
Årsberetning Gresvik If Stisyklister 2017 
 
Stiturer: 
Jenteturer på mandager og fellesturer på tirsdager gikk stort sett så lenge det var vær og 
føre for dette vinteren igjennom, med et gjennomsnittlig oppmøte på 2-4 syklister på 
mandager, og noen flere på tirsdagene. 
Vår, sommer og høst har vært strålende med 15 jenter på tur på det meste, og 20-25 gutter. 
 
Handicap turene: 
Vi hadde også i år en flott start med de tøffeste med 6 deltakere på første tur. Flott! 
Turer ble annonsert, og de fleste gjennomført, annenhver onsdag fra uke 17-23 og 33-43. 
Vi har et minimum på 3 påmeldte for at det skal bli tur, og med en påmeldingsfrist innen 
Kl 21 kvelden før, siden alle guidene jobber dagtid og drar rett fra jobb og ut på tur, men i år 
gjorde vi noen unntak og kjørte tur med bare 2 påmeldte ett par ganger. 2 turer ble ikke 
gjennomført. 

Vi ser fortsatt at transport er et problem. 
Ikke alle har ressurser og muligheter til å 
frakte både barn og sykkel, så dette må vi 
se om vi kan finne en god løsning på. 
Guider har tilbudt transport til og fra. 
Vi gir oss ikke! 
Foss Sykler As sponset sykkelhjelmer til 
deltakerne som deltok på turene. 
Bardum og Quality Care var med på årets 
siste tur, og stilte opp med tøffe 
demosykler til stor glede for både liten og 
stor, quider og deltakere. De vil gjerne 
komme igjen. 

Ungdomstur: 
Stiturer for ungdom byttet i år dag til tirsdager. Har vært veldig bra oppmøte med 2-6 med 
på tur. Noen ganger ble gutta med de voksene på fellesturen også. Vi kjøpte inn utlånslykter 
og forlenget sesongen til 12.desember. Lyktesykling syntes de var artig. 
 
Fredrikstad cruxejam og stifestival 2017 i april 21.-23. April: 
For fjerde året på rad ble denne uhøytidelige konkurransen arrangert. Et arrangement som 
samler syklister fra fjern og nær hele helgen. På fredag ble det guidet en gruppe med 
syklister i Fredrikstadmarka. På lørdag var det 30 deltakere på konkurransen, 50 
publikummere og 25 syklister på guidet tur på lørdagen.  
Flott vær hele helgen og meget vellykket. 
Stifestivalen ble rundet av med tre ulike guidede turer på søndag der over 40 syklister koste 
seg på fine stier i Gressvikmarka. 
 
Jentenes Aften. 
Nytt av året var at GIFS arrangerte egne jentekvelder/dag i Kjerringåsen Sykkelpark 
Sarpsborg. Arrangementet var populært blant jentene med ønske om flere kvelder, som 
resulterte i 3 gjennomførte arrangement og 25 nye besøkende av anlegget. Satser på flere 
slike kvelder i 2018. 



Klubbtrøyer. 
Endelig fikk vi landet en egen klubbtrøye, designet av Tiben Design og bestilt og kjøpt fra 
Owayo. 
 
Klubbhus. 
Vi var så heldige å få 3 brakker til å lage eget klubblokale. Brakkene er foreløpig bare blitt 
ryddet, men skal tettes, isoleres og ordnes i stand, få eget verksted til å skru sykler og annet 
oppholdsrom ila 2018. 
 
Utlånssykler til Pumptrack ble kjøpt inn. 
 
Barneidrettsdagen. 
Klubben ble spurt om å delta på barneidrettsdagen som var i Trondalen. Vi stilte opp, men 
pga litt kort varsel og ikke noe annonsering om at vi skulle være der ble det ikke så veldig 
mange små som kom opp til oss i ferdighetssenteret for å sykle, men de som kom fikk en 
eske Gomp for god innsats i Pumptracken. 
 
Markadagen. 
24. september 2017 deltok vi på Markadagen i Rolvsøymarka. Vi delte stand med Gressvik 
BMX. Vi reklamert og informerte om de forskjellige turtilbudene våre, delte ut flyere og stilte 
med flere guider som guidet de som var nysgjerrige på stisykling rundt på enkle stier i marka. 

 
 
 
 



Den store Julegaven. 
Nok en gang fikk vi den artigste Julegaven. Vi ble tildelt 365.500,- fra Sparebank Stiftelsen til 
å bygge ny Pumptrack i asfalt og Dirtline, som vi håper vil stå ferdig til Fredrikstad Crux Jam 
og Stifestival 2018. 

 
 
Vi takker for et flott og innholdsrikt sykkelår 2017 og gleder oss til 2018 med nye 
utfordringer, arrangement og herlige stiturer. 


