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Disse spillere skal kæmpe om gode placeringer for TGB's tre
seniorhold i forårets kampe.
Læs cheftræner Mathias Andersens indlæg på siderne 26 og 27.
Forrets fra venstre: Gustav Ørsted, Emil Rasmussen, Alexander
Lollike, Mads Winther, Oliver Nielsen (Loller) og Rasmus
Lundstrøm.
Bagest fra venstre: Morten Refnov, Mathias Andersen, Jonas
Bjerrum, Mikkel Bjerg, Andreas Duus, Mads Blak, Martin
Frandsen, Tobias Madsen, Marius Kaare, Andreas Stavnsbjerg,
Nikolai Lundstrøm, Jacob Søndergaard og Mathias Petersen
Foto: Käthe Pedersen
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Formanden har ordet…
Af Nikolai Lundstrøm
Formand
Først vil jeg sige velkommen til
den nye sæson i TGB. Jeg glæder mig
til at se jer alle, til spillere - trænere forældre – bedsteforældre - Ilse - vores passive medlemmer - æresmedlemmer - den gamle garde - sponsorer
- samarbejdsklubber - og alle gæsterne, som kommer ude på banerne til
kampe og stævner.
Jeg vil gerne starte med at takke
afgående formand Morten Refnov for
et godt samarbejde i forhold til min
start som formand. Udover dette skal
der lyde en stor tak for det store stykke arbejde Morten har lagt i TGB de
sidste mange år. Morten kommer

heldigvis til at bidrage mere til TGB
fremover i herre senior afdelingen.
Jeg hedder Nikolai Lundstrøm, jeg
er 27 år gammel og bor på Østfalster
sammen med min kæreste AnneSophie. Jeg har tidligere spillet i TGB
som senior, inden jeg flyttede til
København for at studere. Det var
helt naturligt at vende hjem til TGB,
da vi flyttede hjem igen. Jeg er rigtig
glad for at være blevet formand i
TGB, og jeg ser frem til, at vi får
nogle gode år sammen, hvor vi sætter
klubbens værdier i fokus!
Jeg glæder mig meget til at komme
rigtigt i gang med udviklingen af vores dejlige klub!

TGB's nye formand
Nikolai Lundstrøm
glæder sig til arbejdet i
klubben og vil
videreføre udviklingen
og visioner for klubben.
Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Velkommen til årets 1. udgave af
Klatten, som er årgang 39.
Tirsdag den 25. januar 2022 holdt
klubben sin ordinære generalforsam
ling. 4 nye bestyrelsesmedlemmer
blev valgt ind. Velkommen til klub
bens
nye
formand
Nikolai
Lundstrøm,
Mathilde
Tambour
Johansen, Rasmus Lundstrøm og
gensyn til Per Fyhr. Det er godt med
nye ansigter i ledelsen, og redaktio
nen glæder sig til samarbejdet med de
nye folk.
Redaktionen takker for indlæggene
til dette nummer. Der er kun kommet
et indlæg fra et ungdomshold, men nu
står vi foran en spændende udendørs
sæson, hvor der kommer mange ople
velser fra træning, kampe, stævner og
ikke mindst socialt samvær. Vi for
venter fremover en masse indlæg fra
ungdommens trænere og ledere.

På facebook er der en jævn strøm
af aktuelle indlæg fra fodboldfolket.
Mediet er også et af verdens
hurtigste, men til gengæld også et,
hvor indlæg hurtig lander i glemme
bogen.
Vores klubblad Klatten er til gen
gæld et af verdens langsomste, men i
trykt form gemmes det for evig tid. I
klubben har vi samtlige udgaver, og
Toreby Lokalhistorisk Forening og
Arkiv får hver gang et eksemplar,
som de registrerer og opbevarer.
Foråret er kommet, og der venter
en masse sport og socialt samvær i
klubben til glæde for alle TGB'ere.
En sæson, der er fri for Corona og re
striktioner, så vi kan få vores frihed
tilbage.

God sæson!
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TGB’s Generalforsamling
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 25. januar 2022 afholdt Toreby-Grænge Boldklub sin
ordinære generalforsamling i klubhuset.
Formand Morten Refnov bød velkommen, og efter at klubsangen var
afsunget, blev Kurt Møller Jakobsen
valgt som dirigent. Han udpegede
Morten Wilkki og Mogens Mika som
stemmetællere.
Årets træner/leder pris 2021 gik
velfortjent til Renè Kok.
Den 1. marts åbnede regeringen,
fortsatte Morten, så vi igen kunne
komme ud og spille fodbold, men banerne skulle først være klar, derfor
var det alternative træningsmetoder,
der kom i brug.
Bolden ruller også ONLINE i vores nye E-fodbold afdeling. Der trænes på de to 2 gaming arenaer.
I april overgik klubben til automatisk kontingent opkrævning. Dette har
gjort det noget lettere at få opkrævet
kontingent samt få ryddet op i medlemslisten. Der blev sendt mail ud til
alle medlemmer og kontaktpersoner.
Det er vigtigt, man husker at opdatere
sin mail adresse under mitDBU.dk, så
mails vedr. kontingent sendes til de
rigtige.
DBU`s fodboldskole blev afholdt i
uge 26.
Klubhusets udvendige træværk har
fået en omgang maling, og vores arbejdsomme folk under ledelse af

Anders Ringsing, Brian Hansen og
Lars Hansen skal have stor tak.
Til trods for lukket klubhus, så har
der været gang i den helt store makeover gennem 2021. Vi er langt fra i
mål, men vi kan være mere end tilfredse med det, der er nået.
Der er fjernet kalk, renset tæpper
og stole og blevet malet inde og ude.
Tak til fodbold fitnisserne og herresenior.
Vi har fået vores æresmedlems
væg op, nyt stadions lydanlæg, som
Støtteforeningen har givet klubben og
lysbanen er blevet renoveret af kommunen.
TAK til alle, som har hjulpet til det ville ikke være muligt uden jer.
Den 16. september blev der planlagt fælles træning for alle ungdomsspillere. Træningen var planlagt og
udført af vores unge seniorspillere.
50 fodboldglade drenge og piger
fra U7 til U14 var mødt op. Træningen startede med fælles opvarmning
af Marina, som er fitness bokseinstruktør.
Fællestræningen blev gentaget
torsdag den 14. oktober, og den sluttede med en tur i pølsevognen, der
var opstillet foran klubhuset. Arrangementet blev støttet af Guldborgsund Kommunes Startskudspulje.
Lørdag den 2. oktober blev det traditionelle Fair Play stævne under
DBU afhold på vores anlæg. Trods
regnvejr mødte 1.200 fodboldspiller,
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trænere, forældre, bedsteforældre og
søskende op.
Morten Refnov sendte en stor tak
til Støtteforeningen for igen at holde
en kæmpe ungdomsafslutningsfest,
der blev gennemført med stor succes
og masser af hygge årgangene imellem.
Efteråret 2021 blev også året, hvor
flere af klubbens hold sluttede med at
vinde deres rækker. Dem, der ikke
vandt deres rækker, fik nogle rigtig
flotte placeringer - stort tillykke til jer
alle.
Desværre blev det ikke muligt at
afvikle vores 2. juledagsstævne GULDBORGSUND CUPPEN. Det
var på grund af corona restriktioner,
men mon ikke det bliver muligt, at vi
fejrer 50+2 års jubilæum i 2022.
Formanden takkede alle personer
for det arbejde, de har gjort i 2021.
Der var også en tak til bestyrelses
kollegerne.
Morten Refnovs sidste ord var, at
han håbede, at man behandler den
nye bestyrelse med respekt og accepterer deres beslutninger, og bakke op
om den nye konstellation, der kommer i bestyrelseslokalet. Morten opfordrede også til, at man henvender
sig direkte til formanden eller andre
bestyrelsesmedlemmer, hvis man har
spørgsmål eller forslag til klubben, og
ikke brokker sige i krogene og spreder dårlig stemning i klubben.
Kasserer Lene Hartmann Andersen
fremlagde regnskabet for året 2021,
der viste et mindre overskud.
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Morten Refnov tv aflægger her sin
sidste beretning som formand for
Toreby-Grænge Boldklub.
Næstformand Bjarne Møller Boesen
lytter koncentreret til.

Foto. Preben Arildsen

René Kok tog ordet og roste bestyrelsen for, at klubben førte en fornuftig økonomisk forsigtighedspolitik.
Med henvisning til reservefonden og
bankbeholdningen spurgte René, om
klubben havde en målsætning for
klubbens økonomi. Formanden svarede, at bestyrelsen havde drøftet, om
man kunne indfri prioritetsgælden og
optage et mere fordelagtigt lån til nye
vinduer i klubhuset.
Generalforsamlingen
uændret kontingent.

besluttede

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
- Adam Dreyer - genvalgt
- Bjarne Boesen - genvalgt
- Morten Refnov - ønskede ikke genvalg
- Nikolai Lundstrøm – nyvalgt
Valg til bestyrelsesrepræsentant:
- Jonatan Jørgensen – ønskede ikke
genvalgt
- Mads Blak – udtræder efter 1 år
- Thomas Wulff – udtræder efter 1 år
- Rasmus Lundstrøm – nyvalgt
- Mathilde Tambour Johansen –
nyvalgt for 1 år
- Per Fyhr – nyvalgt for 1 år
Valg af suppleanter:
- Morten Wilkki – genvalgt
- Jonatan Jørgensen – nyvalgt

Valg af revisor:
- Preben Arildsen – genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
- Flemming Petersen – genvalgt
Der var ingen bemærkninger under
eventuelt, men formanden tog ordet
og der blev uddelt kurve til medlemmer, der i 2021 havde gjort en ekstra
indsats i klubben. Læs på siderne 34
og 35.
Generalforsamlingen lukkede med
klubsangen og et 3-foldigt hurra.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret som følger:
- formand Nikolai Lundstrøm
- næstformand/sekretær Bjarne Møller Boesen
- kasserer Lene Hartmann Andersen
- seniorformand Rasmus Lundstrøm
- ungdomsformand Peter Stryhn

Der var god stemning under spisningen før generalforsamlingen.

Foto: Preben Arildsen
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TGB skifter tøjmærke
Af Adam Dreyer
Efter at have spillet i Nike i rigtig
mange år skifter vi nu til Craft. Nike
er stoppet med at producere den mørkegule TGB farve, og vi har derfor
været nødsaget til at finde et andet
tøjmærke, som kunne dække vores
behov.
Efter mange forskellige prøver og
tilbud er valget faldet på Craft, bl.a.
fordi de har en virkelig flot trøje,
men også fordi de har et godt sortiment ift. vores behov til trænere, ledere og ikke mindst spillere i alle
størrelser. Desuden har leveringstiden også været meget vigtig for os.
Vi oplevede i 2021 store problemer
med at få tøj fra Nike, fordi der var
logistiske udfordringer, dette skulle
vi nu meget gerne undgå.
Vi håber alle bliver glade for det
nye tøj, som langsomt vil blive implementeret. Det betyder samtidigt,
at der i en periode vil være nogle
hold, som stadig spiller i Nike og andre, som er skiftet til Craft. Udskiftningen sker løbende, når der er behov
for nyt tøj, eller et hold skifter
sponsor.
Vi har valgt at fortsætte med
Sportigan Læder & Sport i Sakskøbing som leverandør, ganske enkelt
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fordi de gav os det bedste tilbud, og
der skal lyde en stor tak til Jan H.
Petersen fra Læder & Sport for at reagere så hurtigt og skaffe et utal af
forskellige sæt tøj, som kunne prøves.
Det skal samtidigt nævnes, at alle
medlemmer af TGB får 25% på alt
Craft, som købes igennem Sportigan
Læder & Sport i Sakskøbing.

Seniorformand Rasmus Lundstrøm
viser det nye spillersæt.

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 Støtteforenings Generalforsamling

Af Preben Arildsen
Formand Morten Wilkki bød de 20
fremmødte medlemmer velkommen
til den ordinære generalforsamling,
der blev afholdt den 25. januar 2022 i
TGB’s klubhus.
Kurt Møller Jakobsen blev valgt
som dirigent, og han udpegede Morten Refnov og Bjarne Boesen som
stemmetællere.
I formandens beretning sagde Morten Wilkki bl.a., at årene 2020 og
2021 har været år, vi ikke har set før,
og kan beskrives, som den engelske
dronning har udtrykt det, ”Annus horribilis”.
Foreningens primære formålsparagraf, som er at støtte ungdommen, har
på alle punkter været udfordret med
løbende nedlukninger. Det har bevirket mindre tilskud og deltagere til
fodboldskole og ingen stævner, hvorfor vi har haft markant færre omkostninger end sædvanligt. Derfor var
glæden ekstra stor, da vi afholdte en
meget succesfuld ungdomsafslutning
i oktober. Selvom deltagerantallet ikke slog rekord, var det en kæmpe fest
for alle.
Det har været lettere end
sædvanligt i 2021 at få opbakning til
omdeling af reklamer, og vores kassebeholdning har aldrig været større
end nu, så gode ideer er velkomne
På andet år har vi omdelt reklamer
for DanBolig, og det har forløbet tilfredsstillende med god opbakning.

Salget af julekalendere har igen
været en succes og bidraget med kr.
34.000 til kassen.
I 2019 donerede vi et nyt
højtaleranlæg til anlægget, og det er
nu taget i brug. En stor tak til Lollandsfonden og Nordeafonden. Også
tak til Karsten Kolters, der har lavet
rammerne til masterne til beskyttelse
fra vildfarne bolde.
Et VEO2 anlæg blev doneret ved
træner/leder/sponsor festen. Det kan
tages med til kampe og filme kampe,
træning m.m., som derefter kan
analyseres.
Bestyrelsen har stadig fokus på at
støtte klubben og medlemmerne,
hvorfor der løbende tænkes over nye
måder at øge vores indtægter. Foreningen håber på fortsat villighed, når
vi spørger om hjælp.
Formanden takkede sin bestyrelse
og alle de mange frivillige, der har
brugt mange timer på, at vi alle kan
nyde godt af det sort-gule fællesskab.
Kasserer Tage Hansen fremlagde
årsregnskabet for 2021 med et pænt
overskud på kr. 62.407,91. Det store
overskud skyldes til dels, at klubben
har været lukket ned i perioder og
indtægten på reklameomdelingen er
den største i foreningens historie.
Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Generalforsamlingen besluttede, at
kontingentet er uændret med min.
150,00 kr./år.
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Fra venstre: Anders Ringsing, Malene Antonisen, Morten Wilkki, Tage
Hansen, Henriette Romanski, Jan Petersen, Gitte Møller Jakobsen og Kurt
Møller Jakobsen.

Foto: Preben Arildsen

Valg til bestyrelsen:
- Sacha Kallestrup - ønskede ikke
genvalg
- Lene Peiter Aalborg - nyvalgt
- Morten Wilkki - genvalgt
- Malene Antonisen - genvalgt

Formand med ansvar for omdeling af
reklamer mv.:
Morten Wilkki

Valg af suppleanter:
- Henriette Romanski -genvalgt
- Christel Romme Hansen - genvalgt

Kasserer:
Tage Hansen

Næstformand/sekretær:
Malene Antonisen

Ansvar for ungdomsafslutning:
Malene Antonisen og Gitte Møller

Valg af revisor:
- Preben Arildsen - genvalgt
Valg af revisorsuppleant:
- Flemming Petersen - genvalgt

Ansvar for julekalender:
Jan Pedersen og Lene Pejter

Der var ingen bemærkninger under
eventuelt, og herefter kunne formanden lukke generalforsamlingen med
tak for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Menigt medlem:
Anders Ringsing
Suppleanter:
Christel Romme
Henriette Romanski
13
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NEM MÅDE 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 ordningen, og din regning bliver IKKE 6%
større.
OK-BENZIN
Du kan nu direkte støtte TGB ved at bruge TGBs hjemmeside - www.info-tgb.dk.
På hjemmesiden kan du bestille et ok-benzinkort, således at du støtter TGB direkte,
når kortet bestilles via hjemmesiden.
DANSKE SPIL
Du kan også ved at bruge linket på hjemmesiden støtte TGB, hver gang du spiller
lotto, odds og tipper mv.
DanCenter
Har du eller kender du en, der har sommerhus til udlejning, så kan du leje det ud
gennem DanCenter, og du støtter Toreby-Grænge Boldklub med kontanter. #Ring til
Dorte Bjerg Nielsen, DanCenter, på tlf. nr. 25 27 80 58.# Du kan også se annoncen på
TGBś hjemmeside under STØT TGB.

Støtter du vore sponsorer/annoncører - støtter du også
TGB
Ta et kig på www.tgb-info.dk
Med venlig hilsen
TGB
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Din lokale fagmand

Skal din cykel have et
eftersyn, eller er den
gået i stykker?

Nygade 15
4800 Nykøbing F

Vi henter og bringer
uden ekstra
omkostninger!

Tlf.: 54 85 13 06
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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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Martin Ørsted Rasmussen har valgt at stoppe som træner
Af Stine Bendsen
Martin har været træner i TGB i
over 10 år. Han startede med et U6
drengehold, som han fulgte til de
blev U14. Han gjorde ALT for at skabe et godt sammenhold både blandt
spillere og forældre og var med dem
på flere ture til Vildbjerg og Søndersø
Cup og et par gange til Tyskland.
Der er ingen tvivl om, at det var en
svær beslutning at slippe drengene!
MEN at være træner for et pigehold
måtte også prøves, og her slutter det
også. Han har stået for at få en lille
pigeafdeling til at vokse, i et tæt samarbejde med klubbens andre pigetrænere, og som pige koordinator har
han arbejdet hårdt for at få pigefodbolden på programmet i DBU.

Det var også Martin, som mente, at
der skulle Fodbold fitness for kvinder
på programmet i TGB.
Dette hjalp han de to trænere
Christina og Stine i gang med, og
man må sige, at projektet lykkedes.
Her 5 år efter eksisterer holdet stadig,
og så har han været “gæstetræner” et
par gange.
Vi vil godt takke Martin for de
mange 1000 timer, han har brugt på
TGB. Og han er jo ikke færdig. Han
er stadig aktiv spiller, og vi vil helt
sikkert se ham på sidelinjen, når der
skal heppes på resten af familien.
Og så er Martin stadig manden bag
vores hjemmeside. Tak for det fantastiske samarbejde :-)

Martin Ørsted reglementeret påklædt, da han optrådte som gæstetræner til
Fodbold fitness for kvinder.
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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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Herre Senior

orienteringsløb. Her skulle der bl.a.
Af Mathias Andersen
Opstarten til forårssæsonen har for bygges en bioark, båre, løses morseherre senior afdelingen allerede været koder m.m.
i gang i 2 måneder. Allerede på årets
Sidste stop inden klubhuset var
4. dag mødtes vi for første gang.
Toreby Hallen, hvor vi skulle igenJanuar måned bød på boksetræning nem en omgang fitness dans. Og ini Sydhavsøernes Bokseklub to gange struktøren hun var vildt imponeret,
om ugen. Her blev der svedt godt efter vi havde været igennem en tiigennem og knoklet hårdt, for at få mes session.
bygget på den fysiske del. Herefter
Aftenen sluttede i klubhuset med
har den stået på træning to gange om hygge og quiz lavet af Dan Petersen.
ugen på kunsten i NFC. Fokus har Tak til JohnJohn for at levere mad i
indtil videre været den fysiske del topklasse. Tak til Ilse for at sørge for
samt få skabt et udtryk, hvor ag- morgenmad m.m i klubben, og sidst
gressivitet er nøgleordet. Vi har også men ikke mindst en stor tak til Stine
fået spillet tre træningskampe mod og Käthe, uden jeres hjælp havde det
henholdsvis Nyråd/Langebæk Allian- ikke været muligt med sådan et fantacen, FC Nakskov LF og NAB S1. Al- stisk arrangement.
le tre kampe er blevet tabt med et
enkelt mål, men vigtigst af alt er, at
de ting, som der arbejdes med på træningsbanen, er noget vi ser en udvikling i.
Lørdag d. 5. marts 2022 havde vi
arrangeret et socialt arrangement for
hele seniorafdelingen. Dagen startede
med morgenmad i klubben, hvorefter
bussen bragte os til Vordingborg Kaserne, hvor militærbanen skulle gennemføres. Instruktøren på banen var
ingen ringere end en tidligere TGB
spiller “Mathias P”. Her var folk delt
ind i 4 hold, og der blev givet gas.
Der var også nogle, der fik overvun- På fodboldbanen er det vigtigt med
det nogle grænser.
samarbejde og balance. Øvelserne
Bussen kørte os videre til Spejder- indgik i træningen.
Foto: Käthe Pedersen
ne i Nr Alslev, hvor der var arrangeret
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ned med fodbold og Alex Segers har
lagt støvlerne på hylden.
Målsætningen for foråret er, at vi
forsat skal udvikle på de mange unge
spillere, vi har omkring LF serien,
samt gøre alt for, at det også hedder
Lolland Falster Serien, når efterårssæsonen bliver sparket igang.

Til- og afgange.
Vi har fået tilgang af Magnus Larsen (Målmand) og Magnus Svensson.
Ligeledes var Andreas Duus vendt
hjem fra militæret, men det værst
tænkelige skete i vores sidste træningskamp, her var Duus så uheldig
at brække anklen, der gør ham
ukampdygtig det næste lange stykke
tid, rigtig god bedring fra alle til ham.
På afgangssiden er Christian Meldal rejst til København, Mikkel Lønberg er i militæret, Henri Doxi er
flyttet, Jonatan Jørgensen har droslet

Sidste stop ved det sociale arrangement var Toreby Hallen til en omgang
yndefuld Fitness dans.

Foto: Käthe Pedersen
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OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
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Farvel og tak…

Af Preben Arildsen
En stor tak for din indsats for TGB.
Sådan lød indledningen, da næstformand Bjarne Boesen ved generalforsamlingen holdt sin afskedstale til
formand Morten Refnov, der har valgt
at stoppe i bestyrelsen.
Boesen fortsatte og sagde bl.a., at
da Morten startede i bestyrelsen i
2014, fik klubben ikke bare en person, men en hel families indsats, hvor

der er brugt et utal af timer på bestyrelsens opgaver og praktiske ting.
Siden 2017 har Morten været formand. En formand, som vi har kunnet
være stolte af i TGB og som i den
grad har sat os på fodbold landkortet.
Morten Refnov er kendt som en
engageret og dygtig samarbejdspartner i DBU, kommunen og de andre
LFBU-klubber.

Afgående formand Morten Refnov tv modtager en pæn kurv af næstformand
Bjarne Boesen ved generalforsamlingen.

Foto: Preben Arildsen
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nogen, som mener, at man skulle have
taget en anden beslutning, men mange gange træffer bestyrelsen beslutninger på grund af lovgivning og
regler, hvilket ikke altid har fået forståelse fra medlemmerne.
Bjarne Boesen takkede den afgående formand for det lange seje træk,
han har taget for TGB, hvor han altid
havde klubbens værdier i højsædet.
Næstformanden sluttede sin tale
med håbet om, at TGB må få glæde af
Morten i mange år fremover med trænergruppen omkring førsteholdet.
redaktionen
takker
Klattens
Morten Refnov for et godt samarbejde. Morten har altid meget velvilligt stillet sig til rådighed og svaret på
det, vi har spurgt om.

Formandsperioden de sidste år har i
den grad har været præget af Corona,
og det har betydet utroligt mange og
lange timer med at administrere de
rigtig mange Corona tiltag og ændringer, som er kommet i en lind strøm
igen og igen. Mange formænd har
måttet give op på den opgave, men
Morten førte os sikkert igennem
stormen, så vi kom helskindet ud på
den anden side.
Manglende forståelse for bestyrelsens beslutninger har været et af de
fokuspunkter, Refnov har haft i sit
formandskab. Det er ikke en dans på
roser at være formand. Morten har
utroligt mange gange opfordret til at
tale med og ikke om.
Når bestyrelsen mødes, og der bliver taget en beslutning, så er der altid
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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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Årets ildsjæl
Af Morten Refnov
I bestyrelse valgte vi som bekendt
en ny pris, som vi kan uddele, når vi
finder det passende, når vi mener, der
er nogen, som fortjener et ekstra klap
på skulderen for deres arbejde i klubben, både som træner – leder – forældre – spiller – eller bare frivillig,
Denne anerkendelse valgte vi at kalde Årets ildsjæl.
I år blev vi i bestyrelsen enige om,
at der er en person, som fortjener et
ekstra skulderklap. Personen står al-

tid klar til at hjælpe med diverse gøremål i og udenfor klubben – han er
foregangsmand til arbejdsdage –
spiller veteran – Old Boys og serie 2,
hvis han bliver spurgt. Han er medlem af støtteforeningen og et kæmpe
aktiv for klubben.
Stort tillykke og tak for den indsats, du lægger i klubben.

Anders Ringsing

Anders Ringsing th modtager af formand Morten Refnov en rigtig velfortjent
kurv som tak for den store indsats, han gør for klubben.

Foto: Preben Arildsen
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Tak for kampen

Af Morten Refnov
Bestyrelsen vil gerne sige tak til to personer, som har valgt at lægge støvlerne
på hylden – både aktivt og som træner.

Merete Petersen:
Merete har spillet i klubben i
mange år, og har i mange år stået i
spidsen for Old Ladies, og ført
dem til vinder af rækken flere gange. Hun har sørget for, at de unge
piger/kvinder i klubben, som har
været med oppe omkring The Old
Ladies, altid er blevet modtaget
med åbne arme.
Merete Petersen får her en flot
vingave af formand Morten
Refnov.
Foto: Preben Arildsen

Dan Petersen:
Dan startede som spiller i TGB i
1976. Han har været med som
spiller på stort set alle hold og
spillede på LFS som 35 årig.
Dan har været en del af både
Master Veteran og Veteran de seneste år og været træner for flere
hold, både drenge, damer og herrer.
Susanne Petersen modtager gaven på Dans vegne af formand
Morten Refnov.
Foto: Preben Arildsen

Stor tak til jer begge. Vi håber fortsat at se jeg på lægterne, når
der er kampe i klubben.
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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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Forårsstart for U6 (2016) og U7 (2015)

Af Marc Pabst og Winnie Refnov
Forårssæsonen starter snart op udendørs for U6 og U7, hvilket vil betyde,
at vi spiller på banerne ved SundSkolen. Da de yngste samtidig skal starte i
skole, vil de få en blødere opstart. U6
vil træne 1 dag om ugen for også at have energi til skolestart, men efter
sommerferien vil der være mulighed
for træning 2 gange om ugen. Træningen vil være hver onsdag sammen med
U7.

For U7 vil der være mulighed for at
træne 2 gange om ugen, som bliver
mandag og onsdag.
Som noget nyt, vil træningen være i
SFO-tiden fra kl. 15:00-16:00. De vil
blive hentet i SFO og fulgt ned til fodboldbanerne af træneren.
Træningen vil blive varetaget af
ungdomstræner Marc Pabst, som selv
har en søn på holdet, og ungtræner
Nicklas Kristensen som går i 9. klasse
på SundSkolen.

Forrest fra venstre: Træner Marc Pabst, Liam Damgaard, Njord Refnov,
Danstan Jensen, Luka Millarch og Louie Rodney.
Bagerst fra venstre: Ungtrænerne Lucas Jørgensen og Nicklas Kristensen.
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Fokus vil være på, at alle kan spille
fodbold, og sammen er vi stærkere. Vi
styrker fællesskab og kammeratskab
igennem flot fodbold.
Lyder det som noget jeres søn kunne
være interesseret i, så skriv til
pabst_01@hotmail.com, mobil 22 94

88 05 eller mød op i Toreby Hallen
fredag kl. 16:00, hvor U6 og U7 træner
indendørs sammen med Små Sko.
Sidste indendørstræning vil være
fredag i uge 14 og de nye træningstider
efter påske vil som nævnt være mandag
og onsdag fra kl. 15:00 til 16:00.

U7 drengene til fodboldstævnet i Maribo hallerne.
Bagest fra venstre: Træner Marc Pabst, ungtrænerne Lucas Jørgensen og
Nicklas Kristensen.
Forrest fra venstre: Mikkel Rysgaard, Frede Pedersen, Villads Erdmann og
Aske Pabst.
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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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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. maj 2022
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub
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Julen er overstået, men
kravlenisserne fortsætter.
Her ved herre seniors
sociale træningsarrangement lørdag den 5.
marts 2022 på Vordingborg Kasernes militærbane.
Fra venstre: Andreas
Duus Holm, Jonas Toft
Bjerrum og Loller
Nielsen.
Foto: Käthe Pedersen

