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Årets siste utgave av «Nettsus» vil nok en gang handle om positive ting som skjer i klubben vår.  

NY A-LAGSTRENER ER PÅ PLASS. 

 

Etter en meget god og tidkrevende prosess, har vi nå engasjert Filip Heinig som 
hovedtrener for vårt A-lag, i første omgang for et år, men med opsjon på 
forlengelse. Filip har en meget god CV. Han tok i 2020 UEFA A-lisens, en 
utdanning som gir kompetanse til å trene lag på toppfotballnivå samt utvikle 
enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå. Han har også Mastergrad fra Academy 
of Physical Education med hovedvekt på fotball.  
Filip kommer fra stillingen som hovedtrener for GØIF sitt A-lag og har vært innom 
Fram Larvik både som spiller og trener. 
Selv om hans CV taler for et høyere nivå enn der vi for tiden ligger, har han lovet 
å gjøre alt slik at spillerne han skal trene og klubben vår stolte når vi skriver  

november måned 2023.  Vi ønsker Filip velkommen i våre rekker og ikke minst ønsker vi han all lykke til med 
trenergjerningen sin hos oss i TFK. 
JULELUNSJ FOR VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
Onsdag 14. desember inviterte vi våre samarbeidspartnere til en hyggelig førjulstid i våre klubblokaler med god mat fra 
Kilen Catering. Vi har etter hvert fått mange gode støttespillere, noe som visualiseres gjennom stadionreklame, 
sponsortavle i våre klubblokaler og ikke minst «Stole støttespillere» på utstyrscontaineren som er plasser parallelt 
med Strandman Arena. Daglig leder i Strandman, Ruben Høies innlegg visualiserte godt betydningen av hvilke 
muligheter det ligger for B2B mellom samarbeidspartnerne. De støtter også TFK for det arbeide de legger for ned for å 
gi den oppvoksende slekt en godt grunnlag videre i livet og ser frem til videreutvikling av samarbeidet. De gleder seg til 
å være hovedsponsor for Strandman Cup, en cup for de aller yngste, 29. april 2023. 
Neste mann på «scenen» var Sersjant Sagheim fra Kompani Lauritzen som ga tilhørerne et godt innblikk i arbeids-
metodene som brukes under innspillingen av kompaniet. Kompaniets kjente sitat om at deltagerne skal bli en bedre 
utgave av seg selv, var det mange som nikket gjenkjennende til. Et utgangspunkt for serien var hvordan mennesker kan 
innrette seg og ikke minst vise at gruppen/laget er viktigere enn individet. Mange som var med, primært kjendisene, 
kom inn som mennesker som hadde vært vant til at andre lyttet, mens de reiste hjem som gode teambuildere. Han 
avsluttet på en flott måte og sammenfatte hvordan Kompani Lauritzen og TFK kan ha mange likhetstrekk, og her «traff 
han nok spikeren på hodet» - her har vi mye å lære. 
Takk til foredragsholderne, takk til de 30 støttespillerne som møtte opp og ikke minst en stor takk til Kilen Catering 
som stilte med et fortreffelig måltid.          

         

 

 

  Ruben Høie foran en lydhør forsamling           Her forteller Sersjant Sagheim om historien bak TV-serien   
 

 


