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DET BLE ET MEGET HYGGELIG KICK OFF PÅ GRESSSBANEN
I overkant av 400 mennesker møtte opp på Tønsberg Fotballklubbs «kick off» på Gressbanen tirsdag kveld.
Av dette var det rundt 200 spillere fotballspillere fra 5-6 år og opp til den eldre garde bestående av TFKs Honour
samt ca 200 foreldre, søsken, tanter, onkler og besteforeldre som hadde tatt plass på tribunen når deres håpefulle
kom marsjerende inn under taktfaste heiarop og klapping. Spillerne syntes dette var moro og vinket selvfølgelig
tilbake som om de kom inn til en Champions League kamp.
Kveldens toastmaster, Per Steinar Markussen, hadde en fin og ledig form som gjorde at både spillerne og de
fremmøtte tilskuerne hadde en hyggelig liten time sammen på Gressbanen.
Styreleder i TFK, Geirfinn Kvalheim, fortalte litt om klubbens nåsituasjon og om tanker fremover hvor
rekruttering og Fair Play stod i fokus.
«To gode karer» bestående av Kenneth Dahl og Glenn Main fremførte så Lars Bremnes sin hyllest til Tønsberg,
«Tønsberg i min favn». Dette var definitivt et av høydepunktene på kvelden. Bør spilles ofte i de 1000 hjem.
Daglig leder i NFF Vestfold (tidligere Vestfold Fotballkrets), Karin Berg Ørbech hilste fra fotballkretsen hvor hun la
vekt på fotball for alle, uansett hudfarge, opprinnelse, legning og alder. Også hun kom innpå viktige temaer som Fair
Play, hvor alle skal ha respekt for hverandre, enten man er spiller, dommer eller tilskuer. Hun avsluttet sin sekvens
med å sette Fair Plays kapteinsbind på 3 av TFK-spillere. Disse armbindene skal indikere lagets gode holdninger.
På en flott kveld i strålende solskinn, avsluttet en jentespiller (Tiril Kittelsen-Wang), en guttespiller (Sigmund Folkvard
Ulshagen), en trener (Ina Kittelsen Iversen) og en forelder (Joakim Hines Bredahl) med å holde opp Fair Play-flagget
og la frem sine verdier slik de vil at klubbens spillere, ledere og foreldre skal fremstå i fotballkamper utover våren,
sommeren og høsten. Ligger noen bilder under her.

UNIFIEDTURNERING
Lørdag 11. juni blir kommer det fintfolk til TFK Arena og Tønsberg Gressbane.
Da arrangeres en cup av og med våre nye venner på Unifiedlaget. Erfaringsmessig blir det mange gode kamper,
mye innsats og hyggelig minner som legges igjen. Ikke alle har like gode fotballferdigheter, men det mangler ikke på
glød og pågangsmot. Det er verdt å ta en tur innom banene våre på en (forhåpentligvis) fin lørdag i juni.

FOTBALLSKOLE I AUGUST
I Tønsberg Fotballklubb har vi gjort det som vane å arrangere fotballskole siste uka før skolene start opp igjen.
Også her blir det mye leven og glade barn. Vi skal garantere gode instruktører og hyggelig stemning. Ta en titt innom
hjemmesiden vår, så skal det komme opp en mer fyldig kunngjøring om dette om ikke lang tid.

WHAT´S NEXT?
• OPPRYDDING OG TILTAK RUNDT TFK ARENA
Vi er nå i gang med å rydde opp granulatet som ligger rundt banen. Det blir samlet opp, renset og fylt inn i banen
igjen. Deretter blir banen dyprenset med maskinelt utstyr og mannskaper fra Tønsberg Kommune.
For å minimalisere granulat i å komme utenfor baneområdet, vil vi i løpet av våren stenge 3 sluser og sitte igjen med
to inn-/utganger fra banen; På gangvegen mot Byskogen skole og ved klubbhuset. Her vil det på sikt bli installert
rister som brukerne kan børste av seg på før de forlater området. Det skal bli meget bra og miljøvennlig.
Vi ønsker oss fortsatt hjelp (les: gravemaskinkjører) som kan avrette litt av vollen mot skolen, slik at vi kan få montert
tribuner der til beste for alle foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og søsken som skal se sine håpefulle spille kamp.
Kontaktperson er Pål Nilsson; 908 68623

NESTE HJEMMEKAMP
Tønsberg Fotballklubb sitt A-lag har årets første hjemmekamp på Gressbanen
TORSDAG, 28. APRIL KL 2000 NÅR ÅSGÅRDSTRAND kommer på besøk. Stikk innom og støtt gutta.
Til slutt ønsker vi alle en flott vår med mange fine fotballopplevelser.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Bjørn Erik, Eirik, Tom, Pål, Per Erik og Tore

Hyggelig stemning med mye folk på TFKs Kick Off 2022

To glade karer fremførte «Tønsberg i min Favn»

Daglig leder i NFF Vestfold, Karin Berg Ørbech, talte og ga
3 lagkapteiner hvert sitt Fair Play kapteinsbind

En jentespiller, en guttespiller, en trener og en forelder
fremførte TFKs gode holdninger til Fair Play.

