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DET ER GOD MEDVIND I FLAGGET TIL TFK FOR TIDEN….
Det skjer mye positivt i og rundt Tønsberg Fotballklubb for tiden. Flere og flere kommer med for
å gjøre organisasjonen bedre rustet til å takle fremtiden, men «intet tre vokser inn i himmelen».
Vi skal være ydmyk og dvele litt med de positive tingene som skjer i klubben, men dersom man
dveler for lenge, «sovner» vi, og det har vi ingen intensjoner om å gjøre. Vi har masse arbeid
foran oss, og vi er klare for å brette opp ermene og gyve løs, men først noe vi bare må dvele ved:

TFK UNIFIED VANT TO STORE POKALER I NORWAY CUP!
«Vi leker ikke butikk» sa de med glimt i øyet. Så reiste de til Ekebergsletta og Norway Cup
sist torsdag morgen, anført av trener Tom Erik og lagleder Anita. Sent utpå
ettermiddagen neste dag hadde de formelig gjort rent bord ved at det ene laget
imponerte stort og vant den aller største pokalen i Stjerneklasse A – 7-er ved å slå Åmot
IF med overbevisende 4-1 i finalen, mens det andre laget imponerte nesten like stort og
vant sølvpokalen i Stjerneklasse D – 7-er.
Makan til pågangsmot, idrettsglede og flott fotball skal du lete lenge etter.
Vi kan ikke annet enn å bli imponert hva disse guttene og jentene får til, men med opptil
3 treninger i uken og godt miljø i laget, har gitt merkbare resultater.

«Nettsus» bøyer seg i støvet og gratulerer så mye.
EN GOD DAG FOR Å GLEMME LIDELSENE I HJEMLANDET.
Onsdag 3. august inviterte vi ukrainske barn og unge til en aktivitetsdag sammen med våre egne spillere og trenere for
å gi de en hardt tiltrengt pause i sine tunge tanker om det grusomme som skjer i hjemlandet deres.
De kom nesten 20 barn og unge fra den ukrainske delegasjonen som bor i Tønsberg og Færder. Sammen med våre
egne ca 40 barn og unge med 5 trenere kom de til ei treningsøkt hvor inkludering og fotballaktivitet var satt i fokus.
Alle var meget spente på hvordan våre ukrainske venner og våre egne spillere ville takle denne utfordringen.
Ville våre barn og unge slippe våre venner fra øst inn i treningsgruppen og ville de ukrainske barna bare være sammen
med sine egne eller turte de å blande seg med våre?
Det var en ugrunnet frykt. Det var selvfølgelig en liten usikkerhet på begge sider, men når fotballen begynte å rulle,
viste det seg fort at selv om de i utgangspunktet har forskjellig språk, er «fotballenes språk» likt over hele verden.
TFK kan ikke få fullrost nok de 5 trenene som hadde anledning til å stille på kort varsel, Halvor Viken, Anders Nilsson,
Rita Furan, Ingrid Sundby og Matthew McGee. De viste omsorg, inkludering og fikk snudd forsiktighet og usikkerhet til
store smil på den grønne kunstgressbanen. For en forvandling!
Takk også til vår nye rekrutteringsansvarlig, Abdullahi Abdirahman Ali, eller Ali som han ønsker å bli kalt, som hadde
opprettet kontakt med Ukrainsk støtteforening og som hadde lagt regien på økten, samt May Britt Lorentzen som
hadde bakt fantastiske kaker og hadde ansvar for at alt var dekket og klart når ca 80 barn og unge, trenere, tolker,
noen foreldre og støtteapparat fikk en hyggelig avslutning på tiltaket inne i de flotte og «nyfreshede» klubblokalene
våre. Under finner du mange bilder både fra aktivitetsdagen sammen med vår ukrainske venner og fra Norway Cup.

SÅ MÅ VI SOM SAGT «BRETTE OPP ERMENE» OG KOMME VIDERE….
Vår nye rekrutteringsansvarlige, Ali, skal nå i gang med aktivitetsdager for de aller yngste barna på Byskogen skole og
Træleborg skole, samt de eldste fra de 7 barnehagene rundt oss. Her trenger vi hjelp til å være med dette. Håper noen
har anledning. Vi må jo gi de et tilbud etterpå også, og her har vi også noen tanker, men da må vi etablere
treningsgrupper for disse en gang i uken. Som du skjønner, trenger vi «flere hender» som kan bidra.
Kan du, eller noen du kjenner bidra, så må du ikke nøle med å ringe en meget entusiastisk Ali, mobil: 975 83541 eller
noen i styret, som du finner ved å gå inn på: www.tonsbergfk.no. Her finner du forøvrig mye godt stoff om klubben.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.

Noen stemningsbilder fra Norway Cup:

Stolte øyeblikk i helt nye drakter med sponsorlogoer
godt synlig. Her poserer Marcelo fornøyd.

Godt kameratskap og miljø
gir ofte gode resultater.

God konsentrasjon på corner
fra Julie.

Ikke hver dag Eskild hever
hever pokalen.

Her har Minh Nhut
akkurat scoret på straffe.

Noen stemningsbilder fra aktivitetsdagen med våre ukrainske venner:

Inkludering var ikke noen problem.

Fra usikkerhet i begynnelsen.

Halvor tok seg godt av gutta.

-til full tenning!

Vimpler skal overleveres og
vår mann Kristian, har god kontroll.

Litt flørting med publikum er
lov på en slik dag.

En glad gjeng på Strandman Arena.

God stemning med kaffe, kaker, is og brus.

