
Fotballavdelingens beretning for 2016 
 

 

 

Fotballstyret 
Fotballstyret har bestått av følgende personer: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisasjon 
GIF – fotball har hatt ca. 340 spillere i aktivitet denne sesongen, dette innbefatter spillere 
på lag fra yngste knøtt til super old boys. 

Det har blitt avholdt 11 styremøter og 9 lagledermøter i regi av fotballstyret og 
trenerkoordinatorer for hele fotballavdelingen i 2016. 

 
Representasjon 
GIF – fotball har hatt Morten Johannessen som representant på møter i regi av 
Byprosjektet og Østfold fotballkrets. 

 

  

Leder Morten Hanssen 

Nestleder Morten Johannessen 

Kasserer Knut Guldbrandsen 

Sekretær Hanne Verbeek 

Styremedlem Eivind Pettersen 

Dommer kontakt Eilev Pettersen 



Oppsummering av sesongen 2016: 
Admin/Drift 
Fotballavdelingen har et positivt resultat pr. 31.12.16, men det har vært noen høye 
kostnader forbundet med hall-leie. 
 
Kioskansvarlig har gjort en flott jobb på dugnadsvaktene fra hvert årskull, i er ikke fornøyd 
med resultatet. Vi gleder oss til ny kiosk og nye muligheter for 2017 sesongen.  
 
Henrik Pettersen er tatt opp som forbundsdommer i NFF.  

 
Sportslig 

For sesongen 2016, har Gresvik IF vært representert med følgende lag: 
 

Senior 
 
 

2 lag – ca 30 stk 

Junior 2 lag – 23 stk 

Fotball gutt 00/01 2 lag – 28 stk 

Fotball gutt 02 2 lag – 23 stk 

Fotball gutt 03 3 lag – 24 stk 

Fotball jente 03 1 lag – 15 stk 

Fotball gutt 04 3 lag – 20 stk 

Fotball gutt 05 3 lag – 26 stk 

Fotball jente 05 1 lag – 15 stk 

Fotball gutt 06 3 lag – 28 stk 

 

 

Generelt sett så har sesongen 2016 vært gjennomført med noe varierende resultater. 

 Nedrykk med A-laget til 6. divisjon (nivå 7)  
 Vi måtte trekke B-laget i Mai pga for få spillere 
 FG Junior fikk en flott 6. plass i 1. divisjon og ble med det kvalifisert til NM 
 FG 01/02 har vært ballgutter på alle landskamper og cupfinalen i 2016 og 

gjorde en kjempebra innsats.  
 FG 03 kom til kvartfinalen i Adidas-cup, meget bra! 

For at vi skal ha så mange lag i aktivitet så er vi svært avhengige av at apparatet rundt lagene 
skal fungere, vi ser helt klart at det er et godt engasjement fra frivillige og det er vi alle veldig 
fornøyde med. Vi i fotballstyret vil takke alle spillere, trenere, lagledere og alle dere andre 
som stiller opp for deres lag. 

Generelt sett så opplever vi at det er gode holdninger fra alle når vi representerer klubben 
både på og utenfor banen, dette gjør at klubben lever opp til sitt motto «KLUBBEN DER ALLE 
SKAL TRIVES» 

 
 
 
 
 
 



 
 
Sosiale og sportslige aktiviteter og arrangement 

 Vi har gjennomført kick-off for sesongen hvor Kurte hadde en fin presentasjon 

 Vi gjennomførte 2 Minifestivaler, en i Mai og en i September. Full fart med småtasser i 
Trondalen 

 Vi gjennomførte Onsøymesterskapet, her har vi absolutt forbedringspotensiale, men vi 
gir ikke opp. 

 Fotballskolen var igjen en suksess med ca 100 glade fotballbarn. 

 Et ekstratilbud som GIF ekstra og GIF utvikling har vært gjennomført hver lørdag 
gjennom hele året. Økende antall fotball gutter og jenter som deltar her 

 Fotball SFO for Rød Skole 2 ganger i uka 

 Månedlige trener/lagledermøter 

 Sesongavslutning trener/lagleder møte med sosial avslutning, mange som møtte – fin 
kveld! 
 

Det blir minst like mange aktiviteter i 2017 og arbeidet har så klart allerede startet. 
Vi gleder oss over den gode stemningen i Trondalen, både hos trenere og spillere, men også 
hos foreldre og andre knyttet til lagene. Utrolig mange som bidrar til hardt arbeid og god 
stemning, dette setter vi kjempestor pris på! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotballstyret vil igjen takke dere alle for deres flotte engasjement og håper at dere også vil ta i 
et tak for sesongen 2017. 
 
For Fotballstyret i Gresvik IF 
Morten Hanssen 
Leder Fotballavdelingen 


