
Nr. 1 - 22 

 

NY FOTBALLSESONG STÅR FOR DØREN 
Nå er det ikke lenge til at fotballsesongen endelig er i gang igjen, og denne gangen håper vi det blir en hel sesong 
med masse gode fotballopplevelser. Det er på idrettsarenaen gode minner skapes og de vil barn og unge bære med 
seg i mange år. 
Vi som foreldre, foresatte, ildsjeler, samarbeidspartnere og støtteapparat skal gjøre alt vi kan for å legge forholdene 
til rette for det.  
 
«Nettsus» skal være en kanal hvor vi ønsker å dele litt informasjon om klubbens indre liv, om hyggelige opplevelser 
og ting som er viktig å formidle til våre medlemmer. Det vil komme dere i hende med ujevne mellomrom, men håper 
at dette skal være en liten spire til å vise at vi er EN klubb med gode holdninger og flott innstilling.  
Da starter vi bare: 

ÅRSMØTE 2021 
2. mars ble det avholdt Årsmøte i Tønsberg Fotballklubb. 
Klubben har god kontroll på økonomien og opererer med et lite overskudd. Det er per d.d. ca 300 aktive medlemmer 
fra 6-åringene og helt opp til de skikkelige veteranene i TFK; TFK Honour 
På Årsmøtet ble det valgt nytt styre og det nye styret består av følgende: 

• Leder:                      Geirfinn Kvalheim (mobil; 906 80006 og mail: geirfinn@kvalheimconsult.no)                      

• Nestleder:               Pål Nilsson 

• Styremedlemmer: Halvor Viken, Mathilde Elster, Tore Bjørnsvik, Bjørn Erik Bjøre, Eirik Hagen, Tom Andre Nelvik  
                                         og Per Erik Olsen. 
Hvert av styremedlemmene har sine definerte ansvarsområder og dere vil merke det mer etter hvert etter som vi får 
oppdatert oversikt over spillere, trenere, lagledere og andre frivillige. 
Det som sikkert er viktig for dere akkurat nå er at Pål er leder for Senioravdelingen, Halvor for Yngres avdeling og 
Bjørn Erik for utstyr. Vi kommer tilbake til kontaktdata på den enkelte. 

SØLVCUPEN 2022 
Noe nesten alle barn i nærområdet gleder seg mest til på våren, er den årlige Sølvcupen, i regi av Tønsberg 
Fotballklubb, som går av stabelen to helger i mars hvert år. I år var det rekord hva gjelder antall lag;  230 lag 
bestående av ca 1.800 spillere! I tillegg var det hele 1.800 betalende tilskuere innom. Dette er bare fantastiske tall. 
Takk til Sigurd Kraft Gulbrandsen og hans fantastiske team som gjør dette mulig. Takk også til alle de andre frivillige 
som stilte opp. Uten dere vil denne cupen aldri blitt den suksessen den er blitt. 

WHAT´S NEXT? 
• TRIBUNER PÅ TFK ARENA 
Tønsberg Kommune har «lånt oss» x-antall tribunemoduler som vi vil montere på vollen mot skolen. Se bilder under. 
Disse må settes opp skikkelig, slik at det blir pent og rydding og ikke minst trivelig for foreldre, tanter og onkler og 
besteforeldre som ønsker å komme og se på sine håpefulle som trener eller spiller kamp på TFK Arena.  
-og her kommer en viktig ting: Vi trenger en gravemaskin m/fører som kan avrette vollen før vi monterer opp 
tribunene. Det er sikkert noen av dere som kan ta den jobben – nå? Kontaktperson er Pål Nilsson;  908 68623 
Vi trenge også noe «manpower» og hengerkapasitet når vi skal hente disse på kommunens lager. Kontakt Pål N. 

• SØPPELHANDTERING 
Vi innrømmer at vi ikke har være flinke nok mht søppelhandtering på og rundt TFK Arena. Dette gjør vi noe med: 
I løpet av de nærmeste dagene vil det komme opp 3 søppelstativ. Da er det alle, gjentar ALLE, sitt ansvar at man 
rydder opp etter seg enten man har hatt trening eller kamp og kaster overflødig søppel i disse.  
Dette gjelder også inne på klubbhuset. Hyggelig at det blir brukt, men dere må rydde etter dere når det har vært 
brukt. Hovedansvar for at dette blir fulgt opp er den enkelte lags Lagleder(e).  



• SPONSORAVTALER 
Alle sponsorater som gjøres i Tønsberg FK skal kanaliseres gjeonnom en kanal og dersom du har forslag til firmaer som 
du tror kan ha mulighet å støtte vårt arbeid for barn og unge, er Per Erik Olsen vår mann på marked: Mobil: 468 40489 

• KAMPVERTER 
Fra og med 2022-sesongen er det obligatorisk med kampvert i alle kamper og konkurranser i breddefotballen (4.div 
menn og lavere divisjoner , 2. div kvinner og lavere divisjoner, samt aldersbestemte lag). 
Det er Lagleders oppgave å fordele ansvaret i sitt lag, slik at vi på enhver hjemmekamp stiller med minimum en 
kampvert som skal være godt synlig ved at han/hun har på en gul kampvertsvest. 
Se mer info om rollen her: 
https://www.fotball.no/kretser/vestfold/klubb-leder-og-trener/kampvert-obligatorisk-i-
breddefotballen/?fbclid=IwAR2hvhA3sA6dZCPPrggoLcQdy8fAWX0h40HK_dn7E1kO4UjW6eCMIouYmRo 
23.3 arrangerer NFF Vestfold et Teamsmøte for Fairplayansvarlige- eller andre som er engasjerte i arbeidet kl. 17.00. 
Påmelding her: https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=6296744 

• KRIGEN I UKRAINA 
Krigen i Ukraina vedgår oss alle og plutselig har vi både som klubb og medmenneske et ansvar. 
NFF Vestfold kom i går med noen foreløpige avklaringer rundt inkludering av Ukrainske flytninger i Norge:  

• Ukrainske flyktninger har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester. Det betyr at klubbene ikke tar noen risiko 
ved å tilby trening/organisert aktivitet i klubbregi uten at de er registrert i FIKS. Kollektiv beskyttelse for ukrainere i 
Norge - UDI 

• For registrering i FIKS kreves samtykkeskjema og ID (pass eller oppholdsbekreftelse fra UDI). Vi vil i løpet av kort tid 
ha på plass en egen manual for registrering av ukrainske flyktninger. Den vil være veldig lik den manualen vi 
allerede har - Asylsøker/flyktning - Norges Fotballforbund - men noen forskjeller er det på grunn av den kollektive 
beskyttelsen ukrainerne har som eksempelvis flyktningene fra Syria ikke har eller hadde og FIFAs vedtatte 
midlertidige endringer.  

• Når det gjelder registrering og spilleberettigelse er det lurt å avvente dette litt, da bosetting fortsatt er uklart.  
Det viktigste er å tilby aktivitet. 

• Gebyrer: Det er som kjent IKKE gebyrer (eller plikt) for registrering i FIKS opp til 12 år. For registrering av ukrainske 
barn/ungdom fra 13 år og oppover skal det heller ikke betales gebyr - klubber får det refundert. Det jobbes nå 
med å finne den beste løsningen her og vi vil komme tilbake til det når det er landet. 

NFF har en tett dialog med IMDi og UDI om støtteordninger, bosetting m.m. og vil holde kretser og klubber løpende 
orientert.  
Det vil komme mer informasjon i løpet av få dager - blant annet en egen informasjonsside på www.fotball.no. 
Vi i Tønsberg Fotballklubb vil på vårt neste styremøte (24.3.) oppnevne en person som vil få ansvar for denne 
aktiviteten, men for å være litt i forkant; Dersom du har anledning til/ønske om å bistå våre nye venner fra Ukraina i 
en aktivitet, enten på dag- eller ettermiddagstid, melder seg til Geirfinn; geirfinn@kvalheimconsult.no  
Kommer da tilbake dersom/når vi tar på oss slike tiltak.  

• AVSLUTNINGSVIS 
«Nettsus» nr. 1 ble litt mer innholdsrik enn vi hadde tenkt, men det kom så mye ekstern info, at vi bare måtte ta det 
med. Håper på god hjelp på dugnader og flotte treninger med god lagånd og fin innstilling inn mot ny sesong. 

 
Alle kjenner uttrykket «Å holde buret rent». 
Ja, slik kan det kanskje oppfattes av noen. 
Denne tegningen er sakset fra  Svein Furlands bok om «Fotballuttykk fra A til Å» 

  
Mvh styret v/Geirfinn, Pål, Tore, Eirik, Tom, Mathilde, Halvor, Bjørn Erik og Per Erik. 
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Noen hyggelige stemningsbilder fra Sølvcupen: 

   
Alle foto: Philip Evensen, Tønsbergs Blad 

 

-og her er det vi tenker med tribuner i tilknytning til TFK Arena: 

       
Dette er en modul a 2 m x 5 rader.                                    De vil bli satt opp på hver side av lysstolpen. 
 

 

         

                                   

Når vollen blir avrettet, benkene trykkspylt                         -men vi trenger din hjelp! 
og beiset, tror vi det blir det fint. 

 


