
Beretning fra Gresvik IF s Hovedstyre for 
perioden mellom årsmøtene i 2014 -2015. 

På årsmøtet 24. februar 2014, ble følgende hovedstyre valgt: 
 

Leder Tormod Hermansen 

Nestleder Hilde Rossing 

Kasserer Ingrid Sandrud 

Sekretær Marianne Antonsen 

Styremedlem Kjetil Føreid 

Styremedlem fotball Morten Hanssen 

Styremedlem håndball Freddy Magnussen 

Styremedlem BIG Christoffer Johansen 

Styremedlem sykkel (etter etabl 25. mars) Pål Valbjørk 
 

Daglig leder, Morten Helminsen, møter også fast i hovedstyremøtene. 
 

Det har vært avholdt månedlige styremøter, bortsett fra juli måned, der referater er 
fortløpende lagt ut på våre nettsider. 
 

Gresvik IF hadde pr. 31.12.2014, 733 registrerte medlemmer. Fordelt på følgende avdelinger: 

 Fotball: 338 

 Håndball: 189  

 BIG: 189 

 Sykkel: 21 
 

Noen medlemmer er registret i flere avdelinger, noe som gjør at summen av gruppene ikke 
går opp. Vi har en økning på 63 medlemmer fra sist år, noe som skyldes en økning i BIG og 
opprettelsen av sykkelgruppa.  
 

Leder har representert klubben på møter i regi av Østfold idrettskrets og FRID. 
Gruppene har representert klubben innen sine respektive særidretter. 
Daglig leder har også representert klubben. 
 

Sportslig: 
Det har vært stor og god aktivitet i alle våre avdelinger dette året. 
 

Opprettelsen av vår nye sykkelgruppe, med hovedfokus på stisykling, har vært i gang siden i 
våres, med ukentlige turer for stisyklister i alderen 11 – 67 år.  
En egen jentegruppe er også etablert. Spennende å følge utviklingen fremover. 
 

Håndballen har stor aktivitet med seriespill og turneringer i både inn og utland.  
Vårsesongen hadde mange gode resultater, der J-18 vant sin serie og sluttspill i nivå 2. 
J-98 og J-99 oppnådde også flere gode resultater. J-01 slet noe, men får for innsatsen. 
Senior A og B gjorde det bra i sine divisjoner. 
Høstsesongen, altså en ny sesong som er halvspilt, der J-99 er i A-sluttspill og de andre i B-
sluttspill, samt lag i nivå 2 serie. Mye fremgang og gode resultater for de yngre lagene. 



J98 har utmerket seg med kvalifisering til årets Bring-serie og i desember ble en runde 
arrangert i Gressvikhallen, med stor suksess og positive tilbakemeldinger. 
Nok en gang er en av våre spillere tatt ut på regionalt landslag, Nora Arvesen. 
Vi er stolte av Nora og det hun leverer. Lykke til fremover! 
 

Fotballen har gjennomført en sesong med noe varierende resultater, men for flere av lagene, 
som også har deltatt på turneringer i blant annet Skaw-cup (Danmark) og Arvika (Sverige), 
har disse oppnådd fine resultater der. 
Juniorlaget måtte trekkes foran høstsesongen, da det var for få spillere. 
G00/01 har vært faste ballgutter for NFF sine arrangement på Ullevål stadion, og for sin gode 
innsats er de også belønnet med et nytt år som ballgutter i 2015. 
 

BIG vokser, og der utøves stor aktivitet og mye glede blant barna, som har deltatt i seriespill 
og turneringer rundt i distriktet, med fotball, håndball og andre utfordringer.  
Barneidrettens-dag, en nyhet, rett etter skolestart, med fokus på rekruttering ble en suksess, 
der over 120 barn var i full aktivitet. 
 

Uansett resultater, vi er stolte av dere alle og takker for innsatsen i 2014. 
 

For mer utfyllende stoff fra den enkelte avdeling, se vedleggene! 
 

Av saker som hovedstyret har jobbet med i 2014, kan nevnes: 
 

NFF Kvalitetsklubb:  
Fotballen ønsket at Gresvik IF skulle søke om å bli en kvalitetsklubb innen ØFK/NFF. 
Dette mente styret ville utvikle GIF generelt og søkte om dette. Flere kriterier må oppfylles 
og dersom vi oppfyller disse kan vi bli en kvalitetsklubb utover våren. 
Det meste er på plass, og det jobbes iherdig med å få de siste brikkene på plass. 
 

Klubbhåndbok (tidligere GIF-guiden): 
Et av de viktigste kriteriene innen kvalitetsklubb. 
Denne nye klubbhåndboken blir gjeldende for hele klubben, hvor det skal bli lettere å finne 
frem for både etablerte og våre nykommere. 
Klubbhåndboka, del 1, inneholder våre felles bestemmelser, som skal gjenspeiles i de 
respektive avdelingers egne deler. Den blir lagt ut på nettsiden fortløpende. 
En spesiell takk må rettes til Kjetil Føreid her, for stor iver og innsats. 
 

Ny utstyrsleverandør og lokal forhandler:  
Gresvik IF valgte i august å si opp samarbeidsavtalen vi hadde med Sports Engros, (Ziplatti), 
etter flere problemer vedr leveringer og annet.  
Etter en anbudsrunde blant flere store leverandører, ble Umbro (Scan Trade), valgt som ny 
utstyrsleverandør. Ny lokal forhandler ble Torshov Sport. Avtalen er gjeldene fra 01.01.2015 
og gjelder i 4 år. 
 

Boligutbygging i Trondalen: 
Kontakten med utbygger, Trondalen Utvikling, er god og byggingen går sin gang. 
Ferdigstillelse av veien, med fortau og dumper, gjør at trafikken nå er sikrere. 
Vollen langs banen, og skiltgjerdet, er ikke ferdig. 

 



Økonomi: 
Vårt totale økonomibilde viser at foreningen har en sunn og relativ god økonomi. 
Klubben har igjen hatt noen uventede utgifter på bygg og vedlikehold, blant annet nye 
varmtvannsberedere og ny oppvaskmaskin, samt gummi til kunstgresset. 
Økonomistyring står i fokus gjennom hele året og de forskjellige avdelinger og lag pålegges 
til å ha god kontroll på sine budsjetter. 
I tillegg gjøres en stor jobb for å holde medlemslister ajour, samt inndrivelser av 
deltageravgifter og annet.  
For de som ikke betaler sine forpliktelser er konsekvensen å bli utestengt fra trening og 
kamper. 
Tross store uventede utgifter, overskridelser på andre utgifter og noen større inntekter enn 
budsjettert, oppnådde vi et overskudd på kr. 15.000  
 
 
Gressvik, 12. februar 2015 
 
For hovedstyret 
 
Tormod Hermansen 
 
Hovedleder  


