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TØNSBERG: Fram hanker inn
flest kroner i grasrotstøtte
fra tipperne. Klubben fikk
nesten en halv million kro-
ner i 2010 og er best i Vest-
fold.
John Arne Edvardsen
905 19 925
john.arne.edvardsen@tb.no

808 givere ga Fram Idrettsfor-
ening486.148 kroner i 2010.
Nærmest Fram fulgte Sande-

fjord Fotball, som fikk 456.311
kroner fra 752 givere, og Runar
IL, som fikk 353.404 kroner fra
723.
På fjerdeplass iVestfold følger

såFKØrnHorten.Ørnhadde421
givere, og disse bidro med
270.766 kroner til klubbkassa.
– Det resultatet må vi si oss

godt fornøydemed.Mendeteret
resultat avatvivar tidligutemed
enmålrettetkampanje foråverve
givere, sierTorleivSandvik iØrn.

Mål om mer
– Vi lagde et visittkort med de
nødvendige opplysningene lagt
inn i en
strekkode,
slik at det
bare var å
scanne det
hos kommi-
sjonæren.
Dissespred-
de vi til
medlemmer
og andre. I
tillegg gjorde vi et ekstra frem-
støtmot tippelag i distriktet, sier
han.
Men Ørn akter ikke å hvile på

laurbærene.
– Nei, vi har ambisjoner om å

nå 500.000 kroner og planlegger
videre arbeidmed å fåmed enda
flere givere, sier Sandvik, som
presiserer at Ørn er nøkterne i å
budsjettere denne inntekten.
–Heller under enn over, slik at

overraskelsenblirpositiv.Ogdet
ble denne, sierSandvik.

Flint på åttende
I Tønsberg stikker IL Flint av
mest flest grasrotkroner. 680 gi-
vere bidro med 190.737 kroner i
2010, og dette sender Flint til åt-
tendeplass på Vestfolds topp ti
liste.Medpå toppti erogsåEik IF
Tønsberg. Her ble det 163.690
kroner fra458 tippere i året som
gikk.

Over 30.000 givere
Ved årsskiftet hadde Vestfold til
sammen 30.790 grasrotgivere.
Disse bidro med 11,3 millioner
kronertil lagogforeningeriVest-
fold,ogdetteer 2,1 millionerkro-
ner mer enn i 2009. Også på
landsbasis ble fjoråret et rekord-
år. Spillerne fordelte totalt 264
millionerkroner, somer 53milli-
oner kronermerenn i 2009.
Hver gang en grasrotgiver spil-

ler hos Norsk Tipping, går fem
prosentavinnsatsentil lageteller
organisasjonen spilleren har
valgt som sin grasrotmottaker.
Det betyr at hver enkelt spiller
selv bestemmer hvem han eller
hun har lyst til å gi sin støtte fra
tippeoverskuddet.
662.688 spillereer idaggrasrot-

givere, mens pengene fordeler
seg på til sammen 18.185 lag og
foreninger.
–Deterfortsattet ikkeutnyttet

potensial på rundt 200millioner
kroner i denne ordningen. Det
bør være en gulrot for lag og for-
eningersomønskerå fåendamer
ut av ordningen, sier kommuni-
kasjonssjef i Norsk Tipping,
MagneVikøren.

Alle havnet ba

LOKAL VINNER: Torleiv Sandvik
i ØrnHorten er godt fornøydmed
nesten 300.000 grasrotkroner i
klubbkassa.
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MEST TIL FRAM: IF Fram fikk nesten 500.000 kroner fra grasrotandelen i 2010, og det ermest og best i
Vestfold. Her fra Frams fotballherrers kampmot EirikMarkegaard og FK Tønsberg i 2009-sesongen. FK
Tønsbergmåtte nøye segmed 88.209 kroner fra 198 grasrotgivere i 2010. Foto: John Arne Edvardsen

TØNSBERG: Brorparten av mid-
lene fra grasrotandelen havner
hos idrettslagene. Men noen av
de øvrige foreningene figurerer
også høyt på bidragstoppen for
Vestfold.
Aller best av interesseorgani-

sasjonene høster avholdsorgani-
sasjonen IOGT (International
Organisation ofGoodTemplars)
– Region Sør, med tilholdskom-
muneSandefjord.

På Vestfold-toppen er IOGT
helt oppe på 14. plass. 134.942
kronererbidraget for 2010,gittav
147givere.
Nesten like bra har det gått for

Norges Blindeforbund Vestfold
med tilhold i Tønsberg. Her har

349 tippere bidratt med 115.731
kroner i fjor. Dette gir 19. plass i
Vestfold.
Dyrebeskyttelsen Tønsberg –

Horten (Horten kommune) har
fått 82.567kroner fra 336 givere,
mens LHL Sandefjord også har
passert 50.000 innkomne kroner
med sine 50.637mottatte kroner
fra 153 givere.
På korpssiden har Haukerød

skolekorpsmobilisertbest iVest-
fold så langt. 87 tippere har her
bidratt med 37.484 kroner. Mens
Hof skolekorps er nest-heldigst
av korpsene i Vestfold med sine
28.581 kroner mottatt fra 68 tip-
pere.

IOGT best av de
andre foreningene

Vihar
ambi-
sjoner omå
nå 500.000
kroner

Torleiv Sandvik,
nestleder i Ørn

JUBLET: TomHilde vant av-
slutningsrennet i den tysk-øs-
terrikske hoppuken.
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BISCHOFSHOFEN: Tom Hil-
de var festbrems og vant
avslutningsrennet da øs-
terrikerne skulle feire
Thomas Morgensterns
første sammenlagtseier i
hoppuken.

– Det gjørmeg ingenting. Det
var en god følelse dét. Mor-
gensternvant togangerpåLil-
lehammerogødela forossder
i ett renn, saHilde tilNTB.
–Helt utrolig å vinne. Jeg er

virkelig stoltovermegselv for
at jeg klarte å sitte igjen som
sistemann og makte presset.
Jeg er nemlig ikke så erfaren
somdeandre, sanordmannen.

– Tom var best
Hildeharstortsettbare tover-
denscupseire bak seg, mens
Simon Ammann har fire OL-
gull, ett skiflygingsgull og ett
VM-gull som sine meritter.
Thomas Morgenstern har
vunnet verdenscupen
sammenlagt og har ett indivi-
duelt OL-gull bak seg. Derfor
varøsterrikerenogsåsjenerøs
med rosen av sin konkurrent.
– Jeg er glad på hans vegne.

Tom var den beste i dag. Han
ødela på ingenmåtemin egen
glede over ha vunnet hoppu-
ken, saThomasMorgenstern.
– Jeg setter virkelig pris på

rosen fra ham, sa Hilde stor-
fornøyd.

Nervøs
– Jeg var så nervøs at jeg ikke
helt viste hvor jeg var. Det var
tøft å bli holdt så lenge, men
jeg tenkte at de skulle vise
Morgenstern i reprise flere
hundre ganger slik jeg hadde
forberedt meg på det. Da de
også slapp til enprøvehopper,
tenkte jeg at dette var for å
hjelpemeg, sa 23 årgamleHil-
de.
Han tok sine to første ver-

denscupseire iValdiFiemmei
Italia fortreårsiden.Dengang
var det foran 200-300 til-
skuere. Denne gangen var det
over 30.000 feststemte øster-
rikere. NTB

– Jeg er
virkelig stolt
av meg selv


