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 TV-INNSPILLING I TØNSBERG. 
I dagene 24. – 26. januar fikk alle TFK-supportere og gode venner av  
TFK sjansen til å vise seg frem på TV. 
TV2 stilte med et meget stort team (hele 30 stykker) for å lage en  
promofilm for norsk idrett med arbeidstittel »Heimlich». Vi skal være  
såpass ærlig å si at vi ikke helt hva dette resulterer i, men det skal vises  
første gang 20. februar, så da får vi bare vente i spenning. 
Vi i TFK klarte å stille med hele 23 barn og 40 voksne statister de tre  
dagene opptakene foregikk. En stor takk til alle som bidro, noe som   

  resulterte i et pent pengebeløp i klubbkassa. Det skal komme ALLE i klubben til gode. Det er i ettertid  
  kommet et unisont skryt til alle våre statister fra produksjonsfolkene. Se for øvrig flere bilder under. 

 VI HAR SAMLET INN TFK-RELATERT UTSTYR, MEN HAR PLASS TIL MER... 
 Vi har fått inn mye pent brukt treningstøy som vil komme godt til nytte for mange av våre fotballvenner i TFK.  
  Dersom du fortsatt har noe du ikke har behov for, så er det bare å kontakte Eirik Hagen, mobil; 918 77915. 

 ET TILBUD TIL ALLE… 
 TFK har utstyrsavtale med Intersport og med Hummel som utstyrsmerke.  
  Det som kanskje ikke alle vet, er at du vil få rabatter både når du handler TFK-utstyr, men også annet sportsutstyr. 
  Du kan bare registrere Intersportappen med kodeord/klubbkode «Tønsbergfot». Gjør det i dag, så er det klart neste 
  gang du skal handle der og du vil bli overrasket over rabattene du får. Her er det penger å spare!  

 EN LITEN STATUS 0M/TIL TRENINGSGRUPPENE. 
 Det er stor aktivitet de to ukedagene vi har leid Vestfoldhallen, nemlig mandager og torsdager fra kl 1800 – 2100. 
  Da hvert lag bare en time til disposisjon, er det viktig at pep-talk gjøres før timen starter og treningsevaluering etter,  
  når timen er over. Da får man brukt den tilmålte tiden godt. Dette må det skjerpes inn på! 
  A-laget varier fra 17-22 på treningene, G19-laget ønsker vi oss flere spillere til, G16 og G19 har ofte samtreninger, det 
  samme med G14 og G13; alle med flotte oppmøter. I de yngre årsklassene bare myldrer det av ivrige barn og unge,  
  jenter som gutter. Fra og med uke 8 regner vi med å kunne trene ute på Strandman Arena. 
  Vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss til sesongen. 
  Den første ilddåpen er Sølvcupen, som vi selv arrangerer, og som vanlig arrangeres de to første helgene i mars inne i 
  Vestfoldhallen. I 2022 var det over 1.500 barn som deltok og det samme antall publikum. Et stort event med andre  
  ord. Dersom noen av våre samarbeidspartnere på ett eller annet vis ønsker å markere seg der, kan de kontakte vår  
  markedskoordinator, Per Erik Olsen på mobil: 468 40489  
  Dersom du vil vite mer om TH. Marthinsens Sølvcup, så finner du det her: 
  https://thmartinsensolvcup.cups.nu/ 

 ÅRSMØTE 2022. 
 Onsdag 1. mars kl 1900 er det Årsmøte i Tønsberg Fotballklubb. Håper det er mange som møter opp. 
  De som har forslags- og stemmerett er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2022. 

 NOK EN SAMARBEIDSPARTNER SOM GIR GODE TILBUD TIL VÅRE …. 
 Topp Kjøreskole går nå bredt ut til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere med familier med et meget gunstig  
  tilbud både om trafikalt grunnkurs og kjøretimer. Også her er det penger å spare og ikke minst viktig at B2B fungerer  
  våre samarbeidspartnere imellom. Se info under.  
 
  Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore 

 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 


