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NYTT ÆRESMEDLEM I TØNSBERG FOTBALLKLUBB
Under en enkel tilstelning i klubbhuset til TFK, ble Henning Tollefsen utnevnt til
nytt Æresmedlem.
Henning Tollefsen var styreleder i TFK i en viktig periode hvor klubbens anleggsutvikling hadde sterkt fokus. Han samlet i sin tid TFK til «en» klubb.
Henning var hjernen og drivkraften bak kunstgresset på Treningsfeltet, som
senere ble TFK Arena og nå Strandman Arena. Før dette holdt ungdomsavdelingen
til på Gamle Idretten og resten var på Treningsfeltet. Da var det naturgress og ikke
lys på banen og bruken var derfor meget begrenset i forhold til dagens nivå.
I 2010 ble det lagt kunstgress på banen og etablert lys slik at alle klubbens lag kunne trene og spille kamper på
samme anlegg. Da ble TFK en klubb!
Henning hadde et meget godt samarbeid med Sæther Eiendom, noe som resulterte i at TFK kunne flytte fra et
relativt trist klubbrom i kjelleretasjen i garderobegangen på Gressbanen til et funkende flott klubbhus som klubben i
dag besitter. Det sies om Henning at han var til stede til alle døgnets tider for å legge forholdene best mulig til rette
for at barn og unge i sentrum av Tønsberg skulle ha en trygg og god oppvekst i et godt miljø.

INFORMASJONSMØTE MED SAMRBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE
Det ble et meget hyggelig og informativt møte når noen av TFK sine gode
samarbeidspartnere og støttespillere møttes i klubbens lokaler onsdag 7.september.
Like i underkant av 30 deltagere fikk en brief om hvilke tiltak klubben hadde
iverksatt til beste for barn og unges oppvekstvilkår i sentrum av Tønsberg, samt
innføring i klubbens tanker fremover. Her viste de til aktivitetsdag for ukrainske
barn, inkludering av et Unifiedlag (bestående av mennesker med spesielle behov),
samt aktivitetsdag for barnehagebarn og barn fra 1. klassetrinn på nærliggende
skoler. Klubben tar miljøaspektet på alvor, og nå nærmer også de tiltakene seg
fullført. Neste gang er det plass til enda flere deltagere i godt lag.
Stor takk til Burger King som stilte med velsmakende hamburgere til deltagerne.
Bildene: God stemning rundt bordene.

JA, HVA ER NÅ TANKENE TIL TFK FREMOVER?
Tønsberg Fotballklubb er så heldige å ha mange og dyktige trenere og lagledere i sin midte. Disse vil klubben for
enhver pris beholde, men også videreutvikle. Sammen med FK Eik får nå våre trenere tilbud om kompetanseheving
gjennom Grasroottrenerkurs i 6 deler og lederutdanning hvor reelle og dagsaktuelle tema blir berørt.
Videre starter det sportslige apparatet sin evaluering av sesongen 2022, samt stake ut veien videre, slik at våre utøvere
får et godt sportslig fundament i årene som kommer. Da er det viktig at alle blir hørt, så får klubbens styre samle
informasjonen og legge forholdene til rette basert på det som fremkommer.
Vi skal tilby spillerne våre et godt sportslig tilbud i god TFK-ånd.
Fredag 21. oktober går Strandman i gang med grunnarbeidet for 2 nye ballbinger for 3-er fotball. Umiddelbart vil det
blir lagt kunstgress og etablert vant rundt. Dette blir et spennende prosjekt. Dersom noen føler at de vil bidra enten
fysisk eller økonomisk, så er Per Erik Olsen vår mann å henvende seg til: olnp@viessmann.com Mobil: 468 40 489
Under ser du ex på hvordan de kommer til å bli, så her setter kun fantasien begrensninger, men hva med å kalle den
ene for Xxxxx-bingen og den andre for Yyyyyy-bingen. Say no more.

«Nettsus» vil til slutt gratulere «The Rod Stricklands» med seieren i VM i Straffekonk.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.

Vinneren av VM i Straffekonk 2022 – The Rod Stricklands
F.v.: Stian Nikodemussen, Fredrik Hauge, Thomas Eftedal, Anders Skarbøvik, Lars Grorud.
-med en herlig supportergjeng foran.

Slik vil de 2 ballbingene vi bygger i tilknytning til Strandman Arena bli seende ut.

Det er moduler a 150 cm og 50 cm (høyde) med ferdige målbur.

