
4. Årsberetning 2016 Gresvik IF s 
Hovedstyre 

 
Årsmøtet 29.02.2016, valgte følgende hovedstyre: 
 
 
Leder:     Tormod Hermansen 
Nest leder:     Catrine Åneby 
Sekretær:    Marianne Antonsen 
Kasserer:    Ingrid Sandrud 
Styremedlem:  Kjetil Føreid 
Styremedlem Fotball:  Morten Hanssen 
Styremedlem Håndball: Alexander Martinsen 
Styremedlem BIG:  Silje Lægreid 
Styremedlem Sykkel: Pål Valbjørk 
 
Daglig leder, Morten Helminsen, møter også fast på hovedstyremøtene. 
 
 
Gjennom året er det avholdt månedlige styremøter, bortsett fra i juli og i desember, der 
alle referater er fortløpende lagt ut på våre nettsider. 
 
 
Gresvik IF hadde pr. 31.12.2016, 764 registrerte medlemmer, fordelt på følgende 
avdelinger: 

 
 Fotball:  340 
 Håndball:  220 
 BIG:   204 
 Sykkel:    41 

 
Enkelte av medlemmene er registrert i flere avdelinger, noe som gjør at summen av 
gruppene ikke går opp.  
Vi hadde en nedgang på 8 medlemmer fra sist år. 
 
 
Leder har representert foreningen på møter i regi av Østfold Idrettskrets og FRID. 
Gruppene har representert foreningen innen sine respektive særidretter. 
Daglig leder har også representert foreningen i noen fora. 

 
 
  



Aktivitet 
 
Året gjennom har det vært stor og god aktivitet i alle våre grupper. 
 
Håndball:  
Avdelingen vokser videre og resultatene er tilfredsstillende for flere av lagene. 
I sesongen 15/16, var j-99 laget med i Bring serien, men kom dessverre ikke til 
finalerunden. Klubben var igjen teknisk arrangør for finalerunden av Bring i 
Kongstenhallen, med meget gode tilbakemeldinger fra region øst. 
Flere av lagene gjør det godt i sine årsklasser, ellers har lagene deltatt på flere 
turneringer. Årets klubb-cup ble Baldus, en god opplevelse for alle. 
Felles juleavslutning, der håndballens 70 års markering fant sted, avsluttet året. 
 
Fotball:  
Medlemsmassen her ligger stabilt. 
Sesongen er gjennomført uten de helt store resultatene, men aktiviteten er stor og 
lagene har deltatt på turneringer i både inn og utland. 
Senior-A rykket ned, senior-B ble trukket, junior gjorde det bra og kvalifiserte seg til NM. 
Gutter 01/02 har vært ballgutter på alle landskamper og på cupfinalen. 
Det ble avholdt fotballskole i juni med over 100 deltagere og 2 Minifestivaler. 
Startet Fotball SFO for Rød Skole 2 ganger i uka. 
Henrik Pettersen er tatt opp som forbundsdommer i NFF.  
 
BIG:  
Her gror det godt, stor idrettsglede og mye aktivitet gjennomføres. 
Et velfungerende styre og dyktige trenere gjør sitt for at barna får en trygg og god 
innføring i forskjellige idretter, med vekt på grunnmotorikk gjennom lek. 
Årskullene har deltatt i seriespill og turneringer rundt om i distriktet, med fotball, 
håndball og andre utfordringer. 
Barneidrettens-dag i august, ble igjen en stor suksess. 
 
Sykkel:  
Stor aktivitet med fellesturer, egne jenteturer og ungdomsturer. 
Turer for funksjonshemmede i samarbeid med Fredrikstad kommune, med god omtale i 
sykkelbladet Terrengsykkel og i Fredrikstad Blad. 
Arrangerte Fredrikstad Cruixjam og Stifestival i Trondalen, 22.-24. april, for 4. året på 
rad, med stor deltakelse og gode tilbakemeldinger. 
Teknisk arrangør av løpet «Kampen om Kjærringa» i Kjærringåsen, samt 
bakkemannskap under avslutningsrunden i den Nordiske DH-Cupen 2016. 
Laget en ny teknisk sti, parallelt med asfaltbakken, og kontinuerlig vedlikehold av 
pumptrack og ferdighetssenter. 
 
 
Uansett resultater er vi stolte av dere alle og den innsatsen dere har vist i 2016. 
 
Mer om gruppenes aktiviteter finnes i gruppenes egne beretninger. 
 
 
 



Anlegg 
 
Aktivitetspark (treningsapparater) på grusbanen ble ferdigstilt høsten 2016. 
 
Brakker, lagerboder, for lagsutstyr (fotball) er satt opp langs fjellet. 
 
Klubbhuset blir godt ivaretatt av vårt husstyre, liten sal er pusset opp. 

 
 
Av saker hovedstyret har jobbet med i 2016, kan her nevnes: 
 
Klubbhåndboka: 
Et oppslagsverk som inneholder alt våre medlemmer har å forholde seg til, ikke bare 
idrettens lover og mange pålegg, men også foreningens egne kjøreregler. 
Her jobbes kontinuerlig og aktivt med å utvikle et optimalt oppsett som vil gjøre det 
enklere å finne frem og forhåpentlig gi de svarene man søker. 
Det forventes at våre medlemmer og foresatte benytter seg flittig av dette oppslagsverk. 
  
NFF Kvalitetsklubb: 
Implementeringen for å oppnå krav og kriterier, er godt i gang. 
Med stort fokus på å oppfylle de kravene som stilles, er det utarbeidet nye sportsplaner. 
 
GIF-2022: 
Stormøte avholdt 11. april, for en gjennomgang av de siste temaene, der kun et fåtall 
møtte. Etter dette hadde hovedstyret, 20. april, en oppsummering av prosjektet.  
Flere gode innspill hadde fremkommet, det ble laget en anleggsplan i 2015 og diverse 
målsettinger innen de andre temaer frem mot 2020, ble sluttresultatet. 
 
Trondalen barnehage: 
Nok en forespørsel om leie/ kjøp av en del av vår vei til utbygging, men etter flere 
utredninger valgte vi å ikke gå videre med saken. 
 
GIF- 95 år 2017:  
Etter noen runder i hovedstyre, har vi valgt og ikke gå for noen markering av dette,  
men heller starte planleggingen av en større markering av 100 års jubileet i 2022. 
 
Ny kiosk: 
Denne burde vært klar til sommeren, men av økonomiske grunner måtte ferdigstillelsen 
utsettes. Målet er nå å få den klar tidlig på våren.  
 
Annet: 
Her kan nevnes skifte av forsikringsselskap, en klubbforsikring som sikrer oss mot 
skader på bygningsmasse, innbo, maskiner, utstyr, underslag, yrkesskade og reiser.  
En krevende gjennomgang av poliser mm, som endte med en bedre og rimeligere avtale. 
 
 
 
  



Økonomi: 
 
Mottatt kr. 180.000 fra DnB Sparebankstiftelsen, til treningspark på grusbanen. 
Mottatt kr. 188.000 i spillemidler, til samme treningspark. 
 
 
Et kontinuerlig høyt fokus på økonomi, skulle tilsi at risikoen for at uforutsette ting 
oppstår, nærmest skulle være fraværende. 
Situasjonen ble noe krevende i sommer, da tallene så relativt negative og røde ut. 
Grep som handlestopp, ekstra papirsalg og en gjennomgang av alt utestående, medførte 
etter hvert at situasjonen bedret seg betraktelig. 
 
Det totale økonomibilde viser at vi har en sunn og god økonomi, men det kreves større 
forståelse og kontroll innen alle våre ledd, i grupper og lag, så vel som i hovedstyret. 
 
Årsresultatet for 2016 viser et underskudd på kr. 126.418.- og dekkes opp av 
opparbeidet EK.                  
 
 
 
 

Gressvik, 15. februar 2017 
 
 
 
__________________________ _____________________________  ____________________________ 
Tormod Hermansen  Cathrine Åneby   Marianne Antonsen 
Leder    Nestleder    Sekretær 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________  _____________________________ 
Ingrid M. Sandrud  Kjetil Føreid    Morten Hanssen 
Kasserer   Styremedlem    Styremedlem Fotball 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________  _____________________________ 
Alexander Martinsen Silje Lægreid    Pål Valbjørk 
Styremedlem Håndball Styremedlem BIG   Styremedlem Sykkel 
 
 
 
     
    ____________________________ 
    Morten Helminsen 

Daglig leder 


