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01 Årsmøte i GIF - 
håndballavdeling 
 
16. januar 2018 kl. 18:00-21:00 

Sted: Møterom, Gressvikhallen 

 

Gruppen, ved styret i håndballavdelingen,  

avholder et årlig møte før årsmøtet i 

idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. 

Frist for årets møte ble fastsatt til 

31.01.18.  

 

Det årlige møtet skal1: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning. 

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, 
jf.§ 15 nr. 7. (fastsatt av hovedstyret) 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens 

aktiviteter til hovedstyret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 I henhold til LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING1 
Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med 
senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets 
14.03.2016, §19 Grupper og komiteer, pkt.3, bokstav a og b 

 

Per 16.01.2018 består styret i 
håndballavdelingen av  

 Abdi, Mohodin 

 Agerup, Petter 
 Engdal, Monica 

 Enoksen, Adler 

 Grønvold, Stig 
 Halmøy, Hege 

 Hansen, Susanne 

 Helminsen, Karoline Bjerketvedt 

 Røed, Jon 
 Sveberg, Trond 

 

Avgåtte medlemmer i perioden2 

 Lea, Andreas 

 Staat, Christopher 

 

                                                           
2Ultimo april 2017 til og med ultimo januar 2018  
 
 
 



02 Aktivitet i 
håndballavdelingen 
 

Fellescup 

Vi meldte på lag til Junicupen, som ble 

arrangert 16. juni til og med 18. juni.  

 

Cupen arrangeres av klubben GF 

Kroppskultur. Gymnastikföreningen 

Kroppskultur (GFK), som blir kalt Kropps, 

er en håndballforening fra Uddevalla. 
Foreningen ble dannet i 1920 og gikk 

konkurs 2005. Klubben ble delt i tre ulike 

klubber (HF Kroppskultur Herr, HF 
Kroppskultur Dam, samt Kroppskultur UF, 

der det inngår en gymnastikk avdeling). 

I 2012 ble de ulike delene samlet under det 
navnet GF Kroppskultur. 

 

Gresvik IF sendte av gårde seks jentelag og 
ett guttelag til Uddevalla. 

 

Mange positive opplevelser. For de yngre 

lagene var det gøy med 2 omganger. Det 
ga mersmak med cupspill også for de 

yngre. 

 

Flere lag etablerte en felles base og 
tilbakemeldingene var om ikke vi burde 

utvide dette konseptet til å gjelde en felles 

base for alle lag når vi er på cup som 
denne.  

 

Mange kamper på utearenaer medfører en 
risiko for dårlige opplevelser ved dårlig 

vær, noe vi slapp å bekymre oss for. Det 

var sol og varmt vær under vårt opphold i 
Uddevalla 

 

 

 

 

 

 

Fredrikstad håndball forum (FHF) 

 

Prosjekt guttehåndball:  

Åtte lokale klubber startet opp prosjekt 
gutter i håndball i uke 42. Dette prosjektet 

er gjennomført i samarbeid med 

Fredrikstad håndballforum (FHF) og 
Fredrikstad idrettsråd (FRID). 

 

 

 

Keeperprosjekt: 

FHF har et pågående keeperprosjekt som 

er navngitt «Målvakter i Fredrikstad 

2017-2022». 

Opplegget er overordnet beskrevet som 

 Fire samlinger gjennom året. 

 To trenere samt assistenter til de to 
yngste gruppene. 

 FBK-målvaktene tar opplegget for de 

eldste målvaktene 

 

Klubben melder inn keepere og betaler 

felles kostnader for prosjektet 



Alle keepere får eget opplegg for individuell 

oppfølging. 

 

Lagene fra Gresvik IF meldte inn fire 

keepere 11 år, fire keepere 12 år og en 
keeper 15 år.  

 

Oppstart av treningene ble utsatt, bl.a. på 
grunn av sykdom blant keepertrenerne. 

Det tas sikte på å gjennomføres i Kongsten 

hallen og i Rådehallen, i begynnelsen av 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn handball 

Torsdag 28. september hadde vi et bra og 
inspirerende møte via Skype med Bjarte 

Myrhol, som presenterte filosofien bak 

Learn Handball. Han viste frem 
funksjonaliteten og mulighetene i 

programmet. 

 

 

 

Learn Handball har hatt cirka 30 klubber, 

som har vært med på å teste Learn 

Handball. Gresvik IF har vært en av disse 
klubbene. Det er identifisert tre 

hovedmålgrupper; foreldretreneren, 

treneren som har tidligere vært aktiv spiller 
og den utdannede treneren. 

 

Learn Handball er utviklet av Bjarte Myrhol 
og hans bror Alte Myrhol. Atle er 

webdesigner og har stått for mye av 

utviklingen knyttet til programvaren. Bjarte 
står for det sportslige innholdet. Learn 

Handball har også et samarbeid med 

organisasjonen Right to play. 

 

Mye av drivkraften for utviklingen av Learn 

Handball er å støtte opp under barneidrett 

og ett mål er at dette kan være et bidrag til 
økt rekruttering til håndball. Det «hårete» 

målet, som Bjarte utrykte det, er å kunne 

gi barn over hele verden samme gode 
muligheter til å lære håndball. 

 

For at barn og unge skal utvikle seg og 
oppleve mestring er Bjarte opptatt av at 

det er på plass viktige elementer som glede 

ved å spille og trene håndball, samt at 
formidlingen av kunnskapen gjøres 

gjennom god pedagogikk. 

 

 

 



Fotografering av lagene 

Gresvik IF har en fotoavtale med Foto-
Expressen.  

 

De lagene som ønsket å ta foto la inn 
bestilling. Fotograferingen av lagene ble 

gjennomført over to dager, onsdag 

18.10.2017 og torsdag 19.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleavslutning 

Juleavslutning i Gressvikhallen for spillere, 
trenere og lagledere er blitt en tradisjon for 

Gresvik IF håndball. Dette er en sjelden 

anledning til å samle alle spillere, store 
som små. Årets juleavslutning bestod av fin 

gjeng med ca. 110-115 spillere og ca. 15 

ledere.  

 

 

 

Alle spillere ble samlet på banen for 

konkurranser og lek. Så ble arrangementet 
avsluttet med grøt, mandel og saft. 

 

Vi retter en ekstra takk til Cathrine Åneby 
og Karoline Helminsen som sørget for 

organiseringen av dette.  

  



03 Avdelingen i 2017 
 

Håndballstyret 

Håndballstyret har i perioden april 2017 til 

utgangen av 2017 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Apr-des Stig Grønvold 
Nestleder Apr-des Adler Enoksen 
Økonomiansvarlig Apr-des Petter Agerup 

Arrangementsansvarlig Apr-des Trond Sveberg 
Dommerkontakt Sep-des Hege Halmøy 

Kiosk/dugnad Apr-des Monica Engdal 
Styremedlem Sep-des Mohodin Abdi 
Styremedlem Apr-des Jon Røed 

Styremedlem Apr-des Susanne Hansen 
Styremedlem Apr-des Karoline 

B.Helminsen 

Avgåtte medlemmer   
Styremedlem Apr-sep Andreas Lea 

Styremedlem Apr-sep Christopher Staat 

  

 
Sportslig utvalg (SU) 

Sportslig utvalg har bestått av følgende 

personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Apr-des (mangler) 

Trener 
koordinator 
t.o.m. 12 år 

Apr-des Karoline 
Bjerketvedt 
Helminsen 

Trener 
koordinator 

f.o.m. 13 år 

Apr-des (mangler) 

Keepertrener Apr-des Håvard Berge 

 

Styret har gjennom 2017 arbeidet for å 

styrke det sportslige utvalget med flere 
ressurspersoner. Det har per desember 

ikke styret lykkes med. 

 

Lag og spillere 

Antall utøver i håndballavdeling gjennom 

2017.  

Lag Antall 
spillere 

Senior 16 

Jenter 2001 18 
Jenter 2002 16 

Jenter 2003 23 
Gutter 2003 18 

Jenter 2004 18 
Jenter 2005 21 

Jenter 2006 20 
Jenter 2007 16 

Jenter 2008 26 
Totalt 192 

 

Tallene er innhentet i ulike perioder (aug., 

sep. og nov.), slik at disse tallene vil være  
ulikt en opptelling per januar 2018. 

 

Tall for jenter 2001 representerer hele 
laget. Dette laget er et lag som er 

sammensatt av spillere fra Kråkerøy IL og 

Gresvik IF.  
 

Tall for guttelaget vil være representativt 

for perioden februar til juni. Per november 

2017 anses laget som oppløst. 
 

Dommer 

Rolle Periode Hvem 

Dommerkontakt Apr-nov Adler Enoksen 

Dommerkontakt Des-des Hege Halmøy 
Dommer 

koordinator 
yngre årganger 

Apr-des Ivar Edvin 

Karlsen 

Dommer 

koordinator 
eldre årganger 

Apr-des Eddy Slettum 

 
Gjennom 2017 har Adler Enoksen i praksis 

fungert som kontakt mellom håndballstyret 

og dommerkoordinatorene. Dette arbeidet 
er tatt over av Hege Halmøy, som også er 

styrerepresentant i håndballstyret. Hun har 

tidligere erfaring med dømming av 
håndball.  

 

Drift av kiosk 
 

Inntekt fra kiosksalg er en stabil 

inntektskilde for håndballavdelingen. 
Resultat er i henhold til budsjett for 2017. 

 

Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen 

er Ann-Christin Brunzell Rud. 
Håndballstyret sin kontaktperson for 

kioskansvarlig er Monica Engdal. 

 
Sponsorer 

De følgende er sponsorer som har skilt i 

Gressvikhallen, eller er på drakten til 
seniorlaget. 

 

 Stene Stål Gjenvinning 
 Skousen Fredrikstad 

 Nett-tjenester 

 Gullsmedbutikken Gressvik AS 
 Christensen AS 

 Meny 

 



04 Lagenes årsberetninger 

 

Damer senior  

Jenter/damer: 17 

Trenere: Siri Magnussen og Marthe Hauge  

Lagledere: Siri Magnussen og Marthe 
Hauge  

 

Vi er 13 aktive spillere. To stykker som er 

på vei tilbake etter å ha fått barn, gamle 
Gresvik IF spillere. En som, i første 

omgang, trener og kanskje kamper 

etterhvert pluss en som er skadet. Vi har 
per dags dato ikke keeper, det er mulig det 

er en som er på vei inn. Hun skal prøve seg 

litt på trening først.  

 

Veldig positivt i spillergruppa pr dags dato. 

Vært litt murring, men det er vi kvitt nå.  

Trener tre ganger i uka, to i Gressvikhallen 

og en i Blomsterøyhallen.  

 

I serien har det gått litt så som så, dette på 

grunn av noe forfall i siste liten til 

kampene. Dette har blitt bedre og 

prioriteringene er mye bedre i forhold til 
både trening og kamp. 

 

Kråkerøy/Gresvik J16: 

Jenter 2001 

Hovedtrener: Tommy Andersen 

Lagledere: Monica Engdal, Ann-Charlott 
Wehler og Jørn Kristoffersen 

  

Fra januar 2017 trente Kråkerøy, Gresvik 
og Hvaler sammen en gang i uken. Fra 1. 

Mai 2017, ble det enighet mellom Kråkerøy 

og Gresvik at vi skulle inngå et samarbeid 
sesongen 2017/2018. Grunnen til dette var 

at ingen av klubbene alene hadde jenter 

nok til å kunne spille seriespill alene. 
Jentene trener i Blomsterøyhallen. De 

trener tre ganger i uka, hver tirsdag, 

onsdag og fredag. I tillegg trener noen av 

jentene innimellom på sine tilhørende 
klubbers senior lag. 

  

Jenter 01 består av 18 flotte jenter som har 
begynt første året på videregående skole. 

  

Jentene har spilt serie og vært med på 

cuper gjennom sesongen. Vi var med på 
Fredrikstad cup og Junicupen. Vi hadde 

mange bra opplevelser. 

  

Jentene mestrer stadig noe nytt, og vi 

gleder oss til fortsettelsen med denne 

supre gjengen. 

 

Jenter 2002 

Jenter: 16 

Hovedtrener: Thomas Olseng 

Hjelpetrener: Marthe Hauge 

Lagledere: Stian Jacobsen 

 

Litt om laget, vi har ett nivå 1 lag og ett 

nivå 2 lag. Det er 16 stykker totalt på 

laget.  En av spillerne våre er ute med en 

korsbånd skade.  

Vi har ett nivå 1 lag og ett nivå 2 lag.  

 

Nivå 1 laget kom på 4. plass før jul  og 
havnet da i B1 sluttspill. Forrige sesong var 

laget B2 sluttspill, så det er vi veldig 

fornøyd med.  

Nivå 2 laget har også gjort det bra i denne 

sesongen, de ligger på 2 plass i sin gruppe. 

 

Laget har også en turneringsseier i løpet av 

sesongen. I Herulf Cup ble det 6 kamper og 
6 seiere, da ble det 1. plass. 

 

Gutter 2003 

Hovedtrener: Adler Enoksen 

Lagleder: Adler Enoksen 

 

Februar 2017 ble det forsøkt rekruttert 

gutter til et guttelag i håndball. 18 gutter 
møtte til første trening. Totalt var over 20 

innom i perioden februar til juni. Kjernen 

besto etter hvert av 10 gutter som møtte 

regelmessig på trening gjennom våren. 
Laget dro på Junicupen i Uddevalla 

sammen med resten av Gresvik 

håndballavdeling, og til tross for aldri å ha 
spilt kamper leverte de en fullt akseptabel 

innsats. Det endte likevel med 4 tap, men 

guttene viste stor glede og masse innsats. 

 



Det var planlagt å stille lag til seriespill 

sesongen 17/18, men dessverre fikk laget 
etter sommerferien et frafall av 3 spillere. 

Ytterligere forsøk på rekruttering, både hos 

03 og 04 førte ikke fram, og det ble til slutt 
nødvendig å trekke laget fra seriespill. 

Utover høsten har det foregått treninger, 

men oppmøte har dessverre vært veldig 
varierende.  

 

Status i desember er at laget er lagt ned og 

vi ser dessverre ingen mulighet for å få det 
opp igjen. 

 

Jenter 2003 

Jenter: 20 

Hovedtrener: Jan Erik Fossum Jr. 

Hjelpetrener: Cathrine Åneby 

Lagledere: Trond Sveberg, Malin Vegarud 

 

Vi har hatt et aktivt håndball-år med mye 

aktivitet. 

 

I førsten av året fullførte både 1.og 2.laget 

serien med litt varierende prestasjoner, 

men alt i alt så vi oss fornøyde. 

 

Vi kom også frem til at tiden var moden for 

å hente inn en ekstern trener. Valget falt 

på Jan Erik Fossum Jr. (Janki). Han startet 
1.mai og Alexander Martinsen ga seg i 

trenerteamet. Vi andre i teamet fortsatte. 

Janki er en flink, og dyktig trener som 
jobber bra med jentene og er godt likt av 

jentene. 

 

Samtidig fikk vi seks nye spillere fra 

Skogstrand 03, som la ned laget. Ikke 

uventet gikk tre av jentene tilbake til 02 på 
Skogstrand pga. klubbtilhørighet. De tre 

andre har blitt en fin del av gruppa på 20 

flotte på 03. En herlig og sammensveiset 
gjeng. 

 

Når det gjelder cuper har vi deltatt på : 

 Fr.stad cup: Vellykket for begge lag 

som langt i A- og B- sluttspill. 

 Juni-cup: Bra spill av begge 

lag.1.laget røk i semifinalen mot 
vinnerlaget og 2.laget gjorde en fin 

innsats i B-sluttspill. 

 Herulf-cup: Bra innsats, men tøft for 

2.laget i en cup uten B-
sluttspill.1.laget røk i semifinalen 

mot vinnerlaget. 

 Sparebank-1 cup: Fin 
overnattingscup og masse god 

håndball. 2.laget røk i semifinalen i 

B-sluttspill mot vinneren. 1.laget røk 
i Kvartfinalen mot vinneren.  

 

Så vi på 03 har det med å møte de som 

vinner cupen i gjeldene kamper. Sportslig 
og sosialt var cupene vellykket. 

 

Vi har slitt litt med skader på noen spillere, 
men nå er det kun en igjen før alle trener 

for fullt. 

 

Vi deltar i temaserien med et nivå 2-lag. 

Hospiterer opp på 02 hver fredag med 

omlag fire spillere og vi sender spillere til 
kamper fra 1.lag og 2.lag, så mange får 

sjansen Vi har hospitering av tre spillere fra 

04 hver torsdag, samt noen ganger på 
kamp. Dette anses som et viktig samarbeid 

og utviklingen for jentene. 

 

Økonomisk klarer vi oss veldig bra på 03. 
Dugnadsånd og innsats er veldig bra i 

gruppa. 

 

Vi hadde litt "stang ut" og havnet i B2-

sluttspill med 1.laget, men har sportslig 

målsetting om å vinne denne puljen. 

Målsettingen med 2.laget er å få flere til å 

ta ansvar og vinne flere kamper med god 

innsats. 

 

Jenter 2004 

Jenter: 18 

Hovedtrener: Karoline Helminsen 

Hjelpetrenere:2 

Lagledere:2 

 

Jenter 04 er en godt sammensveiset gjeng, 

som har mye samhold på trening. 

Det er jenter fra Slevik, Rød og Gressvik.  

Trener 3 ganger i uka. 

Mandager og Torsdager i Gressvikhallen og 

Tirsdager i Kongstenhallen. 



De har vært med på cuper og spilt 

seriekamper. Syntes det er spennende og 
utfordrende. Lærer stadig noe nytt og føler 

at de stadig får en ny mestringsfølelse. 

Både på kamper og trening. 

 

Ser frem i mot Fredrikstad cup og Baldus 

cup denne sesongen.  

 

En god gjeng med mye motivasjon og stå 

på mot. 

 

Jenter 2005 

Hovedtrener: Alexander Martinsen 

Lagleder: Lin Bjerkansmo 

Hjelpetrenere: Tonje Hurrød Larsen og 

Stine Meisingset 

 

Året 2017 har vært et begivenhetsrikt år 

for 2005 jentene. Vi er pr. dato 21 flotte, 
treningsivrige jenter. Jentene trener 3 

dager i uka og noen av jentene har i tillegg 

hospitert på 04 laget en dag i uka. Før 
sesongen fikk vi ny trener og dette har 

vært spennende for jentene. I løpet av året 

har vi deltatt på Fredrikstad cup, Junicupen 
i Uddevalla og Herulf cup. Den sistnevnte 

vant vi med et lag og kom på 3. med det 

andre laget.  

Vi har med 1 lag i nivå 1 serien og 1 lag i 
nivå 2 serien. 

Vi er med i Temaserien med begge lagene 

og dette har vært en fin opplevelse hvor 
jentene får terpet på ulike temaer. 

Nivå 1 laget er med i Regionscupen og har 

kvalifisert seg til 8.dels finale.  

 

Vi gleder oss til fortsettelse med denne fine 

gjengen og ikke minst neste år hvor vi har 
planlagt et aktivt år med mange cuper. 

 

Jenter 2006 

Jenter: 21 

Hovedtrenere: Lone Schmidt og Magnus 

Andresen 

Lagledere: Ole-Petter Jervel Hansen og Jon 

Røed 

 

Jenter 2006 består av 21 stk. jenter fra 
Hurrød, Rød og Slevik. 

 

De er en veldig fin gjeng som har det fint 
sammen. Godt oppmøte fra alle på 

samtlige treninger. 

 

De trener en time i Gressvikhallen mandag 

og onsdag. I tillegg har de basistrening 

hver torsdag på Gressvik ungdomsskole. 

 

I serien har vi forsøkt å ha to jevne lag 

som begge spiller i nivå 1. 

 

Vi har spilt cup i Uddevalla og Fredrikstad 

Cup. Jentene liker veldig godt å reise på 

cup. Dette gjør at de blir enda mer 
sammensveiset. 

 

Jentene er i en god utvikling og blir stadig 
mer dyktige på håndballbanen. 

 

De fleste jentene har vært med siden 6-7 
års alderen, og det er få som har sluttet. 

Foreldregruppen er meget arbeidsvillige og 

positive til dugnader og frivillig innsats. 

Vi gleder oss til fortsettelsen og håper vi får 

beholde jentene mange år til. 

 

Jenter 2007 

Hovedtrener: Susanne Hansen 

Lagledere: Stig Gjevikhaug 

Hjelpetrener: Nathalie Sveberg 

 

Jenter 2007 består av 16 energiske, herlige 

5. Klassinger. 

De går på Hurrød, Rød og Slevik 

barneskole. 

Jentene trener i Gressvikhallen og på 
gressvikungdomsskole.  

De trener 3 ganger i uka,  

Mandag, onsdag og torsdag.  

 

Jentene har spilt serie og vært med på 

cuper gjennom sesongen.  

Vi var med på Uddevalla og Fredrikstadcup. 
Jentene storkoste seg og gleder seg til flere 

cuper.  

Jentene knekker stadig nye koder og det er 
så gøy. Vi gleder oss til fortsettelsen med 

de fine jentene 



 

Jenter 2008 

Jenter: 26 

Hovedtrener: Cathrine Stabell Mikalsen 

Lagleder: Hilde Molund  

Hjelpetrenere: Kjersti Irene Karlsen, 

Viktoria Holst, Hilde Jelstad 

 

Jenter 08 består per i dag av 26 flotte 4. 

Klassinger fra både Slevik, Rød og Hurrød 

skole. Antallet har ennå ikke stabilisert seg 

da noen slutter og noen kommer til. 
Jentene er fortsatt unge og de har ønsket å 

prøve ut ulike aktiviteter.  

Jenter 08 har hatt sitt første år i 
håndballavdelingen, og det har vært en 

stor overgang for både jentene, trenerne 

og foreldrene, men det har vært mye hjelp 
å hente fra håndballstyret.  

Vi trener på mandager på Slevik skole og 

på fredager i Gressvikhallen.  

 

Før sommeren deltok laget på minirunde og 

Fredrikstad cup. Fredrikstad cup frister 
absolutt til gjentakelse.  

Etter sommeren har jentene spilt 

regionserie hvor vi er påmeldt med to lag 

på samme nivå.  

Det er utrolig gøy å se jentenes og lagets 

utvikling.  

Vi har også denne høsten vektlagt det 
sosiale. Det har vi gjort ved å være 

innløpsjenter for FBK. Etter kampen spiste 

vi pizza sammen. På juleavslutningen dro vi 
til badeland i Sarpsborg og koste oss i 

vannet i flere timer.  

Vi ser frem til Og gleder oss til et nytt 
håndball år. 

 

  



05 Statistikk 
 

Spillergrunnlag i Gressvik området 
Tabellen under viser tall for antall jenter i 

grunnskolen i løpet av 2017. Grunnskolen 

her er definert ved 1. til og med 10.klasse 
og inkluderer skolene Hurrød, Rød, Slevik 

og Gressvik ungdomsskole. 

 
Tabell 1: Antall og andel jenter i GIF håndball 

 
 

De grå søylene angir tall for antall jenter i 
grunnskolen. Tallene er basert på statistikk 

fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 

2016/17. Dette vil gi et lite avvik fordi vi 
har en forskyvning på ett år. 

 

De blå søylene angir antall jenter i 
grunnskolealder på de ulike lagene i 

Gresvik IF håndball i 2017. Prosenttallet 

angir andelen jenter på hvert lag i forhold 
til estimat på antall jenter i grunnskolen i 

nærliggende distrikt3. 

 

I gjennomsnitt ligger andelen på litt i 
overkant av 30 prosent jenter per lag i 

forhold til antall jenter i det aktuelle års 

trinn på skolen. 
 

Hva tenker håndballforbundet 

I henhold til uttalelser fra 
håndballforbundet slutter om lag syv av ti 

spillere mellom 12 og 19 år.  

 
Håndballforbundet har startet et prosjekt 

som har som målsetning å gjøre noe med 

dette. Prosjektet er kalt «klubbhus».  
 

«Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF for 

sesongene 16/17 til 18/19. Målsetning er 
klar, redusere frafallet. Det ønskes flere 

aktive utøvere i aldersgruppen 13-19 år. 
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Prosjektet vektlegger betydningen av 

trenerne og deres kompetanse, da både på 
det sportslige og det som er mer spesifikt 

for ungdomsgruppen og deres behov og 

motivasjon for å spille håndball. 
 

Klubbhuset ser videre at klubben som 

organisasjon er avgjørende for å oppnå 
ønskede resultater og virkelig legge til rette 

for at vi får en bred og attraktiv aktivitet 

for ungdomsgruppen. 

 
Prosjektet vektlegger og behovet for 

utvikling og nytenking i forhold til den 

aktiviteten som foregår i klubb Norge. 
 

Klubbhuset skal favne bredt - kreativt og 

være basert på motivasjon.» 
Hentet fra håndball forbundet sine nettsider - Klubbhuset 
 
Det blir fremhevet tre ting som avgjør om 

ungdom forblir i håndballen:  

 Relasjonene i laget 
 Forholdet til treneren 

 Opplevelsen av mestring 

 
Hva tenker GIF 

Treneren og apparatet rundt spillerne er 

spesielt viktig. I vår sportsplan fremgår det 
at treneren skal skape et grunnlag for at 

utøverne kan oppleve mestring i ulike 

aktiviteter/sammenhenger. Dette betyr at 

treneren skal legge opp til variert aktivitet 
gjennom treningsøkten. Det vil utvide 

grunnlaget for at flere utøvere får oppleve 

mestring på treningsfeltet. Ettersom 
opplevelse av mestring er en viktig faktor 

som påvirker barns motivasjon for å delta i 

idrett, vil Gresvik IF forhåpentligvis beholde 
flest mulig utøvere, lengst mulig. 

 

Mestring består ikke bare av følelsen av å 
mestre, men også av at utøveren får 

bekreftet dette. Bekreftelse fra treneren er 

et synlig bevis på at treneren ser utøveren 
og verdsetter den. Trener kan bekrefte 

utøveren ved å gi en begrunnelse for 

hvorfor det utøveren gjorde var bra, eller 
hvorfor det ikke gikk så bra. Med smil, 

nikk, klapp og ros bekrefter treneren også 

at treneren ser utøveren. Når utøveren 

føler seg sett vil han/hun også lettere 
kjenne på følelsen av tilhørighet og trivsel.4 
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06 Regnskap  

 
Økonomisk årsberetning  

 

 

Dagens styre overtok stafettpinnen i april 
2017. Det nye styret består av en blanding 

av gamle og nye medlemmer. Det nye 

styret fikk en fikk en bratt læringskurve i 

håndtering av mange saker, også de som 
var på den økonomiske banehalvdelen.  

 

Leder og økonomiansvarlig fikk lite tid til å 
få en oversikt over oppgaver som måtte 

løses og over avtaler som det tidligere 

styret hadde inngått. Det var spesielt 
dommerkontrakter og de økonomiske 

planene rundt seniorlaget som skapte 

utfordringer.  
 

Det ble også budsjettert med avtaler på 

dugnadsiden som ikke var inngått av et 
såpass format at det syns i regnskapet når 

avtalen ikke kom på plass. (Dugnad Bring 

Cup)  

 
Håndballstyret jobbet mye med dommerne 

og hadde et sterkt ønske med å få en god 

dialog og lande en avtale som var til å leve 
med ut fra et økonomisk perspektiv. Det 

ble gjennomført gode møter med 

dommerne og avtaler kom på plass i tide til 
frister som er satt.  

 

Styret vil starte denne delen langt tidligere 
for neste sesong slik at vi forhåpentligvis 

unngår å havne i denne situasjonen igjen. 

Det var viktig for styret å få på plass en 
avtale som alle følte var rettferdig og 

bærekraftig for klubben. Styret mener at 

det er viktig å ha en god dommerstall, men 
at vi må ha en nøye gjennomgang av antall 

betalte dommere på kontrakt slik at 

utgiftsposten er på et akseptabelt nivå.  

 
Inngangsprisen ble også hevet til årets 

sesong for å sikre at vi har inndekning for 

utgiftene våre. Den er nå på 60 kroner. 
 

Det har vært en utfordring rundt den 

økonomiske biten for seniorlaget. Det ble 
inngått en såpass dyr kontrakt med trener 

som ikke kan forsvares økonomisk når 

inntektene tross alt er beskjedne etter det 
nye styrets øyne. Seniortrener valgte å 

avbryte kontrakten, så på den måten kom 

det på plass andre avtaler som bremset 
noe på kostnadssiden. Seniorlaget vil 

hogge godt inn i egenkapitalen til 

administrasjonen for sesongen 2017/18.  

 
Seniorlaget vil naturlig nok ha høyere 

utgifter enn inntekter men styret må være 

bevisst på at avtaler som blir inngått føles 
riktig for den retningen som klubben skal 

bevege seg mot.  

 
Arrangement i hallen ser ut til å komme 

mer eller mindre i mål økonomisk når året 

er omme. Det har gått litt tregt i hele år 
hvor vi har hengt litt etter, men med en 

god opphenting i november kom vi så å si 

ut i budsjett.  
 

Det viser bare hvor viktig det er få tildelt 

Loppetassen og lignende arrangementer i 

hallen. Det gjør seg også godt for kiosksalg 
og omdømmet til GIF.  

 

Kiosken har levert etter budsjett og styrer 
inn i trygg havn. Kiosken har en viktig 

økonomisk funksjon for GIF utover å skape 

et trivelig miljø i hallen. For året 2018 er 
det et ønske fra styret å bedre kiosken for 

våre mange publikummere med bedre 

utvalg og oppfølging. Dette blir beskrevet i 
handlingsplanen vår.  

 

Oppsummert så har vi en god orden på den 
økonomiske biten for håndballavdelingen. 

Egenkapitalen har økt fra forrige sesong 

totalt sett.  
 

Det gjør at handlingsrommet øker og at vi 

kan fokusere på det vi aller helst ønsker 

oss, nemlig at alle skal trives. Styret har 
også turnert på foreldremøter på de yngre 

lagene for å bidra med hjelp og svare på 

spørsmål som foreldre eller trenerapparatet 
måtte ha. Det har blitt sett på som veldig 

positivt og det er ønskelig å fortsette med 

det. Styret ønsker også å være aktivt slik 
at vi kan påvirke at det jobbes proaktivt 

med økonomien. Mantraet har vært at vi 

skal prøve å være brobyggere mellom 
styret og lagene. 

 



Regnskap håndballavdelingen Gresvik IF 2017 

 
 

 

  

Håndball År: 2017 desember Gresvik I.F.

EK pr. 1/1 Inntekt Kostnad Resultat EK pr. 31/12-17

Avdelingsid Avdelingsnavn   jan-des   jan-des  jan-des

HADM Håndball adm. 143 757,00 202 896,00     175 729,76     27 166,24     170 923,24         

HARR Håndball arrang. 1 120,00      160 149,00     170 863,97     -10 714,97    -9 594,97            

HKIO Hall kiosk -                282 481,45     121 552,86     160 928,59   160 928,59         

HJSA Håndball jenter senior A -                43 250,00       155 495,91     -112 245,91 -112 245,91       

HJ18 Håndball jenter 18 10 790,65    6 790,00         13 522,28       -6 732,28      4 058,37              

HJ01 Håndball jenter 01 46 920,39    68 870,00       87 522,67       -18 652,67    28 267,72           

HJ02 Håndball jenter 02 31 501,88    136 241,00     122 570,69     13 670,31     45 172,19           

HJ03 Håndball jenter 03 93 942,74    144 975,00     171 997,37     -27 022,37    66 920,37           

HJ04 Håndball jenter 04 48 621,03    128 489,50     133 234,61     -4 745,11      43 875,92           

HJ05 Håndball jenter 05 66 654,55    130 420,75     125 913,42     4 507,33        71 161,88           

HJ06 Håndball jenter 06 13 420,07    93 477,00       103 281,85     -9 804,85      3 615,22              

HJ07 Håndball jenter 07 -                32 470,00       28 774,84       3 695,16        3 695,16              

HJ08 Håndball jenter 08 13 500,00    93 970,00       64 464,05       29 505,95     43 005,95           

HG03 Håndball gutter 03 -                9 800,00         17 217,81       -7 417,81      -7 417,81            

Sum H-ball 470 228,33 1 534 279,70 1 492 142,09 42 137,61     512 365,92         



       07 Hvem er vi 
 

        Spillere (per september 2017, ikke bilde av HJ01 og Senior A) 
 

  HJ02           HJ03 

   
  HJ04           HJ05 

   
  HJ06           HJ07 

     
                                          

  HJ08           Fotografering i Gressvikhallen 

   
 

 



 

 
 

      

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


