
EXTRAUTGAVE 11. JANUAR 2023 
IGJEN BRYTER VI INN FOR Å FORTELLE…… 
Vi har lovet at dersom det skjer store ting som vi bare må ut med kjapt, så er akkurat dette et slikt tilfelle: 
VIL DU VÆRE MED PÅ VINTERENS SPRØESTE OG MORSOMSTE EVENTYR? 

 
TV2 SKAL LAGE SUPPORTERFILM FRA TØNSBERG OG MED OSS SOM STATISTER! 
TV2 har kontaktet oss for å høre om vi kan medvirke i årets store supporterfilm som skal rulle og gå i sesongen 2023.  
Det har vi sagt et rungende JA til. 
Selvfølgelig skal vi som har en eller annen tilknytning til Tønsberg FK stille opp i TV-ruta i beste sendetid, men da er vi 
100 % avhengig av DEG. 
Her er kortversjonen:  

• Opptakene skal skje i Tønsberg sentrum og må foregå på dagtid for å få optimalt lys til opptak. 
• Opptakstidspunkter: 

o 24. januar mellom kl 0800 og 1630. Her trenger vi ca 15 statister fra oss.  
o 25. januar mellom kl 0800 og 1630. Her trenger vi opptil 100 statister fra oss. Full mobilisering!! 
o 26. januar mellom kl 0800 og 1630. Her trenger vi ca 15 statister fra oss. 

NB: Dersom noen har anledning alle dagene, så er det topp.  
• Viktig at det blir en god blanding av barn, voksne og eldre fra 10 år og opp til 100 år; mao ikke bare barn og 

ikke bare voksne, så ta med deg din bedre halvdel, din tante og onkel, ditt søskenbarn osv osv.  
La oss vise at vi får det til i Tønsberg! 

o NB: Viktig at de som er under 18 år må stille med samtykke fra sine foresatte og skoleelever med gyldig 
fritak fra skolen. 

• De som har supporterutstyr av en eller annen kategori, stiller i det, noen i TFK utstyr og noen i «sivilt». 
• Opplegget:  

o Det skal etableres et tog «som skal til stadion». 
o Først er det 5 supportere/statister som starter. 
o Så kommer det flere og flere til etter hvert som de nærmer seg «stadion» 

§ -og slik fortsetter det til toget er blitt opp mot 100 stykker.   
o Innimellom skal det dukke opp «supportere» fra forskjellige situasjoner. Say no more.   

• Det blir lange dager, som en filminnspilling normalt er. Viktig at vi har gode klær under supporterklærne 
(gjerne ull) og gode klær å ha på mellom opptakene. Det blir servert lunsj alle dager. 

Påmelding med navn, alder og aktuelle datoer via Spond eller mail til: geirfinn@kvalheimconsult.no.  

 
 


