
4. Årsberetning 2015 Gresvik IF s Hovedstyre 

 

På årsmøtet 25. februar 2015 ble følgende hovedstyre valgt: 
 
Leder:    Tormod Hermansen 
Nestleder:   Hilde Rossing 
Sekretær:   Marianne Antonsen 
Kasserer:   Ingrid Sandrud 
Styremedlem:  Kjetil Føreid 
Styremedlem fotball: Morten Hanssen 
Styremedlem håndball: Freddy Magnussen 
Styremedlem BIG:  Silje Lægreid (fra august) 
Styremedlem sykkel: Pål Valbjørk 
 
Daglig leder Morten Helminsen, møter også fast i hovedstyremøtene. 
 
Det er avholdt månedlige styremøter, bortsett fra juli måned, og alle referater er 
fortløpende lagt ut på våre nettsider. 
 
 
Gresvik IF hadde pr. 31.12.2015, 772 registrerte medlemmer, fordelt på følgende 
avdelinger: 

 Fotball: 349 

 Håndball: 204 

 BIG: 204 

 Sykkel: 33 

Noen av medlemmene er registret i flere avdelinger, noe som gjør at summen av 
gruppene ikke går opp. Vi har en økning på 39 medlemmer fra sist år. 
 
 
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. 
 
Spesielt kan her nevnes at leder og DL har deltatt aktivt i FRIDs kunstgressprosjekt, satt 
i gang for å tenke rehabilitering, bytte av dekke, på distriktets kunstgressbaner. 
Rehabilitering med spillemidler er først mulig etter 10 år. 
Prosjektet oppnådde å få med kommunen på å stå for rehabiliteringen av banene. 
Kommunen har budsjettert og satt av penger til en bane i 2016 og fire baner i 2018, 
deriblant vår, og en i 2019. De resterende kommer forhåpentligvis i neste periode. 
Klubbenes egenandel er ikke endelig fastsatt. 
Det jobbes også med en handlingsplan for nye baner, frem til 2023, der vi håper å få 
kommunen med på å bygge nye baner etter samme prinsipp som sist. 
 
 

 



Sportslig: 
Det har også i år vært stor og god aktivitet i alle våre grupper. 
 
Håndball:  
Avdelingen vokser og resultatene er gode for flere av lagene. 
I sesongen 14/15 markerte J98 seg i Bring-serien, klubben var også teknisk arrangør for 
finalerunden i Kongstenhallen, med meget gode tilbakemeldinger fra region øst.  
Senior damer, et samarbeidslag med Lervik, rykket opp til 3. divisjon. 
J99 spiller, Nora Arvesen, ble tatt ut på regionalt landslag. 
Ellers gjorde flere av lagene godt fra seg i sine årsklasser. 
 
Sesongen 15/16 er halvspilt og resultatene er så langt positive for flere av lagene.  
J99 har i år kvalifisert seg til årets Bring-serie, noe vi er meget stolte av.  
Lagene har ellers deltatt på turneringer i både inn og utland med mange gode resultater. 
 
 
Fotball:  
Har gjennomført en sesong uten de helt store resultatene, men aktiviteten er stor og 
lagene har deltatt på cuper i både inn og utland, med enkelte gode resultater. 
Verdt å merke seg er Old Boys M39-laget, som ble kretsmestere etter finaleseier over 
FFK, spilt på Fredrikstad stadion. 
Det er avholdt fotballskole i juni, med ca. 100 deltakere og et Onsøymesterskap 
der lag fra Lervik og GIF gjorde opp om hvem som er best. 
Det er også inngått ny samarbeidsavtale med FFK og det jobbes godt med å få kriteriene 
i kvalitetsklubb prosjektet på plass i avdelingen. 
G00/01/02, har også i år vært faste ballgutter for NFF, og fått gode tilbakemeldinger.  
 
 
BIG:  
Flere barn kommer til og det er stor aktivitet og mye glede i gruppene, som har deltatt i 
seriespill og turneringer rundt om i distriktet, med fotball, håndball og andre 
utfordringer. 
Årets store høydare var definitivt barneidrettens-dag i august, med over 150 barn. 
 
 
Sykkel:  
Har fått på plass sitt ferdighetssenter og pumptrack i Trondalen, som ble åpnet 10. okt. 
Et nytt og fint tilskudd til foreningen, som er godt besøkt av mange ivrige i alle aldre. 
Dette anlegget har også fått fin omtale i sykkelbladet Terrengsykkel Magasinet.  
Det arrangeres ukentlige fellesturer og det er en egen jentegruppe. Gruppa har også hatt 
turer for funksjonshemmede med bistand fra kommunen. Et prisverdig tiltak.  
Arrangerte også Fredrikstad Cruixjam og Sti festival (en ferdighetsløype) i april, med 
regn, noe som bare gjorde elementene vanskeligere. God omtale i FB. 
 
Uansett resultater er vi stolte av dere alle for den innsatsen dere har gjort i 2015. 
For mer utfyllende stoff fra den enkelte avdeling/gruppe, se vedleggene. 
 
I 2015 startet en gjeng ivrige mosjonister opp et løp kalt Gressvikløpet. Avholdes hver 
fredag når dagslyset tillater dette. Mosjonistene kaller seg for GIF-joggen. 

 



Av saker som hovedstyret har jobbet med i 2015, kan nevnes: 
 
NFF Kvalitetsklubb:  
Vi ble i 2015 utnevnt til en kvalitetsklubb, nivå 1, med en stjerne og i våres kom flagget 
på plass i Trondalen. Det er nedlagt en stor jobb, av mange her, for å få på plass alt av 
krav for å oppfylle kriteriene, men det er først nå jobben starter med å implementere 
disse i vårt arbeid. 
Alt relevant herfra som kan tilpasses i våre andre grupper skal også sees på.  
 
 
Klubbhåndbok: 
Våre lover og kjøreregler er nå gjort mer tilgjengelig og lettere å finne frem i. 
Del 1 som omfatter våre fellesbestemmelser er tilnærmet ferdig, bare småting gjenstår. 
Del 2 Fotball, er revidert og tilpasset kvalitetsklubb, sportsplan gjenstår. 
Del 3 Håndball, er under revidering. 
Del 4 BIG, er under revidering (ferdig revidert 11/2). 
Del 5 Sykkel, ikke påbegynt. 
Del 6 Bane- anlegg-hus, er revidert. 
 
 
GIF 2022: 
Et prosjekt satt i gang for å løfte blikket og se fremover, vi er jo 100 år i 2022. 
Det ble nedsatt en komite som har arbeidet med saken og det ble avholdt et stormøte 26. 
mai, der hensikten var en idemyldring, hvor alle slags forslag og ideer burde 
fremkomme. 
Fremmøte var stort og her fremkom en masse gode forslag, store som små. 
Av alt som her fremkom ble de systematisert i temaer, kategorisert og prioritert. 
Temaene er kategorisert som: Anlegg – kunnskap – aktivitet – verdier – økonomi – div.  
Prioriteringen sier hva som bør være realistisk å få til i 2016, på kort sikt innen 2020, på 
lengre sikt innen 2030 og noe ble foreslått forkastet. 
Nytt stormøte avholdt 12. oktober, der kategoriene anlegg og kunnskap skulle behandles 
og diskuteres. 
Ikke den store interessen her, men det var enighet om det som ble foreslått. 
Et nytt stormøte der de resterende temaene gjennomgås vil bli avholdt på våren 2016. 
 
Revidering av daglig leders stillingsinstruks: 
Leder, nestleder og styremedlem (KF) har etter en nøye gjennomgang av dagens 
instruks og etter innspill fra gruppene, samt hatt flere samtaler med DL, kommet frem til 
at arbeidsmengden er alt for omfattende. Hovedstyret er unisont enig i dette.  
Det å frigjøre DL fra noen oppgaver, for så å utøve noen andre, er tilnærmet umulig.  
Hvem skal da gjøre de andre oppgavene? 
Vi må bare innse at tiden der noen stiller opp, nærmest daglig for å hjelpe til, er forbi. 
Løsningen kan være at banemesterfunksjonen kunne overføres noen andre. 
Et forslag om ansettelse av en anleggsassistent legges frem på årsmøte. 
 
 
 
 
 
 



Utbygging av Trondalen Barnehage:  
Tidlig i 2015 fikk vi en henvendelse fra Trondalen Barnehage, om kjøp av areal på 
grusbanen, i størrelsesorden en kvart bane, for at de skulle utvide bygningsmassen. 
Etter innhenting av takst og nøye vurderinger, ble det besluttet å ikke selge deler av 
tomten. Dette var også stormøte av 12. oktober godt fornøyd med. 
Sent i 2015 kom det en ny henvendelse, som på langt nær er så omfattende som tidligere 
forespeilet. 
 
 
Fremdriftsplan for utvikling av arealet i Trondalen: 
Årsmøte i fjor ønsket at en slik plan skulle fremlegges og ifbm prosjekt GIF 2022 og flere 
andre møter, både internt og eksternt, har vi nå landet på hva vi mener er det mest 
realistiske for foreningen i tiden fremover. 
Den tar for seg område grusbanen, skifte av gress på kunstgressbanen, omlegging til 
kunstgress på dagens gressbane og andre arealer på anlegget. 
Planen fremlegges som informasjonspunkt 1, under årsmøtets sak nr.6. 
 
Annet: 
Sagaen om kiosk nærmere banene gikk videre i 2015. Dette har dessverre dratt ut altfor 
langt i tid, grunnet en rekke uheldige omstendigheter. Vi håper nå at siste kapittel om 
denne kiosken blir skrevet på våren 2016. 
 
Sommeren 2015 ble Gresvik IF forespurt om å holde renholdet på vår store 
sommerperle Foten. Dette tok vi på oss, først og fremst for å holde rent på et av de 
største samlingspunktene om sommeren, og for og fremme vårt omdømme i nærmiljøet. 
Tilbakemeldingene fra kommunen var positive. Beklageligvis ble dette en farse i de 
lokale aviser, siden kommunen hadde stengt kiosken. Denne saken lå utenfor vårt 
ansvarsområde, men vi ble likevel nevnt i avisene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Økonomi: 
Mottatt testamentarisk gave på kr. 30.000 etter avdøde Sander Ørbeck. 
Mottatt kr. 226.000 fra Gjensidigestiftelsen til sykkelgruppas ferdighetssenter. 
 
Det totale økonomibilde viser at vi har en sunn og relativ god økonomi, tross i at 
enkeltstående uforutsette utgifter dukker opp. 
En god økonomistyring står i fokus hele året og de forskjellige avdelinger og lag pålegges 
og ha god kontroll på sine budsjetter, noe som bedres år for år. 
Det gjøres i tillegg en stor jobb for å holde medlemslister ajour, samt inndrivelser av 
kontingenten og deltageravgifter.  
 
Årsresultatet for 2015 viser imidlertid et underskudd på kr. 85 157,-.  
 
 
Gressvik, 11. februar 2016 
 
 
__________________                      _______________                ____________________ 
Tormod Hermansen   Hilde Rossing   Marianne Antonsen 
Leder     Nestleder   Sekretær 
 
_________________                   _______________                  ____________________  
Ingrid Sandrud   Kjetil Føreid   Morten Hanssen 
Kasserer    Styremedlem   Leder Fotballavdelingen 
 
_________________                         _______________                   ___________________ 
Freddy Magnussen   Silje Lægreid   Pål Valbjørk 
Leder Håndballavdelingen  Leder Barneidrett  Leder Sykkelavdelingen 
 
__________________ 
Morten Helminsen 
Daglig Leder 


