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Mulighetsstudie Teie idrettspark  

Prosjektgruppens mandat  
 

Vedtatt av hovedstyret i Teie IF 
Dato 15.10.2018 
Sted Teie klubbhus 
Deltagende Gro Gulliksen, Thomas Lie, Christian Kolstad, Geir Åkvik, Mette Fagernes (pr telefon) 
Fraværende Jan Tore Dilling 

Bakgrunn  
Teie IF har ca. 870 medlemmer, og består av fotballgruppen (ca. 550 medlemmer), 
håndballgruppen (ca. 270 medlemmer), samt to mosjonistpartier (ca.50 medlemmer).  
 
Teie idrettspark inneholder klubbhus, lagerbygg, gressbane, to kunstgress 11- baner og en 
kunstgress 7-er bane. Teie IF eier klubbhuset og lagerbygget, gressbanen og øverste 
kunstgressbane. Færder kommune eier nedre kunstgressbane samt syverbanen. Teie fotball 
disponerer kommunes baner utenom skoletid. Teie fotball har all sin aktivitet i Teie 
idrettspark, med toalett- og dusjfasiliteter i Teie klubbhus. Teie håndball har i hovedsak sin 
aktivitet i Nøtterøyhallen, samt i andre haller og gymsaler i Færder kommune. 
Håndballgruppen benytter klubbhuset til ulike arrangement. Mosjonsgruppen «Teiespretten» 
trener i Nøtterøyhallen en gang per uke, «Mosjonistgruppen» trener i klubbhusets hovedsal 
to ganger per uke.  
 
Klubbhuset stod ferdig i 1971, og har nå betydelige oppgraderingsbehov. Kvaliteten på 
banene er også dårlig. Det er behov for reparasjoner på KG 2 Rema 1000, og nytt dekke på KG 
1 Nøtterøy Elektriske. I tillegg er 7- er banen dårlig drenert slik at den ikke kan benyttes 
vinterstid. Disse forholdene, samt økning i fotballgruppens medlemsmasse, gjør at det har 
vært en utfordrende banekapasitet for Teie fotball de siste årene, spesielt på vinterstid. 
Grunnet isbrann og tørke i 2018 har hovedbanen vært stengt det aller meste av sesongen, 
noe som har gjort sesongen 2018 spesielt utfordrende med tanke på banekapasitet. Man ser 
også en betydelig utfordring med forurensing med granulater fra banene til nærliggende 
områder. 
 

Mulighetsstudie Teie idrettspark 
Trenergruppen i Teie IF fotball fremmet under trenersamling 1. september 2016 ønske om 
omfattende oppgradering av Teie idrettspark, inkludert oppgradering av eksisterende baner, 
omgjøring av gressbanen til kunstgressbane og nytt klubbhus mellom gressbanen og 
kunstgressbanen. Fotballstyret fremmet forslaget til hovedstyre i det påfølgende styremøte, 
hvor det ble besluttet å avsette kr. 100.000,- til en mulighetsstudie for hele Teie idrettspark, 
inkludert oppussing av eksisterende klubbhus som alternativt til nytt. Beslutningen ble støttet 
av et samlet fotballstyre og med klart flertall i håndballstyret.  
 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av nestleder i fotballgruppen, Thomas Lie), 
daværende nestleder i håndballgruppen, Jan Tore Dilling), og etter kort tid også daværende 
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leder i håndballgruppen og nåværende leder av Teie IF, Gro Gulliksen. Gruppens oppdrag var 
å samarbeide med arkitektkontoret Spir om utarbeidelse av en mulighetsstudie for Teie 
idrettspark, som inkluderte nytt klubbhus, friidrettsanlegg, ballbinger og sandhåndballbaner, 
samt et grovt kostnadsestimat. 
 
Idrettsforeningens undergrupper fikk samtidig i oppdrag å arbeide videre med å kartlegg egne 
medlemmers ønsker og forslag rundt oppdatering av området.  
 
Et første utkast til skisse ble presentert som et utgangspunkt for diskusjon på Teie IFs årsmøte 
mars 2018. Bland de fremmøtte var det et tilnærmet enstemmig flertall for videre arbeid med 
planene.  
 

Prosjektgruppe 
Videre utredning av idrettsforeningens behov og rammer for utvikling av Teie idrettspark er et 
omfattende arbeid. For å sikre fremdrift i arbeidet besluttet Styret i Teie IF å opprette en 
prosjektgruppe for videre arbeid med prosjektet «Mulighetsstudie for Teie Idrettspark».  
 
Prosjektgruppens oppdrag  

1. Kartlegge idrettsforeningens behov knyttet til klubbhus og banekapasitet (fotball), 
primært basert på fotballgruppens medlemsmasse og et estimat av medlemstallene 
om 10-, 20- og 30 år.  

2. Kommunisere med nærliggende velforeninger og skoler om deres tanker og ønsker for 
Teie idrettspark og nærliggende områder.  

3. Utrede hvilke rammer/ muligheter som finnes fra fylkeskommunen og kommunens 
side for utvikling av området, inkludert nytt klubbhus og parkeringsområder. 

4. Basert på estimatene beregne kostander knyttet til; A) bygging av nytt klubbhus og B) 
oppgradering av eksisterende klubbhus, samt oppgradering av banekvalitet og 
kapasitet ut fra de estimerte behov.  

5. Utrede prisestimat for andre ønskede faktorer (etter avtale med styret) som blir 
funnet å være innenfor de rammer som kommunen tillater som; friidrettsanlegg, 
ballbinger, strandhåndballbaner, sykkelbaner, frisbeegolf, skatebane, klatrevegg og 
lignende. 

6. Kartlegge mulige tilskuddsordninger. 
7. Informere hovedstyre om fremdrift minimum en gang per måned, samt ved 

forespørsel.  
 
 
Begrensninger av oppdrag og mandat 

1. Prosjektgruppen har ingen besluttende myndighet og har ikke mandat til å fatte noen 
beslutninger eller inngå noen avtaler eller forpliktelser på vegne av Teie IF eller noen 
av undergruppene. 

2. Prosjektgruppen har ikke ansvar for informasjon til klubbens undergrupper eller 
enkeltmedlemmer om prosjektet. Dette er hovedstyrets oppgave. Gruppens bidrar 
med informasjon ved forespørsel fra hovedstyret.  

3. Gruppen har ikke til oppgave å vurdere hvilken økonomisk ramme Teie IF har med 
tanker på utvikling av parken, eller å innhente midler til utvikling av parken. 
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Prosjektgruppens medlemmer 

 
Det ble åpnet for flere medlemmer i prosjektgruppen ved behov for dette. Eventuell utvidelse 
besluttes av hovedstyret.  
 
 
Hovedstyret Teie IF  
15.10.2018 

Rolle Navn Telefon E-post 
Leder Mette Fagernes 48197861 mfagernes@hotmail.com 
Medlem Jan Tore Dilling 40440900 jantoredilling@gmail.com 
Medlem Sverre Sondresen 92403338 sverresondresen@gmail.com 
Medlem Dag Slettemeås 92663614 dagsl@hotmail.com 
Medlem Steinar Schjesvold 40281966 steinar.schjesvold@yahoo.com 
Medlem Roger Nilsen 48169518 rogernn@online.no 
Medlem  Knut O. Varpe 90894311 knut.varpe@knutovarpe.no 
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