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For å sitere P4:
«Når nyheter skjer, bryter vi inn for å fortelle…..»
Derfor en ekstrautgave av «Nettsus»:

TFK ARENA BLIR «STRANDMAN ARENA»
Tønsberg Fotballklubb har inngått historisk samarbeidsavtale med Strandmann AS med umiddelbar virkning. Avtalen
går over 5 ½ år.
Strandman AS er et firma som liker at det spirer og gror. De har sett at Tønsberg Fotballklubb også gjør det i form av
stor aktivitet og en klubb som legger til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge i sentrum av Tønsberg.
Strandman AS sin slogan er «Ekte skaperglede» og er det noe TFK har ambisjon om, så er det akkurat det.
Dette samarbeidet vil naturligvis være til stor nytte for begge parter.
Strandman AS vil være meget viktig brikke i arbeidet med å etablere 2 ballbinger for de aller yngste mellom Byskogen
skole og Strandman Arena. Så snart det foreligger en godkjenning fra Tønsberg Kommune til å realisere det, går vi i
gang, med målsetting om ferdigstillelse tidlig i høst.
Mange har selvfølgelig også registrert at det er høyt gress rundt kunstgressbanen vår. Ikke spesielt vakkert, men også
dette vil Strandman AS ta hånd om på sikt. Gresset er nå klippet og Strandman vil gjøre en siste finpuss.
Før høstsesongen sparkes i gang, vil alle se at navnebytte er en realitet både gjennom skiltreklame, info i NFFs
organer og at det på sikt vil bli et mye mer i øyenfallende idrettsanlegg.
TFK vil selvfølgelig oppfordre alle våre medlemmer og samarbeidspartnere om å bruke Strandman AS dersom man
skal oppgradere uteområdet, enten det er hjemme eller i bedriften. Meget godt rennomè i Tønsberg og profesjonelle
folk til fingerspissene, så gjør et besøk på hjemmesiden deres; www.strandman.no

EN GLADNYHET TIL VÅRT UNIFIEDLAG.
har innvilget en støtte på kr. 50.000,- til drakter og treningsutstyr til Unifiedlaget vårt. Dette er et
meget godt tilskudd til TFK generelt og ikke minst laget spesielt. Laget er meget gode
ambassadører for TFK og tilrettelagt fotball. Her skapes det mye idrettsglede, noe som også gir
seg utslag i gode prestasjoner på fotballbanen.
Tønsberg Fotballklubb vil gjerne benytte anledningen til å takke Sparebankstiftelsen DNB for
tilskuddet. Dette håper vi også vil bane vei for at ennå flere som har behov for tilrettelagt fotball,
bokstavelig talt, skal komme på banen. Vil du vite mer om Sparebankstiftelsen DNB sine
støtteordninger, går du inn på: www.sparebankstiftelsen.no

VI SA DET OG VI GJØR DET…..!
Vi har tidligere lovet at baneområdet vårt skal bli et anlegg hvor miljøet skal ha stort fokus.
Et ledd i dette arbeidet er å stenge sluser/adkomster inn til banen, slik at det på sikt kun skal være to inn- og
utganger. Dette vil alle merke på sikt, men «Rom var ikke bygget på en dag» og derfor har vi startet med å legge rist i
utgangen foran kiosken og like etter ferien vil åpningene på begge siden av kjøreporten bli lukket. Her vil det også
komme opp skilt som oppfordrer alle til å børste av seg gummigranulat før de forlater Strandman Arena.
I disse dager installerer vi også granulatfilter i de 6 drenskummene rundt banen.
Det skjer mye positivt i klubben for øyeblikket, så dersom du også ønsker å bidra, må du ikke nøle med å kontakte
oss. Du finner kontaktinfo på hjemmesiden vår: www.tonsbergfk.no
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.

Da er avtalen mellom Strandman AS og Tønsberg Fotballklubb signert:

TFKs markedsansvarlig, Per Erik Olsen til venstre og Daglig leder i Strandmann, Ruben Høier til høyre.
Så er også første trinn av forebyggende miljøtiltak ferdigstilt; Rist i utgangen fra banen.

Noen må tilpasse og noen må se til at
ting går riktig for seg.

Godt jobba av (f.v.) Kjell Roger Henriksen,
Jan Johansen og Svein Wold

