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Redaktionelt!
Af Preben Arildsen
Så udkom årets sidste udgave af

Klatten, og det er også den sidste ud-
gave med den nuværende redaktion,
der har besluttet at gå på pension, så
der kan komme nye og yngre kræfter
til.
Næste år fylder TGB 100 år, og det

nedsatte jubilæumsudvalg arbejder på
højtryk for at få arrangementerne på
plads.
Hvordan startede vores klub? Jo,

det var en mand fra Sakskøbing, sme-
desvend Carl Nielsen, der den 16.
maj 1923 stiftede klubben under nav-
net B.1923 af Grænge og Omegn.
Carl Nielsen var klubbens første for-
mand.
Senere ændrede klubben navn til

Thoreby-Grænge Boldklub, da man-
ge af spillerne kom Toreby.

Vi glæder os til næste års 100-års
jubilæumsfest.
Redaktionen ønsker alle en rigtig

glædelig jul samt et godt nytår.

TGB's stifter Carl Nielsen
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Året der er gået (2022)
Af Nikolai Lundstrøm - formand
Nu har vi ikke meget tilbage af

2022, og jeg vil benytte lejlighe-
den til at sige tak til alle i og om-
kring TGB for et godt år. Et år
hvor vi har haft masser af aktivitet
og liv i klubben.
Der er som alle andre år, sket en

masse i 2022, men vigtigst af alt
er, at der er blevet spillet en masse
god fodbold i TGB med fællesska-
bet i fokus. Der har blandt andet
været afholdt fællesspisninger og
arrangementer, som er med til at
styrke fællesskabet i vores klub.

En stor tak skal lyde til alle,
som har lagt tid og kræfter i TGB i
2022. Det er klubbens ildsjæle,
som er med til at skabe fællesska-
bet og rammerne om klubben, I er
en uundværlig del af TGB. Der er
altid projekter i klubben, så hvis
man har muligheden og lysten,
kan man altid tage fat.
Tak til Preben Arildsen, Finn

Jensen og Kurt Nielsen for deres
store arbejde i forhold til Klatten
og for alt det andet, som I har gjort
for klubben. Det har været en sand
fornøjelse!
Til sidst skal lyde en stor tak til

spillere, trænere, ledere, forældre,
frivillige, den gamle garde, klat-
tens redaktion, sponsorer, støtte-
foreningen, bestyrelsen, Ilse for at
passe klubhuset og alle de andre,
der kommer og bruger tid i klub-
ben. Tak!
Vi ses til et forrygende 2023!

Jeg ønsker alle i og omkring TGB
en god jul og et godt nytår!

Formand Nikolai Lundstrøm takker
alle i TGB for det store arbejde, der
er udført i årets løb, og er især glad
for det gode sammenhold i klubben.

Foto: Preben Arildsen
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Redaktionen stopper…
Af Preben Arildsen
Efter 20-30 år i Klattens tjeneste

har redaktionen nu besluttet at gå på
pension.
Redaktionens trio Kurt Nielsen,

Finn Jensen og Preben Arildsen sy-
nes, det er på tide, at der kommer yn-
gre kræfter til.
De senere år har vi mærket kon-

kurrencen fra de sociale medier, der
er verdens hurtigste medie. Klatten er
verdens langsomste medie, men har
sin historiske værdi i papirprint for
fremtidens historie.

Vi vil hermed sige tak til alle, der
har bidraget med indæg og billeder,
tak til annoncørerne, der har gjort det
muligt at udsende vores klubblad i 39
år. Også en stor tak til skiftende be-
styrelser, der gennem årene altid har
været villige til at samarbejde.
Om Klatten fortsætter med at ud-

komme vides ikke på nuværende
tidspunkt. Bestyrelsen forsøger at
finde nye redaktører, og håber, at
Klatten fortsat kan udkomme.

Grand Masters
Af Rene Pedersen
7 fede og 7 tynde - det lyder næsten

som holdopstillingen på holdet, det er
dog mere ordsproget, der hentydes til.
Efter nogle år (måske ikke 7 år) med

masser af spillere, hvor vi kunne stille
med to stærke hold og være med i den
gode ende af tabellen, er det blevet
nogle tynde år, hvor mange spillere er
stoppet pga. skader heriblandt en del
TGB legender. Vi har trods tilgang på
holdet har haft svært ved at stille hold
hver torsdag.
Det er nu så længe siden, at vi har

vundet en kamp, at ingen på holdet kan
huske, hvornår det sidst er sket (måske
begyndende demens). Til trods for ude-
blivende sejre er humøret stadig godt
og troen på, at det nok skal lykkes at få
en sejr er der da stadigvæk.

Fremadrettet må vi se, om vi stadig
kan holde gang i vores nuværende
spillere og måske være heldige og få
lidt mere tilgang af nogle yngre spille-
re. Vi vil stadig forsøge at spille med
masser af pasninger og offensivt spil,
som vi er lykkedes med i langt de fleste
kampe, men hvor vi har manglet held
og skarphed til at få de tiltrængte re-
sultater.
Socialt går det rigtig fint på holdet.

Der er god tilslutning til vores afslut-
ninger, og efter kampene er folk gode
til at hænge lidt ud og drikke en øl eller
sodavand.
Indendørs, hvor vi er slået sammen

med oldboys og veteran, er der ca 12-
14 stykker hver gang, så det er der fin
tilslutning til også.
Fra trænerteamet skal der lyde en

god jul og et godt nytår til alle i TGB.
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Af Lene Pejter Aalborg
Vi havde til forårssæsonen debut

som trænere/holdledere for dame 8-
mandsholdet.
Vi glædede os til at skulle løfte op-

gaven efter Merete, som havde gjort
en kæmpe indsats for holdet de forud-
gående år.
Holdet blev desværre ramt af

skader op til sæsonstart, hvilket gjor-
de, at truppen var meget smal. Alle på
holdet havde dog troen på, at vi kun-
ne (og skulle) komme igennem for-
årssæsonen og stille med et hold til
hver kamp. Dette lykkedes med rigtig
god hjælp fra spillerne på 11-mands-
holdet.
Dejligt med denne gejst og holdånd

fra samtlige på og omkring holdet!
Rækken blev vundet i forårsturne-

ringen, hvilket medførte, at holdet
skulle spille om at kvalificere sig til
Final4 stævnet.
Kvalifikationskampen skulle afvik-

les mod nr. 1 fra en af de øvrige pul-
jer. Modstanderen blev Ørslev. Denne
kamp blev vundet, og TGB var sikret
en plads til Final4-stævnet.En rigtig
god følelse at skulle afsted og kæmpe
for en medalje.
En søndag i juni måned pakkede vi

3 biler med spillere fra 8-mands- og
11-mandsholdet og kørte mod Borup.
Alle spillere var meget klar og over-
spændte. Det blev dog en meget våd
fornøjelse, da det regnede hele dagen.

I første kamp mødte vi Fløng-He-
dehusene, som spillede særdeles godt
og flot fodbold, og TGB indkasserede
det første nederlag i flere måneder.
Humøret var dog stadig i top, og spil-
lerne var klar til næste kamp, som
blev vundet over Vipperød.
Holdet vandt bronzemedaljer, og

det var en stor glæde at stå med me-
tallet omkring halsen. Dejlig følelse
at gå på sommerferie med.
Opstarten til efterårssæsonen bød

desværre på flere skader til 8-mands-
holdet. Holdet stod derfor i en situa-
tion, hvor det var meget afhængigt af
at kunne låne spillere fra 11-mands-
holdet. Spillerne på 11-mandsholdet
har været overordentlig søde til at
bakke op og hjælpe 8-mandsholdet.
Med rigtig god rutine og unge lø-

bestærke ben kom vi igennem efterå-
ret og blev vindere af rækken i
efterårsturneringen. Alle er stolte over
den samlede præstation og det sam-
menhold, som holdene formår at
frembringe, herunder alle de hygge-
stunder der har været.
Vi vil gerne sige kæmpe TAK for

en super sæson, herunder for samar-
bejdet med 11-mandsholdettrænerne
bag 11-mandsholdet.
Vi glæder os til sæsonen 2023.

Sportslige hilsner
Lene og Mette

Dame 8-mandsholdet - foråret og efteråret 2022
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TGB´S UNGDOMSAFSLUTNING 2022
TOMBOLA SPONSORER

NYKØBING F
PANINO

OK PLUS

DUOMO

SLIKPARADISET

IGIGANTI RESTAURANT

CAFE KING

EJEGOD SLAGTEREN

MINDBJERGS

BEIRUT PIZZA

MUSIKSTART

STARK

WULFF BILER

KEIS

STEEN ANDERSEN

TID&STIL

PARFUMERIET HAM&HENDE

FTV

MP LÅSETEKNIK

NEW HAIR

FRISØR MUSTAFA

FRISØR JAN

FRISØR ANGELA

FRISØR RÓLINK

JYSK

SALON1001

TASKEHUSET

RESTAURANT ASIA

STEEN´S BAGERI

SCHULTZ BILER

FRIMANN BILER

CYKELBØRSEN

TEENS WEAR

MILLA ME

FRI BIKESHOP

NANNA XL

BOG&IDE / LEGEKÆDEN

SALON MIDO

TØJEKSPERTEN

DISSING

SALON LIKOPE

WESTERN HAIR

SPORTSSTORE365

JACOBSEN

DANSK OUTLET

THEA

LØVE APOTEKET

KLIPPERIET

SALON BERNER

SVANE APOTEKET

KAUP&P

FRISØR NADIA LYKKE

MATAS

UNGT HÅR

Af Jan Pedersen
Ved ungdomsafslutningen 2022 blev der doneret mange gode og flotte gaver

til vores tombola.
Støtteforeningens bestyrelse takker hermed alle sponsorerne.
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CEMILIE´S BLOMSTER

GARANT

PEJSEHUSET

SPORTSMARSTER

S.V.S VÆRKTØJ

KOP & KANDE

BRØDRENE DAHL

VVS COMFORT

DRØMMELAND

KVICKLY

MARIUS MORTENSEN

GJELSØ HERRE MAGASIN

WAGNER

SONNY VVS

BOLIGHUSET

R/H HVIDEVARE

BOLIGCENTRET JARVIG

XLBYG

SKOUSEN

GULDBORGSUNDIT

DIN TØJMAND

REFAKO

STILLING NÆRKØB

FLÜGGER FARVER

COLOUR PLUS

AU2PARTS

FRISØR HOS PETER

SKOTTE/SUZUKI

TORVETS IS & PØLSER

SALON MEDUSA

FRISØR JOANNA

AKTIV EL

RAACO

BLOMSTER CENTRET

YOU SEE

SPORT 24 OUTLET

AO

MARIBO
MAX HERRE SALON

KS VÆRKTØJ

SANISTÅL

LARSSON CYKLER

MODE HJØRNET

MERTZ

GODSTED HAIR

KLIPPERIET

BENTES BLOMSTERHJØRNE

VIN & VELSMAG

RASK EL

SOFTLINE

SAKSKØBING
JAMSA HERRE FRISØR

GULDBÆK BEAUTY

MICHAEL´S ELSERVICE

SUSANNE

ACAPO

RØSTOFTE MASKINER A/S

TØJEKSPERTENSEMLER

AGRO (JOHN DEERE)

XLBYG

PEUGEOT / SUBARU

KOP & KANDE

ØDEGAARD BILER

SPORTIGAN

LFSLAGTEREN

RADSTED GARTNERI

MERTZ
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MARIELYST
SCHOU´S

CASANOVA

MADAME BUTTERFLY

PEJSEMONTØREN

WESTWIND

HOLEBY
SBSERVICE

NORDIC FOAM GROUP/BEDZ

TOREBY
ELGROSSISTEN APS

JOHN JOHN´S CAFE

MA´TANKEN

NYSTED
NYSTED SLAGTEREN

NYSTED BAGERI

VÆGGERLØSE
LILLE PER

IDESTRUP
IDESTRUP EL



13

Sidste nummer af Klatten?
Klatten er nu 39 år gammel, og vo-

res nuværende redaktør og assistenter
har valgt at gå på pension, ja egentlig
gik de alle på pension for mange år
siden, men kærligheden til TGB vil
altid være der, men nu er det tid til, at
andre kræfter tager over efter Preben
Arildsen, Finn Jensen og Kurt
Nielsen.
Om klubbladet skal fortsætte i pa-

pirform som nu, eller om det skal
overgå til de sociale medier, lader vi
være op til den nye redaktion. Hvis
du/i har lyst til at tage opgaven og
sørge for, at vores klubblad på den
ene eller anden måde skal fortsætte i
2023, hører vi gerne fra dig/jer. Den
gamle redaktion har lovet at hjælpe
med, at arbejdet kommer i gang.

De sidste mange år har det været
sådan, at Klatten er udkommet 4
gange om året, men om det skal fort-
sætte sådan er også op til den evt. nye
redaktion.
Vi håber at høre fra nogen af jer,

inden den nye fodboldsæson går i
gang til foråret.
En kæmpe tak skal lyde til den af-

gående redaktion for deres store ar-
bejde, ikke kun med Klatten, men for
hele klubben. Vi ses på sidelinjen.
Redaktør: Preben Arildsen, distri-

bution, korrektør med videre: Finn
Jensen og Kurt Nielsen.

På bestyrelsens vegne
Adam Dreyer

Det ukuelige trekløver bag “Klatten”. Fra venstre ses Finn Jensen, Preben
Arildsen og Kurt Nielsen.

FOTO: ANDERS KNUDSEN
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Reklameomdeling
Af Mogens Mika
Hver fjerde torsdag er vi en flok

tidligere TGB spillere, som har til
opgave at omdele reklamer i Ny-
købing og omegn.
Hvorfor dette?
Jo, vi ønsker at hjælpe TGB's

Støtteforening med at samle mid-
ler ind til klubbens ungdomsspil-
lere.
Denne opgave styres af den tid-

ligere mangeårige formand for
TGB, Finn Jensen med hård kyn-
dig hånd.
Alt er tilrettelagt, inden vi

møder op. Turene er blevet delt
op, og de enkelte ruter er indteg-
net på kort og med det antal rekla-
mer, der skal uddeles.
Hvert hold får udleveret en pose

med alle herlighederne, så er det
bare at hoppe på cyklen og få ud-
ført arbejdet. Dette tager ca. 1½-2
timer, så samles vi igen og får en
velfortjent øl, mens der udveksles
forskellige historier.
Denne samling en gang hver

fjerde uge, er noget vi ”gamle”
glæder os til - dels for at hjælpe
til, hvor vi kan, men ikke mindst
for hyggen med de andre.
Men, for der er et men, mange

har været med i mange år og fået
godkendelse af formanden til at

fortsætte med reklameomde-
lingerne, hvilket bliver udtrykt
ved modtagelse af et diplom. Så er
vi andre, der ikke har været i fol-
den i så mange år, som stadig er
aspiranter.
Denne venten på om man er

kvalificeret til at være en del af
arbejdsstyrken, kan godt være lidt
nervepirrende. Måske kommer der
en dag en mail med en tommel
ned, eller også bliver ventetiden
bare trukket og trukket, så man til
sidst bliver medicinafhængig.
Jeg opfordrer formanden til at

være lidt mere overbærende, må-
ske nedsætte ventetiden med bare
et år, hvilket jeg tror, mange vil
blive glade for.
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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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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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Toreby-Grænge Boldklub run-
der i 2023 et skarpt hjørne.
Boldklubben på det østlige
Lolland kan nemlig fejre 100
år tirsdag 16. maj 2023, og det
kommer ikke til at gå stille af.

Allerede nu har klubben frigjort
billetsalg til en stor 100-års-ju-
bilæumsfest i Torebyhallen lørdag
d. 20. maj fra klokken 18.00 for
alle nuværende og tidligere TGB-
spillere og ledere med ledsager.
"TGB har, i de 100 år klubben

har eksisteret, været centrum for
gode oplevelser indenfor kridtstre-
gerne såvel som socialt udenfor
kridtstregerne. Der er i klubben
skabt venskaber for livet og man-
ge minder for de, der har trådt
deres ben i klubben. Det er der al
mulig grund til at fejre”, lyder det
fra Dan Petersen fra jubilæums-
udvalget i Toreby-Grænge Bold-
klub.
Derfor er jubilæumsfesten ikke

kun for nuværende medlemmer af
klubben, men rent faktisk også for
alle, der har været en del af klub-
ben, også selvom det måske er fle-
re årtier siden.
”Vi drømmer om, at alle, der

husker tiden i TGB som en god

tid, får lyst til at tilbringe en fest-
lig aften med tidligere klubkam-
merater og sammen kan bringe
alle de gode minder frem i erin-
dringen”, siger han.
Det bliver en jubilæumsfest

med helstegt pattegris, jubilæum-
skage, musikalsk underholdning
af blandt andre det lokale band
”Ikke Noget”.
Ud over jubilæumsfesten lørdag

d. 20. maj arbejdes der i klubben
på flere typer af arrangementer i
jubilæumsugen blandt andet også
for ungdomsafdelingen.
Billetter til jubilæumsfesten kan

købes online via link på www.tgb-
info.dk eller ved at kontakte Sonja
Wiell fra jubilæumsudvalget på
telefonnummer 51580730.
Til og med 31. december 2022

er billetprisen 245 kroner pr. per-
son. Fra 1. januar 2023 er billet-
prisen 295 kroner pr. person.
For yderligere oplysninger

kontakt: Dan Petersen, TGB på
tlf.: 28608577.

Toreby-Grænge Boldklub afholder
stor 100-års jubilæumsfest

PRESSEMEDDELELSE:
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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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Guldborgsund Cuppen 2022
Af Adam Dreyer-Gudde
TGB afholder igen i år stævne

den 26. december eller bedre
kendt som 2. juledag i Toreby hal-
len.
I år er det jubilæums stævne nr.

50 i rækken af rigtig mange flotte
stævner gennem tiderne. Faktisk
skulle vi allerede i 2020 have
holdt jubilæum, men pga Corona
pandemien blev det udskudt til

2021, og sidste år blev stævnet
endnu engang aflyst kun 1 uge
før, det skulle have været afviklet.
I år ser det heldigvis ud til, at vi
får lov til at afvikle vores elskede
stævne.
Sidste år var der virkelig mange

tilmeldinger i alle rækkerne, da vi var
nødt til at aflyse, så vi håber, at der
vil være den samme opbakning igen i
år.
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Jubilæumsudvalget arbejder hård for at få arrangementerne for klubbens
100-års jubilæum på plads.
Fra venstre: Jens Holck, Stig Romme Hansen, Susanne Petersen, Sonja
Wiell, Lene Andersen, Anja Palle, Käthe Pedersen, Dan Petersen og
Mathilde Tambour Johansen.

Foto: Mathilde Tambour Johansen
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OBS: Ved onlinehandel hos Flügger skal denne kode
bruges: FA 640889
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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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Årets ungdomsspiller i TGB 2022:

Valdemar Heiberg

Valdemar 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 la-
ver mange mål.

Ungdomspokaler i 2022
Af Henning Danholt

Årets talentspiller i TGB 2022:

Mode Søgaard

Mode er en god spiller, der
har kontrol over bolden, han
dribler og arbejder godt, og er
god til at læse spillet og så er
Mode hurtig.
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Årets målmand i TGB 2022:

Valdemar Engelund Johansen

Valdemar har det en
målmand skal have, er god
ved jorden, er god til at
sparke bolden ud så den
kommer langt, har en god
placering i målet og har en
god højde som målmand.

Årets pigespiller i TGB 2022:

Sofie Folkvard Petersen

Sofie er en god spiller, som
får fat i meget, hun læser
spillet godt, er god til at spil-
le de andre, hun går til den,
har et godt skud og løber
stærkt.



3232

Årets pigetalent i TGB 2022:

Ida Vestby Danielsen

Ida er en god spiller, kæm-
per for at få fat i bolden, lø-
ber stærkt, dribler godt og
har et godt skud.
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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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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Toreby-Grænge Boldklub



Klattens redaktion
ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt
et godt nytår...




