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01 Årsmøte i GIF - 
håndballavdeling 
 
27. januar 2020 kl. 19:00-21:00 

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 

31.01.20.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 27.01.2020 består styret i 

håndballavdelingen av  

• Petersen Johnny 
• Agerup, Petter 
• Sperlin Cecilie 

• Magne Wiklund 
• Tor øyvind Stene 

• Hansen, Susanne 
• Helminsen, Karoline Bjerketvedt 
• Røed, Jon 

• Sveberg, Trond 
• Jan Erik Fossum Jr 

• Malin Vegarud 

 

 

 
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 

Avgåtte medlemmer i perioden2 

• Atle Ytterstad 
• Lars Pettersen 

• Jan Roar Grønnberg 

 

 

 
2Ultimo april 2019 til og med ultimo januar 2020  
 
 
 



02 Aktivitet i 
håndballavdelingen 
 

Fellescup 

Vi meldte oss på til Flint Cup, som ble 
arrangert 30. august til og med 1. 

september. 

Det viste seg å være en kjempe fin 

oppkjørings cup til sesongstarten. Vi dro 
100 stk, store og små til denne cupen. Vi 

valgte å sette litt preg på klubb følelse på 
denne turen, så vi leide inn to busser og vi 
tok ferja mellom Strømstad og Sandefjord 

med mat til alle slik at det ble en kjempe 

fin opplevelse for de unge jenten våres.  

 

Cupen arrangeres av klubben Flint 

Tønsberg håndball.  

 

Cupen består av både gutter og jente lag 

fra alderstrinn 2003 til 2011 

 

Gresvik IF sendte av gårde syv jentelag til 

Tønsberg. 

 

 

 

Mange positive opplevelser og det ga 

mersmak med cup der også til neste år. 

 

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 arenaer i nærheten av 
hverandre gjorde at vi alle kunne følg de 
forskjellige lagene uten de store 

transportene.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Learn handball 

 

 

 

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, mandag 

16.9.2019 og tirsdag 17.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 100-120 spillere og ca. 10 

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  

som sørget for organiseringen av dette.  

 

  



03 Avdelingen i 2019 
Håndballstyret 

Håndballstyret har i perioden april 2019 til 

utgangen av 2019 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Apr-des Johnny Petersen 

Nestleder Apr-des Jon Røed 
Økonomiansvarlig Apr-des Petter Agerup 
Arrangementsansvarlig Apr-des Trond Sveberg 
Dommerkontakt Apr-des Jan Roar 

Grønberg 
Kiosk/dugnad Apr-des Susanne Hansen 

Styremedlem 
Styremedlem 

Apr-des 
Sep-des 

Cecilie Sperlin 
Magne Wiklund 

Styremedlem Sep-des Tor Øyvind Stene 

Styremedlem Apr-des Malin Vegarud  
Styremedlem Apr-des Karoline 

B.Helminsen 
Avgåtte medlemmer   

Styremedlem Apr-sep Lars Pettersen 
Styremedlem Apr-sep Atle Ytterstad 

  
 

Sportslig utvalg (SU) 

Sportslig utvalg har bestått av følgende 

personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Apr-des Jan Eik Fossum jr 

Trener 
koordinator 
t.o.m. 12 år 

Apr-des Karoline 
Bjerketvedt 
Helminsen 

Trener 
koordinator 
f.o.m. 13 år 

Apr-des Jan Erik fossum jr 

Keepertrener Apr-des Håvard berge  

 

Styret har gjennom 2019 arbeidet for å 
styrke det sportslige utvalget med flere 

ressurspersoner. Vi har fått inn Jan erik 
Fossum jr som sportslig leder, noe vi er 

veldig fornøyde med. 

 

Lag og spillere 

Antall utøver i håndballavdeling gjennom 

2019.  

Lag Antall 

spillere 

Senior 18 

Jenter 2003 19 

Jenter 2004 12 

Jenter 2005 24 

Jenter 2006 19 

Jenter 2007 13 

Jenter 2008 24 

Jenter 2009 

Jenter 2010 

Gutter2010 

 

Totalt 

14 

17 

8 

 

168 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tallene er innhentet i ulike perioder (aug., 
sep. og nov.), slik at disse tallene vil være  

ulikt en opptelling per januar 2019. 
 

 

Dommer 

Rolle Periode Hvem 

Dommerkontakt Apr-sep Jan Roar 

Grønberg 
   

Dommer 
koordinator 
yngre årganger 

Apr-des Ivar Edvin 
Karlsen 

Dommer 
koordinator 
eldre årganger 

Apr-des Eddy Slettum 

 

 
Drift av kiosk 

 
Inntekt fra kiosksalg er en stabil 
inntektskilde for håndballavdelingen. 

Resultat er i henhold til budsjett for 2019. 
 

Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen 
er Even Solerød. 

Håndballstyret sin kontaktperson for 
kioskansvarlig er Susanne Hansen. 
 

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  

K.4 Gressvik senior.  

  

Målsetting før sesongen 19/20 satt av 

spillergruppen selv var 5.plass samt at alle 

skulle ha gode opplevelser på trening. 

Kombinert med godt humør og pågangsmot. 

  

Spillerstallen denne sesongen er noe redusert 

etter at Maria Danielsen fikk nytt studie sted i 

en annet fylke samt at helsen ikke holdt, Silje 

Solstad fikk problemer med ny turnus og 

sluttet, Sarah Stærk Holt ble gravid(målvakt), 

Karoline Sekkelsten flyttet med mannen sin til 

Levanger(Målvakt), Siri K.Magnussen sluttet 

grunnet problemer med legghinnebetennelse og 

vonde føtter. 

  

Nye spillere inn før 2019/2020 sesongen er 

Janna Wold(Bare trener/ikke kamper), Tonje 

H.Kirkerød (Lervik), Marte H.Kirkerød (Lervik), 

Nathalie M.Ytterstad(Rolvsøy) og Benedicte 

Hagen- Trener sjeldent/spiller ikke kamper PR.i 

dag(tidligere Gressvik/Lervik) 

  

Pr. i dag ligger vi på 6.plass og muligheten til å 

ta igjen ett 7.poengs forsprang til naborival 

Kråkerøy som ligger på 5.plass er lite 

sannsynlig, slik at ny målsetting om å holde 

6.plassen blir satt i uke 4. 

Dette innebærer at vi bør vinne 5 av de 8 

gjenstående kampene for at vi skal ha 

muligheten til å beholde denne plassen. 

  

Vi var en gruppe på 24 personer før 

sesongstart. Tre har droppet helt ut grunnet at 

nivået ikke passet dem og var bare på noen få 

treninger. Som igjen var begrunnet med at dem 

ikke hadde spilt på flere år, ei heller spilt senior 

håndball. To er fortsatt med men spiller ikke 

kamper, men trener når det passer dem selv i 

forhold til jobb/skole. Dette fordi de trives i det 

sosiale med jentene som er her. Vi har også ei 

som nå er gravid som var med oss frem til 

desember. I selve spillerstallen pr. i dag som 

kan benyttes i kampsituasjoner så er vi 18 

jenter. 1 målvakt og 17 utespillere. Vi har ved 

en anledning etter nyttår benyttet oss av ei 

målvakt fra 03-laget til Gif som har vært med 

på en kamp. Og vi har hørt med trener for dette 

laget om hun kan bistå oss og bidra i 5 av de 8 

gjenstående kampene slik at vi står enda 

sterkere på målvaktsiden. Venter svar i uke 4. 

  

Treningskulturen i dette laget er så som så, for 

det er mange som jobber turnus og jeg som 

trener har sjeldent eller aldri 18 jenter på 

trening 2-3 ganger i uken.  

Det er 3-4 spillere i stallen som ligger på 80-

100% treningsoppmøte fra måned til måned. 

Resten ligger på 50-75% 

  

Treningstidene våres som er tirsdager kl.20.30-

22.00(Gressvikhallen), torsdager kl.20.45-

22.00(Gaustadhallen) og fredager kl.17.30-

18.45 (Halv bane/Gressvikhallen) 

  

Fredager er lagt til litt ut i sesongen der vi deler 

bane med 03-laget som en ekstra økt for de 

som evt. var borte fra en tirsdag eller, torsdags 

økt grunnet jobb, men fredagene er faktisk den 

treningen vi er færrest på fordi mange jobber 

helger i helsetjenesten, 

sykehus,Resturantbransjen etc.Det er uansett 

ett bra tiltak og ha denne økten for de som kan. 

Vanligvis er vi fra 6-10 personer disse 

fredagene.  

Jeg vil anta at snittet i løpet av en uke er 11-13 

spillere pr.trening. Og vi er som sagt en stall på 

18 jenter, men sånn er det vel i en breddeklubb 

der samhold, glede og innsats går foran 

prestasjon, sportslig suksess og satsing. 

  

Det virker som jentene har det fint når vi er på 

parketten og med så god innsats det lar seg 

gjøre fra jenter i en breddeklubb som spiller 

håndball fordi det er morsomt. 

 

Verdt å nevne at jentene allikevel IKKE ønsket 

å rykke opp til 3.div etter endt sesong 18/19 

etter delt 2.plass med Lisleby og Skogstrand, 

selv om vi fikk tilbudet fra NHF region øst om 

en plass i 3.div. Så det forteller bare at 

spillergruppen som idag representerer Gif 

senior trives i 4.div i forhold til motstandere, 

reisevei til kamper og tiden de bruker på 

idretten. 

  

Støtteapperat i Gif Senior 

Trener Håvard Berge 

Oppmann: Silje Magnussen 

 

Jenter 2003 

Gresvik jenter 2003  

 

Vi er stabil gjeng på 19 spillere og 4 voksne 
i trenerteamet.Flesteparten spiller sammen 

på 11.året her i Gresvik. Jan Erik Fossum 

JR. er hovedtrener på sin 3.sesong.  

Vi mistet to spillere til henholdsvis 
Sarpsborg og Østsiden i løpet av sesongen, 

men begge to kom tilbake etter bare noen 

mnd i andre klubber. 

 

Fokuset vårt på laget er at alle skal trives 
sosialt og sportslig. Det er mange som 

ønsker å bli gode i idretten sin hos oss, og 



det er mange som er med for å trene med 
venninner og for det sosiale. Hos oss på 03 

er det plass til alle, da vi har mulighet til å 

ha lag på to nivåer ennå.  

Vi er heldige å kunne ha 04- og 05-spillere 
på hospitering på nivå 2, da vi er avhengig 

av dette for å kunne stille lag. Gleder oss til 

godt samarbeid i fortsettelsen av sesongen. 

Vi samabeider også med FBK jenter 18 som 
har to av våre spillere fast på hospitering 

1-2 ganger i uken på sine treninger. Dette 
er en flott utviklingsarena for de som 

ønsker seg videre. 

 

Vi trener fire ganger i uken, hvorav 3 av 
øktene gjennomføres i Gressvikhallen, og 

er håndball-økter. Den fjerde har jentene 
på FRIM med fokus på skadeforebyggende 

og styrke. 

 

Vi er påmeldt med to lag i serien i 

henholdsvis nivå 1 og nivå 2.Har også 
deltatt i Petter Wessel-cup, Fredrikstad 
cup, Haslum cup, kvalifiseringsrunder til 

BRING og Regionscupen. 

 

Etter halvspilt sesong i en pulje med 

mange gode lag har vi klart å kvalifisere 
oss til B1-sluttspill på nivå 1. Her var det 
kun målforskjell og innbyrdes oppgjør som 

gjorde at A-sluttspill «glapp»i siste 
kamp.På nivå 2 har vi kommet i B3-

sluttspill etter jul, og her venter nok mange 

jevne kamper. 

Og etter en tøff hjemmerunde i Bring-
kvalliken, som endte med jevn pulje og at 

vi ikke klarte å kvalifisere oss…..fikk vi en 
ny sjanse i Trondheim på en ekstra 
kvalifiseringsrunde. Her tok vi muligheten 

og klarte å kvalifisere oss til Bring, den 

nasjonale serien for jenter 16 ☺ 

Dette resulterer i 5 helger av 3 kamper 
som gjennomføres rundt i Norge, så det blir 

mye reising og hotellopphold på gjengen. 
Første runde gikk til Stavanger for oss, og 

vi gleder oss til resten av rundene.  

 

Vi har hatt flinke foreldre rundt laget i alle 

år, og nå har vi tatt det til nye høyder med 
å samle inn rekordbeløp på sponsormidler i 
forbindelse at vi klarte Bring. Dette har 

resultert i nye gensere,draktsett og 

treningsdresser. 

 

Spennende kamper,Bringrunder og cuper 
venter nå på nyåret for jentene våre ☺ Og 

vi gleder oss til masse god håndball og 

gode mestringsopplevelser. 

 

Cathrine Åneby 

Ass.trener/lagleder 

HJ03 

 

.Jenter 2004 

 

Referent: Lene Lindberg 
Serie våren 2019 

Trener Nina Jensen 
Lagleder: Hege Bunes og 

Lene Kristin Lindberg 
J 04 stilte med 1 lag i serie nivå 1. Til 
sammen 12 spillere. Varierende 

sportslig, gjennomsnittlig 8 jenter på 
trening, da det er en periode med 

Konfirmasjons forberedelser for jentene. 
Resultatmeddig så ender 2 av 9 
Kamper med seier. Vi har et godt 

samarbeid med 05 mht til å låne spillere til 
kamper. 

Vi investerer i nye drakter, treningsdresser 
og boblejakker til alle jentene. 
Temaserie. Vi stiller med 1 lag i temaserie. 

Temaserie ser ut til er veldig bra for 
jentene. 

Spiller med «lave skuldre» 18/1 og 23/3. 
Cup våren 2019 Fredrikstad cup: Stilte med 
1 lag og kom på 2 plass i puljen, med 3 

seire 
og 2 tap. Kom til 8-dels finale og tapte med 

1 mål der. 
Målvaktsforum Stiller med 2 målvakter 
26/1 og 16/2. Eva og Celine. 

Tilbakemelding fra 
Jentene er at de er fornøyd med 

inneholdet. 
SPU med 03 og 05 Ikke alle jenter vil, men 

stiller med 3-5 jenter på disse treningene 
26/2-26/3 
og 15/5 

Regions SPU 2 av 3 jenter medler frafall 
pga skade og motivasjons vansker. Alena 

fortsetter 
Sosialt Vi jar hatt 4 sosiale arrangement 
utenom cup denne vårsesongen. Jobber 

Med å svies jentene ennå tettere sammen. 
Alt fra å spise enkel kveldsmat 

sammen, til aktivitet som BDO mila. 



Mai: påmelding serie 2019- 
2020 

Det vurderes til å melde på 1 lag i nivå 2 
for serie 2019-2020.Ønsker med 

dette å få flere til å kjenne mestrings 
følelse- og har fått signaler om at flere 
Vil slutte pga skole og kvelds jobb. 

FRIM Sluttført samarbeid med FRIM. 
Jentene har opparbeidet seg en del 

kompetanse på riktig trening, og har hatt 
godt utbytte av dette. 
Dugnad «Vaskedugnad» på Europris, pluss 

papirsalg 
Serie høst 2019 

Trener: Nina Jensen. 
Lagleder: Lene Kristin 
Lindberg 

4 av jentene slutter i løpet av/etter 
sommerferie..- og vi er nede i 9 jenter, 

men 2 nye kommer i august og yttligere 3 i 
løpet av høsten. Vi er pr dd 13 

jenter på 04 laget. 
Vi har ingen keeper, da hun sluttet til 
sommeren, og hun som har vært 

reserve, har ikke lyst å stå i mål. Løsning 
er at vi låner av 05 + utespillere. 

Veldig takknemmelig for det. 
Vi spiller 8 seriekamper ila høsten, hvor 5 
ender med seier og 3 tap. 

Jentene har opparbeidet seg mer 
mestringsfølelse. 

Flint cup Kick-off på høstsesongen med 
deltakelse på Flint Cup, sammen med 
nesten alle GIF lag. Vedlig hyggelig og 

super sosialt vi deltar med 8 jenter 
og låner fra 05 for å gjennomføre kamper. 

Hospitering Vi har pr dd 3-4 spillere som 
hospiterer opp til 03 nivå 2. 
Foreldremøte september 
2019. 

En samlet foreldregjeng bestemmer at 
jentene skal få dra på treningsleir i 

Kroatia juni 2020. Sparetiltak starter 
umiddelbart. 

Regions cup Møter Langhus og spiller 
uavgjort til full tid. Etter sudden så taper vi 
dessverre med 1 mål. Meget bra 

gjennomført kamp av jentene. 
Dommerkurs 4 jenter gjennomfører 

dommerkurs og er nå barnekampledere for 
Gresvik 
IF. 

Dugnad Kransekakelotteri og papirdugnad. 
Sosialt Gjennomfører 4 sosiale treff i løpet 

av høstsesongen, hvor vi topper det hele 
med å være med på Slaget om Østfold» sin 

konkurranse – og vinne Kr 

10.000,- 

 

Jenter 2005 

Jenter 2005 
Ved årets begynnelse var vi 21 jenter, vi 

hadde på et tidspunkt 5 jenter på prøve fra 
Skogstrand, av de 5 var det 1 jente som 

valgte å gå videre hos oss, det har kommet 
2 nye til oss etter sommerne, så til 
sammen er vi 24 jenter på 05 ved årsslutt 

2019. 
Vi har en langtidsskadet. 

  
Vi har hatt ett lag påmeldt serie nivå 1, det 
går ganske bra og ender på 3.plass og 

A.sluttspill, så har vi også hatt ett lag 
påmeldt serie nivå 2, og etter en periode 

med meget svingende resultater, ender det 
med B.sluttspill. 
Vårt 1.lag er med i Regions cupen, og pr 

skrivende stund skal de straks spille 1/8 
finale 

Vårt 2.lag spiller Tema serie og har gode 
prestasjoner. 
  

Vi har hatt tre treninger i uken , ved årets 
begynnelse hadde vi brytetrening som 

styrketrening og ved årsslutt har vi hatt 
Crossfit som styrketrening + kamper her 
og der. 

Vi har vært med på Peter Wessel cup med 
1 lag, der vi kom til 1/8 finale og ble slått 

at Fjellhammer. 
Vi har vært med i Fr.stad cup, med både 
1.og 2.lag, der begge lag gikk til 

A.sluttspill. 
Vi har vært med på Potatis Cup i Sverige, 

der vi stilte med to lag, 2.laget kom til A-
sluttspill, 1.laget gikk helt til topps og vant 
sin klasse i denne cupen  

Vi har vært med på Flint Cup (som var 
Gresvik IF håndballavdeling sin oppkjørings 

cup) , der vi stilte med to lag, 2.laget kom 
til A-sluttspill og 1.laget vant sin klasse i 

denne cupen 
Vi har hatt en minitreningsleir på våren 
med trening, pizza og sosialt, vi har også 

startet med kveldsmat/spillermøter for 
spillerene etter trening en gang i mnd , 

dette er veldig populært blant jentene. 
Vi er velsignet med en hardtarbeidende og 
engasjert foreldregruppe, vi har hatt en 

stor dugnad på Fr.stad cup, der alle 
foreldre bidro med mange timers 

dugnadsjobb, vi har også hatt mindre 
dugnader som 



"bøttelotteri",  kranskekakelodd og litt 
annet. 

  
Vi har hospitering for våre jenter både til 

03 og til 04, det gjelder både trening og 
kamp, der 05 har gjort god figur. vi 
samarbeider godt med 03 og 04 . 

Vi har hospiterende jenter til oss fra 06 på 
treninger, de var med på noen kamper på 

våren, men på høstsesongen har det 
dessverre vært trangt om plassen i 
seriekamper , så vi har da ikke hatt med 

spillere fra 06 på noen kamper fra høsten 
av. 

På våren hadde vi med jenter på Spu, og 
våre keepere har vært med på 
keepertrening med Ida på våren og med 

Håvard på høsten. 
  

Til høstsesongen fikk vi ny hovedtrener og 
assistenttrener, og vi har også to nye 

lagledere, ved årsslutt ser teamet rundt 05 
slik ut: 
Hovedtrener : Thomas Andersen Næss 

Ass.trener  : Linn Mari Andersen Næss 
Hjelpetrener: Tonje Hurrød Larsen 

Hovedlagleder: Stina Agerup 
Ass.lagleder: Kathrine Daae Hoff 
  

Gleder oss til fortsettelsen 
Stina Agerup 

Lagleder Gj05 

 

Jenter 2006 

Årsberetning 2019 

Jenter 2006 

 

 

Vi er 19 treningsvillige jenter som trener 
tre ganger i uken. 2 treninger i 

Hurrødhallen og 1 gang i Kongstenhallen pr 

uke. Det er godt oppmøte på hver trening. 

Vi har to lag påmeldt i serien. Ett lag i nivå 
1 og ett lag i nivå 2. Begge lagene havner 

midt på sine respektive tabeller. Vi har ofte 
hjelp fra to-tre jenter fra 07 på nivå 2 

kampene. 

Vi har vært med på tre Cuper i 2019. 
Fredrikstad Cup, Flint Cup og Rolvsøy 

Romjuls Cup. På Fredrikstad Cup hadde vi 
nivå 1 og nivå 2 lag, men de andre to 

Cupene hadde vi blandede lag. I Flint Cup 
møtte begge våre lag hverandre i B-finalen, 

hvor resultatet ble uavgjort. ☺ 

Glenn Andre Tallhaug begynte som ny 
hovedtrener for laget i august. Jentene er 

veldig fornøyd med det. Glenn har tre 
foresatte som på rundgang hjelper han 

med treningene. Dette har fungert veldig 

godt. 

Vi har en foreldregruppe som fungerer bra. 

Alle stiller opp når det er behov for det. 

Økonomien i laget er sunn og under 

kontroll. 

Tre jenter har dessverre sluttet på laget, 
men vi har fått ei ny jente i høst. Vi kunne 

ønske oss noen flere jenter inn i gruppen. 

Jon Røed 

 

Jenter 2007 

 

Årsberetning håndball j07 
 
Hei:) Er en flott liten gjeng på 13 

stk.2019/20sesongen valgte vi å melde på 
2 lag i nivå 2. Etter tap med 10-15 mål i 

hele 2018 sesongen trengte jentene hente 
litt selvtillit ,noe som viser seg att var ett 
klokt valg. Vi har kun positive tilbakeblikk 

på alt har værdt med på...  
-Fredrikstad cup m/overnatting i Trondalen  

-treningssamling m/overnatting trondalen 
-morsa cup 
-flint cup m/felles reise... sponset av 

klubben... til stor suksess . 
 
Vi er også så heldige att vi har ett flott 

samarbeid med j08 og j06. Det åpner seg 
enormt mange muligheter for jentene... 

sportslig og sosialt .  
 

Vi gleder oss til fortsettelsen og nye 
opplevelser med fine jenter og 
fremoverlent klubb 

 

Takk  
Hilsen Ole , Susanne , Thomas og gjengen 

våres  

Jenter 2008 

 

Hovdtrener: Karoline Bjerketvedt 

Helminsen ( ny i år) 

Hjelpetrenere: Cathrine Stabell Mikalsen 

og Kjersti Irene Karlsen 

Lagleder: Vidar Jensen (ny i år) 

 



Jenter 2008 består av 24 fine jenter.  Vi har 

hatt tilgang på 5 jenter i år, og 1 i avgang. 

Det er også i år flere av jentene som 

hospiterer fast på J07, og det fungerer bra. 

Fram til sommerferien trente vi mandager 

på Slevik skole og torsdager i 

Gressvikhallen. Etter sommeren har vi 

trent onsdager og fredager i Gresvikhallen. 

Vi har i år hatt med to lag i serien. Etter 

sommeren har vi hatt med ett lag i nivå 1 

og ett lag i nivå 2. Jentene  rullerer mellom 

nivåene og det fungerer bra. 

 

Vi har i år også deltatt på Fredrikstadcup. 

Der var jentene også med på Kongsten 

night og fangene på fortet. De overnattet i 

Trondalen, hvor de koste seg med pizza og 

brus. 

24 august var vi i Blomsterøyhallen og 

spilte flere treningskamper mot Kråkerøy 

som en oppkjøring til sesongstart. 

Siste helgen i august var vi med på 

Flintcup i Tønsberg. Da var vi med på 

fellestur sammen med flere lag fra Gresvik. 

Buss fra Gressvihallen til Strømstad, så 

ferje til Sandefjord og buss til Tønsberg. 

Kjempefint opplegg fra klubben. 

Vi overnattet på skole for første gang. 

Jentene storkoste seg på den turen, så vi 

blir nok med på den cupen neste år også. 

Av sosiale arrangement har vi vært 

innløpsjenter for FBK, og vi har også vært 

å sett på kamper. 

Før jul var vi med på felles juleavslutning 

for alle håndballjentene i Gresvik IF. 

Kjempefint arrengement. 

Vi avsluttet året med å være med på 

romjulscup i Rolvsøyhallen den 27/12. 

Det var 13 jenter som var med på 

turneringen. Det ble en lang dag med mye 

kamper, men jentene kosa seg veldig 

 

Mvh 

Vidar 
 

 

 

 

Jenter 09 

 

ÅRSBERETNING FRA HÅNDBALL 

JENTER 2009 

FOR 2019  

 

Vi på jenter 2009 består av 14 jenter. En 
fra 2010 er med fast, og det har begynt 4 
nye i løpet av året. 

Trenerteamet består av følgende: Trond 
Sveberg, Nina Asbjørnsen, Ole-Petter 
Edvartsen, Tor Arne Haugo og Elisabeth 
Andreassen. 

Vi er påmeldt 2 lag i regionsserien J 10 år, 
og spiller kamper stort sett hver helg. De 
er delt inn i 2 jevne lag, og de er begge 
meldt opp i nivå 1 serien.Vi er ikke opptatt 
av resultater, men jenten teller mål 
selvfølgelig. I følge dem vinner og taper vi 
om hverandre. Det viktigste for oss i 
trenerteamet er mestringsfølelse og trivsel 
hos jentene. Vi trener mye på kast og 
mottak, både stillestående og i fart. 

Vi var med på Fredrikstad Cup for første 
gang. I den forbindelse arrangerte vi 
overnatting i Trondalen fra fredag til 
lørdag. Jentene syntes det var veldig stas 
og morro. Begge lag gjorde en bra 
sportslig prestasjon. 

Juleavslutning hadde vi på Peppes Pizza og 
avsluttet med Kino. 

I romjula var vi med på romjulscup i 
Rolvsøyhallen med ett lag. 8 jenter stilte 
opp og gjorde 3 bra kamper. Der førte de 
måltavle, så det ble 2 seire og 1 uavgjort. 

Alle jentene har hatt en flott utvikling i 
løpet av året, og vi trenerteamet gleder 
oss til å følge dem videre i 2020 

 

Trond Sveberg J 2009 

Lagleder 



 

Jenter 10 

 

Jenter 2010 

Antall spillere: 17 

Hovedtrenre 

- Magne Wiklund 

- Thor Øyvind Gøtz Stene  

Hjelpetrenere/lagledere 

- Maria Kongsberg 

- Cato Brekke Andersen 

- Lill Mari Ullerud 

- Camilla Svennevik 

- Hanne Persdatter Alvik 

Jenter 2010 ble overført fra Barneidretten til Håndball 
og fotball januar 2019 

Håndball laget startet med 14 spillere og enten opp 
med 17 på slutten av året. 

 

Laget har for første gang hvert med på seriespill og 
den nye 5’er håndballen og gjennomført 3 dager med 
kamper. 

Vi har stilt med to lag på nivå 1 og begge lagene 
mestrer nivået og har det gøy med kampene. 

 

Jentene trener to ganger i uken, derav en er en ren 
håndball økt i Gressvik hallen på torsdager 

Den andre økta bruker vi mye tid til allsidighet og lek, 
denne treningen har foregått på Gresvik 
ungdomsskole på mandager. 

 

Treningene har vi så langt det lar seg gjøre prøvd å 
fordele som kakediagrammet under 

 

 

Vi har i 2019 hatt besøk av flere gjestetrenere, samt at 
trenerne har fått opplæring i skadeforebyggende 
trening. 

Av håndball teknisk, har vi hatt fokus på pasning, 
mottak, skudd i steg og høyre venstre fint. 

Vi har også brukt mye tid på samhold og gjennomførte 
en spørreundersøkelsene med jentene hvor vi kartla 
hva de mente var viktig med håndball trening og hva 
de syns var gøy. Dette er noe vi har prøvd å spille 
videre på. 

Gleder oss til vår sesong, da vi får vårt første møte 
med Fredrikstad cup og overnatting sammen i 

forbindelse med denne.       

 

Gutter 10 

 

Gutter 09 (født 2010) 

Vi er heldige å ha en liten, men ivrig gjeng 

med gutter som synes håndball er stas og 
vi trenere synes det er litt ekstra stas å 
kunne stille med et guttelag! Vi som trener 

de er Hanne-Guro Gellein Berg, Erik Otby 
og Ole Ask Wernersen (følger i 

utgangspunktet 2011, men er hos oss da 

sønnen spiller med gutter 2010) 

Antallet har variert noe på trening, men 
ligger på rundt 8, da vi har vært heldige å 

ha to gutter fra 2011 som har hospitert hos 
oss. Det er gutter fra både Slevik, Hurrød 
og Rød skole som driver med både håndball 

og fotball, eller håndball i kombinasjon med 

andre aktiviteter.    

Vi trener i Gressvik hallen på mandager og 
er som regel rundt 6 stykk på trening. En 

vanlig trening starter med felles 
oppvarming sammen med jentene født 
2009 og så har vi delt trening etter det. 

Flesteparten av disse guttene trener et eller 
annet ved siden av håndballen og det har 

bidratt til en fin progresjon i håndballen 
også. Noen gutter er nye med håndballen i 

år, og vi får tilbakemelding av foreldrene at 
endelig har de funnet en idrett som passer 
deres sønn. Det synes vi trenere er ekstra 

gøy!  

Det her året har vi vært representert i 

kortbaneserien der vi møtt veldig god og 
mange ganger tøff motstand. Vi har vunnet 

en del kamper, selv mot god motstand. 
Guttene våre har vist seg å være særdeles 
gode i forsvar, der de mange ganger har 

gjort en heroisk innsats. De oppviser fin 
vilje til å hjelpe hverandre og fremstår 

nærmest som fryktløse i noen situasjoner. 



Vi mangler litt ferdigheter offensivt, men 
det er noe vi stadig jobber med for å 

forbedre.  

Siktet vårt er innstilt på Fredrikstad Cup i 
pinsen 2020. Det er gleder vi oss 
veldigveldig masse til. I tillegg ønsker vi å 

fortsette å ha et guttelag i 
2020/21sesongen, men er da helt avhengig 

av samkjøring fotball/håndball med gutter 

født 2010/2011  

 

 

 

  



05 Statistikk 
 
Spillergrunnlag i Gressvik området 

 
I gjennomsnitt ligger andelen på litt i 
overkant av 33 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. 
 

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.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Klubbhåndbok del 3- håndball / Sportsplan 



06 Regnskap 
 

Økonomisk årsberetning 2019 

 
Håndballavdelingen har totalt sett hatt ett 

godt økonomisk år. Det har vært høy 
aktivitet i hallen som har medført gode 

inntekter for kiosk og arrangement, 
samtidig som styret har hatt god 
kostnadskontroll. Kioskansvarlig har gjort 

en svært god jobb for avdelingen med både 
tilgang på varer, utvalg og god oppfølging 

av kiosken. Det har vært også vært gjort 
en god jobb med arrangement som 

minirunder, loppetass i tillegg til ordinære 

kamper.  

Både kiosk og arrangement har gått bedre 
enn budsjettert og gir håndballavdelingen 
ett større handlingsrom som kan gå tilbake 

til avdelingen i form at aktiviteter og støtte. 

Gapet mellom inntekter og utgifter for 
seniorlaget er noe forbedret fra forrige år 
men vi må innse at det fortsatt er et 

potensiale her som styret må jobbe videre 

med til neste år. 

De individuelle lagene er godt innarbeidet 

ved at forbruket skal tilpasses inntektene. 
Noen lag har høyt aktivitetsnivå men det 
ser ut til at dugnadsånden generelt er god i 

håndballen. 

Styret vedtok å gå til innkjøp av en stor 
LED skjerm i hallen. Det vil utgjøre en 
forskjell i 2020 ved at det går en større 

sum ut som ett engangsbeløp.  

Styret er overbevisst om at dette var riktig 

både ut fra å skape nye inntekter og en 
kraftig oppgradering av hall med uante 

muligheter for å skape mer liv og røre i 

hallen 

Dette er nok den største investeringen 
noen gang i håndballavdelingen men gir 

samtidig håndballen en mulighet for å få 

flere økonomiske bein å stå på. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Regnskap håndballavdelingen Gresvik IF 2018 
 

 
 

                                                                                  EKpr.1/1-19       Inntekt                Kostnad            Resultat       EKpr. 31/12-19 

År: 2019 desember                                                         Jan-Des                Jan-Des             Jan-Des 

                         Avdelingsid    

     
 

     
 

 

 
Håndball       
HADM Håndball adm. 155 085,79 192 689,00 260 298,84 -67 609,84 87 475,95 

HARR Håndball arrang.         0,00 207 465,91 157 934,23 49 531,68 49 531,68 

HKIO Hall kiosk         0,00 360 510,87 196 402,13 164 108,74 164 108,74 

HJSA Håndball jenter senior A        0,00 53 255,00 85 779,90 -32 524,90 -32 524,90 

HJ18 Håndball jenter 18 4 058,37         0,00 8 850,00 -8 850,00 -4 791,63 

HJ01 Håndball jenter 01  18 801,76 15000,00 28 632,79 -13 632,79 5 168,97 

HJ02 Håndball jenter 02 28 278,38 14 360,00 29 325,83 -14 965,83 13 312,55 

HJ03 Håndball jenter 03 59 211,71 342 435,00 302 626,84 39 808,16 99 019,87 

HJ04 Håndball jenter 04 97 468,21 101 167,27 148 114,46 -46 947,19 50 521,02 

HJ05 Håndball jenter 05 49 499,48 234 371,00 209 482,29 24 888,71 74 388,19 

HJ06 Håndball jenter 06 47 491,07 191 806,00 135 902,88 55 903,12 103 394,19 

HJ07 Håndball jenter 07 8 181,26 105 363,00 73 383,66 31 979,34 40 160,60 

HJ08 Håndball jenter 08 62 530,01 113690,00 78 053,17 35 636,83 98 166,84 

HJ09 Håndball jenter 09 21 560,37 75 169,00 45 089,22 30 079,78 51 640,15 

HJ10 Håndball jenter 10 18 166,10 86 425,00 67 040,24 19 384,76 37 550,86 

Sum H-ball   570 332,51 2 093 707,05 1 826 916,48 266 790,57 837 123,08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



        

 

       

 
 

 

         

 

07 Hvem er vi 
 
         Spillere  
 

  Senior       HJ03            

      
  HJ04           HJ05 

   
  HJ06           HJ07 



     
                                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HJ08           HJ09 

   
 

 
 

 
 

HJ10        HG10 

  
 

 
 
                 Fotografering i Gressvikhallen  



 
 
 

 
 
 

      

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


