Nr. 9 - 22

NY «ANSIKTSLØFTING» PÅ STRANDMAN ARENA

Fornøyde gutter. Fv. Sven Erik Hatleskog og Sverre Halvorsen fra Burger King og
Geirfinn Kvalheim fra TFK

At Strandman Arena er blitt et flott anlegg er det ingen tvil om. Det
kommer mange kommentarer på hvor fint og ryddig det ser ut og flere
tiltak kommer.
Onsdag, 11. oktober kom det foreløpig siste tilskuddet på plass når
Burger King sine reklameseil ble montert. Dette er en avtale som går over
flere år og budskapet og kommunikasjonen skulle vel tale for seg.
Nye lokale aktører i kjeden er på plass og hva er vel da mer naturlig at de
ønsker å markere seg sentralt i Tønsberg. Da ble hele kortsiden mot
Tønsberg Gressbane brukt til formålet, en gevinst både for Burger King
og ikke minst for Tønsberg Fotballklubb. Da sier vi bare; Bon apetit!

FLERE TILTAK KOMMER…..

Slik vil våre ballinger bli.

Som nevnt «et par» ganger, gjøres grunnarbeidet på ballbingene fredag
21. og lørdag 22.oktober. Umiddelbart etterpå går vi i gang med å legge
kunstgress og montere veggene. Alt er på plass på lager, så da er det
bare å få det hit og klar til innsats fra vår side. Vi sparer 132.000 på å
montere de selv og da gjør vi det, men, det er et stort men: Vi trenger
«Manpower» fra våre medlemmer, så dersom du har ledig tid søndag 23.
eller kanskje jobber skift uken etter, da er du velkommen til å hjelpe oss,
eller rettere sagt; Våre smårollinger. Tenk for noen flotte fotballbaner
dette blir. Håper du har anledning til å sette av litt tid i godt selskap. Da
melder du dette til: geirfinn@kvalheimconsult.no. Skriv om du har
mulighet søndag eller utover i uken.

NÅ ER VI OVER I FASEN FOR Å PLANLEGGE 2023-SESONGEN.
Tønsberg Fotballklubb er så heldige å ha mange og dyktige trenere og lagledere i sin midte. De fleste av disse har vi nå
hatt en statusgjennomgang med hva gjelder tilgjengelig ressurser innenfor de nevnte feltene. De aller fleste blir med
videre og det er vi takknemlige for, men vi er, og skal være, ambisiøse på sport fremover. Derfor har vi sagt at trenere
for G og J 14 år og eldre skal være godt utdannet for å ivareta et slikt ansvar. Det må gjerne være foreldretrenere,
men med tilfredsstillende kompetanse. Det er vår ledetråd når vi engasjerer trenere for denne aldersgruppen og
oppover. Vi har gode årskull, men trenger noen forsterkninger for å komplettere teamene. Sesongen 2023 vil vi
stille lag i følgende alderstrinn: G14, G16, G19, A-lag (5.divisjon), B-lag (7.divisjon), Unified. Så jobber vi med å stille
jentelag på disse alderstrinnene.
Med bakgrunn i ovennevnte, er vi nå i ferd med å engasjere trenere i de forskjellig
alderstrinnene. Jobben er godt i gang, men vi må ikke forhaste oss. Vi har litt tid på
oss til oppkjøringen av 2023-sesongen går i gang i Vestfoldhallen, allerede fra uke 1.
Frem til da trener alle i sine treningsgrupper som i dag og Strandman Arena vil holde
åpen så lenge det ikke kommer nedbør i form av store mengder snø.
Bilde til høyre viser signeringen av Simon Licina som skal opp et hakk fra årets
sesong og vil trene G19-laget. Simon er i ferd med å fullføre sin UEFA B-lisens, så
han er vi glade for å ha med oss videre.
Mvh styret v/Geirfinn, Mathilde, Eirik, Pål, Per Erik, Halvor, Gry og Tore.

