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NY HJEMMESIDE. 
Nå er endelig den nye hjemmesiden vår klar til reåpning, så ta en titt på; www.tonsbergfk.no. Her ligger det mye 
informasjon om klubben vår. Blant annet vil det bli bilder av alle lagene våre, men det avhenger av at de som ennå 
ikke har tatt lagbilde, gjør dette og sender det til vår nettredaktør ohbuvik@gmail.com, snarest. 
Her kan man nå selv booke seg inn på leie av klubblokalene våre. Gratis leie for lagene, men dersom det er noen som 
ønsker å feire barnebursdager her, kan man gjøre det for en billig penge, og selvfølgelig til redusert pris for våre 
spillere.  

EN GLADNYHET FOR ALLE VÅRE MEDLEMMER. 
Vi har gleden av å annonsere et samarbeid med fysioterapeut Morten Andersen som jobber som fysioterapeut på 
Tønsberg Medisinske Senter. Han har Mastergrad i fysioterapi med fordypning i muskel - og skjelettplager fra 
OsloMet og hans spesialfelt er idrett og idrettsskader. Han tilbyr nå at alle våre medlemmer, det være seg spillere, 
ledere eller foreldre som er medlem i TFK, kan få generell fysioterapibehandling, belastningsstyring, bearbeide 
belastningsplager, rehabilitering og postoperativ oppfølging. Han er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker å 
oppnå selvmestring hos sine pasienter. Morten har spilt fotball i mange år, og er fortsatt aktiv i Tønsberg FK som 
spiller for A-Laget. 
Medlemmer av klubben, foreldre og barn blir tatt raskt inn til undersøkelse og oppfølging hvis akutt behov oppstår 
enten det er skade eller belastningsplager. Dere er altså garantert time innen få dager.  
Alle våre medlemmer får 20% rabatt på undersøkelse og behandling! Kontakt: mortenandersenfysio@gmail.com 
eller på mobil: 415 99947    

NYHETER FRA STYRET. 
Vi ønsker å formidle noen saker som står på agendaen på styremøtene våre, og her kommer litt: 

• Bjørn Erik Bjøre og Tom Nelvik har dessverre måtte trekke seg fra styret av personlige årsaker. Vi takker begge for 
fin innsats den tiden de satt som styremedlemmer. Ny ansvarshavende for utstyr er Gry Lauritsen. Dere finner 
kontaktdata på henne på den nye hjemmesiden vår. Hun er nå på full fart inn for å skaffe seg oversikt. 

• Vi vet at det har vært uklare rutiner på om klubben kan dekke ex pizza på lagskvelder. Dette kan vi dessverre ikke 
dekke, så sosiale tiltak i lagene må betales av lagene selv. 

• Styremedlem Eirik Hagen har gjort en formidabel innsats mht medlemsregistrering og nå skal alle ha fått tilsendt 
krav om medlemskontingent og treningsavgift. Våre nivåer ligger langt under tilsvarende klubber i landet vårt. 
Disse pengene er livsnerven i en klubb for å dekke løpende kostnader, så vi håper at alle betaler inn dette raskt. 

• Vi har laget klare rutiner på turneringer vi skal delta i, og noen hovedprinsipper er; 
o Klubben betaler for påmeldingsavgift og kost/losji for inntil 2 ledere per lag. 
o Resterende kostnader dekkes av egenandeler, gaver fra stiftelser etc og dugnader.  

NY LOOK I KLUBBLOKALENE VÅRE 
I uke 26, vil det komme mange nye profilelementer i klubblokalene våre. Da skal vi virkelig markere at det er TFK som 
eier lokalene, noe vi håper at alle dere vil sette pris på. Vi skal når være EN klubb og det håper vi dette skal markere. 
Du finner noen elementer av dette på neste side. 

WHAT´S NEXT? 
• MANGE AV LAGENE VÅRE HAR VÆRT OG NOEN SKAL PÅ TURNERING. 

o G2011/2012 deltok på Sommarland Cup i Bø fra 3.til 5. juni. Etter ni spilte kamper var vi svært fornøyd 
med til sammen syv seire og to uavgjort. Flott innsats.  

o Unifiedlaget skal til Orust Liopns Cup i Varekil til helgen. Vi ønsker de lykke til. 

o G15 skal til Dana Cup 25. -30 juli. Stå på gutter. Det blir toppers å komme ut etter coviden. 
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.   
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 I uke 26 blir det ny profil i klubblokalene våre: 
 

                    
 Vi kan være stolte av de flott klubblokalene vi har,                 Logo på vinduene til møterommet         Stor logo på veggen utenfor  
 og da er det viktig at alle rydder etter seg.                                                                                                       kiosken 
 

                
  Frosting med logo av glassdørene til møterommet.               Sponsortavle              

 

                                                                
Logo på vinduet mot Gressbanen                                             Oppfording om å rydde opp etter seg på alle søppelboksene 
 

 
 
 
 

 

 


