 i LF Serien, ses
sammen med cheftræner Mathias Andersen.

Foto: Stine Bendsen
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NEMMÅDE AT STØTTE TGB PÅ - SE HER:

CBB
Er du kunde og har du mobil nr. hos CBB, har du mulighed for at støtte TGB, hver
gang du 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 dig 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



14

TGB – Old Ladies - gjorde det igen...
Af Merete Pedersen - Holdleder
Så blev det til endnu en 1. plads i

rækken. Denne gang var der spæn-
ding til det sidste. Vi havde lige man-
ge point som Stubbekøbing, men vi
vandt på målscoren. Det blev til i alt
7 sejre, 1 uafgjort og 1 tabt kamp og
en målscore på +24, så alt i alt en flot
sæson.
I sæsonen har vi fået tilgang af nye

spillere – velkommen til dem. Vi har
dog også måtte låne nogle unge spil-

lere. Vi har været utrolig glade for, at
I har lyst til at spille med os. Uden jer
havde vi ikke kunne stille hold - så
tusind tak for det. Også en tak til
René Kok, som altid hjælper til med
at finde spillere, hvis det kniber med
at stille hold.
Sæsonen blev afsluttet med dob-

belt GULDFEST - vi havde også
vundet rækken i efterår 2020, men
ikke haft mulighed for at fejre det
pga. corona. Her var det dejligt, at 5
unge spillere ville deltage.

Fra venstre øverste række: Merete, Sofie, Alba, Klara, Emile og Pia.
Nederste række: Ivy, Mette, Sacha, Loise og Gitte.
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I år gik bamsen ikke til Emilie,
som har været topscorer de sidste 3
sæsoner. I år var der en delt første-
plads mellem Simone og Emilie, som
hver havde scoret 4 mål. Så i år gik
bamsen til Mette Pihl, som altid står
klar til at hjælpe, kører til hver kamp,
vasker gerne tøjet efter hver kamp,
henter de unge, så vi kan stille hold,
sørger for sandwich, holder afslut-
ning m.m. Tusind tak for hjælpen
Mette.
I år er også året, hvor jeg har valgt

at stoppe som holdleder for Old
Ladies efter 10 år på posten. Det er
ikke så sjovt at stå på sidelinjen, når

man ikke selv kan spille mere pga.
dårlige hofter. Jeg kommer også helt
sikkert til at savne det, men er glad
for at Mette Pihl og Lene Pejter
fremover vil stå for holdet, så holdet
lever videre i TGB.

Lidt statistik for de 10 år:
Sæsoner (forår 2020 blev aflyst):

Fra venstre: Ivy, Alba, Klara, Emilie og Mathilde.
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Af Morten Refnov
Traditionen tro blev der igen i

2021 til træner - leder - sponsorfesten
uddelt pokal til en træner-leder, som
har fortjent en ekstra hæder for sit fri-
villige arbejde i TGB.
Som de forgangne par år har besty-

relsen bedt folk i og omkring klubben
om at indstille trænere og ledere fra
klubben til denne pokal.
Det har resulteret i 5 indstillinger

til 7 personer. Så som I nok kan regne
ud, er der også indstillet i træner-
teams.
Bestyrelsen har valgt at følge 2 af

indstillingerne. De lyder som flg.:
Vi vil gerne stemme på Rene Kok,

som træner for dame senior. Vi synes,
han har gjort et exceptionelt godt
stykke arbejde med vores hold. Han
har brugt tid og energi på, at vi har
kunnet stille hold, selvom hans egen
dagligdag nogle gange også overlap-
pede.
Det er hans fortjeneste, at vi i dag

som hold er tilmeldt en turnering,
hvor det er et puslespil at samle hol-
det.
Derfor synes vi, han skal kåres til

årets træner/leder 2021.
Hilsen senior pigerne, Emilie Duus

Holm og Sofie Piszczek Rewers
Og den anden lyder således.
Jeg vil gerne indstille René Kok

som årets træner-leder for hans store
arbejde med pige- og damefodbold i
TGB i mange år.

Han kæmper hver eneste uge for at
stille hold, og han bliver ved med at
ringe rundt til spillere, indtil der er et
fuldt hold. Det er dette arbejde, som
gør, at der stadig er et hold i TGB.
Han er en fantastisk træner at ar-

bejde sammen med. Når vi mangler
spillere til det "gamle" damehold, er
han altid behjælpelig med at finde
spillere.
Han har I mange år sammen med

Per haft en stor gruppe spillere i
deres trup, hvor der er plads til alle.
Og de "gamle" damer må også gerne
deltage i træningen.
Med venlig hilsen
Merete
Bestyrelsen kunne ikke være mere

enige i de to indstillinger og besty-
relsen vil derfor endnu engang sige
stort tillykke til René Kok med titlen
som årets træner-leder i TGB i 2021.

René Kok modtager af Træner-leder pokalen 2021

Rene Kok med træner-leder
pokalen.
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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
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U12 Drenge
Af Kurt Møller Jakobsen
Denne beretning omhandler mit ar-

bejde med de nuværende U12 drenge
i perioden fra sommeren 2020 og
frem til nu.
Allan og Tom havde efter flere års

fornemt trænerarbejde med drengene
valgt at stoppe efter indendørssæso-
nen 2019/2020, hvorefter Corona
pandemien satte sit præg på aktivite-
terne i TGB i forårsmånederne 2020,

hvor et par ungtrænere tog sig af træ-
ningen for drengene, indtil de gik på
sommerferie.
Jeg startede således op med dren-

gene efter sommerferien 2020, hvor
der var en 6-7 drenge i årgang 2010
og dertil Milas og Elias fra årgang
2011. Årgang 2010 var nu blevet U11
spillere, og vi valgte derfor at tilmel-
de et 8-mands U11 hold i efterårstur-
neringen 2020.

U12 drenge række 2.
Bageste række fra venstre: Sebastian, August, Emil, Valdemar H, Yoseyas og
Valdemar J.
Forreste række fra venstre: Jeppe, Milas, Eigil, Tore og Elias.
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Vi var, som det fremgår, knap spil-
lere nok til at stille hold, hvorfor vi
lånte spillere fra U9/U10, som blev
trænet af Therese og Thomas Ask-
holm.
Den første 8-mands kamp blev

spillet i Ørslev i august 2020, og
kampen sluttede 1-1, og herefter så
drengen sig ikke tilbage, idet det ef-
terfølgende blev til lutter sejre, indtil
vi i turneringens 2. sidste kamp skulle
spille om 1. pladsen mod Fakse Lade-
plads, hvor en sejr ville sikre os 1.
pladsen, men kampen endte uafgjort
1-1, efter at Sebastian Hansen (som

U9 spiller) havde udlignet Fakse
Ladeplads' føring i sidste minut af
kampen. Vi skulle herefter sætte vo-
res lid til, at Fakse Ladeplads satte
point til i den sidste turneringskamp,
samtidig med at vi skulle vinde over
bundholdet fra Sv. Gønge. Fakse
Ladeplads spillede uafgjort mod
Nakskov, og vi vandt en storsejr over
Sv. Gønge, hvorefter 1. pladsen var
sikret, og propperne fra børne-
champagnen kunne springe.
Therese og Thomas Askholm valg-

te i det sene efterår 2020 at stoppe
trænergerningen i TGB, hvorefter det

U12 række 4.
Bageste række fra venstre: Jannik, Henos, Tristan, Simon, Jiwar og Silas
Forreste række fra venstre: Frederik, Johannes, Charles og Nikita
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blev aftalt, at vi samlede de 3 årgange
U9, U10 og U11, og herefter var vi
ca. 16-17 spillere i alt.
Vintersæsonen 2020/2021 blev

desværre igen præget af Corona, idet
alle aktiviteter blev aflyst fra starten
af december.
Vi startede op igen i marts 2021,

hvor vi havde fået tilgang af et par
spændende spillere - Valdemar Hei-
berg fra B. Frem og Emil Kofoed
Skov fra NAB. I foråret 2011 havde
vi igen tilmeldt et 8-mands hold i U11
række 4, og som i efterårssæsonen
vandt drengene alle kampe på nær 2,
som endte uafgjort, men da Nakskov
kun spillede kampen mod os uafgjort
og vandt resten, så blev det desværre
kun til en 2. plads denne gang.
Vi sluttede forårssæsonen af med et

forældremøde, hvor det blev beslut-
tet, at vi i efteråret 2021 ville tilmelde
2 hold i U12 - 1 i række 2 og 1 i ræk-
ke 4. Dette fordi vi nu havde 18-19
spillere i de 3 årgange, og så kunne vi
sikre at alle ville komme ud og spille
kamp hver uge. Vi fik desuden til-
gang på trænersiden også, idet Jesper
Hansen tiltrådte, hvilket har været
helt fantastisk.
Vi så med spænding frem til efter-

årssæsonen 2021 - kunne række 2
holdet klare sig, nu hvor de var ryk-
ket 2 niveauer op? - kunne række 4
holdet klare at 'stå på egne ben', nu
hvor de lidt mere øvede spillere ikke
ville være ved deres side mere?
Række 4 holdet fik i flere af de før-

ste kampe støtte af et par række 2

spillere, og der blev spillet nogle tæt-
te kampe, som bl.a. resulterede i et
par uafgjorte kampe. Med tilgangen
af endnu et par spillere, så vi ef-
terhånden var oppe på i alt 20 spillere
betød det imidlertid, at vi nu kunne
stille med 2 'rene' hold, hvilket resul-
terede i et par store nederlag til række
4 holdet, men spillerne skal roses for
aldrig at give op og kæmpe det bed-
ste, de har lært, hvilket også gav pote
sidst på sæsonen, hvor det var tyde-
ligt, at de var vokset med opgaven, og
der blev spillet nogle tætte og spæn-
dende kampe. Senest har række 4
holdet spillet en træningskamp mod
Hareskov IF's række 3 hold, og den
kamp blev vundet af TGB med 3-2,
efter en meget flot spillet kamp.

Den medbragte mad indtages på vej
til topkamp i Raklev.



29

Række 2 holdet skulle nu spille
mod helt ubekendte modstandere som
Køge, Solrød, Greve, Næstved, Rak-
lev, BK Friheden m.fl. Drengene tog
udfordringen op fra første kamp og
lagde ud med at besejre NFC 7-0, og
derefter blev det til 4 sejre i træk mod
Karlslunde, Greve, Køge og Solrød. I
den 6. kamp skulle vi til Raklev, som
også havde vundet alle deres kampe
med undtagelse af en enkelt, som var
endt uafgjort. Vi startede kampen for-
rygende og kom foran 3-0 tidligt i
kampen, men de dygtige Raklev
drenge kom tilbage i kampen, og den
endte 3-3.
I den næste kamp skulle vi til Hvi-

dovre og møde BK Friheden, som lå
på 3. pladsen. Vi fik en dårlig start på
kampen, og blev overrasket af vores
modstanderes hurtighed og fysik,
hvorfor vi fortjent var bagud 2-0 ved
pausen - i øvrigt første gang vi havde
været bagud i en fodboldkamp i sæ-
sonen. Vi fik dog kæmpet os tilbage i
2. halvleg og fik reddet et 2-2 resultat
med hjem. Inden sæsonens sidste
kamp stod vi helt lige med Raklev i
toppen af rækken, men Raklev var
sølle 1 mål bedre end os i målscoren.
Raklev skulle spille sidste kamp på
udebane mod Solrød, hvor de forven-
teligt ville vinde uden problemer,
men Raklev fik 'gummiben' og tabte
højest overraskende 2-0. Vi kunne
herefter sikre os 1. pladsen i rækken
blot med point mod Næstved i den
sidste kamp på hjemmebanen i Tore-
by. Drengene var topmotiveret til op-

gaven, og der var aldrig tvivl om
udfaldet, og Næstved blev sendt hjem
med et 3-0 nederlag - 1. pladsen var
sikret og propperne fra børne-
champagnen kunne igen springe.
Vi har efter sæsonen er slut fået

tilgang af endnu 5 spillere, så vi nu er
oppe på ialt 25 spillere i de 3 årgan-
ge, hvilket er meget glædeligt, og vi
ser alle med spænding frem til den
kommende sæson.
Jeg vil herigennem gerne takke

drengene for mange fantastiske timer
sammen, ligesom jeg gerne vil takke
forældre, bedsteforældre og søskende
for en fantastisk støtte til drengene
ved kamp og træning, og for hjælp til
trøjevask, frugt m.v. - det har været
en fornøjelse :-)

På vej hjem fra kampen i Raklev
gøres der holdt ved Burger King -
det var noget drengene kunne bruge
:-)
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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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To unge trænere modtager Guldborgsund Pokalen
På vegne af TGBs Bestyrelse
Morten Refnov
Som mange nok har set på face-

book eller i lokalaviserne så har to af
vores unge trænere modtaget den
flotte hæder at modtage
Guldborgsund pokalen, som hvert år
uddeles af GSIR ved den årlige pris-
uddeling, hvor atleter fra Guldborgs-
und kommune hædres for deres
bedrifter gennem året.
Guldborgsund Kommunes Kultur,

Fritid og Bosætningsudvalg og Fol-
keoplysningsudvalg, har tradition for
at hædre kommunens dygtige medal-
jevindere ved en årlig prisfest.
Ved prisfesten hyldes det frivillige

arbejde, der foregår i mange forenin-
ger, ligeledes hædres alle de dygtige
idrætsudøvere, som har vundet
medaljer ved Danmarksmesterskaber
og internationale mesterskaber.
Følgende mesterskaber er berettiget
til hædring:
• Danmarksmester/
• Nordisk mester: Guld, sølv- og
bronzemedalje
• Europamester: Guld, sølv- og bron-
zemedalje
• Verdensmester: Guld, sølv- og
bronzemedalje
• OL – medaljer: Guld, sølv- og bron-
zemedalje
Derudover uddeles nedenstående pri-
ser
∙ Årets ildsjæl
∙ Årets idrætspræstation (enkeltper-
son eller hold)
∙ Årets forening

∙ Årets fund
GSIR uddeler flg. priser
GULDBORGSUND POKALEN
Den tildeles en af de mange unge le-
dere under 25 år, som udfører en stor

indsats for deres foreninger.
DU GØR EN FORSKEL PRISEN.
GSIR har siden kommunalrefor-

men haft fokus på de lokale idræts-
foreningers vilkår i Guldborgsund
kommune. Prisen bliver uddelt til en
lokal idrætsleder, der har gjort en
særlig indsats for den lokale idræt.
Vi mente i bestyrelsen, at vi havde

to trænere i klubben, som fortjente en
ekstra hæder. Derfor lavede vi ne-
denstående indstilling.
Vi fra TGB vil gerne indstille

Astrid Kristensen og Freya Høj Wilk-
ki til Guldborgsund Pokalen.
Dette unge trænerteam er bare

henholdsvis 15 og 16 år, og begge pi-
ger viser stort arrangement med
deres U6-8 pigehold.
Begge piger blev spurgt, om de ik-

ke kunne tænke sig at være ung træ-
nere i TGB – der var bare lige den
ting, at der ikke var et hold på davæ-
rende tidspunkt.
Men klubben ville gerne tilbyde et

pigehold til denne aldersgruppe.
Derfor var der brug for nogle træne-
re.
Klubben var så heldige at både

Astrid og Freya sagde ja til opgaven,
med den viden om, at der pt. ikke var
nogen spillere.
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Til den første planlagte træning
stod Astrid og Freya helt alene - der
kom ikke nogen spillere.
Hvad gør de kloge trænere så, de

bruger de sociale medier, så i samar-
bejde med klubbens ungdomsafde-
ling, kom der opslag på facebook og
hjemmeside. Så skete der noget.
På trods af at Corona pandemien

ramte lige inden sæsonen skulle star-
te, står de to trænere på nuværende
tidspunkt med 10 piger på deres U6-8
pigehold.
En virkelig flot præstation at gå

fra 0 spillere til 15 med de udfordrin-
ger, der har været gennem 2020-
2021.
Et helt nyt hold er opstået i TGB

på baggrund af to trænere, som ikke
giver op, selvom der er lidt modgang
fra en pandemi – restriktioner – reg-
ler fra sundhedsmyndighederne –
DIF og DBU
Begge piger har ligeledes valgt at

tage imod træneruddannelsen, C1
som er grundstenen i DBU´s træner
uddannelser.
Pigerne har en rigtig god dialog

med forældrene på årgangen. Selv
om både Astrids og Freyas fædre på
skift tilbød at møde op sammen med
pigerne for at bakke dem op, også i
forhold til de nye små pigespilleres
forældre, har pigerne meddelt - citat
”du behøver ikke køre med i dag far,
vi har styr på det, jeg ved lige hvad vi
skal lave”. Det er virkeligt stærkt af
to piger på 15-16år.
Derfor mener vi i TGB at de fortje-

ner at blive hædret med

Guldborgsund pokalen for deres
klubånd, deres gåpåmod og utrætteli-
ge tilgang til fodbolden, som et spil
for alle uanset niveau.
Jeg vil slutteligt sige stort tillykke

til Astrid og Freya med den flotte
pris, og tak for det store arbejde og
den tid i lægger i klubben til gavn for
vores yngste pigehold i klubben.

Stort til lykke med pokalen.
Astrid Kristenen tv og Freya Høj
Wilkki.



34

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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Nitte
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Nu kan du læse Klatten på nettet.
Gå ind på TGB's hjemmeside og se alle
billederne i farver:
> www.tgb-info.dk

> OM TGB
> KLATTEN

> Vælg den udgave, du vil læse
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Årets ungdomsspillere

Årets ungdomsspiller i TGB
Frederik Dunk - vandrepokal.
Frederik er en god spiller, han

kæmper godt og er god til at spille de
andre. Han har et godt skud, ligesom
han er god til at læse spillet for at få
fat i bolden. Han løber stærkt og laver
mange mål.

Årets ungdomsspiller i TGB
Kalle Berg – pokal til ejendom.
Han er en spiller, der er hurtig, pla-

cerer sig godt, har et godt skud og
god teknik.

Af Henning Danholt
Efter at have set mange

ungdomskampe er jeg kommet frem
til dem, der skal have pokal i år.

Der var mange om buddet, og der
var mange emner på min liste. Der er
også mange gode trænere, og der var
mange kampe at se.
Det er årene 2020-2021.
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Årets talentspiller i TGB
Milas Antonisen Christensen - van-
drepokal.
Milas er en god spiller, der har

kontrol over bolden. Han dribler og
arbejder godt, glemmer sommetider
at spille de andre, men er god til at
læse spillet og så er Milas hurtig og
laver mange mål. Han er også god i
målet.

Årets talentspiller i TGB
Elias Møller Jakobsen – pokal til
ejendom.
Han er en spiller der læser spillet,

god til at finde de andre, dækker godt
op og har et godt skud.

Årets målmand i TGB Valdemar
Rasmussen - vandrepokal.
Valdemar er blevet en god mål-

mand, efter han har fået målmand-
stræning, Valdemar vil gerne lære
nyt, og når han bliver ældre, bliver
han meget bedre. Han har det i sig,
der skal til for at blive en god mål-
mand.

Årets målmand i TGB
Gorm Schifter – pokal til ejendom.
Har det en målmand skal have, er

god ved jorden, men mangler noget
højde. Han skal lære at sparke bolden
ud til siden.
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Årets pigespiller i TGB
Astrid Kristensen - vandrepokal.
Astrid er en god spiller, som får fat

i meget, hun læser spillet godt, står
hvor bolden kommer, og er god til at
spille de andre. Hun går til den, og så
er hun også træner for et pigehold. Er
god til at samle dem, så der kommer
flere spillere.

Årets pigespiller i TGB Emma Ør-
sted Rasmussen – pokal til ejen-
dom.
Hun læser spillet godt og er god til

at spille de andre. Hun dækker godt
op, og har et godt skud.

Årets pige talent i TGB
Olivin Kofoed Sejreø - vandrepo-
kal.
God til at spille de andre, løber så

hun er til at spille og har et et godt
skud.

Årets pigetalent i TGB Sofie Hilde-
brandt Skovgaard – pokal til ejen-
dom.
Sofie er hurtig og tænker fodbold,

og så er hun god til at spille de andre,
ligesom hun får fat i meget, og så når
hun bolden, når man ikke tror det.
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Speciel ungdomsgave
Af Henning Danholt

Speciel gave for ekstraordinær
indsats: Mathias Jørgensen
Vi vil også i år uddele en speciel

pris for den ekstraordinære indsats.
Det er ikke en vandrepokal, men en
Kaj Bojesen figur til evig eje. Den er
skænket af Erik Marqvardsen, som
tidligere har spillet i TGB. Den gives
til en spiller, som altid er klar til at
yde en ekstra indsat for TGB. Mathi-
as er blevet dommer, og når de kom-
mer og spørger, om han vil hjælpe,
siger han altid ja.

Speciel gave for ekstraordinær
indsats: Emilie Holm
Emilie er hjælpsom, siger ja til alt,

spiller på mange hold og var med til
at hjælpe til på fodboldskolen.
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Fællestræning
Af Stine Bendsen
Torsdag den 14. oktober var FÆL-

LESSKABET igen i fokus på anlæg-
get i TGB!!
Et fællesskab, hvor det var fodbol-

den, der bandt os sammen.
Ca 70 ungdomsspillere var mødt

op til fællestræning, planlagt og ud-
ført at vores ungsenior kvinder og
herrer og anført af LFS træner Mathi-
as Andersen.
Veteran afdelingen var indbudt til

en snak om, hvordan vi som klub kan
blive endnu bedre.

Alle sluttede af med en tur i pølse-
vognen. og de fik snakket sammen på
tværs af holdene.
Tror de fleste gik mætte hjem:-)
Fællestræning er et nyt tiltag i

klubben, og det vil fortsætte i 2022,
for at styrke fællesskabsfølelse,
udvikling og glæden ved fodbold.
Tak til Guldborgsund Kommunes

startsskudspulje for bidraget til at gø-
re dette arrangement muligt!
Tak til alle vores spillere og træne-

re for at deltage og lad os sammen
fortsætte det gode samarbejde.

Efter fællestræning stilles sulten, og så er det godt, at pølseboden er åben.
Foto: Stine Bendsen
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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 06. marts 2022
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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...




