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Det spirer og gror i Teie idrettsforening. Det er nå totalt 930 aktive medlemmer i klubben, hvorav ca. 
470 i fotballgruppen, ca. 390 i håndballgruppa og 40 i mosjonistgruppa. Her kommer en 
oppsummering fra 2017 og en oversikt over viktige datoer, planlagte aktiviteter og prioriterte 
oppgaver i 2018.  
 
Følg med på hva som skjer i Teie fotball: lik facebooksiden vår: Teie IF fotball  
Spørsmål til drift og organisering? Du finner svar på det meste på våre nye nettsider: www.teie.no 
Andre spørsmål, forslag eller innspill? Ta kontakt med fotballstyret: fotball@teie.no  

NOEN VIKTIGE OPPDATERINGER 

Ny leverandør og ny klubbkolleksjon: Teie IF (fotball og håndball) har i 2017 byttet merke og leverandør 
av klubbtøy. Valget falt på Joma og ClubAssist, etter en lang prosess hvor det ble gjennomført flere 
møter med syv ulike leverandør. Mange ulike merker ble vurdert, og ulike preferanser og ønsker ble 
meldt inn fra lag og enkeltpersoner. Vi håper og tror at Joma og ClubAssist blir et bra valg for Teie, 
med mulighet til å prøve og bestille tøy på klubbhuset hver 14. dag (tirsdag). 

Nye drakter til hele klubben (fotball og håndball) er tegnet spesielt for Teie IF og er nå under 
produksjon. De blir ferdige i mars/april 2018. Nytt av året er at det er BLÅ SHORTS til kampdraktene. 

Det understrekes at det kun er ny kampshorts og strømper den enkelte utøver selv må kjøpe inn. 
Klubben kjøper inn nye drakter. Hva den enkelte benytter av øvrig treningstøy er som før helt opp til 
den enkelte. Shorts, strømper og annet tøy i klubbkolleksjonen kan prøves og bestilles på klubbhuset 
hver annen tirsdag samt bestilles via nettbutikken: https://www.clubassist.no/butikk/klubb-med-
avtale/teie-idrettsforening-1. 

Prosjekt Teie idrettspark: På årlig møte i Teie fotball mars 2017 var det stor stemning for å starte en 
utredning av muligheter knyttet til oppdatering av Teie idrettspark, inkludert nytt klubbhus.  Styret i 
hovedforeningen besluttet deretter å bevilge midler til en mulighetsstudie med utforming av en 
helhetlig plan som omfatter hele Teie idrettspark med mulige baneutvidelser, beach-håndballbaner, 
ballbinger, løpebane, friidrettsplass og klubbhus. Dette prosjektet har enstemmig tilslutning fra 
hovedstyret, som består av representanter fra alle undergruppene (fotball-, håndball- og 
mosjonsgruppa). Prosjektet med utkast til plantegninger vil bli presentert til diskusjon på årlig møte i 
fotballen 15. mars. Hensikten er å kartlegge fotballgruppens ønsker. Det vil deretter presenteres til 
videre diskusjon på hovedforeningens årsmøte 20. mars. 

Lagsinntekter fra baneskilt: Sponsorgruppa jobber på, men det er fortsatt plass til mange skilt rundt 
banen. Husk at lagene får 20 % av inntektene på baneskilt de har skaffet det første året. Baneskilt 
koster kr 5 000 for 2 meter og kr 8 000 for 4 meter + skiltkostnader med kr 600 per meter (mva 
kommer i tillegg). Alle monner drar! God inntekt for laget og viktig for klubben.  
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Årlig møte Teie fotball: Årlig møte holdes 15. mars. Dette er årets viktigste møte for Teie fotball og det 
oppfordres sterkt til oppmøte både for alle rolleinnehavere, ungdoms- og seniorspillere og foresatte 
(barn- og ungdomsfotballen). Første utkast til «Nye Teie idrettspark» vil bli presentert og vi ønsker 
dere med i en diskusjon om hva som er viktig for fotballen fremover med tanke på anlegg, og til 
hvilken pris. Det blir som i fjor også kåring av årets spiller i hver klasse i ungdoms- og seniorfotballen, 
samt en kort oppsummering av status i klubben.  
 

VIKTIGE DATOER I 2018 

 

OPPSUMMERING FRA 2017  

Opprykk og andre oppturer! 2017 ble et sportslig godt år for Teie. Størst var kanskje A-lag herrers 
opprykk fra 5. til 4. divisjon. De gode prestasjonene på banen førte til stor entusiasme og flere 
supportere på sidelinjene enn på mange år. Gratulerer til herrene - skikkelig moro! A-lag damer hadde 
også en sterk sesong. Med et meget ungt lag endte de til slutt på en flott 4. plass i 3.divisjon.  

Etter en andre plass i vårserien stakk Jenter 16 av med førsteplassen i 1. divisjon i høstserien. De 
takket dette året nei til interkrets for å spare belastningen på spillerne som også spilte mange kamper 
for damelaget. I tillegg ble det nok en seier i B-sluttspillet i Dana Cup. Jenter 14 endte midt på tabellen 
i 1. divisjon. En flott prestasjon etter en tøff høst med mange skader.    

På guttesiden har det vært mange lag i ungdomsfotballen i 2017. Gutter 16 spilte våren med 2 11erlag 
og et 7erlag, men skader og forfall blant guttene gjorde at det ikke var mulig å videreføre begge 
11erlagene. Det var gode kampresultater for lagene både vår- og høstsesongen, blant annet god 
plassering i 2. divisjon. Gutter 14 hadde to lag med i 2017, og prøvde seg i kvalifisering til interkrets 
med ett av lagene på våren. I høstens 1. og 2. divisjon ble det flere gode kamper, selv om de til sist 
endte under midten av tabellen.  For Gutter 13 var det en flott vårsesong med seier i det ene 
gruppespillet, og gode kamper i divisjonsspillet på høsten. Innen barnefotballen spirer og gror det, og 
også her har det vært mange gode sportslige prestasjoner. 

Kvalitetsklubb: Året 2017 var preget av arbeidet med å oppnå status som kvalitetsklubb. 
Godkjenningen ble tildelt 6. september 2017 og feiret 9. september 2017.  

Dato Aktivitet Involverte/ målgruppe 
15. mars 
1830-2030 

Årlig møte 
fotballgruppen 

Spillere (ungdom- og senior), foresatte, trenere/lagledere, andre 
rolleinnehavere 

20. mars 
1730-1930 

Klubbdommerkurs 
 

Spillere født 2005, ev. tidligere  

20. mars  
1800-1900 

Årsmøte Teie IF Spillere (ungdom- og senior), foresatte, trenere/lagledere, andre 
rolleinnehavere 

Uke 15 og 16 Vårdugnad Alle 

9. juni OBOS Teie Cup Alle spillere, trenere og foresatte med barn i årgangene 2005 - 
2012. Klubbdommere 

25.-29. juni Tine Fotballskole Spillere 6 – 14 år, spillere fra 2003 kan melde seg som trenere 
28. august 
1600-2000 

Aktivitetsturnering  Trenere, lagledere, utøvere og foresatte født 2011 og 2012. 
Klubbdommere 

1. september Meny Teie 
Champions League  

Alle 



Fair play klubb: Vestfold fotballkrets godkjente våren 2017 Teie fotball som fair play klubb . Fair play 
tankegangen er, og skal være, viktig i en breddeklubb som Teie, for det sosiale miljøet og for de 
sportslige prestasjoner.  Klubbens to fair play ansvarlige jobber jevnt og trutt for å implementere fair 
play filosofien i alle ledd i klubben. 

Restaurering av tribunen: Tribunen ved gressbanen utgjorde etterhvert en sikkerhetsrisiko. Vi søkte og 
mottok i 2016 midler fra Sparebank 1 til restaurering. Ny og flott tribune stod klar i mai 2017. Stor takk 
til Sparebank 1 og til Jenter 2005 med Knut Varpe i spissen som stod for restaureringsarbeidet    

Ny web-side: Vår nye web-side så dagens lys i september. Intensjonen er at siden skal inneholde 
svarene på alle spørsmål utøvere, foresatte, rolleinnehavere og andre måtte ha om rutiner og drift av 
Teie fotball. Gi beskjed om det er noe dere savner på sidene! 

Ny Facebook side: Teie IF fotball har opprett ny facebook side. Her kan du følge med på nyheter i Teie 
fotball - husk å følge siden! Håpet er at mindre oppdateringer på sikt kan formidles til utøvere og 
foresatte via denne siden.  

Traktor: Banevedlikehold, inkludert brøyting, er svært kostbart. For å redusere kostnadene har det 
lenge vært ønske om å prøve ut en ordning med egen traktor til brøyting av banene. I juli 2017 ble 
traktor kjøpt inn med midler mottatt av Sparebankstiftelsen. Værgudene har ikke vært helt på vår side 
så langt i 2018, og brøytemannskapet med Nils Georg Samuelsen, Andre Åkvik og Ole Olsen har 
virkelig fått en ilddåp med snø og is i bøtter og spann. Vi bøyer oss i støvet for alle timene og innsatsen 
de har lagt ned for Teie fotball i en kald januarmåned. Tusen takk! 

Nye navn på banene: Sponsorgruppen har gjort en kjempeinnsats i 2017 for å bedre klubbens 
økonomi. Ett av tiltakene har vært å selge banenavn og baneskilt. Fra sesongen 2017 har gressbanene 
endret navn til Teie Gress Xpert, nedre kunstgressbane til Teie KG2 Rema 1000 og øvre 
kunstgressbane til Teie KG 1 Nøtterøy Elektriske.   

Historiens første OBOS Teie Cup og Meny Teie Champions League: Teie fotball inngikk i 2017 et viktig 
samarbeid med OBOS, og Teie Cup byttet navn til Obos Teie Cup. Cupen utgjør et viktig bidrag til 
kubbens økonomi og ble stødig organisert av arr.kom. med Jacob Hultgren i spissen - tusen takk til 
OBOS for bidrag og arr. kom. for flott jobb!  

I 2017 inngikk vi også et nytt samarbeid med Meny Teie som ønsket å støtte et godt tiltak som var 
direkte rettet mot de yngre spillerne i klubben. Dette førte til nye ressurser til den tidligere 
Arsenalserien som byttet navn til Meny Teie Champions League. Over 200 Teiespillere deltok i cupen 
9. september 2017! Stor takk til Meny Teie som i tillegg stilte med grillmat, frukt, sjokolademelk og 
ferske bakervarer. Vi jobber videre med å utvikle arrangementet mot årets MTCL 1. september 2018.   

Kursrekord: Klubbens trenere satt kursrekord i 2017 og alt tyder på at trenden fortsetter!  

Keepertrening: Våren 2017 ble det arrangert keepertrenerkurs for keepertrenere i Teie. Gruppa 
organiserer jevnlig keepertrening på tvers av kjønn og årganger med stort oppmøte - veldig bra! 

Med hilsen  
Styret Teie fotball 
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