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KICK-OFF  
I år som i fjor, vil vi, som alle store fotballklubber, invitere til Kick off i forkant av fotballsesongen 2023. 

Onsdag 12. april kl 1800  
vil «Optimist» ruve over Tønsberg Gressbane, slik det har vært fremført utallige ganger i TV-ruta i det siste, med god 
deltagelse fra spillere, ledere og foreldre i Tønsberg Fotballklubb.  
Da inviterer vi spillere, trenere, lagledere, foreldre, søsken, tanter, onkler og besteforeldre til en hyggelig liten time 
sammen med gode fotballvenner. Alle skal lagvis komme ned fra Strandman Arena og inn på banen, på lik linje som vi 
gjorde i fjor. Det blir noen intervjuer, litt underholdning og et par andre morsomme innslag. Ta alle de du er glad i med 
deg, enten de er på laget eller på tribunen. La det bli litt Champions League-stemning også i år, og det blir det kun med 
masse folk på tribunen og glade spillere som defilerer inn på Gressbanen. Vi ses.  

TRENER- OG LAGLEDERMØTE  
I etterkant av Kick-off, nærmere bestemt kl 1930, går vi i gang med trener- og lagledermøte. Også her vil vi fokusere på 
klubbens indre liv, hvor vi tar opp tema som vedrører de viktigste menneskene hos oss – SPILLERNE. Litt info fra et par 
trenere, litt om «Rikets tilstand» og ikke minst kanskje det aller viktigste; Opplæring i bruk av hjertestarter. Denne er 
nå installert innenfor inngangsdøra til klubbhuset og da er det VIKTIG at alle, enten det er trenere eller ledere, kan 
bruke den dersom en situasjon skulle oppstå. Orker ikke tanken på at vi ikke har benyttet denne anledningen til å lære 
oss om dette dersom noe skulle inntreffe på «mi vakt»?  Nå har du en unik mulighet til å få en god innføring i dette.  

FOTOGRAFERING 
I løpet av april vil alle lagene bli fotografert av en profesjonell fotograf til bruk både på hjemmesiden vår og kanskje i 
lokale media på sikt. Da er det viktig at alle stiller med nykjemmet hår og ser «appelsiiiinblid ut». Tror helt sikkert vi 
også vil få tilbud om å kjøpe lagsbilder. Mathilde er vår kvinne på dette. 

TA VARE PÅ ANLEGGET VÅRT  
Nå er tilnærmelsesvis alle målbur reparert og ødelagte hjul skiftet ut. Anleggsgutta; Gudmund, Svein, Kjell Roger og  
Jan, godt assistert av Svein Åge, gjør en formidabel jobb for å holde anlegget vedlike. De har også satt opp gjerde langs 
ballbingene, slik at alle som skal inn dit, må gå inn de to slusene som er beregnet til formålet og ikke over vantene . Det 
er nå alle sitt ansvar å se til at ingen klatrer i nettene, gjør skadeverk på målbur og anlegget forøvrig.  
Vi skal ha det lenge og det skal være hyggelig å komme hit.       

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 
Alle spillere og ledere må betale medlemskontingent på kr. 350,- . Sannsynligvis den laveste medlemskontingenten i 
Norge. Aktive spillere vil også få krav om treningsavgift. Nytt av året er at vi også har innført støttemedlemskap til 
utrolige kr. 200,- Her kan alle som vil bli støttemedlem sende en mail til Eirik Hagen, så fikser han det kjapt.  
Mail: tfk.medlem@outlook.com eller bruke QR-kode under. Takk for at du støtter TFK.  

STRØMPER OG SHORTSER 
Som tidligere lovet, skulle vi kjøpe fotballutstyr for TV-pengene vi fikk. Dette er bestilt hos Intersport på Kilen, men 
bestillingen var såpass stor at de har litt leveranseutfordringer mht shortser, men alle får. Vis litt tålmodighet, så 
ordner det seg, men strømpene kommer like etter påske. 

FRITIDSTØY OG KLUBBPROFILERING  
Vi har fått en del forespørsler på supportergensere, capser og klubbtelt som lagene kan ta med seg til cuper og 
turneringer. Dette vil nå bli kjøpt inn. Da vi ikke kan sitte med store lagre på gensere og capser, må vi ta opp bestilling. 
Per Erik kommer tilbake til det om ikke mange dagene.   

Gry, Mathilde, Pål, Per Erik, Simon, Tore, Eirik og Geirfinn  

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE   
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DAGENS SAMARBEIDSPARTNER 

 
 

ETC sponser Tønsberg Fotballklubb. 
 

ETC ser det som et samfunnsansvar å være med på idrett og kultur.  
Den nye satsingen i Tønsberg Fotballklubb er spennende og interessant,  

som vi tror vil gagne både bredde og eliteidretten i byen. 
Å sponse er ikke å gi bort penger, men både en investering i lokalmiljøet,  

de ansatte i egen bedrift og god markedsføring. 
 

ETC er en gjeng trivelige mennesker med kunnskap fra ulike, men beslektede områder  
innen reklame og produksjon. Kombinasjonen av fagkunnskap og moderne maskinpark har  

gjort oss til totalleverandør innen reklame, skilt og dekor for store og små virksomheter  
innen de fleste bransjer – i over 25 år. 

 

ETC AS har i dag 11 ansatte og ble i 1997 etablert av Fredrik Vedvik. 
Kundene er alt fra enkeltpersoner til store offentlige etater. Vi ønsker å være den lokale  

leverandøren som leverer kvalitet, raskt og uavhengig av volum. 
 

Ta kontakt med oss på post@etc.no eller tel 953 36000,  
så finner vi gode løsninger sammen. 

  

 
Glade samarbeidspartnere;  

fv. Fredrik Vedvik i ETC og Per Erik Olsen i Tønsberg Fotballklubb. 
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