
Side 1Snytt for fotballfesten - tb.no

12.12.2006 20:03:06http://www.tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061212/SPORT/112120296

INGEN JUBELROP: For første gang på fem
år får ikke Espen Næss Lund og de andre
FK Tønsberg-spillerne være med på 16.
mai-festen i norsk fotball. Foto: Svein
André Svendsen

Kjøp bilde

Les også:

FK Tønsbergs seriekamper
2007: (12.12.06)

Snytt for fotballfesten
TØNSBERG: FK Tønsberg serieåpner 14. april mot Strømmen
på bortebane – og skal for første gang på fem år ikke spille
på norsk fotballs største festdag.

Sven-Erik Syrstad

Spilleplanen for 2. divisjon avdeling 1 er nå satt opp av Norges
Fotballforbund. Og den viser at FKT blir snytt for 16. mai-festen
neste år.
– Veldig kjedelig. Det er jo den beste kampen i året, med mye folk
og skikkelig stemning. Jeg håper vi får endret på dette, sier Lars
Grorud i FK Tønsberg.

Snur ikke

Det håpet blir knust av Leif Ivar Akselvoll i NFFs
arrangementsavdeling.
– Det er ikke lagt opp til noen 16. mai-kamper i 2. divisjon neste
sesong. Dette er gjort for å få totalkabalen til å gå opp. Neste år
spilles 1. runde i NM helgen 19.-20. mai for å skape enda mer blest
rundt cupen, sier Akselvoll.
2. divisjonsklubbene har riktignok en mulighet til å endre
kampdatoer når de samles på sitt årlige seminar i januar. Problemet
er bare at FKT spiller borte mot Lillehammer i kampen som er
terminfestet nærmest 16. mai.
– Den kan eventuelt flyttes, men ikke snus. Derfor blir det ikke
kamp i Tønsberg 16. mai, sier Akselvoll.
Dermed brytes en tradisjon. De fire siste sesongene har FKT invitert
til publikumsfest på Gressbanen 16. mai: FKT-Notodden 1-3 (2006),
FKT-Stabæk 0-1 (2005), FKT-Ørn 4-1 (2004), FKT- Kjelsås 3-2
(2003).

Mot Strømmen

Tomt blir det også på Tønsberg Gressbane i serieåpningen 14. april.
Da åpner FKT borte mot Strømmen i Akershus. Strømmen spilte i
toppdivisjonen fra 1986 til 1988 før nedturen startet. De siste seks
sesongene har laget spilt i 3. divisjon.
– Strømmen er nyopprykket, og de vil sikkert gi jernet for å bevise
at de hører hjemme i divisjonen. Men det var ikke den verste
åpningen vi kunne fått, sier Lars Grorud som tror Pors og
Groruddalen blir tøffe utfordrere om opprykksplassen.
21. april er første mulighet til å se de helrøde på Tønsberg
Gressbane. Da møter de Ullensaker/Kisa på eget kunstgress. FKT
har for øvrig spillefri fra 14. juli til 4. august. Laget møter Pors på
bortebane i siste serierunde.
PS! I både eliteserien og 1. divisjon spilles det full runde 16. mai.
Sandefjord Fotball møter Vålerenga på Ullevaal.
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