Mulighetsstudie Teie idrettspark
Oppdatering til klubbens medlemmer
Teie idrettsforening og Teie idrettspark

Teie idrettsforening har ca. 930 medlemmer, hvorav ca. 600 medlemmer tilknyttet fotballgruppa (550 aktive),
ca. 270 medlemmer tilknyttet håndballgruppa (240 aktive), ca. 40 aktive medlemmer tilknyttet
mosjonsgruppene (Mosjonistpartiet og Teiespretten), og ca. 20 andre (ikke aktive) medlemmer. Fotballgruppa
har i hovedsak all sin aktivitet i Teie idrettspark, og mosjonistgruppa for eldre herrer benytter klubbhusets
hovedsal til trening. Håndballgruppa og mosjonistgruppa Teiespretten har i hovedsak sin aktivitet i
Nøtterøyhallen.
Det er stor aktivitet i Teie idrettspark både på dagtid, på ettermiddager og på kveldstid. På dagtid benytter
nærliggende skoler og barnehager, pensjonister og andre hjemmeværende idrettsparken til både organisert
aktivitet og egenaktivitet. På kveldstid og i helgene er banene nærmest i kontinuerlig bruk, hovedsakelig av
fotballgruppas medlemmer. Man ser imidlertid også en utstrakt bruk blant ulike sosiale grupperinger som
benytter banene til egenorganisert trening når de er ledige.
Med lysløype og stort nettverk av stier er Teieskogen en av Færder kommunes mest besøkte områder for
rekreasjon, uteaktivitet og egentrening, og et betydelig element for folkehelsa på Nøtterøy og nærliggende
områder. Mange benytter Teieskogen i kombinasjon med fasiliteter som finnes i parken som
treningsapparater, løpebane og toaletter.

Behov for omfattende utbedringer og oppgradering

Det er behov for betydelige oppgraderinger av Teie idrettspark. Det er behov for oppgradering av
eksisterende baner, inkludert bytte av dekke på en kunstgressbane, og det er behov for utvidet banekapasitet.
Det er videre behov for omfattende tiltak for å redusere miljøutfordringer med granulat fra
kunstgressbanene, og klubbhuset har stort oppussingsbehov. Klubbhuset dekker per i dag heller ikke klubbens
og besøkendes behov for hverken toalettfasiliteter, garderobekapasitet, kioskdrift, møteaktivitet eller som
samlingssted.

Mulighetsstudie Teie idrettspark – mer enn fotballbaner og klubbhus

Teie idrettsforening er en av Vestfolds største breddeidrettslag. Teie idrettsforening er driftet på frivillig
arbeid. Det er totalt over 200 rolleinnehavere som trenere, lagledere, kioskansvarlige, banekomite,
materialforvaltere, styremedlemmer med mange flere, og det legges samlet sett ned mange årsverk i frivillig
arbeid hvert år. Tilrettelegging for de organiserte aktivitetene for klubbens medlemmer er, og skal være,
kjernen i driften i Teie IF. Dette inkluderer også garderober, toaletter, baner og andre treningsfasiliteter som
sikrer at vi kan tilby aktivitet av høy kvalitet i trygge rammer.
Teie idrettsforening er imidlertid også en viktig samfunnsaktør i Færder kommune.
Teie IF er, og ønsker å være, en aktiv bidragsyter til aktivitet i nærmiljøet, også ut over aktiviteter organisert av
foreningen. I forbindelse med kartlegging av behov og muligheter for oppgradering av baner og klubbhus ser
man også på behov og muligheter for ytterligere oppgradering av parken og nærliggende områder. Selv om
området allerede er i stor bruk, ser man muligheter for å oppgradere og tilpasse området ytterligere og
tilrettelegge for et mer variert idretts- og friluftsliv for medlemmene, skolebarna og andre innbyggere i
Færder kommunen, og befolkningen i fylket for øvrig.
Kartleggingen som er gjort viser at det per i dag er relativt begrenset mulighet for andre aktiviteter enn
fotball, sandvolleyball, basketball og tur/løping i området.

Inn i kartleggingen av muligheter for oppgradering av parken har man med et ønske om å gi parken en
universell tilretteleggelse slik at parken er lett tilgjengelig for alle, også de som har nedsatt mobilitet. Videre er
visjonen en åpen profil slik at området, med unntak av banene når de benyttes til organisert trening, er åpen
til fri benyttelse. Målet er en innovativ og fremoverlent drift med fokus på flerbruk av alle elementer i parken,

hvor nye bruksområder og elementer vurderes i takt med endringer i tiden og innspill og ønsker fra medlemmene
og lokalbefolkningen.
Man ønsker at alle, i alle aldre, skal kunne utføre tilpassede aktiviteter i parken.

Følgende elementer ligger inne i mulighetsstudien per i dag

Teie IFs primære oppdrag er å legge til rette for klubbens organiserte aktiviteter. Høyest prioritet har derfor
oppgradering av fotballbanene slik at de møter kravene til normalt god standard og kapasitet for en klubb på
Teies størrelse. Videre er oppgradering av eksisterende klubbhus eller bygging av nytt klubbhus en viktig
prioritet. Treningsrom, flere dusjer/garderober, kiosk/kafeteria, rom til sosial aktivitet som dart, biljard og
bordtennis, og bedre møtefasiliteter er noen av elementene som er ønsket inn. Andre faktorer er bedre
parkeringsforhold, små fotballbaner med vant, pump track, sykkelløyper i terreng, friidrettsanlegg, frisbeegolf,
treningsapparater med flere andre.
Det er forvente at en slik oppgradering vil bidra til betraktelig økt aktivitet og gi mange gode effekter både for
Teie IF sin organiserte aktivitet, og ikke minst for skolene, barnehagene og alle privatpersoner som benytter
området.
For den organiserte idretten i Teie IF vil oppgradering av parken blant annet kunne å føre til:
• Mer variert trening for alle grupper, noe som er viktig for både skadeforebygging, motivasjon og
prestasjon for både håndball-, fotball-, og mosjonistgruppene i klubben.
• Muliggjøre opprettelse av flere undergrupper i Teie IF som for eksempel sykkelgruppe.
• Økt samarbeid og samtrening på tvers av lag og grupper i klubben.

Visjon

Teie IF ønsker at Teie idrettspark skal være et flerbruksanlegg, og at parken med nærliggende områder skal
være et sosialt samlingspunkt for unge og gamle, tilrettelagt for rekreasjon, og med mulighet til å oppleve og
utøve et variert idretts- og friluftsliv. Vår visjon er å bidra til gode minner for livet ved å tilby:
«Gode aktiviteter i trygge omgivelser for alle, i alle aldre – både på banen, i parken og i klubbhuset».

Teie idrettspark – på lag med naturen

Som andre idrettsforeninger ser Teie IF en stor miljøutfordring knyttet til driften av klubben, og da spesielt
forurensning av miljøet med granulater fra fotballbanene. Idrettsforeningen ønsker gjennom
mulighetsstudien å arbeide med tiltak for å bedre klubbens miljøprofil på de områdene hvor dette er mulig.
Fokus på tiltak for å redusere miljøproblemene ved bruk av granulat på kunstgressbanene er vesentlig og har
høy prioritet.
Det er videre med et uttalt ønske om å utvikle parken i pakt med naturområde den omgis av.

Klubbhuset - parkens hjerte og et trygt sted å komme til

Det er et ønske og mål for Teie IF at Teie klubbhus (nytt eller renovert) blir et landemerke på Nøtterøy, med
mange åpne aktiviteter. Det planlegges kiosk/kafeteriaaktivitet med sunne alternativer og utvidet åpningstid.
For mange familier er det utfordrende å sikre at barna får i seg et godt måltid før tidlige treninger. I
nytt/renovert klubbhus ønsker Teie IF på sikt å etablere et rimelig og sunt middagstilbud til barn og unge etter
skoletid som et alternativ når de har tidlige treninger. Det planlegges også åpen kafeteria med salg av varm
suppe etc. i helger til familier som benytter formiddagen til aktivitet i og rundt Teie idrettspark. Videre ser
man for seg organiserte tilbud til ulike grupper på klubbhuset som quizkvelder, spillekvelder, fotballkamper på
storskjerm osv.
Teie IF driftes av frivillige. I tillegg til de ressurspersonene som alt finnes i klubben vil man kartlegge mulighet
for samarbeid med andre frivillige organisasjoner om drift av tilbudene.

I trygge rammer – parkering og lyssetting

Teie idrettspark har i dag svært begrenset lyssetting og en utfordrende parkeringssituasjon. Teie IF ønsker å
utbedre parkeringsmulighetene og få en mer innbydende/tydelig «inngangsportal» til Teie idrettspark. Videre
ønsker man å prioritere god lyssetting innenfor alle områder av parken. Det vil gi hele området et betydelig
løft og vil medføre at det føles tryggere å ferdes der på mørke dager/kvelder. Riktig belysning bidrar til økt
trivsel og økt bruk.

Medvirkningsprosessen

Tanken om kraftig oppgradering av idrettsparken med dreining av profil mot en kombinasjon av idrettspark og
nærmiljøanlegg ble etablert våren 2016. Deltagelse gir bedre planer, og det er de aktive brukerne av
idrettsparken som best kjenner muligheter og behov. Det er et uttalt mål for hovedstyret å ha en god
medvirkningsprosess i Mulighetsstudien for Teie idrettspark.

Medvirkningsprosessen frem til i dag:
•

•

•

•

På workshop for alle rolleinnehavere i Teie fotball 3. september 2016 ble det fremmet entydig ønske
fra fremmøtte trenere, lagledere og andre rolleinnehavere om omfattende oppgradering av Teie
idrettspark, inkludert nytt klubbhus.
Hovedstyret (da bestående av representanter fra fotballgruppa, håndballgruppa og mosjonistpartiet)
besluttet å iverksette et Mulighetsstudie for hele Teie idrettspark, inkludert skissering av et nytt
klubbhus. Beslutningen ble støttet av et samlet fotballstyre og med klart flertall i håndballstyret.
Idrettsforeningens undergrupper fikk samtidig i oppdrag å arbeide videre med å kartlegg egne
medlemmers ønsker og forslag rundt oppdatering av området. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe
bestående av Jan Tore Dilling (daværende nesteleder i håndballgruppa, nåværende varamedlem i
hovedstyret), Thomas Lie (nesteleder i fotballstyret, daværende medlem i hovedstyret og nåværende
nestleder) og etter noe tid, Gro Gulliksen (daværende leder i håndballgruppa og nåværende
styreleder i Teie IF). Det ble besluttet å parallelt fortsette allerede påbegynt arbeid med å utrede
kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende klubbhus, dette oppdraget ble gitt til Øyvind
Grette (medlem i håndballstyret, daværende medlem i hovedstyre).
Det ble informert om prosjektet og åpnet for innspill fra alle medlemmer og andre interesserte på
årsmøte i Teie IF i mars 2017 og mars 2018, på fotballgruppas årlige møte i mars 2017 og mars 2018,
på håndballens årlige møte i mars 2018, og på møte for foreningens seniormedlemmer i september
2018.
Det ble holdt åpen workshop for alle medlemmer og andre interesserte på Teie klubbhus 17. og 19.
april 2018. Alle lag ble oppfordret til å kartlegge innspill, ønsker og forslag fra spillerne på laget.

•

•

•

Det er gjennomført møte med Teigar ungdomsskole og Teie skole for å kartlegge deres ønsker og
behov for området. Det vil også inviteres til møte med Steinerskolen og Vestskogen skole (Labakken)
ila desember 2018.
Det er i tillegg informert om status, fremdrift og mulighet til å komme med innspill i to nyhetsbrev til
alle medlemmer i fotballgruppa, samt gjentatte ganger på Teie IF sin webside og på undergruppenes
Facebooksider.
På Teie fotball sesongavslutning november 2018 dannet 150 ungdoms- og seniorspillere grupper og
kom med mange gode ønsker og innspill til oppgradering av parken, inkludert klubbhus.

Man ser at prosessene har gått i noe ulikt tempo i de to hovedgruppene (håndball og fotball). Dette skyldes
flere forhold. Viktigste årsak er at fotballgruppas medlemmer har all sin aktivitet i parken og i større grad
kjenner «oppgraderingsbehovet på kroppen» enn håndballgruppa som i hovedsak har sitt tilholdssted i
Nøtterøyhallen. Det har også vært et skifte i styret i håndballgruppa i 2018 som har hatt betydning for
prosessen innad i gruppa og i Teie IF sentralt.

Medvirkningsprosess videre:

I oktober 2018 nedsatte hovedstyret i Teie IF en prosjektgruppe. Som den innledende arbeidsgruppa består
også denne av representanter fra håndballgruppa og fotballgruppa. Prosjektgruppa skal jobbe videre med
mulighetsstudiet og alle innspill mottatt i prosessen, samt beregne kostnader ved ulike løsninger. Gruppas
mandat og sammensetning er beskrevet på Teie IF sin nettside, under fanen Prosjekt Teie idrettspark.
I denne prosessen vil både nærliggende skoler, barnehage og velforeninger bli invitert/involvert, for å avklare
deres ønsker for utvikling av Teie idrettspark og nærliggende områder. Det er opprettet kontakt med
kommunale instanser for å skaffe til veie nødvendig informasjon om både trafikale utfordringer,
reguleringsplaner, mm. Det er også etablert kontakt med håndball- og fotballgruppas
fylkesavdelinger/regionale instanser. Eksempler på andre tiltak for å følge opp medvirkningsprosessen er:
•

•
•
•

•
•

Det opprettes i disse dager en eget område på Teie IF sin hjemmeside med informasjon om
Mulighetsstudien. Her vil medlemmer og andre interesserte finne oppdatert informasjon samt kunne
komme med innspill.
Det er planlagt nye møter med alle nærliggende skoler og velforeninger.
Teie IF er i dialog med idrettskonsulenten i Færder kommune og rådgiver i Vestfold fylkeskommune
om muligheter for området.
For hvert element som vurderes inn i parken – som sykkelbaner, frisbeegolf osv., vil det opprettes
brukerutvalg som skal være med på å kartlegge behov for aktiviteten og eventuelle forslag til
utforming.
Det vil avholdes nytt, åpent informasjonsmøte om status med muligheter til å komme med innspill
mandag 11. februar 2019 klokka 1830.
Ulike forslag til utvikling av parken vil legges frem på undergruppenes årlige møter i februar/ mars
2019 og på foreningens årsmøte i mars 2019.

Undergruppene – ønsker, behov og økonomi

De ulike undergruppene benytter Teie idrettspark i svært ulik grad. Mens fotballgruppa har nær alle sine
aktiviteter i parken - treninger og hjemmekamper, garderobefasiliteter, kiosk og møteaktivitet, har
håndballgruppa tilholdssted med tilnærmet nye fasiliteter i Nøtterøyhallen. Dette fører, naturlig nok, til at det
kan oppleves ulike behovet for oppgradering av parken.

Med en oppgradert park ser man imidlertid mulighet for økt anvendelse for begge grupper blant annet i form
av alternativ trening i treningsrom, på løpebane og i nye, tilpassede treningsapparater ute. Det allsidige og
gode tilbudet en oppgradert park også vil gi utøverne når de er på skolen og i fritiden, er også et viktig
argument for utbedringer for alle grupper.
Teie IF har ett organisasjonsnummer, men de to undergruppene har en selvstendig økonomi hvor de dekker
sine utgifter. Mens treningsavgiften går direkte til undergruppene, går medlemskontingenten (kr. 450 per år)
til hovedforeningen. Hovedforeningen dekker løpende felles driftsfunksjoner for klubben (forsikring, regnskap,
strøm ol.), og drift og vedlikehold av klubbhuset. Resterende utgifter (inkludert etablering og drift av
kunstgressbaner for fotballgruppa) dekker undergruppene i all hovedsak selv ved aktivitetsutgifter, diverse
støtteordninger, dugnader og sponsormidler.

Teie idrettspark og media

Mulighetsstudie Teie idrettspark har vært omtalt flere ganger i media. Hovedstyret har i lite grad styrt denne
prosessen. Innholdet i artiklene har skjøvet prosessen og diskusjonen mot et vel ensidig fokus på hvorvidt det
er mest hensiktsmessig å oppgradere eksisterende klubbhus eller bygge nytt. Mulighetsstudien av Teie
idrettspark handler imidlertid om mye mer en klubbhus- som beskrevet over.
Hovedstyret har fått mange henvendelser fra medlemmer som ikke kjenner seg igjen i prosessen slik den er
beskrevet i avisinnleggene. Vi har i denne sammenheng mottatt flere anmodninger om å imøtegå
avisinnleggene. Vi har imidlertid valgt å i liten grad møte innleggene da vi mener at denne type prosesser vi nå
er i, et mulighetsstudie i kartleggingsfase, bør foregå i de riktige fora i klubbens ulike organer, ikke i media.
Det er, og vil være, rikelig med muligheter for alle medlemmer og alle andre interesserte til å komme med
forslag og ønsker gjennom de ulike foraene som er etablert internt i klubben. Vi håper på, og regner med,
fortsatt stort engasjement rundt denne viktige saken i tiden fremover.

Enkelte ting det kan det være greit å oppklare i kjølevannet av de nevnte avisinnlegg:

Beslutningen om å iverksette Mulighetsstudien ble tatt av hovedstyre bestående av representanter fra
håndballgruppa, mosjonistgruppa og fotballgruppa. Beslutningen ble støttet av håndballstyre og fotballstyre.
Det er ikke besluttet hvorvidt det skal bygges på eksisterende klubbhus eller størrelse og plassering på et
eventuelt nybygg. Dette vil besluttes av årsmøte. Av utgifter til nytt bygg eller renovasjon av eksisterende
klubbhus vil ca. 40 % dekkes gjennom tippemidler og mva. refusjon. Resterende kostnader vil dekkes med
oppsparte midler, sponsormidler og lån.
Kostnadsrammene for et eventuelt nytt klubbhus som er presentert av et enkeltmedlem i avisartikler på kr 56
millioner og senere kr 40 millioner medføre ikke riktighet (et eventuelt nytt klubbhus på 600 kvm er estimert
til 18-20. millioner). Teie IF er opptatt av at klubben skal ha en trygg og robust økonomi. Man vil ikke
iverksette oppgraderingen uten at det i forkant er sikret gode økonomiske rammer. Det er heller ikke aktuelt
å iverksette tiltak som fører til «stor øking» eller en «mange ganger dobling» av aktivitetsavgift og/ eller
medlemsavgift, slik det er hevdet i de nevnte avisinnlegg.

Teie idrettspark – dugnadsarbeid for fremtiden

Teie IF driftes utelukkende på frivillighet. For å realisere drømmen om en oppgradert park som tilrettelegger
for høy aktivitet i trygge rammer for dagens barn og unge, og barn og unge 50 år frem i tid, er det behov for
mange hoder og hender. Engasjer dere - vi ønsker innspill og forslag fra flest mulig!
Spørsmål – eller innspill? Ta kontakt med prosjektgruppa eller hovedstyrets medlemmer.

Styret i Teie idrettsforening, 10.12.2018

