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SÅ ER ENDELIG SESONGEN I GANG……
Nå er endelig alle lagene i gang med et lenge etterlengtet seriespill. Mange flotte resultater og selvfølgelig noen
nedturer, men det er bare noe vi må leve med så lenge vi gang på gang skal bivåne en kamp som vi bare SKAL vinne.
A-laget har hatt en litt trøblete sesongstart med 1 seier og 3 tap, tap godt nok mot de antatt beste lagene i puljen.
På hjemmekampene er det nå en fin ramme rundt kampene med felles innmarsj, speakertjeneste med klokke- og
scoringstavle og TFK-flagget og Fair Play-flagget som vaier i vinden på Gressbanen og nærliggende flaggstenger.
G-16 laget med Simon Licina som engasjert og motiverende trener slo i går Ørn 3-1. Flotte scoringer og mye positivt
spill og ikke minst et par sjanser til vi kanskje burde har scoret på. Her er det mange dyktige spillere som det blir
spennende å følge i tiden som kommer. Det gror godt bak A-laget, og disse gutta puster A-lagsgutta i nakken.
Kampvertrollen ser nå ut til å fungere flott. På hver hjemmekamp lagene våre spiller, skal det være en kampvert som
skal se til at både hjemmepublikum og gjestende publikum skal ha en fin opplevelse når de kommer til TFK Arena.
Nå fungerer det også fint ved at publikum står/sitter på motsatt side av trener- og laglederteamet. Forbilledlig.

UNIFIEDTURNERINGEN
Var berammet til lørdag 11. juni. Den er nå flyttet til 20. august. Følg med, følg med.

FLERE OG FLERE SPONSORER SLUTTER SEG TIL TØNSBERG FK.
I Tønsberg Fotballklubb, som i alle andre klubber, er vi helt avhengig av litt støtte utenfra for å kunne gi den
oppvoksende slekt i byen et godt fritidstilbud. Ta en tur innom TFK Arena en ettermiddag og se den flotte aktiviteten
som skjer der. Man kan bli «varm i hjertet» av mindre….
Derfor en STOR takk til SpareBank 1 Sørøst-Norge som har gått inn som hovedsponsor. Tusen takk også til Sæther
Eiendom som har lettet lånebyrden til TFK på en fantastisk måte, og ikke minst til EDH Utleie, I-bygg, Itide, Pema
Miljøteknikk, Nordvik Eiendomsmegling, Advokatfirma HBL, Stein Åfoss, Finn Grinvoll, Intersport og Hummel for
deres bidrag. Vi har flere som vi håper å signere de nærmeste dagene, da med tanke på å gjøre TFK Arena mer
miljøvennlig (se «Nettsus» 2-22) samt ytterligere TFK-isifisering av klubblokalene – og det blir bare fantastisk flott.
Vi har startet med å sette opp en flott pokalvegg + snudd konferansefasilitetene 90 grader. (se bilde under).

RESSURSPERSONER.
Dersom det er mange som tar i et lite tak, blir det hyggeligere å holde på og mindre tidkrevende i en ellers stressende
hverdag. Derfor har vi nå vært så heldige å få med oss nye ressurspersoner og noen som har vært med tidligere.
Utdanning: Eirik Waage, mailadresse; eirikwaage@hotmail.com
Dommeransvarlig: Ketil Sondresen, mailadresse; ketil.sondresen@gmail.com
Dagsansvar kiosk: Mandager; Gry Lauritsen (938 73576), Tirsdager; Hilde Bekkevahr (915 89173), Onsdager; Svein
Wold (909 18519), Torsdager; Kjetil Egeland (947 85917) under kyndig ledelse av Pål Nilsson.
Hjemmesiden: Øystein Buvik, mailadresse: ohbuvik@gmail.com
Takk til alle som stiller opp!

WHAT´S NEXT?
•

REVITALISERING AV HJEMMESIDEN.

Vi har engasjert Øystein Buvik til å ta ansvar for en noe mer levende hjemmeside. Han holder nå på med å legge inn
alt som skal legges der før vi gjenåpner den. Her vil det være bilder av styret og ressurspersoner, A-laget, G-16 laget
(kommer) og alle lagene i Yngres avdeling samt Veteran . Ber om at alle laglederne tar ansvar for å ta bilde av laget
sitt samt sette på navnene på laget og de som er på bildet og sende det til: ohbuvik@gmail.com
Alle spillerne skal ha på seg klubbdrakt og trenere/lagledere overtrekksdrakt og stille opp på to rader, hvor de foran
sitter med støtte på eks knærne, mens de som står bak har samme armstilling. NB: Trenere og lagledere skal også
med på bildet. Ta gjerne bildet foran tribunen nede på Gressbanen. Da blir tribunen flott bakgrunn.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Bjørn Erik, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor og Tore

Vi kan være stolte av de flott klubblokalene vi har

Så er også alle pokalene kommet på plass der de
skal være.

Flott at vi har mange hyggelige, men bestemte Kampverter på hjemmekampene våre.

TIRSDAGSKAFFE
Enhver klubb med respekt for seg selv, bør jo ha et tilbud til de av oss som anledning til
å ta en kopp kaffe og et kakestykke i godt lag på en hverdag.
Selv om klubbfølelsen til TFK allerede er bra, ønsker vi å øke den ytterligere.
Derfor går vi i gang med tirsdagskaffe på klubbhuset.
Derfor inviterer vi til det første skikkelige tirsdagskaffeslaberas (som vi ville ha sagt nordpå)
I dag, Tirsdag, 24. mai kl 1200
Håper dette blir en ukentlig foreteelse, men alt avhenger av hva dere gjør det til.
Det er sikkert andre som ikke tilhører TFK-miljøet i dag som ønsker å ha litt omgang med andre mennesker,
ja, så la oss ta de inn i varmen og vise at vi er en inkluderende klubb. Det blir sikkert hyggelig.
Så har du en god venn som du vet ønsker seg litt sosialt utenfor husets 4 vegger, da er det bare å ta de med.

