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bYggeplass: Arbeidet med å reise det nye Flinthuset er i full gang. Det nye klubbhuset får dobbelt så mange garderober som det forrige, 
med åtte garderober for spillere og to for dommere.  FoTo: Herman Folvik

854 dager etter den 
tragiske brannen som 
la Flint huset i ruiner, 
startet byggingen av 
nytt klubbhus på 
Løveid. 
Herman Folvik
herman.folvik@tb.no
901 54 155

Tolvsrød: – Det skal bli et 
samlingspunkt for både gamle 
og unge. Flinthuset skal alltid 
være åpent for alle. Sjela av 

Flint skal ånde på nytt, sier Es-
pen Haldor Wessel, prosjektle-
der for det nye Flinthuset. 

norges beste klubbmiljø
Sist mandag startet oppbygnin-
gen av det nye Flinthuset på 
Løveid. Klubbhuset kommer til 
å  ligge midt i hjertet av Flint – 
mellom hovedbanen og gress-
feltet, med utsikt til både den 
eldste kunstgressbanen og ten-
nisanlegget. 

Vestfolds største idrettslag 
skal få Norges beste og mest le-
vende klubbmiljø, gjennom det 

nye klubbhuset som kommer, 
håper Flint.  

– Vi skal ha et eget seniormil-
jø der pensjonister og alle ven-
ner av Flint skal samles, det er 
drømmen. Før de yngre kom-
mer til trening og generasjone-
ne møtes, sier Wessel. 

dobbelt så stort
Alt bør ligge til rette for at Wes-
sels tanker skal bli til realitet. 
Det nye klubbhuset som bygges 
nå blir på 800 kvadratmeter, 
over dobbelt så stort som det 
forrige. 

Det nye Flinthuset skal ha ti 
garderober med toaletter og 
dusj. Til sammenligning hadde 
det gamle klubbhuset fem gar-
derober.

Det nye klubbhuset skal også 
inneholde kontorer, kjøkken, 
TV-stue og en storsal med akti-
vitetsmuligheter. 

økonomisk utfordring
Det er ikke bare fryd rundt det 
nye Flinthuset. Det koster. 
Budsjettet til Flinthuset er på 
22 millioner. Summen blir dek-
ket av tippemidler, erstatnings-

Spaden i jorda for nytt Flinthus
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Tips TB om små og store saker 
om sport og trening.
Send tekst og bilder på e-post 
til sport@tb.no
del din video: Har du en 
video som du vil dele med 
våre lesere?  Last opp her: 
tb.no/vis/videotips 

Tips oss!
33 37 30 30
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Sportsleder ■ 402 80 170

an-magritt larsen
Journalist ■ 971 77 380

John arne edvardsen
Journalist ■ 905 19 925

sven-erik syrstad
Journalist ■ 922 09 285

krasJ ødela: Lars Petter Nordhaug fikk ikke  
kjempet om topplass.  FoTo: even grinvoll

milano: Lars Petter Nordhaug kunne 
tatt en topplassering i Il Lombardia, 
men et massevelt like før mål hindret 
nordmannen i å kjempe om seieren.

Nordmannen hadde muligheten til å 
vinne spurten om 10.-plassen, men Si-
mon Clarke og Franco Pellizotti krasjet. 
Rytterne skapte en massevelt, som før-
te til at 30-åringen gikk i bakken.

– Det var ikke jeg som krasjet, men 
det var to foran som gikk ned. Jeg lå 
som nummer tre inn i den siste svingen 

for å plassere meg til spurten. Jeg hadde 
gode bein og hadde lyst til å vinne spur-
ten om tiendeplassen. Jeg følte meg 
trygg på å klare det, sa Nordhaug til 
Dagbladet.

Belkin-rytteren ble ikke skadd i fal-
let. 

Vinneren av den tradisjonsrike en-
dagsrittet var irske Dan Martin fra Ir-
land. Han vant foran spanske Alejandro 
Valverde fra Movistar og portugisiske 
Rui Costa fra Lampre. nTb

stoppet av massevelt 
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prosJeKTleder: Espen Haldor Wessel er sjefen for det nye 
Flinthuset som er under bygging nå.  FoTo: sven eriK syrsTad

MørK dag: 29. mai 2012 brant Flinthuset. Mye sjel og historie ble 
borte.  FoTo: per gilding

Spaden i jorda for nytt Flinthus

sjela som bygges opp igjen
penger etter brannen av det 
gamle klubbhuset der alt gikk 
tapt, lån, egenkapital og spon-
sorer. 

Staten innførte i 2010 en ny 
ordning som ga idrettslag spil-
lerom for å søke om å få kom-
pensert betalt merverdiavgift, 
ved bygging av idrettsanlegg. I  
2010, 2011 og 2013 ble dette 
dekket fullt, mens dekningen 
fra staten var cirka 90 prosent i 
2012.  I år har så mange søkt at 
det ligger an til å bli utbetalt 
kun mellom 50–60 prosent. Det 
vil si at Flint må ut med to mil-

lioner de hadde regnet med at 
staten skulle betale. 

bønn til næringslivet 
– Vi er Vestfolds største klubb 
og gir et tilbud til 2000 men-
nesker, vi håper at folk legger 
merke til det og vil være med å 
bidra til at vi kan gi dette tilbu-
det, forteller Wessel. 

Han mener at dersom enkelte 
bedrifter bidrar med 50.000 
kroner, hjelper det mer enn det 
høres ut som. 

– Vi håper at vi møter positive 
mennesker som er villige til å 

hjelpe oss. Vi er avhengige av at 
folk bidrar, sier Wessel. 

Planen til Flint er at klubbhu-
set skal stå klart til påske. Wes-
sel lover også at det skal bli en 
markering rundt åpningen. 

For dem som husker tilbake 
til 2010 og åpningen av den nye 
kunstgressbanen, var det rene 
kjendisfesten med Ronny 
Johnsen og Morten Ramm i 
spissen.

– Vi skal nok finne på noe 
morsomt som gjør at det blir litt  
fart og tjo-og-hei, sier ildsjelen  
Espen Wessel.

Nøtterøy-trener Johnny 
Jensen var ingen slagen 
mann etter femmålstapet 
mot Haslum.
Per Morten Hansen
per.morten.hansen@tb.no
33 37 30 00

bÆrUM: – Vi spilte ganske 
bra i 40 minutter, men når vi 
møter et så godt lag som Has-
lum, så har vi ikke råd til å gjø-
re feil. Spillerne viste god inn-
sats og står på, men Haslum er 
rett og slett et lag som er bed-
re enn oss, sier Johnny Jen-
sen.

– Totalt sett er jeg tålelig for-
nøyd. Det var en grei forestil-
ling, men vi kan bedre, sier 
han.

Jevnt i starten
Nøtterøy holdt godt følge de 
12–13 første minuttene, men 
så stokket det seg for bortela-
get. 7–7 ble til 13–8 på seks mi-
nutter.

– Vi kastet bort tre pasnin-
ger og fikk kontringer og mål 
imot. Ytterligere to mål kom 
kjapt på. Dermed kom vi på 
hæla, sier Jensen som så at la-
get holdt differansen inn til 
pause.

Også den andre omgangen 
åpnet greit for gjestene. Seks 
minutter ut i omgangen var 
stillingen 19–15. Så rykket 
Haslum fra igjen. Ti minutter 
senere ledet hjemmelaget 27–
17.

– Det går mye imot oss i her. 
Jeg var ikke så fornøyd med 
dommerne. Vi var litt på gang, 
og jeg mener vi ble snytt for to 
straffekast, før Haslum rykket 
ifra, sier Nøtterøytreneren.

Jensen var godt fornøyd 
med flere av spillerne. Mål-
vakt Henrik Nordlander ble 
kåret til banens beste.

– Han gjorde en veldig god 

førsteomgang, men i likhet 
med laget så falt han litt i den 
andre omgangen. Også backe-
ne Kennie Boysen og Simen 
Holm var gode. Kantspiller Ei-
nar Rafn Eidssson var også po-
sitiv, sier Nøtterøy-treneren.

Totalt scoret sistnevnte trio 
21 av Nøtterøys 26 mål. 

Nøtterøy ligger på 12. og sis-
teplass med to poeng. Laget 
har en seier (Drammen) og tre 
tap (Halden, Lillestrøm og 
Haslum) hittil i årets serie.

– Vi kan ikke regne med å ta 
poeng mot Haslum. Nå tar vi 
med oss det positive, vi skal 
samle laget og ta det i riktig 
retning, så snur vi dette vår 
vei, sier Jensen.

ny sjanse i morgen
– Vi skal møte Bækkelaget al-
lerede på onsdag. Det er et lag 
vi gjorde det godt mot i fjor 
(uavgjort 25–25 hjemme og 
seier 34–27 borte), så vi satser 
på å klatre på tabellen da, sier 
Jensen.

Se kampfakta Side 15

nøtterøy møtte
overmakten

godKJenT: Johnny Jensen gir spillerne godkjent etter 
bortekampen mot Haslum.   FoTo: per gilding

ivrige: Bak fra venstre: Ida Kyvik, Erlend Lehmbecker Nordve, 
Madeleine Jamieson, Marie Andrup-Næss, Lene Samland, Julie 
Wennerød Bordal. Foran: Lars Jørann Lindgren, Martin Aagesen, Sander 
Benden Nilsen, Edvard Aasen, Mari Bråten, Andrine Kverme, Natalia 
Mariel April, Jørgen Mjøs Nilsson og Adrian Lindgren. FoTo: privaT

Tønsberg: Tønsberg Roklub 
har sikret seg den store lagpo-
kalen i årets Vestfold Cup i ro-
ing.

Det er tredje året på rad at 
klubben er beste Vestfold-
klubb i sammendraget, og i år 
sikret klubben seg seieren for-
an Horten og Sandefjord.

Vestfold Cup arrangeres av 
Vestfold Rokrets samme med 
roklubbene i Drammen, Hor-

ten, Tønsberg, Sandefjord og 
Porsgrunn. 

Totalt har det blitt arrangert 
fem regattaer i denne seson-
gen, en hos hver av de fem ro-
klubbene. I hver regatta kåres 
det vinnere, og på den siste re-
gattaen, som i år ble arrangert 
av Porsgrunn, ble det kåret 
kretsmestere, der titlene går til 
de roerne som har prestert 
best i mer enn tre starter i sam-

me båttype gjennom seson-
gen. I tillegg kåres også beste 
klubb sammenlagt.

Tønsberg Roklub har mange 
aktive roere, fra nybegynnere  
og landslagsroere til seniorer 
som har rodd aktivt tidligere.  
Til sammen utgjør disse roer-
ne en positiv, glad og flink 
gjeng som alltid stiller opp, 
noe som  viser seg å gi resulta-
ter. 

sikret seg pokalen i år igjen


