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Arbejdsdagen blev sat til lørdag den 6. august
2022, hvor der blev arbejdet igennem med diverse
klargørelser til eftersæsonen 2022.
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Nu rinder tiden snart ud for

TGB’s 99. år, og næste år fylder vo-
res dejlige klub 100 år.
Det er en begivenhed, der skal

fejres med pomp og pragt, og fest-
udvalget arbejder på højtryk for at få
et arrangement på benene. Her i
bladet kan du læse om, hvad udvalget
foreløbigt har planlagt.
Vi kan se frem til en dejlig uge 20

næste år, især når vi ser hvilke aktivi-

teter, der er på Toreby-Grænge Bold-
klubs anlæg. Lige fra de mindste til
de ældste medlemmer er der planlagt
aktivitet, og socialt samvær er i høj-
sæde.
Redaktionen ønsker alle en fortsat

god sæson og håber, at vores hold
stadig klarer sig godt i de forskellige
turneringer, og den gode stemning og
atmosfære i klubben fortsætter.
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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



6

Pant donation
Af Preben Arildsen
I TGB har vi mange unge medlem-

mer, der har den rigtige klubånd og
kun vil klubben det bedste, også øko-
nomisk.
Det gælder især Nicklas Kristen-

sen, som også er den ubestridte bed-
ste julekalender sælger. Nicklas
arbejder i Føtex, og han har overbe-

vist butikschefen om, at de kunder,
der benytter flaskeautomaten, skal
have mulighed for at donere deres
pant til TGB.
Aftalen gælder fra 1. september

2022 til 31. august 2023.
En stor tak til Nicklas Kristensen

for at lave pant aftalen, og vi håber,
det vil give en masse penge i
klubkassen. Også tak til Føtex.
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Som Stine skrev i forrige nummer
af KLATTEN, er der nedsat et ju-
bilæumsudvalg, som arbejder med at
sammensætte et program i forbin-
delse med fejring af TGB’s 100-års
Jubilæum næste år.
Udvalget består af:
Stine Bendsen, Peter Stryhn, Mat-

hilde Tambour Johansen og Lene
Hartmann Andersen (alle fra TGB’s
bestyrelse) samt Susanne & Dan Pe-
tersen, Käthe Pedersen, Anja Palle,
Stig Romme, Jens Holck, Nicklas
Brandt Eriksen og Sonja Wiell.
Vores mål er at lave forskellige ak-

tiviteter i jubilæumsugen (uge
20/2023), så vi alle – både børn og
voksne – får mulighed for én eller
flere oplevelser til minde om det flot-
te jubilæum.
Vi har vendt mange muligheder.

Der kommer utallige gode idéer på

bordet, når mennesker med forskelli-
ge indgangsvinkler til TGB mødes på
tværs.
Vi har selvfølgelig været nødt til at

begrænse os, da alt har en pris. Øko-
nomien, herunder hjælp fra velvillige
sponsorer, samt den altid store af-
hængighed af frivilligt arbejde er
noget vi må forholde os til.
Vi håber at blive taget godt imod,

når vi rækker hånden ud efter din
hjælp … og hvis du selv byder ind,
står vi klar.
Nu vil vi gerne løfte sløret for nog-

le af de aktiviteter, som vi arbejder
med planlægning af, så I hurtigst mu-
ligt kan sætte store krydser i kalen-
deren. Udover disse 4 hovedpunkter
er der flere bolde i spil.

TGB’s 100-års Jubilæum den 16. maj 2023
Jubilæumsudvalget løfter sløret for jubilæumsugen.
Af Sonja Wiell
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Facebook-gruppe:
I forbindelse med Jubilæumsfesten,

har Mathilde oprettet en gruppe på
Facebook: TGB 100 år, så vi kan ha-
ve et fælles forum for nuværende og
tidligere TGB’ere, som er potentielle
deltagere i Jubilæumsfesten.
Under begivenheden TBG's 100 års

jubilæumsfest har du allerede nu mu-
lighed for at tilkendegive, om du øn-
sker at deltage i festen.
Er du ikke allerede medlem af

gruppen? Så skynd dig at søge om
medlemskab.
Vi glæder os til at dele meget mere

med jer, og ikke mindst glæder vi os
til en helt fantastisk jubilæumsuge i
maj 2023.

Sportslige hilsner fra
TGB’s 100-års Jubilæumsudvalg

Program for fejring af TGB’s 100-års jubilæum:

Tirsdag den 16. maj 2023 (selve jubilæumsdagen):
Reception i TGB’s klubhus

Torsdag den 18. maj 2023 (Ungdommens dag):
Champions League turnering på TGB’s anlæg

Fredag den 19. maj 2023 (en-dag-for-alle):
? afventer … udmeldes januar 2023

Lørdag den 20. maj 2023 (voksenevent*):
Jubilæumsfest i Toreby-hallen
*)Nuværende og tidligere TGB’ere min. 18 år
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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 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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Store Legedag
Af Lissi Carlsen
Søndag den 4. september arrange-

rede de lokale foreninger i Toreby
sammen med rigtig mange frivillige
Store Legedag.
Det var 28. gang og på pladsen var

der 35 spændende aktiviteter, som
blev brugt af de mange børn og voks-
ne, der kom og deltog.
Hoppepude, ansigtsmaling, sæbe-

bobler, popcorn på snor……….og så
videre.
Vi skønner, at der var omkring 700

deltagere.
Glidebanen var populær hos de små.

Foto: H. C. Carlsen

Hyggen omkring bålet og snobrød
tiltrak mange.

Foto: H. C. Carlsen

Flot akrobatik på hoppepuden.
Foto: H. C. Carlsen
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Årets træner/leder/frivillig 2022

Af Stine Bendsen
I TGB har vi kun dygtige og en-

gagerede trænere/holdledere og frivil-
lige. De er med til at udvikle vores
spillere og drive klubben.
At være træner og frivillig kræver

meget tid - tid vi sætter stor pris på,
de bruger i TGB! Nu er tiden kom-
met til, at vi skal finde årets træ-
ner/leder/frivillig 2022. Derfor
opfordrer vi jer trænere, spillere,
medlemmer, forældre og frivillige til
at indsende en beskrivelse af den træ-
ner/holdleder/frivillig, som I mener
har fortjent den i år.

Vandrepokalen blev i 1988 skæn-
ket af Jytte og Arne Sühler. Arne spil-
lede 1986 til 1988 som Old Boys i
TGB, og blev så glad for klubben, at
han donerede pokalen.

Forslag til titlen sendes til:

stinebendsen28@gmail.com

senest den 10. oktober 2022.
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Af Adam Dreyer
Vi har indgået en sponsoraftale

med Spar Nord Lolland Falster, som

spænder bredt i hele klubben. Ban-
kens logo sidder allerede nu på ryg-
gen af alle kamptrøjerne på klubbens

TGB og Spar Nord
indgår historisk samarbejde

På billedet ses fra venstre: Privatkunderådgiver Anne Deichmann Hergot,
privatkundemedarbejder Helena Rask Larsen, bankdirektør Brian Skov
Henriksen og TGB's formand Nikolai Lundstrøm.
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1. hold, desuden har de en reklame-
bande, som snart kommer op og hæn-
ge på klubbens stadion.
Udover de 2 mere håndgribelige

sponsorater har de også tilføjet mid-
ler til at udvikle sammenholdet i
klubben, hvilket betyder, at vi 3 gan-
ge om året kan arrangerer fælles-
spisning for alle klubbens
medlemmer for en lille egenbetaling.
Dette er virkelig noget, som binder
klubben sammen fra yngste til ældste
medlem.
Første fællesspisning blev gen-

nemført den 9. august med en kæmpe
succes og mere end 100 deltagende
medlemmer. Også Spar Nord deltog
ved Brian, Helena og Anne, der også
havde konkurrencer med – hvilket i
særdeleshed faldt i god smag hos de
yngste.
Næste fællesspisning er planlagt til

tirsdag d. 11. oktober, og som noget
nyt er også forældre velkommen. Til-
melding kan ske hos Ilse i cafeteriet
eller hos din træner.

Desuden har vi lavet en aftale, som
gør, at hver gang et medlem af TGB
booker et møde med banken, får
klubben ubeskåret 500 kr. Dette er
uanset, hvad der kommer ud af
mødet, så vi kan kun opfordre alle
vores medlemmer over 18 år til at
tage et møde med Spar Nord Lolland
Falster, Hollands Gaard 10, 1. sal,
4800 Nykøbing F.

Husk at booke mødet på
nedenstående link.

https://sparnord.typeform.com/TjenPengeTGB
eller
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Nygade 15
4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 85 13 06

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

Vi henter og bringer
uden ekstra
omkostninger!

Din lokale fagmand
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“Fitnisserne” Anno 2022 still going strong
Af Christina Ørsted Rasmussen
Der kunne i april 2022 fejres 5 års

jubilæum for Fitnisserne. Da vi star-
tede april 2017, mødte der over 25
kvinder op til 1. træning med en re-
præsentant for Bevæg dig for livet og
DBU. Trænerteamet skulle introduce-
res til det nye koncept, og de mange
kvinder, der var mødt op, havde en
god træning. Efterfølgende har træ-
nerteamet gennemgået en fodbold fit-
ness uddannelse.
Opstarten var så stor en succes, at

der blev lavet et større indlæg på
DBUs hjemmeside og nyhedsbrev
omkring TGB. Dette var, hvad repræ-
sentanten fra Bevæg dig for li-
vet/DBU skrev om Fitnisserne:

”TGB (TorebyGrænge Boldklub) la
vede i foråret en aftale med Martin
om at opstarte Fodbold Fitness, på
trods af at klubben i lang tid ikke
havde haft et decideret kvindehold
(ret mig hvis det er forkert Martin).
Martin Boesen DBU Lolland Falster
og undertegnede blev så enige om, at
jeg satte bilen i gear og tog en tur til
det sydlige og skulle være med til op
starten af holdet.

Mange gange undervejs i bilen var
jeg i tvivl om, hvor mange der kom,
og jo længere ud på "landet" man
kom, jo mere i tvivl blev man.
Men ved klubben blev jeg mødt af to

Det er en fornøjelse, at se de "unge" damer (Fitnisserne) træne på TGB's
anlæg.
Der bliver lagt flid og iver i at udføre de forskellige øvelser, for ikke at tale
om fodboldspillet.

Foto: Preben Arildsen
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glade og friske kvinder, samt Martin
Ørsted og en DBU LF ambassadør.
Og som tiden nærmede sig trænings
start kom der flere og flere kvinder,
indtil at vi til sidst stod mere end 25
kvinder, og jeg fik travlt med at smide
kegler op.

Kvinderne kom med et vidt forskelligt
udgangspunkt, men fælles var glæden
ved at mødes. Og allerede fra dag 1
var der godt gang i 3. halvleg.

Jeg er ikke helt opdateret på antallet
til træning i dag, men det var en suc
ces fra start af, og ikke mindst grun
det 2 enormt engagerede trænere,
samt Martin Ørsted fra klubben, der
virkelig gør sit for holdet.

Med Venlig Hilsen
Casper Boe Jensen
Bevæg Dig For Livet Konsulent for
Sjælland & LollandFalster”

Status på Fodbold Fitness i TGB er
nu i 2022:
Der har været et svingende antal

medlemmer, men der har været et
hold alle årene igennem. Det kan vi
være stolte af i TGB. Trænerteamet
har været rimeligt stationært og del-
tagerne er fantastiske til at byde ind
med indspark til træning. Vi har holdt
fast i konceptet med, at det kun er for
kvinder. Deltagerne på holdet kom-
mer stadig med forskelligt udgangs-
punkt, fælles er stadig glæden ved at
mødes, grine, lege og ikke mindst en
god omgang fodbold. 3. halvleg er
der stadig.
Holdet er altid åbent for nye med-

lemmer, så skulle du have lyst til at
være en del af et fantastisk hold, så
træner vi:

Udendørs:
* I TGB torsdag klokken 18.00-
19.30.
* Indendørs (fra efterårsferien):
I SundSkolens gymnastiksal.
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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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Arbejdsdag
Af Stine Bendsen
Lørdag den 6 august holdt besty-

relsen arbejdsdag i TGB, så klubben
blev klar til efterårssæsonen. Der
blev ordnet ude, malet, sat nye net i
målene og klippet hæk. Med hjælp

fra et par friske senior drenge, nåede
man det planlagte.
Vi glæder os til at tage arbejds-

handskerne på igen, sammen med ar-
bejdsgruppen til efteråret.

Uden mad og drikke, duer TGB ikke!
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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 før og nu...
Af Stine Bendsen
Efter en hård og svær forårssæson

med masser af nederlag og aflyste
kampe, skadede spillere og trænere,
som kæmpede hver uge for at stille
hold…
Det blev også en realitet, at begge

seniorhold skulle rykke ned, og det
var nye tider for en hårdt ramt herre
senior afdeling.
Imens trænere og spillere kæmpe-

de til træning og kamp, arbejdede be-
styrelsen hårdt på at finde nye
trænere til holdene.
Tidligere LFS træner Mathias An-

dersen, havde allerede først på året
meddelt, at han stoppede som træner
til sommer, ikke pga. resultater, men
der var en familie, der skulle priorite-
res.

Michael Petersen, ny træner efter
sommerferien, har fået gang i
senior afdelingen herre, hvor der
møder 30 - 40 spillere op til
træning.

Foto: Preben Arildsen

En almindelig træningsaften for herre senior, hvor der altid møder mange
spillere op.

Foto: Preben Arildsen
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Der var et træneremne, som var
meget interessant for TGB, og det gik
man benhårdt efter. Inden sommerfe-
rien kunne man med stor glæde præ-
sentere en ny trænertrio anført af
Michael Petersen i samarbejde med
Søren Nielsen og Henrik Romanski.
Vores efterskole drenge er tilbage

i TGB sammen med andre tidligere
spillere og med de faste drenge er der
virkelig gang i den på træningsbanen.
Efterårssæsonen startede tidligt op.

Allerede midt i sommerferien blev
spillerne samlet til træning, og der
blev sat krav fra første møde. Arran-
gement og opbakning var nøgleorde-
ne, og man må sige, at dette igen er
fundet. Mellem 25 og 40 mand

møder til træning hver gang på træ-
ningsbanen.
Sammen med klubbens 2 x 8-

mands hold har vi igen en stærk seni-
orafdeling, som i fællesskab hjælper
hinanden med at stille hold, er sociale
på tværs af holdene, og som hjælper
klubben med forskellige opgaver.
Det bliver spændende at følge alle

4 hold videre i efterårsturneringen,
deres udvikling og sammenhold.
TGB glæder sig over samarbejdet

med Michael Petersen, Søren Nielsen
og Henrik Romanski og deres samar-
bejde med Martin Frandsen, Simon
Svensson, Jeppe Hald og Mathias
Boesen.

Søren Nielsen, assistenttræner for
herre senior og gammel
Torebyspiller, der forlængst har
rundet sin senior tid, men stadig
kan forstærke 1. holdet, hvis der
er behov.

Foto: Preben Arildsen

Den nye træner trio.
Fra venstre: Henrik Romanski,
Michael Petersen og Søren Nielsen.
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OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
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Senior Herre 8M.
I sommeren 2020 fik TGB igen et

Herre Senior 8-mands hold, da Paul
Krogh Warrener og jeg Martin Møller
Frandsen sammen besluttede at give
det et "skud" efter længere tids skri-
veri/snak frem og tilbage.
Derefter gik starten på at få fundet

en masse spillere, så man inden
holdtilmelding til klubben og unionen
havde en stamme, så man ikke bare

meldte et hold til, inden man vidste
om der var spillere til det.
Paul og jeg er/var også selv med på

holdet, så vi var spillende trænere.
Der var heldigvis rigtig stor opbak-
ning, og der gik ikke længe, før 15-20
spillere allerede havde meldt, at de
var klar på at starte op.
Dette hold kører stadig med stor

succes i dag, og den store grundstam-

Bagerst fra venstre:
Tobias Mortensen, Henrik Steen Pedersen, Lars Pilborg, Brian Brandi
Christiansen, Nicolai Frederik Jakobsen, Tobias Skovbo Frederiksen og
spillende træner Martin Møller Frandsen.
Forrest fra venstre:
Stefan Andreas Birk Knudsen, Tobias Nørskov, Mads Strøh Winther og Nick
Hansen.
På billedet mangler Filmon Gufla Gebretnsae.

Sponsor: Jensen El Service
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me er stadig en del af holdet, hvor
flere er kommet til, og nogle er stop-
pet. Sådan går det jo i en fodbold-
klub. Flere af os er godt oppe i
30'erne, og nogle sågar i start 40'er-
ne, krydret med lidt yngre folk, og så
er der nogle Toreby-folk, som er ble-
vet en fast del af holdet - unge som
gamle. Mange fra holdet er kommet
udefra, de fleste fra NFC, lidt fra an-
dre klubber og nogle, som er startet
med at spille igen efter flere års pause
fra fodbolden. Man savnede at spille
fodbold igen, og have det sociale man
har omkring et hold, så det er uden
tvivl den altoverskyggende årsag til,
at dette hold så dagens lys for lidt
over 2 år siden.
Vi er i gang med den 5. sæson nu,

og de første 4 sæsoner har kastet 2
mesterskaber af sig med tilhørende
pokal, så det har jo bare været et
ekstra krydderi til det sociale, som vi
alle nyder at være en del af. Der er et
stort sammenhold på holdet, man ser
frem til at komme afsted til træning
og kamp. Dette gør bare lysten til at
fortsætte som spillende træner/holdle-
der endnu større. Pt er jeg selv om
holdet, og det har jeg været siden
Paul flyttede udenlands i december
2021, men jeg får en makker igen til
foråret, og det gør alt andet lige tinge-
ne noget lettere.
Vores 1. kamp spillede vi tilbage d.

1/8-2020 i Guldborg, som var en træ-
ningskamp, og derfra er det gået
stærkt derudaf. Holdet har siden star-
ten i 20' spillet over 40 kampe. Hol-

det nyder fortsat stor opbakning, så
jeg tror på, at dette hold kan fortsætte
i mange år endnu.
Det er fantastisk at være en del af

det store fællesskab i TGB, man kan
virkelig mærke, at der er mange
ildsjæle og klubfolk, som brænder for
klubben, og det er dejligt at se og væ-
re en del af. Så hvis ikke man skal
være træner for 8M-holdet, så tænker
jeg helt sikker man fortsætter med at
være aktiv spiller i klubben i flere år
fremover. I denne sæson er der faktisk
tilmeldt endnu et senior 8-mandshold
med en masse unge drenge, så fælles-
skabet fortsætter med at vokse og
vokse.

FORZATGB!

De bedste hilsner og på vegne af
8M - (nu hold 2)

Teamcoach Martin Møller Frandsen
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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

30,-
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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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U15 drenge
Af Per Fyhr og Johnny Hansen
Foråret og begyndelsen på

efterårsturneringen har budt på op og
“ned” ture resultatmæssigt, men gud-
skelov har det IKKE rokket ved hu-
møret eller sammenholdet i gruppen.
Drengene har alle forbedret sig indi-

viduelt, og ikke mindst som hold. Vi er
en trup, som aldersmæssigt spænder
over nogle årgange, dog er sammen-
holdet uden sidestykke.
Vi har set en hel del kammerater rej-

se eventyrlystne mod NFC, det er jo i
sagens natur både glædeligt og ligele-
des hårdt. Det har naturligvis været en
stor udfordring for vores årgang, men
med lidt tilgang står vi fortsat stærkt.
Det har dog sat os tættere sammen i
bussen.

Bussen kører i efterårsferien mod
Verona, vi skal nemlig til Limone
Cup. Drengene har lavet julekurve,
været til Madens Folkemøde og delt
reklamer ud i stor stil. Der skal lyde en
stor tak til alle forældre, brødre og sø-
stre og ikke mindst spillerne, som alle
har deltaget, svedt og til tider været
trætte af postkasser. OH good, vi
mangler en tur med reklamer.
Ved fælles indsats er det lykkes os

at tjene så mange penge, at turen kom-
mer til at koste en lille tusind krone
per spiller. Det er så flot gået.
På Johnny Hansens og egne vegne,

tak for en dejlig opbakning.

De unge U15 drenge talenter kæmper en brav kamp i turneringen.
Foto: Preben Arildsen
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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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Det nye herre 8 mands hold
Af Stine Bendsen
I det sene forår rettede et par unge

drenge henvendelse til TGB. De kun-
ne godt tænke sig at starte et 8-mands
herre senior hygge hold op i klubben.
De var en gruppe på 12, og de

havde allerede sponsorer til nyt tøj
klar.
I efterårsturneringen kunne TGB

melde 2 x 8-mands herre senior hold

til. De møder talstærkt op til træning,
og har fundet sig godt tilrette i klub-
ben. Desværre er det ikke blevet til så
mange kampe, da modstanderne har
trukket sig.
Vi byder holdleder Jeppe Hald og

Mathias Boesen og de nye spiller
velkommen i TGB.

Bagerst fra venstre: Kim Nielsen, Mads Emil Nielsen, Magnus
Kronborg, Mathias Boesen, Lukas Bjerre og Andreas Jensen.
Forrest fra venstre: Mads Holm, Jacob Christiansen, Jeppe Hald og
Gustav Tærkser.
På billedet mangler Mathis Mønbo.

Sponsor: Benny Nielsen Transport, Salon TOT og Funky Business
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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 27. november 2022
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Herre senior 1 var torsdag
aften den 25. august 2022
en tur i Nakskov.
Starter desværre med at
komme bagud 1-0, men
kommer stærkt igen og
vinder 1-4.
Der var debut til Søren
Nielsen (der også er
assistent træner) som
kunne spille side om side
med sønnen Loller Nielsen.




