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«Et godt måltid handler om mer enn mat»

Mesterkokkene Tom Victor Gausdal og Stian Floer er svært 
nøye når de velger råvarer til sitt kjøkken på Strand Restaurant  
i Oslo. Vel så mye arbeid legger de  i opplevelsen av måltidet. «Våre  
gjester spiser alltid med sølvbestikk fra Th. Marthinsen.  
Bestikket er tidløst og vakkert, det skaper en god atmosfære og 
vi mener det gir gjestene en bedre smaksopplevelse».

Stian Floer og
Tom Victor Gausdal

www.thmarthinsen.no

* Sølv har en antibakteriell  
   egenskap og er derfor hygienisk 
   riktig å spise med.
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Telefonliste

Turneringsleder:    Sigurd K. Gulbrandsen        mob. 40 23 70 25

Fix Arena              Sigurd K. Gulbrandsen        mob. 40 23 70 25

                             Thomas Udness                    mob. 90 98 15 65

                             Bror Traalum                        mob.  95 93 72 41

Tønsberghallen 10. og 11. mars

                             Christian Tveter                   mob. 95 16 62 99

                             Henning Tollefsen                mob.  900 77 213

Gjenglemte effekter oppbevares i de respektive haller v/vaktmester
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Alt i trykksaker
og beachflag, roll-ups, plakater, bannere,

web-design + mye mer

www.cicerodg.no

Fix Arena  Foto: Drammens Tidende
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Tønsberg Fotballklubb (TFK) ønsker i dag

velkommen til Th. Marthinsen Sølvcup for

32. gang. Årets utgave samler over 200 lag og

er med det en av de største Sølvcupene

noensinne! Det betyr at over 2000 barn og

ungdom i alderen 5 – 14 år vil være i

aktivitet denne helgen. I år benytter vi Fix

Arena i de fleste klassene mens de to yngste

klassene spiller i Tønsberghallen. Vi er glade

for at vi i år kan ønske 190 av de påmeldte

lagene velkommen til Fix Arena – Tønsbergs

og Vestfolds nye storstue for innendørs

fotball!

Sølvcup er for oss i TFK selve symbolet på

barne- og ungdomsfotballen; fra lørdag

morgen til søndag kveld ser vi genuin

fotballglede blant våre håpefulle og stor

underholdning blir skapt for alle dere som

bivåner det hele fra tribuneplass. Vi skal

nok ikke påstå at alle vinner og taper med

samme sinn – men vi kan i hvert fall garan-

tere mange minneverdige øyeblikk både for

utøvere og publikum i løpet av de ca 400

kampene som går av stabelen disse helgene!

Vi vil rette en stor takk til sponsorene våre

som har gjort det mulig for oss å trykke

dette programmet samt de samarbeids -

partnerne som støtter klubben gjennom

hele året.

En ekstra takk går til Th. Marthinsen

Sølvvarefabrikk som har vært Sølvcupens

trofaste støttespiller siden oppstarten – uten

Sølvvarefabrikken hadde Sølvcupen defini-

tivt ikke vært hva den er i dag.

En stor takk går også til alle foreldre og

tillitsvalgte i TFK som gjør dette

arrangementet mulig – uten dere hadde vi

ikke kunnet gjennomføre dette store

arrangementet!

Til slutt ønsker vi alle lykke til med årets

Sølvcup og vi tar gjerne i mot tilbake -

meldinger, ris og ros!

Sigurd Kraft Gulbrandsen

Turneringsleder Sølvcup

Tønsberg Fotballklubb

Velkommen til Th. Marthinsen Sølvcup 2018
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ÅPNINGSTIDER:
HVERDAGER 06.00 – 24.00

LØRDAG 06.00 – 24.00

sØnDAG 09.00-23.00

KIWI GAUTERØD
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Tidsskjema
Alle lag må i tabellen nedenfor finne sine respektive klasser og ut fra dette, hall, dag og 
starttidspunkt for klassen. Deretter må man gå inn i kampoppsettet fra dette tidspunkt 
og lete opp sitt eget lag og når laget skal spille.

Kampene er satt opp fra ulike hensyn og vi håper de fleste blir fornøyd med avviklingen.

Dersom du oppdager feil i oppsettet, kontakt Henning Tollefsen, tlf. 90 07 72 13 
eller Sigurd K. Gulbrandsen tlf. 40 23 70 25.

VIKTIG: Vi ber alle lagledere om å supplere/korrigere innsendte laglister ved ankomst
hallene, slik at vi ikke utelater noen spillere under premieutdelingen.
Ikke minst – skriv navnene TYDELIG slik at diplomene blir korrekte!

Klasse Dag Hall                                                   

J2008 lørdag 3. mars Fix Arena

J2009 lørdag 3. mars  Fix Arena

J2010 lørdag 3. mars Fix Arena

G2010 lørdag 3. mars Fix Arena

G2008 søndag 4. mars Fix Arena

G2009 søndag 4. mars Fix Arena

J2007 lørdag 10. mars Fix Arena               

J2006 lørdag 10. mars Fix Arena

G2007 lørdag 10. mars Fix Arena

G2006  lørdag 10. mars Fix Arena

G2004/2005 søndag 11. mars Fix Arena

G2012  lørdag 10. mars Tønsberghallen

G2011        søndag 11. mars Tønsberghallen

Ingen lag spiller begge dager – se kampoppsettet.
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Bane/Spilletid
Alle kampene spilles på 7’er kunstgressbane
med 7’er mål. Spilletiden er 1x25 min.
Kampene blåses i gang/stoppes via speaker
over høyttaleranlegget. Laget som står oppført
først (hjemmelaget) stiller opp nærmest
garderobene.

Ballen
Det benyttes 4-er baller.

Spillerlister
Inntil 12 spillere kan benyttes pr. lag. En
spiller kan kun benyttes på ett lag i 
turneringen, bortsett fra keepere som kan

Det benyttes syv spillere på hvert lag
samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales
max 5 innbyttere som kan byttes inn når
som helst.

Det er påbudt med leggbeskyttere.

Spilletiden er 1 x 20 min. og vi ber alle lag
om å være klare til sin kamp minst 5
minutter før kampstart.

Av tidshensyn gjennomfører vi ikke «hilsen»
før kampen, men lagene takker hverandre
for kampen umiddelbart etter kampslutt.

Laget som står oppført først (hjemmelaget)
stiller opp nærmest garderobene.

Dersom lagene har samme farge på drakta
stiller hjemmelaget (førstnevnte lag) med
vester. 

• Gule/røde kort benyttes ikke, men
dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte
overtredelser.

• Ved feil innkast får man ett nytt forsøk
etter veiledning fra dommer

• Tilbakespill er ikke tillatt – får ingen
konsekvenser første gang, andre gang gis
det indirekte frispark til motstanderlaget
(tas ved der keeperen tok ballen med
hendene)

• Keeper kan kun kaste ut ballen (når
ballen er død)

• Det er ikke lov å kaste ballen over
midten
o  Hvis dette skjer skal det dømmes et 
   indirekte frispark til motparten fra der
   ballen passerer midtstreken

• Press-sone: når keeper kaster ut ballen
må motspillere trekke bak markert linje
for press-sone

• Dette gjelder kun når keeper setter i gang
spillet etter at ballen har vært over
dødlinjen

• Går ballen i taket fortsetter spillet på
vanlig måte

• Dersom et lag leder med 4 mål eller mer
kan motstanderlaget sette på en ekstra
spiller

Reglement 7’er i Fix Arena - sluttspillklasser
(G 2004 og 2005)

Reglement 7’er i Fix Arena - G/J 2006 og 2007
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benyttes på to lag i samme klasse. Keeperen
må da stå oppført på begge spillerlistene.

Spillernes utstyr
Om to lag har samme draktfarge, skal
hjemmelaget skifte. Leggskinn er påbudt. 

Tilbakespill til keeper
Det er ikke tillatt med tilbakespill til egen
keeper. Frispark ved tilbakespill gjøres der
forseelsen skjer, men minst 5 meter fra
målstreken.

Andre regler
Keeper kan kun kaste ut ballen (når ballen
har vært over dødlinjen). Det er ikke lov å
kaste ballen over midten. Hvis dette skjer skal
det dømmes et indirekte frispark til mot-
parten fra der ballen passerer midtstreken.
Ved feil innkast går innkastet til
motstanderlaget 

Det gis gule og røde kort. Gult kort gir 5
minutters personlig straff (ny spiller kan settes
utpå).
Rødt kort gir 5 minutters lagstraff, deretter
kan ny spiller settes utpå. Dersom ballen går i
taket fortsetter spillet på vanlig måte

Utregning av puljevinnere og rangering
I alle klasser er lagene inndelt i puljer.
Lagenes rekkefølge i puljen bestemmes etter
følgende kriterier:
1. Poengtall (seier=3, uavgjort=1)
2. Målforskjell
3. Flest mål scoret
4. Innbyrdes oppgjør
5. Loddtrekning

Den ovennevnte rangeringsrekkefølgen nyttes
også for å rangere lagene på tvers av puljene.

Sudden death
Ved uavgjort i sluttspillkampene spilles det
inntil tre perioder a ett minutt med ”sudden
death”, etter prinsippet først scorede mål
vinner. Dette gjelder alle klasser. Hver periode
innledes ved at dommeren dropper ballen på
midten av banen. Er det ingen avgjørelse etter
tre perioder med ”sudden death”, så forlenges
den siste perioden inntil et lag scorer.

Lagene tar en spiller av banen før hver
”sudden death periode” starter. Første
periode startes med fem utespillere.

Protester
Protester behandles av en jury bestående av
tre medlemmer fra arrangør.

Protester må innleveres til sekretariat senest
15 minutter etter kampens avslutning. Gebyr
kr 500, som tilbakebetales hvis protesten tas
til følge. Fører protesten til ny kamp, startes
denne fra ”Sudden death”, dersom
protestgrunnlaget oppstod i en sluttspillkamp.
Lagene kan da velge hvilke spillere de ønsker
å starte kampen med. 

Generelle regler: Der det ikke går frem av
dette reglementet, vises det til gjeldende
reglement for 7’er og 9’er fotball i Vestfold
Fotballkrets.
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Z-EIENDOM     Tor vet  5, 3120 Nøtterøy    Tlf : 33 31 31 70   www.z-eiendom.no

TIPS OSS
OG VI STØTTER

TØNSBERG FOTBALLKLUBB
 

Vet  du om noen som skal  selge s in 
bol ig i  vårt  markedsområde?

 
Send oss et  t ips på post@z-eiendom.no og 

vi  støtter  Tønsberg Fotbal lk lubb med kr.  5.000,-  i  markedsstøtte 
dersom t ipset  gir  oss et  salgsoppdrag.
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Regnskap tilpasset dine behov
Fordi vi er en del av et helhetlig kompetansehus med 70 kontorer over hele landet, har 
du tilgang på spisskompetanse innen det meste av økonomi og finans. Med revisjons- 
og regnskapstjenester, rådgivning og advokater i eget hus, får du stor fleksibilitet og  
vi kan enkelt tilpasse oss dine behov. 

Våre dyktige fagfolk står klare til å bidra som problemløsere, slik at du kan  
konsentrere deg om det aller viktigste: Å gjøre det du lever av!

BDOs kontor i Tønsberg ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale!

33 35 25 00  |  tonsberg@bdo.no  |  bdo.no

Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

      



Fix Arena • Lørdag 10. mars • Kampoppsett 
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Fix Arena • Lørdag 10. mars • Kampoppsett 
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Fix Arena • Søndag 11. mars • Kampoppsett 



Tønsberghallen • Lørdag 10. mars • Kampoppsett 

Tønsberghallen • Søndag 11. mars • Kampoppsett 
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Leder TFK: Bror Traalum telefon: 959 37 241, e-post: leder@tonsbergfk.no

Årets utgave av Sølvcupen er den 32. i
rekken. En turnering som startet i det små
med 8 lag, så langt tilbake som i 1987.
Denne helgen er det totalt 210 lag i aksjon i
Tønsberghallen og Fix Arena. Dette betyr i
praksis et tilbud til omlag 2000 barn og
unge, og sikkert like mange foreldre og
besteforeldre.

Nytt av året er at vi strekker Sølvcup over to
helger i Fix Arena, og det kun de aller
minste som spiller i Tønsberghallen. Vi er
glade for å kunne benytte Tønsbergs
storstue fotballmessig  i Sølvcup.

Tønsberg Fotballklubb er som alle
fotballklubbene i distriktet en ren bredde-
og dugnadsklubb. Vi har utøvere fra 4 år og
helt opp til slutten av 60-åra. Men, de
slipper ikke så lett... Når fotballskoa er
parkert må de stille på dugnad i Sølvcupen
– bidra tilbake! Ikke alle spiller fotball så
lenge, men vi ønsker alle velkommen til å
være med i klubben vår, bidra med det de
har lyst til og det de kan. TFK har om lag 70
personer som legger til rette for aktivitet,
enten de er foreldre, besteforeldre eller bare
har lyst til å være med i miljøet. Veldig
mange er blant de som er med og arrangerer
årets utgave av Sølvcupen. Dette er jo ikke
unikt for TFK, men noe alle idrettslag og
fotballklubber må gjøre for å kunne gi et så
godt tilbud til ungene i nærmiljøet. Sett pris
på arbeidet som skjer i klubbene og støtt
opp rundt dette arbeidet. Er du ikke
allerede involvert så rekk opp armen neste
gang oppgaver blir fordelt. Det er
morsommere enn du tror!

En fotballklubb handler ikke bare om
fotball, lissepasninger, finter og ferdigheter.
Det handler minst like mye om å føle en
tilhørighet, et eierskap til klubben, en
stolthet for den klubben du representerer.
Derfor er det å ha rom for sosiale arenaer,
vennskap, medbestemmelse for lagsregler og
å lære seg og følge dem, en like viktig del av
det å være fotballspiller som noe annet. Du
er ikke en god lagspiller før du også lærer
deg å ta vare på lagkameratene dine og å
gjøre dem trygge og gode på og utenfor
banen. Fair Play handler om mer enn det
som foregår på gressmatta.

Som leder av Tønsberg Fotballklubb er jeg
stolt av å få lov til å ønske dere velkommen
til denne utgaven av Th. Marthinsens
Sølvcup. En turnering som ikke bare skal ha
fokus på seiere, scorede mål og målforskjell,
men som også skal ha fokus på de gode
relasjonene på og utenfor banen.
Kameratskapet og idrettsgleden (og
sorgene). Det er en del av Fairplay-begrepet.
Samtidig ønsker jeg dere en fin og lang
fotballsesong med mange gode minner for
framtiden!

Hjertelig velkommen til Th. Marthinsens
Sølvcup 2018!

Bror Traalum
Leder TFK
Tlf: 959 37 241
Epost: leder@tonsbergfk.no 

Sølvcup 2018 – Starten på en lang og fin sesong!
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TH. MARTHINSEN ble etablert i 1883 
og er i dag ledende i Skandinavia  
innenfor tradisjonsrike og nyskapende 
produkter i ulike metaller. Hovedkon-
toret og produksjonen ligger i Tønsberg 
hvor alle produkter er innom en hånd-
verkers hånd.
 
Th. Marthinsen er norsk design og 

Th. Marthinsen gullsmeder har vi 
lykkes i å ta vare på tradisjonsrik hånd-
verkkunst og arv. Våre produkter  

tradisjon. Våre produkter er elsket av 
generasjoner, evigvarende kunststykker 
utført med klassisk norsk håndverk av 
beste kvalitet. I dag henter vi det beste 
fra vår historie og setter produktene inn 
i en ny tid.

Th Marthinsen  
Sølvvarefabrikk
er stolt produsent  
av kongepokalen.
Pokalen lages på 
fabrikken her i  
Tønsberg.

Th. Marthinsen produserer alt fra 
bestikk til lysestaker, vaser og skåler, 
kaffekanner og serveringsfat i sølv, 
sølvplett, kobber, messing og forgylt. 

Th. Marthinsen produserer produkter til 

hotell/restaurant og idrett; blant annet 
OL medaljene i 52 og 94, kongepokalen 
og gullballen. Vi designer og lager også 
produkter på spesial bestilling.
 
Th. Marthinsen er stolt  
hovedsponsor og leverandør  
av premiene til Sølvcupen.
 
Vi ønsker alle lag lykke til!





thmarthinsen.no
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