
SOMMERNYTT TEIE FOTBALL 
Sommeren er godt i gang og de fleste Teielag har allerede gått over i sommermodus  
Her kommer en liten oppdatering og oversikt over viktige datoer over sommeren.  

Hold dere oppdatert ved å følge Teie fotball sin Facebookside: Teie IF Fotball 
Gjør dere kjent med klubbens rammeverk og rutiner på nettsiden:  
https://teieidrettsforening.weborg.no/Fotball/Sidemeny/Teie-fotball.html 
Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller forslag: fotball@teie.no 

HØY AKTIVITET OG MANGE GODE RESULTATER 
Det er høy aktivitet i Teie fotball om dagen! Vi har nå rett i underkant av 500 spillere fra 5 år til godt opp 
i pensjonistenes rekker. Vi har også fått et helt nytt lag for unge Old Boys, moro! Fra før har vi et lag for 
godt voksne herrespillere, de er nå omdøpt til Teie Veteraner. Vårt nye Old Boys lag vil trene frem til jul 
og deretter vurdere om de også skal meldes opp i seriespill.  

I barnefotballen har vi store kull på guttesiden, færre spillere med to og to sammenslåtte årstrinn på 
jentesiden. Men også her har vi sett tilsig den siste tiden, blant annet som følge av super innsats på 
rekrutteringssiden fra jentegruppa. Jentedagen 16. juni resulterte i nyoppstartet lag for J 2012/2013 
med trener og lagleder på plass  Ungdomslagene henter hjem poeng jevnt og trutt, selv om de ikke 
helt når målsetningen om å ha lag i øverste divisjon i alle årsklasser.  

Begge A-lagene våre har hatt en fantastisk vårsesong. Damene troner helt på toppen av tabellen i 3. 
divisjon med ni seiere og en uavgjort, mens vårt nyopprykkede herrelag ligger på en imponerende 3. 
plass.  

TEIE IDRETTSPARK - HVOR STÅR VI OG HVOR GÅR VI? 
Teie idrettsforening iverksatte ved årsskifte 2017/2018 prosjektet «Mulighetsstudie Teie idrettspark» 
for å utrede muligheter og kostander knyttet til oppgraderinger i parken. Tønsbergs Blad publiserte 
den 18. mai 2018 en artikkel hvor nyvalgt leder for håndballgruppen og hovedstyremedlem Geir Åkvik, 
og tidligere styremedlem i Teie IF, Leif Kilde Evensen, uttalte seg svært kritisk om saken. Artikkelen 
genererte mange henvendelser til hovedstyrets- og fotballstyrets medlemmer, med oppfordringer om 
å kommenterer innholdet i artikkelen, da de ikke kjenner seg igjen i prosessen slik det er beskrevet i 
avisartikkelen. Det holdes informasjonsmøte om saken og veien over sommeren. Invitasjon kommer.  

KAMPDRAKTER OG ANNET KLUBBTØY 
Teie IF (fotball og håndballgruppen) har fått nye drakter! Kampuniformen består nå av nye blå drakter, 
blå shortser fra Joma og blå fotballstrømper fra Joma. Som tidligere skal alle spillere stille i korrekt 
spillerdrakt (inkludert shorts og strømper) til alle kamper.  
• Erstatning for drakter: Vi har hatt et stort svinn av kampdrakter i Teie IF. Dette er kostbar for 

klubben. For å redusere svinnet innføres det med de nye draktene en praksis med erstatning på 
kr 300 for drakter som mistes/ikke leveres inn. Lagleder på hvert lag vil samle inn alle drakter ved 
sesongslutt. 

• Kjøp av drakter, shortser og annet klubbtøy: Shortser, strømper og annet tøy i klubbkolleksjonen 
kjøpes via ClubAssist: https://clubassist.no/butikk/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-
1/fotballgruppa , enten på nett eller på klubbhuset hver annen tirsdag (se nettsiden for datoer: 

https://www.facebook.com/teiefotball/
https://teieidrettsforening.weborg.no/Fotball/Sidemeny/Teie-fotball.html
mailto:fotball@teie.no
https://www.tb.no/sport/teie-if/okonomi/frykter-teie-if-blir-delt-i-to-det-er-ikke-noe-vi-onsker-men-per-na-virker-det-som-det-kan-ende-med-et-skille/s/5-76-802768
https://www.tb.no/sport/teie-if/okonomi/frykter-teie-if-blir-delt-i-to-det-er-ikke-noe-vi-onsker-men-per-na-virker-det-som-det-kan-ende-med-et-skille/s/5-76-802768
https://clubassist.no/butikk/klubb-med-avtale/teie-idrettsforening-1/fotballgruppa
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https://www.teie.no/). Husk å benytte koden TF2018 slik at man får rabatten på 20% rabatt. 
Tøyet leveres på klubbhuset hver annen tirsdag. Man får tekstmelding i forkant når tøyet er klar 
til å hentes.  

21. AUGUST – OPPSTART AV NYE LAG  
Den 21. august blir det oppstart av nye lag. På jentesiden iverksettes rekrutteringstiltak i alle de yngste 
årsklassen. Informasjon er lagt ut på Facebook og på websiden. Veldig fint om dere alle er behjelpelige 
med å spre informasjon til aktuelle sider for klasser og barnehager på Facebook etc.  

28. AUGUST - AKTIVITETSCUP FOR SPILLERE FØDT 2011  
Den 28. august er det aktivitetscup for spillere født 2011. Det er mange hundre personer innom 
idrettsparken på fire timer denne dagen   Alle foresatte med barn på disse to årskullene må sette av 
ettermiddagen og forberede seg på dugnadsinnsats.   

1. SEPTEMBER - MENY TEIE CHAMPIONS LEAGUE FOR ALLE BARNELAGENE I KLUBBEN 
Stor takk til Meny Teie som også i år ønsker å sponse et arrangement for klubbens barnespillere. Den 
1. september arrangeres Meny Teie Champions League. Som før setter man da sammen lag på tvers 
av alder og kjønn - morsomt og klubbyggende. Hold av dagen - mer informasjon kommer.  

VI TRENGER FLERE HODER I SMÅ ROLLER - HAR DU NOEN FÅ TIMER TIL OVERS OG LYST 
TIL Å BIDRA? 
Vi er nå over 100 ulike rolleinnehavere i Teie fotball som bidrar på ulike måter. De fleste som trenere 
og lagleder, andre i fellesfunksjoner. Vi trenger flere som kan tenke seg å bidra til å løfte klubben 
ytterligere. Kan du tenke deg å bidra litt?  
 
Vi har mange ledige roller, både store og små. Vi trenger deg som kan litt om fotball, og vi trenger like 
mye deg som ikke kan noe om fotball, men som kan tenke deg å bidra på andre måter som i 
kioskkomité, sponsorgruppe, huskomité, banekomité, parkkomité, cupkomité mm. Teie IF drives helt 
og holdent på dugnad - jo flere som bidrar jo bedre blir det  Ta kontakt for uforpliktende 
informasjon: fotball@teie.no. 

 
RIKTIG GOD SOMMER OG LYKKE TIL ALLE DERE SOM SKAL DELTA 
PÅ DANACUP, NORWAYCUP ELLER ANDRE CUPER - HEIA TEIE   
 
Sommerhilsen fra  
Teiefotball v/styret 
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