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Bygg 
Hus styret 2014 har bestått av: 
 

Arve Paulsen 

Gunnar Femtehjell 

Kåre Johansen 

Einar Torgersen 

Dag Jostem 

 
I året som har gått møtte vi stor problemer allerede i januar. 2 stk varmtvannsberedere på 
1200 liter pr stk røk samtidig. Vi sto uten varmtvann på klubbhuset i nesten hele februar. 
Selbak Rør og Storm Elektro bygde opp et nytt system for oss i den gamle 
dommergarderoben under den store salen. Vi fikk derfor flyttet berederne inn i huset fra 
grovkjelleren, og har nå et flott teknisk rom med 4 stk nye beredere på 200 ltr pr stk. Det ble 
et stort innhugg i økonomien og vi betalte ca 175.000 totalt for dette. Senere på våren røk 
også oppvaskmaskinen på kjøkkenet i den store salen, og ny ble kjøpt inn for ca 20.000 kr.  
Ettersom vi hadde disse store investeringene ble det holdt igjen litt på vedlikeholdet av 
klubbhuset. Vi har allikevel klart å holde klubbhuset i forsvarlig stand. 
 
Morten «køllis» Johannessen hjalp oss med å strekke strømkabler fra klubbhuset og opp i 
den nye garasjen. Morten gjorde dette alene på dugnad. Storm Elektro la deretter opp strøm 
innvendig i garasjen, så vi har nå en flott innredet garasje, som er til stor hjelp, spesielt ved 
vinterdrift. 
 
Hus styret har gjennom året malt garasjen. Skiftet kledning på den gamle kiosken, som nå er 
lager. Sent på høsten måtte husstyret igjen i sving. Vi har dessverre lekkasje i taket over den 
store salen. Guttene har dekket til taket, og skal utbedre dette i 2015.  
 
I løpet av perioden har husstyret også utført forefallende arbeid på klubbhuset. 
GK har utført vedlikehold av ventilasjonsanlegget! 
 

Bane/Anlegg 
Året 2014 har vært et fantastisk år når vi tenker på bruk av banene. Med stor hjelp av 
Tormod Hermansen, ble kunstgresset vinterdriftet godt, og banen var kun stengt 1 dag i 
2014, hvor det snødde tett hele kvelden. Vi har også gjennom vår, sommer og høst vært 
meget heldig med værsituasjonen, noe som har bidratt til at gressbanen har vært åpen 
gjennom hele fotballsesongen. 
 
På våren startet undertegnede en prosess i Fredrikstad i forhold til situasjonen på 
vedlikehold av kunstgressbanene. Unisport Scandinavia utførte omfattende kontroll av 10 



baner i Fredrikstad, og avdekket dessverre store mangler på kompetanse om drift i hele 
kommunen. Vår bane ble betraktet som godt vedlikeholdt, men det manglet mye 
gummigranulat. Ved mangel på gummigranulat vil alt av vedlikehold på banen dessverre 
forringe kvaliteten på selve gresset da mekanisk slitasje er den største grunnen til forfall av 
kunstgressbaner. I mai måned ble kunstgresset etterfylt med ca 20 tonn med gummi 
granulat. Kunstgresset har nå dessverre felter som må byttes/repareres. 
Undertegnede og Tormod Hermansen har i løpet av året deltatt på kurs/seminar om drift, og 
er også nå sterkt involvert i en kunstgressgruppe som har som mål å få skiftet kunstgress så 
fort 10 år er gått, og en ny tilskuddsperiode er i gang. I den samme gruppen jobbes det også 
med mulighetene for en kunstgressbane nr 2 i Trondalen. 
 
Gresvik IF har fortsatt noen få ildsjeler som fortsatt hjelper til med dugnad, og jeg vil derfor 
rette en stor takk til husstyret vårt. Det kan dessverre virke som dugnadsånden generelt er 
utdøende, men våre gutter gir ikke opp.  
 
Gresvik IF må også takke Morten «Køllis» Johannessen, Jan Engebretsen og Thomas 
Thorbjørnsen får deres bidrag til klubben. Håper at deres engasjement kan spore flere til å 
hjelpe til med klubbhuset. 
 
Gressvik 6/2-2014 
 
Morten Helminsen        
Daglig leder         


