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GODT NYTT ÅR. 
Vi vil gjerne starte Nettsus nr. 1-23 med å ønske alle våre fotballvenner et godt og fremgangsrikt nytt år. Vil også 
benytte anledningen til å takke for stort oppmøte på julelunsjen for våre gode samarbeidspartnere. Dere er viktige 
støttespillere for at våre unge og lovende fotballspillere skal få gjøre det de liker aller best; Spille fotball. 
La oss sammen gjøre 2023 til å bli et litt bedre år enn det året vi akkurat har forlatt, men vi kan ikke stoppe krigen i 
Ukraina, vi kan ikke gjøre noe med strøm- og bensinprisene, ei heller noe med renta. 
Det vi kan gjøre noe med, og det gjelder alle, er å gjøre hverdagen litt bedre for gode venner. Noen vil bli Unitedspiller, 
noen vil spille på landslaget, mens noen igjen rett og slett bare vil ha det gøy ved å spille fotball sammen med gode 
venner. En ting vi i hvert fall kan gjøre, er å ta vare på våre medmennesker og her kan alle TFK-ere gjøre en innsats. 
VI SAMLER INN ALT AV TFK-RELATERT UTSTYR. 
Vi er helt sikre på at mange har liggende en TFK treningsdrakt, en shorts eller et par fotballsko som er blitt for små.  
Ta et dypdykk i skuffer og skap og finn frem ting som kommer inn under denne kategorien. Vi vet at ikke alle har like 
god økonomi i hjemmet og da kan et par pent brukte fotballsko, ei treningsjakke/-bukse eller kanskje til og med en 
TFK-genser komme godt med. Vi vil samle inn alt du har av slike ting og dele det ut til noen som trenger akkurat dette. 
Styremedlem Eirik Hagen vil være «primus motor» for dette, og han vil være på klubbhuset: 
ONSDAG 11. JANUAR MELLOM KL 1800 OG 1900 for å ta imot brukt utstyr og i etterkant dele det ut til noen som vi vet 
vil sette kjempestor pris på å få det. Her kan du faktisk gjøre en forskjell, men husk at det må være vasket og rengjort! 
SÅ ER VI I GANG IGJEN. 
Nå er juleribba fortært, marsipangrisen etter mandelen i grøten inntatt og noen late feriedager over. 
Endelig får vi «sparke ball igjen». Mandag inntok de første spillerne Vestfoldhallen, yr av fotballglede. Tenk å få 
muligheten til å trene innendørs; uten kulde, uten snø og ikke minst uten vekslende vær. Nå er det på med shortsen og 
treningstøyet og komme i gang sammen med mange gode fotballvenner.  
Aldri før har så mange A-lagsspillere møtt til første trening etter jul (hele 21 stykker) under ledelse av nytreneren Filip 
Heinig. Det samme var tilfelle med G16 laget som var litt ispedd med noen G19 spillere. Her stilte hele 18 forventnings-
fulle spillere opp. På treningen til G14-laget var det også »stinn brakke», så dette lover godt. Vi skal nå gjøre en god 
jobb for å rekruttere flere G19-spillere til laget vårt.  På Unified-treningen registrerte vi 2 nye tilskudd til stallen.   
De yngste lagene kunne heller ikke vente med å komme i gang. Liver er herlig, dere! 
EN VIKTIG OPPFORDRING TIL ALLE SOM TRENER I HALLEN: 
Ikke la verdisaker bli liggende i garderoben når du trener! Plutselig kommer det noen som ikke har ærlige hensikter. 
MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 2023. 
Etter en storopprydding i medlemsregisteret vårt i 2022, har vi nå tilnærmelsesvis 100 % kontroll. 
Selv om vi har noen av landets laveste både medlemskontingent og treningsavgift, vil vi ikke belaste familieøkonomien 
mer enn høyst nødvendig. De som kun skal betale medlemskontingent for 2023, vil få en betalingsanmodning om det i 
januar, mens de som vil både skal betale medlemskontingent og treningsavgift, vil få dette delt i 2, med betaling hhv i 
januar og august. Dersom det er noen som leser «Nettsus» nå og som synes det vi holder på med er spennende og 
dermed ønsker å bli medlem, så kan du enkelt melde deg inn ved å sende en mail til: eifh@bama.no, så fikser han det. 
GRASROTSTØTTE. 
Vi må på en dag som dette også uttrykke en STOR takk til alle som spiller på Norsk Tipping og som har Tønsberg FK som 
grasrotmottaker. Vi fikk inn fantastiske NOK 109.000,- i 2022, takket være dere. Det er suverent det høyeste tallet vi 
noen gang har fått inn siden dette startet i 2009. Dersom du fortsatt ikke vet hvordan du kan registrere deg, kan du 
bare gå inn på; https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/984061463 
Vi er klare for å innta nye høyder i 2023.  
  

 
 



NY SAMARBEIDSPARTNER – FOR VÅRE MEDLEMMER! 
Den første samarbeidspartneren i 2023 er allerede signert og skiltet deres 
er på plass på Strandman Arena; Topp Kjøreskole. 
Topp Trafikkskole kommer nå med nyheten om at de vil holde Trafikalt 
Grunnkurs for klubbens medlemmer til en meget gunstig pris. Kurset går 
over 5 ettermiddager/kvelder, og det er et krav om at man har 
gjennomført kurset før man kan begynne med øvelseskjøring eller 
kjøretimer på trafikkskole. Man må ha fylt 15 år for å delta.  
Mer info om tilbudet og påmelding finner du under.  

  
 Ønsker deg og dine et flott nytt år. 
   
  Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore 
   
  God aktivitet i Vestfoldhallen når treningen for Tønsberg Fotballklubb startet opp igjen etter juleferien:  
  A-laget i aksjon:                                                                        

          
  G16-laget i aksjon: 

  
 

 

 



 

 


