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BARNEHAGEBARN PÅ GRESSBANEN.
Torsdag 18. august var det duket for mange barnehagebarn på Gressbanen.
Over 30 barn i 5 årsalderen møtte opp til litt innføring i fotballens finesser godt
introdusert av 5 dyktige instruktører fra Tønsberg FK; Zirek Suleiman, Eirik Waage,
Upkar Singh, Edvard Brendsrød og May Britt Lorentzen. Takk for flott innsats til
dere.
Det var stor innlevelse og iherdig forsøk både på dribling og straffespark hvoretter
økten ble avsluttet med is og gratis drikkeflaske fra Tønsberg FK.
Barna uttrykte stor tilfredshet med tilbudet og vi ser fram til å se mange av dem på våre mandags- og onsdagstreninger. Om vel ei uke kommer 1. klasse på Byskogen skole og Træleborg skole på besøk.

«EUROPA-PÅL» FIKK KLUBBEN TILBAKE PÅ VINNERSPORET
Pål Rustadstuen har noe så sjeldent som en europacupkamp for Lyn på
merittlisten. Han gjorde comeback for oss i TFK med bravur i første kamp mot
tabelljumbo Falk. De ble grundig slått med hele 6-0 (1-0 til pause).
Vårsesongen har vært alt annet enn en fest for Raymond Fejer og TFK. Mot
bunnlaget Falk beviste det seg at nysigneringen fra TFK-veteran var verdt
«overgangssummen».
Pål Rustadstuen har spilt for både Lyn og Sarpsborg 08 og ga seg med toppfotball
for nærmere 15 år siden, men 39-åringen storspilte i sitt comeback på seniornivå.
– Han tilfører oss en pasningsfot og ro i spillet som passer perfekt i måten vi ønsker å spille fotball på, skryter TFKtrener Raymond Fejer. Scoringer av Vincent Teigen 2, Morten Andersen, Alwan Morad, Thomas Foss og Michael
Larsen sørget for halvdusinet fullt. Foss scoret dagens perle fra midtbanen. Morad best av mange gode for TFK.
I dag, onsdag 24.8. kl 1930 møter vi divisjonens serieleder ÅIF i Åsgårdstrand. Bli med og støtt guttene!

VM I STRAFFEKONK ER LIKE RUNDT HJØRNET…..
Er du den som «fryser til» under press, konsekvent skyter over mål eller er den som prikker enhver straffe, uavhengig
av målvakt? Lørdag 3. september er vi klare for årets fotballevent, uoffisielt VM (Vestfold Mesterskap) i Straffekonk.
ALLE er velkommen til å melde på sitt lag for å kjempe om tittelen og felles for alle lagene er at dette skal bare skal
være gøy. Konkurransen foregår på Tønsberg Gressbane. Et lag/team består av max 6 spillere inklusiv en keeper.
Her finner du flere opplysninger og påmelding:
https://www.superinvite.no/#/invitation/c0faf875b8596a0999b426631c0b5ff8
Nå begynner det å haste med påmelding. SeeU meldte seg på i dag.

I DAG ER DET MONTERT OVERVÅKINGSKAMERA I KLUBBLOKALENE.
Vår meget gode samarbeidspartner, Tønsbergfirmaet SeeU, har i dag montert 3 overvåkningskameraer utenfor og inne i klubblokalene våre. Vi begynner å få såpass mye verdier og rutinene
på låsing av lokalene etter bruk har forbedringspotensiale. Dette har gjort at vi har gått til dette
skrittet. SeeU lover at vi skal leve helt greit med disse kameraene over hodene på oss.
Vi skal ikke være naive mht å slippe inn både gjester og våre egne lag inn i klubblokalene, men
vi må ha kontroll på dette. TFK kan absolutt anbefale SeeU sine overvåkingstjenester.

SETT AV DATO FOR EN LITEN SAMLING I KLUBBLOKALENE VÅRE.
Onsdag 7. september vil vi invitere våre samarbeidspartnere og noen av TFKs velgjørere til en liten sammenkomst i
hyggelig lag (inkl noe å bite i) til kl 1700. Senere på ettermiddagen; kl 1900 inviterer vi alle våre trenere og lagledere
til høstmøte i klubblokalene. Vi kommer tilbake med invitasjon og agenda, men sett av tidspunktet allerede nå.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.

Overvåkingskamera er nå montert både ute (t.v.) og 2 inne i klubblokalene.

Her er vinnerne av VM i straffekonk 2019.
F.v.: Jøran Jensen, Terje Røssland, Jon Egil Ek, Pål Egeland og Stian Svendsen.
Foto: Reidar Lindqvist

