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TEIE IF

Drømmer om nytt klubbhus til 100-årsjubileet. Men det er noe
som haster enda mer.

PLASSERING KLAR: I området til venstre for Steinar Schjesvold blir det nye klubbhuset liggende, men først skal det blant annet
bli kunstgress på gressbanen bak til høyre. Foto: Arne Lysne
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Av Arne Lysne

21. mai 2019, kl. 21:53



Teie skal bygge nytt klubbhus i området mellom dagens gressbane og
kunstgressbanene. – Men aller først må vi gjøre noe med banene våre, sier
nyvalgt leder i Teie idrettsforening, Steinar Schjesvold.
DEL




– Det anslås at det tar minst tre år fra vi setter i gang til prosjektet kan være ferdig, så vi kommer til å jobbe
med klubbhus parallelt med oppgradering av banene våre. Det trengs et løft på banesiden nå, sier
Schjesvold.
Som en følge av skilsmissen mellom håndballgruppa og idrettsforeningen på årsmøtet 4. april, måtte det til et
ekstraordinært årsmøte for å behandle blant annet klubbhusspørsmålet.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Med stort ﬂertall gikk det ekstraordinære møtet 9. mai inn for å etablere et nytt klubbhus på cirka 800 kvadratmeter
mellom hovedbanen og øvre kunstgressbane, rett bak garasjen som ligger der i dag.

Bedre for miljøet
– Jeg håper vi kommer i gang med den øvre kunstgressbanen i år. Blir prosjektet godkjent hos kommunen i
forhold til spillemidler og momsrefusjon kan vi sette i gang kjapt. Banen er ti år gammel nå, og dermed er vi
kvaliﬁsert for midler til rehabilitering. Rekker vi det ikke i år, satser vi på å få fullført begge banene neste
år, sier Steinar Schjesvold.
Den øvre kunstgressbanen er så humpete i endene at den ikke er godkjent for 11-fotball lenger. Bruken av
gressbanen begrenses av vær og vind.
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– Oppgraderingen av banene er svært viktig i miljøsammenheng også. Vi gjerder inne hele anlegget, skaffer bedre
plass til lagring av snøen og begrenser granulatﬂukten til skogen, understreker Teie-lederen.
LES OGSÅ

Teie setter hele klubben i arbeid for å rydde gummigranulat: – Vi må
ta ansvar

Positive signaler
– Drømmen er å ha det nye klubbhuset ferdig til 100-årsjubileet 4. august 2024, sier Steinar Schjesvold.
Årsmøtevedtaket betyr at dagens klubbhus rives.
– Det koster nesten det samme å bygge nytt som å rehabilitere dagens klubbhus. Tilstandsrapporten var ikke
oppløftende. Ved å bygge nytt får vi dessuten kiosk og toaletter mellom banene, det måtte vi nesten etablert
uansett, forklarer Steinar Schjesvold. Idrettsforeningen har vært i kontakt med politikere og administrasjon i Færder
kommune om utbyggingsplanene.
– Vi har fått positive signaler, men selvfølgelig ingen løfter.
LES OGSÅ

Teie IF og håndballgruppa splitter lag: – Vemodig og rart

Samlingsted
– Enkelte har uttrykt frykt for nedbygging av Teieskogen?
– Områdene hvor vi skal bygge klubbhus, og eventuelt nye elementer til idrettsparken, er allerede avsatt til
idrettsformål. Så noen nedbygging av skogen blir det ikke, understreker Steinar Schjesvold.
Idrettsforeningen mener at et nytt klubbhus vil kunne bli et attraktivt samlingssted, ikke bare for fotballfolket.
– Vi ser for oss en kiosk som vil være åpen for turfolket i helgene også.

Blir gjerne med
– Vi skal uansett sørge for bærekraftig ﬁnansiering av utbyggingen, sier Schjesvold.
Han jobber til daglig ved Sparebank1 BVs kontor på Korten. Han er mangeårig spiller og fotballdommer i
Teie, og gleder seg til å bidra selv om lederjobben ble litt annerledes enn da han ble forespurt i vinter.
– Jeg synes det er litt trist at håndballen forsvant ut, men har stor respekt for deres avgjørelse. Nå ser vi begge
framover med fullt fokus på våre respektive prosjekter.
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– Og du følger klubbhuset helt i mål?
– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Jeg er valgt for to år, men har samtidig et lengre perspektiv på mitt
engasjement. Så vil klubbens medlemmer ha meg, så håper jeg å ønske velkommen til nytt klubbhus i 2024
ja.
LES OGSÅ

– Vi ønsker at idrettsparken også skal være sosialt samlingspunkt
for hele nærmiljøet
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