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Klubbens velkomstskilt er flyttet fra klubhuset
til vejen ved indkørslen til parkeringspladsen.
Her bydes gæster velkommen til vores dejlige
klub.

Foto: Preben Arildsen
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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Så lykkedes det endeligt at få

udgivet Klatten nr. 2 2022.
Redaktionen var ikke sikker på,

at det ville lykkes, da vi dagen før
deadline ikke have fået et eneste
indlæg.
Efter en telefonsamtale med

Stine Bendsen, gik hun i gang
med sit netværk, og det resultere-
de i, at vi fik indlæg, så vi kunne
udfylde klubbladet.
Klatten nr. 2 er på 40 sidder,

som er det absolut mindste sidean-

tal, vi kan acceptere for at udsende
Klatten. Hvem gider læse et
klubblad kun med annoncer?
Så kære venner, hvis I ønsker, at

vores klubblad, der nu kører på
39. årgang, fremover skal udkom-
me, må vi bede om større velvilje
med at sende indlæg og billeder.
Alternativet vil vi være kede af.
Redaktionen håber på, at alt nok

skal gå, og TGB har 100 års ju-
bilæum næste år, hvor vi også ger-
ne vil udsende klubbladet.
Alle ønskes en god sommer.
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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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Mathias Andersen stopper som
1. holdstræner efter 2½ år

Af Stine Bendsen
Klubben vil godt takke Mathias for

hans dedikerede arbejde for TGB, ik-
ke kun som træner, men som klub-
mand! Det har bestemt ikke været en
nem opgave at være træner. Corona -
afgang af spillere, som skulle videre
med deres uddannelse - spillere, der
skulle aftjene deres værnepligt - ef-
terskole - mange skader og tabte
kampe, men Mathias har holdt hoved-
et højt og fortsat sin positive tilgang
til fodbolden, været forberedt til hver
træning og kæmpet en til tider svær
kamp for at stille med 14 mand. Ja,
han har selv taget spillertøjet på, når
der har været brug for det. Udover
rollen som træner, har han gået forrest
for at samle seniorafdelingen på tværs
af de 3 seniorhold, arrangeret fælles
boksetræning inden sæsonstart, og
stået i spidsen for en fælles opstarts-
tur i marts, hvor de blev udfordret fy-
sisk og mentalt med fællesskabet i
centrum.

Mathias har også været foregangs-
mand for fællestræning for ungdom-
men i efteråret 2021, hvor han
samlede ung-seniorerne for at træne
ungdommen. Har klubben spurgt om
hjælp til opgaver omkring klubhuset,
har han altid været klar. Dette kan vi
især nyde, når vi sidder i cafeteriet,
som blev malet for få år siden.
Så der skal lyde en kæmpe TAK

for din store indsats for TGB! I TGB
vægter vi fællesskabet højt, og det
har Mathias bestemt gjort sit til for at
efterleve.
Vi ønsker dig og din familie alt det

bedste fremover.

Cheftræner Mathias Andersen
stopper efter forårssæsonen.

Foto: Preben Arildsen



7



8



9

U15 drenge på Gedesbylejren
Af Per Fyhr
Den 21. til 22. maj havde Johnny og

jeg fornøjelsen af at tage vores unge
drenge med på Gedesbylejren. Der
blev hygget igennem, spillet fodbold,
volley, basketball, bordtennis samt en
tur til stranden, hvor fire strandløver
hoppede i bølgen blå .
Vi havde vores egen kok med,

Johnny brillerede med sine gastrono-
miske færdigheder, maden var fanta-
stisk, og der var mere end nok, kan
man roligt sige.
Det var en dejlig tur, som vi må gø-

re om en anden gang. Til slut skal vi
huske at takke Støtteforeningen for
deres bidrag til opholdet.

Hygge ved spisebordet på Gedesbylejren.
Foto: Per Fyhr

Michelin kokken Johnny tilbereder
aftenens meny.

Foto: Per Fyhr





11



12

Fællestræning
Af Preben Arildsen
Torsdag den 7. april 2022 var der

indkaldt til fællestræning for alle
ungdomsspillere med efterfølgende
spisning og fra kl. 19.00 foredrag af
Claus Jensen NFC.
Dagen startede med sol og flot vejr,

men i løbet af dagen trak regnskyerne
op, og der kom så meget regn, at træ-
ningen måtte aflyses. Det var to tidli-
gere TGB ungdomsspillere, Jeppe
Borregaard Edske Rasmussen og Ja-
cob Blach Nielsen, nu NFC’ere, der

skulle have stået for fællestræningen.
Spisningen blev gennemført med

hygge, socialt samvær og god mad.
Maden var sponsoreret af Støttefore-
ningen og leveret af JohnJohns Cafe,
Torebyhallen.
Efter spisningen holdt Claus Jensen

et foredrag om sin vej fra Stubbekø-
bing Boldklub til Landsholdet, men
først fortalte de to tidligere TGB’ere
om deres vej til professionelt fodbold.
Deres fodboldopdragelse fik de i
TGB’s ungdomsrækker, og de sendte

De 5 bag arrangementet.
Fra venstre: Peter Stryhn ungdomsformand, Claus Jensen manager NFC,
Jeppe Rasmussen NFC, Stine Bendsen bestyrelsesmedlem ildsjæl og
ophavsmand til fællestræningen og Jacob Blach Nielsen NFC.

Foto: Preben Arildsen
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begge en stor tak til klubben. Hvis
man har en drøm i fodbold, fortsatte
de begge, så skal man bruge mange
timer på banen og stole på sig selv og
bare knokle på for at blive bedre.
Jacob finder man i divisionstrup-

pen og Jeppe er 3. målmand i NFC.
Claus Jensen, der er manager for

NFC’s 1. divisionshold, fortalte, at
han har haft mange gode oplevelser i
TGB, som han har spillet mange
kampe imod. Da han var til unions-
træning foregik det på TGB’s anlæg.
Claus startede sin fodboldkarriere

som 5-6 årig i Stubbekøbing Bold-
klub til han var 13. Da badminton-
spillet også interesserede ham, stod
han overfor et valg mellem fodbold
og badminton.

Badminton trænede han i Tore-
byhallen, og da det var vanskeligt og
besværligt med at få bustiderne til at
passe, valgte han fodbold og spillede
i B1901.
Den første kontrakt skrev han med

Næstved i 1995 som 19-årig. Spillede
for Lyngby BK 1969-1998. Her blev
det til 62 kampe, og han scorede 14
mål.
I 1998 begyndte det engelske

eventyr med en kontrakt i Bolton
Wanderes indtil 2000, hvorefter der
kom 4 gode år i Charlton Athletic F.
C. med 123 kampe og her scorede
han 16 mål.
Fra 2004-2007 spillede Claus Jen-

sen 35 kampe for Fulham og scorede
4 mål.

Ungdommen sidder pænt og disciplineret og venter på maden.
Foto: Preben Arildsen
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Af de 12 år i engelsk fodbold spil-
lede Claus 7 år i Premier League.
Landsholdet står også på CV’et. 1

U19 landskamp i 1995, 18 U21 kam-
pe 1996-99 og 47 A-landskampe
2000-2007, hvor han scorede 8 mål,
heraf hattrick i 4-1 sejren i Cairo over
Ægypten i 2003.
Claus deltog i WM slutrunden i

2002 og EM 2004.
Under hele sin karriere er det

samværet i omklædningsrummet, der
har betydet mest for ham.

Ungdommen var meget engageret
og stillede en masse spørgsmål, lige
fra kærester til de to unge spillere til
hvor mange penge, Claus Jensen
havde tjent som professionel fod-
boldspiller.
TGB’s ungdom havde en god aften

og mange er nok gået hjem med en
drøm om at blive professionel fod-
boldspiller.

Ilse Skov Henriksen klubhusbestyrer tv og Malene Antonisen
Støtteforeningen havde travlt bag skranken med at servere lasagne og
salatblanding.

Foto: Preben Arildsen
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TGB fylder 100 år tirsdag den 16. maj 2023

Af Stine Bendsen
Festudvalget, som består af besty-

relsen, tidligere og nuværende
TGB’ere er gået i gang med at plan-
lægge fejringen af vores allesam-
mens dejlige klub.

Man kan glæde sig til flere dage
med fodbold og fællesskab for alle
aldre. Vi glæder os til at kunne præ-
sentere jer for et spændende program
og endnu mere til at fejre TGB sam-
men med jer.
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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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Dame seniorafdelingen i TGB

Af Stine Bendsen
Et af mine mål for foråret 2022 var

at komme ud på træningsbanerne
igen og trille lidt bold, og når der var
tid - spille en kamp eller to. Jeg må
indrømme, at jeg håber, jeg kommer
til at deltage endnu mere til efteråret.
Vi har en dame seniorafdeling,

som fungerer rigtig godt med arran-
geret træner, samarbejde og sammen-
hold på tværs af de 2 damehold. Der

er stor aldersspredning. Yngste spil-
ler er 15 og ældste 44 (den tager jeg
selv), men det mærkes ikke. Til træ-
ning, kamp og i omklædningsrummet
er humøret højt, og der bliver hygget
og grinet sammen. Dette sammen-
hold ses også på de 2 holds resultater
i turneringen.
Der skal lyde en stor ros til spiller-

ne for at accepterer hinandens for-
skellige niveau og kondi, og stor ros

Stående fra venstre:
Sofie Rewers, Klara Kok, Alba Tambour, Emilie Holm, Mathilde Tambour,
Amalie Hougaard, Emma Tambour og Maja Pedersen.
Siddende fra venstre:
Olivia Holm, Astrid Kristensen, Ivy Storm, Victoria Lorentzen, Katja
Månson og Emma Ørsted.
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til trænere og holdledere, Rene Kok,
Per Stefaniuk, Johnny Kristensen,
Mette Pil og Lene Pejter. I efterlever

virkelig TGB’s værdier: Samarbejde
fremmer glæde og udvikling.

Stående fra venstre:
Heidi Løjmand, Tammie Nielsson, Gitte Kok, Stine Bendsen, Andrea
Kolters, Freya Wilkki og Natasia Hansen.
Siddende fra venstre:
Mette Pil, Lene Pejter, Jannie Petersen og Sofie Rewers.
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OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
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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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OK penge
Vores sponsorat med OK har givet kr. 36.526 for
året 2020/21.
Få et benzinkort hos Ilse i Cafeteriet og støt TGB.
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U6 og U7 drenge
Af træner Marc Pabst
Første del af forårssæsonen er gået.

Med 32 tilmeldte spillere, må man si-
ge, at der er fornyet energi og liv på
TGB’s U6-U7 hold.
Vi har været til de første stævner,

og at se kammeratskabet udvikle sig,
og den glæde de skønne drenge ud-
stråler ved at være en del af holdet, er
lige præcis, hvad vi vil opnå i TGB.
Vi har fokus på venskaber med

bolden i fokus. Fodbold skal være en
leg for alle, bare vi gør det sammen.
Vi ser frem til den kommende tid

med flere stævner, og se spillerne
udvikle sig endnu mere både teknisk
og socialt.
Tak for et forår.
U 6 og U 7 træner på SundSkolen

onsdag kl 15-16, med mulighed for at
blive hentet i SFO’en.

U 7 træner også mandag kl 15-16.
Træner Marc Pabst, Nicklas
Kristensen og Lucas Jørgensen byder
nye spillere velkommen.

Træner trioen for de talentfulde U6 og7 spillere.
Fra venstre: Marc Pabst, Lukas Jørgensen og Nicklas Kristensen.

Uddeling af velfortjente medaljer.
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Nyt tøjmærke
Af Preben Arildsen
Tirsdag den 12. april 2022 fremvi-

ste Jan H. Petersen fra Læder og
Sport, Sakskøbing den nye kollektion
af sportstøj i TGB’s klubhus.
Der var nyt tøj på stangen, da mær-

ket er skiftet til Craft - et produkt der
ifølge Jan er rigtigt godt.
Jan oplyser endvidere, at trænerne

er glade for tøjet.
Samtidig siger Jan Petersen, at han

er glad for samarbejdet med klubben,
og det har varet i mange år.

Jan H. Petersen Læder og Sport i Sakskøbing fremviser TGB's nye
spillertrøje.

Foto: Preben Arildsen

Seniorformand Rasmus Lundstrøm i
den nye spillertrøje.

Foto: Preben Arildsen
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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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Fra U19 træner til LF Serien
Landets fodboldtrænere har også

deres union – Dansk Træner Union,
DTU – som varetager trænernes
interesser.
Deres formand Jørgen Hansen

laver et stort arbejde, og han er en
aktiv skriver i deres blad, der ud-
kommer elektronisk, og som TGB's
medlemmer kan gå ind og se på
deres hjemmeside:

Brugernavn: fsp@mail.tele.dk
Adgangskode: $v%BbdfvFA

Jørgen har været på besøg i TGB
og lavet et indlæg om vores træner
Mathias Andersen, som vi har fået
lov til at gengive i vores klubblad.

- - - o 0 o - - -

Af Jørgen Hansen, formand DTU
Frem til sommeren 2019 var Mat-

hias Andersen U-19 træner i Vægger-
løse på Falster. Ud over Nykøbing
F.C. var det den eneste klub, som
kunne tilbyde U-19-fodbold på Lol-
land-Falster, så Mathias kunne den-
gang glæde sig over, at han trænede
en top 2 klub!!
Men jobbet var nu også forbundet

med nogle besværligheder og mang-
lende hjælp. Ting, som måske heller
ikke motiverede spillerne til at spille
U-19 fodbold. Man kom naturligvis i
række med hold fra Sjælland, hvor et
kig på et kort jo viser, at alle motor-

veje breder sig ud fra København. Så
en udekamp mod Kalundborg med
kørsel fra syd til nord i Vestsjælland
kræver virkelig nogle interesserede
forældre, som kunne køre, hvilket
også kunne gælde alle U-hold.
Ovenikøbet havde Michael et tilfælde
med et U14-hold, hvor DBU Sjælland
havde placeret den længste tur på en
hverdagsaften. Så problemet var også
at finde forældre, som kunne tage
hjemmefra tidligt på eftermiddagen.
Helt til grin følte man sig senere på
sæsonen, da et af holdene længst væk
fra Væggerløse meldte afbud til retu-
ropgøret i Væggerløse.

Cheftræner for Toreby-Grænge
Boldklub, Mathias Andersen.

Foto: Preben Arildsen
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En god idé at tilpasse reglerne til
den virkelige verden
En anden stressfaktor ved at træne

et U-19 hold er, at man aldrig kan
planlægge mere end et halvt år frem,
for kommer der nogle spillere retur
og hvem rejser væk? Man kan næppe
fortænke nogle klubledere eller spil-
lere i at tænke: Vi vil hellere spille
seniorfodbold, for her er et hold for
dem, som har ambitioner og et hold
for dem, som kun kommer til træ-
ning, når de tilfældigvis ikke har an-
det, der er vigtigere. Endelig er der

kort kørsel til kampene på Lolland og
Falster.
For nogle år tilbage, da DBU Lol-

land Falster selv styrede deres turne-
ringer, kunne spillerne have dobbelt
klubmedlemskab i U-14 og U-15 med
NFC, fortæller Mathias, hvilket be-
tød, at hvis man ikke spillede på 1.
holdet i Nykøbing F.C. en weekend,
kunne man spille hjemme i klubben,
hvilket sikkert kunne være med til at
forhindre nogle lukninger af hold.
Når spillerne så blev U-17 skulle de
vælge.

Holdet, som søndag d. 1. maj mødte Nykøbing F.C. Mathias Andersen måtte
selv trække i spillertøjet (Nederst til venstre).
Øverst fra venstre er: Loller Nielsen, Alexander Lollike, Tobias Madsen,
Theis Kugelberg Madsen, Mathias Mønbo, Dennis Nielsen og Mathias
Jørgensen.
Nederst fra venstre er: Træner Mathias Andersen , Rene Kok, Magnus
Svensson, Magnus Lykkeberg, Mahmoud Alayoubi, Lukas Romanski og
Oliver Stone.

Foto: Preben Arildsen



30

Samarbejde er en forudsætning for
flere medlemmer

Generelt mener Mathias Andersen,
at der det seneste årti er sket en æn-
dring i de unges prioriteringer: Fri-
tidsarbejde fylder generelt mere end
fodbold, og den tid, der bruges på so-
ciale medier, fylder mere og mere.
Tilknytningen til klubben betyder
mindre end tilknytningen til kamme-
raterne, så om man spiller i den ene
klub frem for den anden betyder min-
dre. Det samme ser man jo også i de
store byer, hvor en gruppe unge fx fra
universitetet søger en klub, hvor de
kan få lov til at træne og spille kampe
på lukkede hold.
Set udefra er der én soleklar

løsning på det lille antal spillere:
Klubsamarbejde. Og her er Mathias
enig med sin assistenttræner Morten
Refnov, som ud over at være mange-
årig træner i klubben også var for-
mand fra 2017 – 2022. Det gør man
ikke bare sådan af sig selv. Stolthe-
den over, hvad man har præsteret i og
for sin klub, er for stor. Sådan siger
seniorer og oldboys. Børnene og de
unge vil bare spille fodbold sammen
med vennerne. Om klubben hedder
det ene eller det andet er dem lige-
gyldigt.
B1921 og B1901 samt Køge og

Herfølge blev vist nok tvunget til at
samarbejde af kommunerne, som ik-
ke ville investere i to anlæg. Så
somme tider skal initiativet komme
udefra.

Fra U-19 til unge spillere i LF-seri-
en

Efter et halvt års pause begyndte
Mathias sit job som cheftræner i
Toreby-Grænge januar 2020, hvor
holdet i dag spiller nedrykningsspil i
Lolland Falster serien. Med 3 spillere
over 25 år, 3 på 21 og 22 år og resten
yngre er der en hel del lighed med
U19 i Væggerløse. Usikkerheden om
hvem, der rejser pga. arbejde og stu-
dier er også her, og de yngste spillere
har mistet en hel del udvikling pga.
coronakrisen og mangler lidt robust-
hed og styrke, så spillerne nogle gan-
ge kommer til kort over for 30-årige
spillere med masser af erfaring fra
Lolland Falster Serien. Han kunne
godt have ønsket sig en erfaren spil-
ler til hver af kæderne til at guide de
unge spillere. – Coronaen har i hvert
fald været med til at gøre, at de 2,5 år
jeg nu har været træner for 1. holdet i
TGB ikke altid har været lige nem-
me, siger Mathias. Heldigvis er der
nogle spillere, der virkelig brænder
for det, og det er også med til at give
en lyst og motivation til at stå uge ef-
ter uge på træningsbanen.
Mathias ser gerne, at Lolland Fal-

ster Serien bliver skåret ned fra 12 til
8 hold for at skabe flere jævnbyrdige
kampe. Store sejre/nederlag er
uinteressante kampe. Om holdet efter
sommerferien spiller i serie 1 eller i
Lolland Falster Serien er ikke alt af-
gørende. Visheden om, hvilke spille-
re, der er til disposition, kendes ikke,
og måske kan en tur i serie 1 på sigt
være gavnligt for de unge spillere.
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Samarbejde er ikke lukning af
klubber

Mathias ser samarbejde mellem
klubberne som det bedste middel til
at skabe fodbold for så mange som
muligt på et niveau, som passer til
den enkeltes niveau og prioritering.
Som han nævner: Hvad gør man i en
klub, hvis U-16 holdet til sommerfe-
rien mister 8 ud af 16 spillere til ef-
terskolerne? Nogle vil nok lukke
holdet og håbe på, at alle spillere
stiller op om et år, når alle er tilbage
fra efterskole. Det sker næppe, for i
mellemtiden har de fleste spillere

fundet andre græsgange. En logisk
løsning ville være at undersøge, om
en anden klub står i nøjagtig samme
problemstilling. Men hvem tager ini-
tiativet?
En betingelse for, at flere børn og

unge spiller fodbold er, at klubberne
samarbejder. Den store beslutning er,
at to klubber slår sig sammen. En
blødere landing er, at man samar-
bejder to eller flere klubber om én
eller flere årgange. For mange voks-
ne er klubben deres hjerteblod, men
fremtiden er børnene.

Trænerteamet for TGB-førstehold. Fra venstre: Assistenttræner Morten
Refnov, cheftræner Mathias Andersen og holdleder Käthe Pedersen.

Foto: Preben Arildsen
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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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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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Damedag...
Af Mathilde Tambour Johansen
Lørdag den 30. april stod i fælles-

skabets tegn for dame senior afde-
lingen. Planen var fra start, at der
skulle spilles en turneringskamp først
og hygges bagefter. Dog blev dagens
modstander forhindret i at spille, og
kampen blev derfor aflyst. I stedet
for mødtes pigerne/damerne på
SUNDskolen kl 12 for at spise en
sandwich sammen, inden Tine Holst
stod klar i gymnastiksalen til en om-
gang zumba. Her blev pigerne udfor-
dret på det rytmiske, men mest af alt
var det nok træner Rene Kok, som
havde svært ved at svinge hofterne i
takt til musikken.

Efterfølgende stod den på et hur-
tigt bad og så direkte over i køkkenet
til den store bagedyst. Holdende blev
delt, og hvert hold fik en muffinop-
skrift, hvor der var plads til kreativ
udfoldelser hvad angik pynten. Da
kagerne var bagt, blev de fragtet til
klubben, hvor de strenge dommere
Ilse og Stine stod klar til at rangere
kagerne.
Kl 18 blev aftensmaden serveret -

lækker mad fra JohnJohn’s Café,
samt øl og sodavand fra Ilse. Resten
af aftenen stod på hygge med fod-
bold, spil og en masse snak.
Tak for en hyggelig dag!

Stående fra venstre: Rene Kok, Olivia Holm, Emma Ørsted, Maja Petersen,
Emilie Holm, Tine Holst, Mathilde Tambour, Victoria Lorentzen, Alba
Tambour og Clara Steffaniuk.
Siddende fra venstre: Natasia Hansen, Astrid Kristensen, Emma Tambour,
Emilia Haugaard, Sofie Rewers, Gitte Kok og Mette Pil.
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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 11. september 2022
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Hvor er det dejligt at køre ud med
reklamer for Støtteforeningen, og sikke
en masse oplevelser man får på sin tur.
Udover man kører i blæst eller stille

vejr, vådt eller tørt, skyet eller solskin, så
ser man mange spændende ting, som da
"De Gamle TGB´eres Reklamehold”
kørte pinseturen på Marielyst tirsdag den
24. maj 2022.
Pludselig stod der en svømmefugl med

sin ælling, kreeret af en forpjusket gren.
Foto: Preben Arildsen




