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 ÅRSMØTE 2022  
Onsdag 1. mars avholdt Tønsberg Fotballklubb sitt Årsmøte. 
Årsmeldingen var av det meget positive slaget og klubben merker nå 
at man etter hvert klarer «å rette ryggen» etter koronaen. Det er 
325 registrerte medlemmer, en økning fra 280 året før. Vi har 
arrangert aktivitetsdag sammen med Ukrainske barn og unge, 
bygget de 2 to flotteste ballbingene i «mils omkrets» - det meste på 
dugnad, aktivitetsdag for barn fra de nærliggende skolene og 
barnehagene, fått inn mange nye ressurser som kan gjøre det litt 
enklere for hver enkelt som bidrar og ikke minst en meget ryddig 
økonomi. Takket være ettergiving av gjeld til Sæther Eiendom                   

  operer vi med et betydelig overskudd. Når vi kom til valg, viste det          Nytt styre, bfv: Geirfinn Kvalheim, Simon      
  seg at de aller fleste styremedlemmene er med videre, og er det noe      Licina (ny), Gry Lauritsen(ny), Mathilde Elster                                                                               
  som er viktig i den perioden klubben nå står foran, så er det kon-             og Per Erik Olsen. Foran: Tore Bjørnsvik 
  tinuitet i styret, i utvalg og på feltet. Takk til alle som bidrar.                      Pål Nilsson og Eirik Hagen var ikke til stede 
  Dere er utgjør en forskjell!                                                                                  da bildet ble tatt. 
  Vi besluttet også å opprette en medlemskategori som heter  
  «Støttemedlemsskap» til Kr. 200,- Vil du også bli støttemedlem?  
  Send da en mail til: eifh@bama.no, så fikser han det kjapt. 

 TV2-INNSLAGET FOR NORSK IDRETT 
 Vi må vel være ærlige å si at vi er litt stolte over det vi har vært med på og som får så mye oppmerksomhet i TV-ruta  
  for tiden. Hver gang vi hører Jahn Teigens «Optimist», løper vi til TV-en for å se om den virkelig er der igjen – og  
  sannelig! Som lovet skulle pengene vi fikk inn, gå til utstyr til våre håpefulle, og det skulle gjelde alle. Vi kjøper nå inn  
  strømper og shortser til alle våre ca 300 aktive. Da vil og skal alle stille likt når vi spiller kamper. No excuse!     
  Dersom du går inn på hjemmesiden vår; tonsbergfk.no, klikker på «NYHETER» og «MEDIA», så finner du hele filmen.   

  VIKTIGE DATOER Å MERKE SEG: 
 Endelig er vi ute igjen. Anleggsgutta har nå tatt ansvar for å bytte ut lamper i lysanlegget som har «tatt kvelden».  
  Så over til viktige datoer å merke seg: 

• 4. – 5. mars:          Sølvcupen for barn i årsklassene 2014, 2015, 2016 og 2017 inne i Vestfoldhallen 

• 11.-12. mars:        Sølvcupen for barn i årsklassene 2011, 2012 og 2013,  også inne i Vestfoldhallen 

• 13. april kl 1800:  Kick off  på Tønsberg Gressbane for lagene, foreldrene, laglederne, trenerne og frivillige.  

• 2. til 4. mai kl 16.30 - 21.00: Fotografering av alle lagene. Her må alle stille «pyntet og med nykjemmet hår»  

• 10. juni:                TFK-dagen med stor D: 

• Kl 1000: Merkeprøve 

• Kl 1300: Offisielle åpning av ballbingene 

• Kl 1400: Coca Cola interncup med en meget morsom vri 

• Kl 1600: Sommeravslutning for hele TFK  

• 14. - 18. august: Tine fotballskole.  

 «SPLEIS 2023»: 
• Vi vil benytte anledningen til å takke de som har gitt et bidrag til «Spleis 2023» som ble omtalt i mail 23. 

februar. Det gjør sitt til at vi kan kjøpe inn utstyr for de av våre spillere som har en utfordrende økonomisk 
hverdag i heimen. Dere utgjør en forskjell for disse barna. 

Hilsen fra styret v/Gry, Mathilde, Pål, Per Erik, Simon, Tore, Eirik og GeirfINN    

 

mailto:eifh@bama.no
https://static.cupmanager.net/uploads/k/S/QN2/kampoppsett-2023_helg1.pdf


 

DAGENS SAMARBEIDSPARTNER  

 

Seim Gjerde AS tilbyr alt innen områdesikring. Vi leverer flettverkgjerde, tregjerde, Sørlandsrekkverk, 
palisadegjerder, viltgjerde, sauegjerde, ballfangernett, og portløsninger (manuelle og motoriserte).  

Seim Gjerde er også en betydelig leverandør av bodsystemer tilpasset ulike behov.  

Seim Gjerde har et stort fokus på bærekraft! Vi utvikler og tilpasser våre produkter mest mulig lokalt.  

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat om sikring av dine verdier.  

Daglig leder, Ole Jacob Gran 
Mail: olejacob@seimgjerde.no  

Mobil 916 99 186  
 

Vi i Seim Gjerde er stolte av å kunne bidra som sponsor til Tønsberg Fotballklubb (TFK).  
Vi liker at det bygges en klubb med breddetankegang, og vi har stor tro på at TFK vil lykkes med dette!  

Vårt inntrykk av klubben er at det jobbes seriøst og målretta for at alle barn og unge skal få mulighet til  
å spille fotball, noe vi synes er viktig! 

Vi ønsker Tønsberg Fotballklubb lykke til fremover, og ser frem til et positivt og givende samarbeid! 

 

Stolte samarbeidspartnere, fv Ola Jacob Gran (Seim) og Per Erik Olsen (TFK) 
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