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Dagsorden årlig møte

TEIE IF FOTBALLGRUPPEN
ÅRLIG MØTE

(iht. lov for Teie idrettsforening § 23)
Teie Klubbhus, torsdag 13. februar 2020 kl. 1830
Dagsorden

1. Velkommen
2. Formalia
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
3. Gjennomgang av endringer i fotballgruppens håndbok
4. Gjennomgang årsberetning, regnskap og budsjett
5. Treningsavgift 2020
6. Kandidater til valg av fotballstyre 2020
7. Prosjekt Teie idrettspark – status og veien videre
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Årsberetning Teie IF fotball 2019
Styrets sammensetning og aktivitet 2019
Styrets sammensetning 2019:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Christian Kolstad
Mette Fagernes (på valg)
Charlotte Ølstørn (på valg)
Monica Olsen (på valg)
Pia Harneshaug
Håvard Hauge
Roger Nilsen (på valg)

Styret i fotballgruppen har gjennom 2019 hatt jevnlige styremøter omtrent hver 3. uke. Det
har vært arbeidsmøter knyttet til konkrete aktiviteter gjennom året.

Generelt
Fotballgruppen hadde også gjennom 2019 opp mot 550 aktive medlemmer fra 6 år og
oppover til de eldste «veteraner». Teie IF Fotball har ingen fast ansatte. Alt arbeid i gruppen
er gjennomført i beste dugnadsånd. Fotballgruppen er organisert med fotballstyre og åtte
utvalg. Hvert utvalg har definert mandat og ansvarsområde, og ledes av et styremedlem. Det
er opprettet en rekke roller i de ulike utvalgene. Det er utarbeidet rollebeskrivelser og
arbeidsprosedyrer for den enkelte rolle.

Sportslige resultater 2019
Gjennom 2019 har det vært et høyt nivå på det sportslige arbeidet i både barne-, ungdomsog senioravdelingen. Totalt deltok over 49 lag fra Teie fotball i seriespill i sesongen 2019. Av
disse var 14 jente-/kvinnelag og 35 gutte-/herrelag. Teie fotball er med dette fylkets nest
største klubb i antall lag i seriespill, kun IL Flint har flere lag i seriespill. Vi har hatt lag i alle
aldersgrupper på guttesiden, og nesten alle på jentesiden. Med 14 lag på jentesiden har Teie
fotball 28,5 % andel jentelag. Vi har i 2019 hatt to jentelag færre i serien enn i 2018.
Våre to seniorlag spilte i 4. divisjon damer og 4. divisjon herrer. Begge lagene har gjennom
sesongen ligget helt i toppen av tabellen, og begge lagene endte på en flott 2. plass. På
herresiden er det både et oldboys lag for karer fra 30-60 år og et veteranlag med karer på 6080 år.

Inkludering, integrering og verdiskapning i samfunnet
Det er et mål for fotballgruppen å medvirke til inkludering og integrering. Fotballgruppen har
egen integreringsansvarlig som tilrettelegger for at barn og unge får muligheten til å spille
fotball i nærmiljøet på Teie.
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Teie fotball – en Fair Play-klubb
Begrepet fair play har et særlig fokus i fotballklubbens arbeid og i all vår aktivitet i Teie fotball,
og Teie fotball er godkjent som «Fair Play-klubb av NFF Vestfold».

Barnefotballen og ungdomsfotballen
Fokuset på informasjon og den videre oppfølgingen mot de ulike lagene har ført til en god
tilgang og vekst av nye spillere i de yngste gruppene. Sportslig utvalg jobbet med fokus på
«jentedagen». De yngste lagene kan trene mye innendørs i gymsaler på vinterstid. Det er
viktig å jobbe langsiktig for å utvikle jentefotballen.
Teie Fotball har i ungdomsfotballen mange lag i de ulike årskullene. Det er fortsatt slik at det
er flere guttelag enn jentelag i ungdomsgruppene, men det er økt interesse blant jentene i
klubbens «ungdomsavdeling». Teie fotball har lag på forskjellige nivåer i ungdomsfotballen.
Dette er i samsvar med kravet om å gi alle et godt tilbud, uavhengig av ambisjonsnivå og
ferdigheter. Det er viktig å kombinere et godt sosialt miljø og utfordrende sportslig tilbud til
årskullene som helhet.

Økonomi – regnskap 2019 og budsjett 2020
Styrets vurdering etter 2019 er at fotballgruppen gjennom arbeidet med kvalitetsklubb nå har
etablert meget gode rammer for økonomistyring. Regnskapet viser et resultat på kr 950 007.
Til sammenligning var resultatet for 2018 på 452 088, 2017 på 747 341, 2016 på kr 196 019, i
2015 på kr -47 319 og i 2014 på kr -167 046. På grunn av at Teie Arena ikke kunne avvikles i
2019 slik det var planlagt i budsjettet for 2019 har det påløpt 440 831 i uforutsette kostnader.
Resultatet på kr 950 007 ligger over det fotballgruppen budsjetterte med for året 2019, og de
største inntektene har vært treningsavgiften, sammen med fotballgruppas sponsorinntekter.
For året 2020 legger fotballgruppens styre frem et budsjett med sikte på driftsoverskudd på
kr 867 500.

Banesituasjonen
Kunstgressbane 1 (KG1) ble ferdigstilt i 2009 og «eies» av Teie IF som har 100 % av aksjene i
Teie Arena AS. Kunstgressbane 2 (KG2) og Teigarbanen (7erbanen) eies av Nøtterøy
kommune. Fotballklubben har gjennom avtale med kommunen eksklusiv bruksrett til de to
sistnevnte banene utenfor skoletid. Fotballklubben har driftsansvaret (sommer og vinter) for
alle banene. Hovedbanen (gressbanen) blir i sommerhalvåret klippet og vedlikeholdt av
Nøtterøy kommune.
I vintersesongen er de to kunstgress 11erbanene avgjørende for driften. Teigarbanen med 7er
kunstgress blir hard og glatt. Aktivitet på banen vinterstid er vanskelig og gir skader. Med kun
to kunstgress 11erbaner er kapasiteten for liten i vintersesongen. Det har vist seg vanskelig å
gjennomføre oppsatte treninger og kamper når Teigarbanen i mindre grad kan benyttes på
grunn av dårlig drenering. Noen av treningene for de yngste lagene har gjennom vinteren blitt
flyttet inn i kommunens gymnastikkhaller. Dette er en «nødløsning» som flere av våre trenere
har påpekt gir vanskelige treningsforhold for våre store barnegrupper i de yngste årskullene.
Fotballgruppen har også vært nødt til å leie enkelte timer i kommunens idrettshaller i helgene
for å gi et godt nok tilbud. Det store snøfallet i vintersesongen 2018/19 skapte utfordringer
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med å holde begge våre to 11erbaner opp for aktivitet. I sommersesongen var hovedbanen
med naturgress vanligvis tilgjengelig. Med denne banen i tillegg til de to 11erbanene og
Teigarbanen hadde fotballgruppen normalt god nok kapasitet til å gjennomføre treninger og
kamper. Teigarbanen har dårlig drenering, noe som skapte utfordringer ikke bare vinterstid
som nevnt, men også sommerstid. Ved regnvær blir det liggende svært mye «overvann» som
gjør banen uegnet over flere dager. Dette skapte periodevis problemer med gjennomføring av
kamper for de yngste lagene som har sine kamper der.
Øvre kunstgress 11erbane har store skader etter 10 års bruk og hovedstyret har vedtatt
rehabilitering av øvre kunstgressbane og omgjøring av gressbanen til kunstgress i løpet av
2019/2020. Arbeidet er påstartet og med de nye kunstgressbanene som ferdigstilles medio
mai 2020 vil kapasiteten være i tråd med behovet fotballgruppen har.

Arrangement 2019
Meny Teie Champions League ble arrangert for tredje gang den 15. juni 2019. Meny Teie er
en raus sponsor som stilte med både mat og premier. Nær 200 av klubbens barnespillere
deltok. Totalt 44 av klubbens ungdomsspillerne og A-lags spillere stilte på dugnad som
lagledere. Værgudene var på vår side og bidro til flotte rammer for dette
internarrangementet hvor en av hensiktene er å skape gode relasjoner på tvers av alder og
kjønn.
Tine fotballskole ble som alltid arranger i sommerferiens første uke. Det var i 2019 rekordstor
deltagelse med over 200 deltagere, og også stor pågang av ungdommer som ønsket å være
instruktører. Det var 5 flotte dager med sportslig glede, sosialt samvær og minnerike
opplevelse. Værgudene var også da på vår side. Som i 2018 deltok alle instruktørene på
grasrottrenerkurs med fotballkretsen før oppstart, en praksis vi vil videreføre også i 2020.
Obos Teiecup 2019 ble arrangert 31. august - 1.september. Etter en formidabel
rekrutteringsinnsats fra arrangementskomiteen og enkelte lagledere fikk vi i år rekordstor
påmelding med 174 lag fra 47 ulike klubber. Værgudene var nok en gang på vår side og det
ble en skikkelig fotballfest i Teie idrettspark.
Sesongavslutning for rolleinnehavere, junior- og seniorspillere ble gjennomført 28. november.
Årets spillere ble hedret og året oppsummert med nær 200 ungdoms- og seniorspillere og
trenere/lagledere tilstede i klubbhus. Det som gjorde mest inntrykk denne kvelden var
imidlertid Marco fra Sandefjords gatelag som fortale om sine utfordringer med vold og rus
gjennom oppveksten, og om hvordan fotballmiljøet bidro til at han fikk livet «på rett kjøl». I
Teie fotball har vi en egen integreringsansvarlig som alle kan kontakte om de tenker at det er
noen som trenger litt ekstra støtte eller hjelp til å komme i kontakt med rette instanser (se
www.teie.no for kontaktopplysninger).
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Årets spillere 2019
Lag
A-lag damer
J 17
J 15
J 13
A-lag herrer
G 19
G 16
G 14
G 13

Årets spiller 2019
Birgitte Hammersbøen
Malene Fossnes
Mathea Christoffersen og Theodora Berge Dahl
Alma Mjaugeto
Amund Brygard
Victor Holtan
Erik Ruud
Ferdinand Øvrevik Dahl
Edvard Hagen Sandberg

Forslag til valg for styret i Teie fotball
Mette Fagernes velges som nestleder for ett nytt år, Roger Nilsen og Monica Olsen velges
som styremedlemmer for ytterligere ett år, Tobias Holmen Johansen velges til sportslig leder
for to år. Charlotte Ølstørn trer ut av fotballstyret.
Fotballstyret ber om fullmakt til å hente inn to-tre nye styremedlemmer i løpet av 2019.
Forslag til fotballstyrets sammensetning 2020:
Leder:
Christian Kolstad (ett år gjenstår)
Nestleder:
Mette Fagernes (ett nytt år)
Sportslig leder:
Tobias Holmen Johansen (to år)
Styremedlem:
Monica Louise Olsen (ett nytt år)
Styremedlem:
Pia Harneshaug (ett år gjenstår)
Styremedlem:
Håvard Hauge (ett år gjenstår)
Styremedlem:
Roger Nilsen (ett nytt år)

Teie, 10. februar 2020

Christian Kolstad
leder

Monica Olsen
styremedlem

Mette Fagernes
nestleder

Pia K. Harneshaug
styremedlem
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Håvard Hauge
styremedlem

Charlotte Ølstørn
sportslig leder

Roger Nilsen
styremedlem
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