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Årets Fodboldklub 2017

TJÆREBORG IF

Kunstgræsprojektet

Det betyder banen 
for Tjæreborg:

2012

2013

2015

2016

2017

2017
 
Der afsættes i 2018 kr. 
150.000 til forunder
søgelse.

 
Der holdes 2 vigtige 
møder (21/6 og 15/11) 
med Børn og Kultur.
Banens placering 
fastlægges.

 
Projektet er optaget 
på kommunens budget 
20172020 med 2 mio. 
kr. som et kommunalt  
anlægsprojekt 
mod 50% ekstern 
medfinanciering

 
Fonde søges og projektet 
præsenteres for 
byrådsmedlemmer

 
En arbejdsgruppe 
nedsættes

 
På et visionsmøde 
fremkommer ønsket om 
en kunstgræsbane

“Unik placering tæt på 
idrætsfaciliteter og 
Byens Hjerte”

“Endnu et tiltag, som gør 
Tjæreborg til en attraktiv 
by”

“Så er vi fri for at køre de 
unge spillere til Esbjerg, 
Guldager eller Ribe”

“Gode trænings og 
kampforhold året rundt”.

Det er nu vi har 
brug for din støtte:
•	 Esbjerg Kommune har i budget 201821 reserveret 2,45 mio. kr. i anlægspuljen til 

kunstgræsbane i Tjæreborg.
•	 Esbjerg Kommune har i 2018 afsat kr. 150.000, til forundersøgelser.
•	 Tjæreborg	IF	skal	senest	1/6	2018	dokumentere,	at	vi	kan	skaffe	den	eksterne	

medfinansiering	på	ca.	2,45	mio.	kr.,	som	er	en	forudsætning	for	projektets	gen
nemførelse.

•	 TIF har 469.000, kr. på kunstgræskontoen og vi har tilsagn om støtte på 400.000, 
kr. Endvidere har TIF lånegaranti på 500.000,kr.

•	 Restbeløb	(=	1	mio	-	kr.)	søges	skaffet	via	fonde,	erhvervsdrivende,	medlemmer	og	
private.

En drøm bliver til virkelighed:
 
Tjæreborg Idrætsforening og Esbjerg Kommune anlægger  
kunstgræsbane
På de følgende sider kan du læse om projektet.
Du kan få et indblik i den vedholdenhed, der har præget TIF i bestræbelserne på at skaf
fe gode forhold for idrætten og ikke mindst, så kan du læse om hvordan du kan hjælpe 
TIF	med	at	komme	i	mål	med	den	sidste	del	af	finansieringen	af	kunstgræsbanen. 

Fakta om projektet:
•	 Banen	placeres	på	stadionbanen,	som	er	den	dårligste	af	de	fire	baner.
•	 Ny stadionbane tænkes indrettet ved klubhuset, Brovej 12.
•	 Esbjerg Kommune afsætter 2,45 mio. kr. til projektet (50/50).
•	 Det er Esbjerg Kommune, som skal stå for drift og vedligehold af banen,  

samt booking. 

Tidsplan:
Forår 2018:  Forundersøgelser. Prisfastsættelse på anlægget.
Ca.	1/6	2018:		 TIF	dokumenterer	sin	andel	af	finansieringen.
Hele 2018: Indsamling
Januar 2019:  Udbudsproces.
Efterår 2019:  Kunstgræsbanen indvies.



Hvorfor kunstgræsbane  
i Tjæreborg?

Vi har en ambition om at gøre forholdene for fodbold i Tjæreborg markant 
bedre for alle, børn og voksne.
Med en ændret turneringsstruktur med langt tidligere opstart på sæsonen end før, 
oplever	flere	og	flere	klubber	store	problemer	med	at	komme	i	gang.
Det	våde	klima	øger	også	behovet	for	et	spilleunderlag,	der	ikke	er	vejrafhængigt. 

Vi forventer en række positive effekter:
•	 Træningsmulighed hen over vinteren
•	 Mulighed for bedre og mere træning
•	 Øget aktivitetsniveau og medlemstilgang

 
 
 

Men hvorfor spille på kunstgræs?
Formålet er at gøre det mere attraktivt at spille i klubben, men banen vil også være 
tilgængelig for andre foreninger og institutioner i byen. Vi vil gerne forbedre rammerne 
for at kunne spille fodbold året rundt. 
Vi ved fra andre klubber, som har etableret kunstgræsbaner, at det har givet klubberne 
et stort løft, hvor aktivitetsniveauet øges betydeligt. Det giver mulighed for bedre træ
ning og større udbytte af træningen.

TIF Historik

1919

1910

1924

1930

1943

1948

1950

1956

 
Tjæreborg Boldklub 
stiftes.
Foreningen lejer marken, 
hvor H. S. Nielsens vej 
ligger som fodboldbane.

 
Tjæreborg Boldklub køber 
egen bane mellem Hulvej 
og Balsbyvej.

 
Klubben opfører 
her et grundmuret 
omklædningshus.

 
Tjæreborg Boldklub og 
Tjæreborg Athletklub( 
boksning og brydning) 
sammenlægges til 
én forening under 
navnet Tjæreborg 
Idrærsforening.

 
Klubbens bane nord 
for Hulvej inddrages af 
tyskerne for fremstilling 
af betonklodser til 
miner.

 
Foreningen vender tilbage 
til klubbens bane ved 
Hulvej

 
Tjæreborg Kommune 
anlægger fodboldstadion 
ved Stationsvej. 
Der anlægges en 
cindersbane rundt om 
stadion til atletik

 
Hjalmar Balsby 
(Tjæreborg Huse) 
overtager ved et 
mageskifte foreningens 
bane ved Hulvej til en 
nødvendig udvidelse af 
fabrikken. TIF får i stedet 
banen ved Brovej 12.
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Baneforhold i Tjæreborg
 
 
Til afvikling af træning, fodboldkampe og stævner har vi i Tjæreborg hvad der areal
mæssigt svarer til 4 11mands baner. Her skal trænes og spilles 3, 5, 8 og 11mands 
kampe og afvikles stævner. Banerne er – især efter omlægningen af stadionbanen – af 
vidt	forskellig	beskaffenhed:

 
Lysbanen 
 (TIF’s egen bane) anvendes som vinterbane. Det er en robust bane, men bli
ver også udsat for et hårdt slid, bl.a. under skolemesterturneringen, hvor der 
afvikles rigtig mange kampe over de 6 dage i september, turneringen varer.                                                                          
Især i 2016 og 2017 kom der ekstrem meget regn og det kan ses på banen endnu.

Stadionbanen  
er (desværre) den dårligste bane. Der skete en fejl i opbygningen af banen, da den for 
godt 10 år siden blev lagt om. Der er for meget sand under, så vandet siver hurtigt igen
nem med det resultat at græsset ikke kan gro. Det betyder at vi med Kommunens hjælp 
har måttet kunstvande banen i 2016 og 2017 og det er også helt afgørende nødven
digt i 2018.  

De to øvrige baner er OK.

TIF Historik

1968

1968

1972

1977

1977

1978

1983

1985

1957
 
Ved Tjæreborg Stadion 
på Stationsvej opfører 
TIF klubhus med to 
omklædningsrum og bad 
med koldt vand.

 
TIF igangsætter 
præmiespillet

 
TIF renoverer med støtte 
fra Sognerådet klubhuset 
på Stationsvej over 
for skolen. Der lægges 
fjernvarme	og	varmt	vand	
ind.

 
Pigefodbold i TIF startes 
op af Svend Pallesen.

 
Tjæreborg Skole udvides 
med	fagfløj	og	idrætshal.	
Stadion og TIFs klubhus 
nedlægges. Stationsvej 
gøres blind. TIF spiller 
fodbold på egen bane ved 
Brovej, ved Hedegade 
og i Opsneum de næste 
par år.

 
TIF opfører eget klubhus 
ved lysbanen, Brovej 12 
(mødelokale, køkken, 
kontor, toilet)j

 
TIF nedsætter et 
ungdomsudvalg.

 
Klubhuset udbygges 
med 1 omklædningsrum, 
baderum, depoter samt 
flere	toiletter.

 
TIF fylder 75 år og 
afholder	en	stort	anlagt	
jubilæumssportsfest.
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Bankoverførsel til 3203 10978637 200,- 500,- 1000,-

Skattebesparelse, værdi fradrag 30 % 60, 150, 300,

Du betaler efter skattefordel i alt 140, 350, 700,

Bankoverførsel til 3203 10978637 2.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,-

Skattebesparelse, værdi fradrag 30 % 600, 1.500, 3.000, 4.500,

Du betaler efter skattefordel i alt 1.400, 3.500, 7.000, 10.500,

Følg indsamlingen på indsamlings barometer  
ved Tiffen” og SuperBrugsen. 

Økonomi:
 
For at nå i mål skal vi have samlet ca. 1 mio. kr. sammen –  
gerne mere -  inden 1/6 2018

Fonde og puljer…
Vi	går	straks	videre	med	flere	ansøgninger	til	fonde	og	puljer.

Medlemmer og byens borgere…
Vi håber at mange vil støtte projektet økonomisk, fordi man kan se det giver værdi for 
byen og dens borgere

Vi stemmer ikke dørklokker…
Vi kommer ikke rundt til alle husstande  men vi opfordrer til at man betaler et beløb 
(stort eller lille) pr. mobilepay eller ved bankoverførsel (se næste side).

Indbetaling af gavebeløb til fonden sydvest…
Ved indbetaling af beløb op til kr. 15.900, opnås skattefradrag.  
Husk at skrive kunstgræs og oplyse CPR nr.

Eksempler på gavebeløb til Fonden Sydvest:

TIF Historik

Husk at skrive kunstgræs og oplyse CPR nr.

 
Kroketranlæg med 10 
baner og klubhus indvies 
den 17/8 ved Østerkrog – 
og får navnet ”Buen”

 
TIF og TGF indstifter 
Tjæreborg Idrætspris. 
Første prismodtager er 
Christa Andersen.

 
Den 8/4 indvies 
Tjæreborg 
Fodboldstadion med 
Tribune,	”Tiffen”	og	
stadionur.

 
Den 23/8 møder 
Tjæreborgs serie 1 hold 
EfBs superligahold 
i en pokalkamp på 
Tjæreborg Stadion. 1249 
tilskuere.

 
TIF tilbyder petanque. 
Der anlægges baner 
mellem Ældrecentret 
og Superbrugsen i 
samarbejde med Esbjerg 
Kommune.

 
Lysanlægget på 
foreningens bane 
udskiftes med 
tidsvarende master og 
lamper.

 
TIF inviterer til DBUs 
Fodboldskole for første 
gang.

1997

1999

2000

2008

1995

1995

1994

 
Der afvikles Skolemester 
for første gang. 77 hold 
deltog.

1993

1992
 
TIF og Brugerrådet ved 
Tjæreborg Ældrecenter 
sætter gang i 
kroketspillet.
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Indsamlings- 
barometer

Esbjerg 
Kommune 
betaler 50% af 
anlægsudgiften.

Tjæreborg 
Idrætsforening 
bidrager med  
1 mio. kr.

Budget 4,9 mio. kr.
Esbjerg Kommune (50%) .......................................................................2,45 mio. kr.
Tjæreborg Idrætsforening .....................................................................1,00 mio. kr.
Bevilgede beløb ...................................................................................... 0,40 mio. kr.
Eget arbejde/sponserede materialer .................................................. 0,40 mio. kr.
Fonde og puljer ........................................................................................ 0,30 mio. kr.
Lokal støtte i kr. ........................................................................................0,35 mio. kr.
Ialt .................................................................................................. 4,90 mio. kr.

Du kan støtte på flg. måder:

•	 Støttebeløb 
(direkte til TIF’s kunstgræskonto  
Bankoverførsel til  7780 0002150613 
Mobile Pay til  78614 

•	 Gavebeløb med skattefradrag 
(til Idræts og Kulturfonden Sydvest  
Konto nr. 3203 10978637 
Oplys ved indbetaling dit CPR nr. (Gavebeløbet bliver indberettet til Skat) 

•	 Støtte fra virksomheder og erhvervsdrivende 
Læs vilkår for synliggørelse i særskilt materiale, som tilsendes. 
 
Ca.	1/6	2018	skal	TIF	dokumentere	egen	medfinansiering	(2,45	mio.	kr.)

(Idræts- og kulturfonden Sydvest er godkendt af SKAT til at modtage  
gavebeløb med fradrag)
•	 Du	kan	højst	få	fradrag	for	15.900	kr.	i	2018.
•	 Du	får	automatisk	dit	fradrag,	hvis	du	har	givet	foreningen	dit	cpr-nr.
•	 Du	kan	få	fradrag	for	både	små	og	store	beløb.
•	 Skatteværdien	af	fradraget	udgør	ca.	30	%,	så	hvis	du	giver	100	kr.,	sparer	du	ca.	30	

kr.	i	skat.																														 	 	 Konto nr. 3203 10978637

Kunstgræsbane i Tjæreborg i 2019
 

Hjælp	TIF	med	at	nå	i	mål	med	finansieringen.
 
Banen anlægges centralt i byen på den nuværende kampbane -  
tæt på ”Byens Hjerte” og Idrætsfaciliteter.

På forhånd tak for støtten. 

Kunstgræsudvalget:

1 mio.

2  mio.

2,5  mio.

3  mio.

3,5  mio.

5  mio.

4  mio.
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Ove	Thomsen	
Tommy	Nim	Jensen	
Finn	Støjer		
Morten	Køhlert

Henning	T.	Olesen		
Alice	Christensen		
Jens	Peter	Jensen		
Flemming	Nielsen
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Tjæreborg Idrætsforening
 
Klubben blev stiftet i 1910. Allerede i 1919 havde foreningen mulighed 
for at erhverve egen bane.  

I spalten til venstre kan man læse om den ihærdighed og vedholdenhed man har udvist 
i ønsket om at skabe gode forhold. I 2010 havde foreningen 100 års jubilæum og udgav 
til hele byen en bog ”Aktiv fritid i 100 år”. Her kan man læse om de første 100 års histo
rie. 

Hovedaktiviteten er fodbold med næsten 400 aktive medlemmer, herunder en stor 
ungdomsafdeling. 
TIF har haft pigefodbold på programmet siden 1972.  
Herudover tilbydes kroket og petanque. 

Foreningens værdier (fodbold):
•	 Vi spiller fodbold, fordi det er sjovt og fordi vi gerne vil blive bedre.
•	 Vi vil gerne være rige på oplevelser og sammenhold.
•	 Vores omgangsform er præget af åbenhed og direkte kommunikation.
•	 Vi vægter synlighed og klubliv højt. 

Udover	en	lang	række	idrætstilbud	står	Tjæreborg	IF	som	nævnt	bag	flere	tiltag,	som	
i løbet af året sætter sig præg på lokalsamfundet og samler mange mennesker. Mest 
omfattende er TIF`s sportsfest med et væld af aktiviteter for børn, unge og ældre. Der 
bydes bl.a. på fælles morgenbord, stort fodboldstævne, gadeturneringer, grillaften, 
loppemarked og meget mere. 
I samarbejde med Esbjerg Kommune arrangerer TIF også skolemesterskaberne i 
5mands fodbold. Turneringen, som hvert år samler ca. 2000 elever fra alle 3. til 10. 
klasser i kommunen, afvikles på TIF’s anlæg og er strålende PR for fodboldspillet (og 
klubben). Klubben er også vært for DBU`s fodboldskole, som afvikles ved hjælp af unge 
trænere og seniorspillere i en uge i skolernes sommerferie.
Alt sammen tilvejebragt ved en helhjertet indsats fra medlemmer og venner af forenin
gen,	byens	firmaer	samt	ikke	mindst	lokalbefolkningens	store	opbakning.

 
Tjæreborg IF udpeges 
til Årets Fodboldklub af 
DBU Jylland Region 4 i 
november. 

 
TIF nedsætter  
kunstgræsudvalg.

 
Den 12/12 er 
der indvielse af 
Multihallen.

 
Den 30/3 er der 
rejsegilde på Tjæreborg 
Idræts og Kulturhus.

 
Den 16/8 møder TIF 
Vejle Boldklubs 1. 
divisionshold i en 
pokalkamp på Blue Water 
Arena. 2130 tilskuere 
overværer kampen.

 
Esbjerg Kommune har 
reserveret ca. 2 mio. 
kr. til kunstgræsbane i 
Tjæreborg.

 
TIF fylder 100 år. 
Bogen ”Aktiv Fritid i 
100 år” omdeles til alle 
husstande i Tjæreborg 
og opland. Stor 
jubilæumssportsfest 
med reception.

 
Den 5/6 indvies et 
petanqueanlæg med 10 
baner mellem lysbanen 
og Kærlighedsstien.

2016

2017

2017

2013

2011

2011

2010

2009
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Den største hæder modtog Tjæreborg IF i november 2017, da DBU Jylland region 4 
udnævnte Tjæreborg IF til ”Årets Klub 2017”. Baggrunden for denne store hæder 
skal ses i ovenstående, men ikke mindst i at klubben har oprustet inden for børneog 
ungdoms fodbolden bl.a. med en ny struktur og så har man haft fokus på fastholdelse af 
de ældste ungdomsspillere samt uddannelse af trænere.  
Udnævnelsen falder tilbage på alle i klubben.
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Fremtids ønsker

TIF Historik

1910

Tjæreborg IF er en aktiv  
medspiller i lokalsamfundet
 
Fakta om  
Tjæreborg Idrætsforening:

Formål: 
”Foreningens formål  
er at tilvejebringe gode  
betingelser  for udøvelse  
af idræt.

Medlemsaktiviteter: 
•	 Fodbold:   394 medlemmer
•	 Kroket:        41 medlemmer
•	 Petanque:   31 medlemmer
I ALT pr. 2017: 466 medlemmer

Øvrige faste aktiviteter:
•	 DBU`s Fodboldskole (25.gang i 2018).
•	 Sportsfest (Hvert år siden 1979).
•	 Skolemesterskaber (25.gang i 2017).
•	 Præmiespil (siden 1968. Over 600 deltagere).

Organisering:  
	 Generalforsamling	er	øverste	myndighed.	Afholdes	ultimo	februar. 
 Foreningen ledes af en 5 mands bestyrelse.
 Der er herudover nedsat følgende udvalg:
 Ungdomsudvalg, præmiespiludvalg, sportsfestudvalg,
 skolemesterudvalg, petanqueudvalg, kroketudvalg og kunstgræsudvalg.

Samarbejde med øvrige foreninger og Tjæreborg Skole:
•	 Tjæreborg Fitness (sammen med TGF).
•	 Grøn Fritid (sammen med TGF).
•	 Foreningskontor.
•	 Tjæreborg Idrætspris (sammen med TGF).
•	 Julemesse og foredrag.
•	 Multihallen (sammen med TGF).

Faciliteter:  
 TIF har siden 1977 haft klubhus tæt ved egen bane på Brovej 12. 
  Det blev udvidet i 1983 og igen i 1993.
 I 1997 anlægges 10 kroketbaner ved Østerkrog, og der opføres klubhus.
 I 2000 opføres tribune, salgshus og stadion ur.
  I 2009 anlægges 10 petanquebaner ved klubhuset, Brovej 12.
    Den 12/12 2011 indvies multihallen, som kommunen opfører i samarbejde med TGF
 og TIF.

 
Kunstgræsbane centralt i 
byen anlægges

 
Tjæreborg	Stadion	flytter	
til Brovej 12

 
Indsamling af lokale midler 
til kunstgræsprojektet. 
(Læs nærmere her i 
folderen)

 
Esbjerg Kommune har 
afsat kr 150000, kr. til 
forundersøgelser vedr. 
anlæg af kunstgræsbane 
på den nuværende 
Stadionbane.

2019

2020

2018

2018
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Evt. spørgsmål rettes til:

Flemming Nielsen 
60 22 57 26 
flni6731@gmail.com
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