
Gresvik Idrettsforening -  
Hovedstyrets årsmelding for 2006 
 
Hovedstyret har i perioden 27.02.06 -26.02.07 bestått av 

 

Leder:    Kjetil Føreid  

Nestleder/sekretær  Wenche Winther 

Styremedlem   Jan Simensen 

Styremedlem fotball  Roar Hansen 

Styremedlem håndball Tommy Fredriksen 

Styremedlem BIG  Merete Sjøgren og Kristine Gjerløw 

 

Kontrollkommite  Vidar Gøtz 

Kontrollkommite  Eivind Ålerud   

 

Daglig leder (ansatt)           Tormod Hermansen  

Kasserer (ansatt)  Bjørn Bagstevold 

Revisor (engasjert)           Toverud Revisjon AS 

 
Gresvik IF har i dag totalt 860 registrerte medlemmer, hvorav 140 på barneidrett, 170 på 

håndball og 380 på fotball. I tillegg har foreningen 170 medlemmer som ikke er aktive, av 

disse har over 100 ulike tillitsverv. 

 

 

Styrets arbeid. 

Hovedstyret har hatt 11 styremøter og ett ekstraordinært årsmøte i perioden. 

 

I tillegg til å ivareta den generelle drift og oppfølging av foreningen dukker det til 

stadighet opp saker av forskjellig art, noen viktigere enn andre, men disse skal behandles. 

Arbeidet med å erstatte kasserer har krevd sitt, deltagelse under arkivets dag i regi av 

FRID og kommunen med en fin fotomontasje over anlegget i Trondalen og dets utvikling. 

Inngått leiekontrakt med Fredrikstad Bueskyttere for NM-arr. i Trondalen 10-12 august. 

Det er jobbet frem mobiltjeneste tilbud til medlemmene. GIF har støttet Fredrikstad 

Skiklubb med 2 andelsbrev på ny løypemaskin, samt at vi har fått hjertestarter fra Lions. 

 

Vår daglige leder Tormod Hermansen har takket ja til ny jobb i Fredrikstad Fotballklubb.  

Vi gratulerer og beklager samtidig at vi mister ham. Han har administrert og representert 

GIF fortreffelig, ingen oppgave har vært for liten og heller ingen for stor. Vi takker på 

denne måten Tormod for en utmerket jobb som daglig leder og for å ha vært en meget 

god ambassadør for Gresvik IF, der hvor han har representert oss. 

 

Hovedstyret var aldri i tvil om at vi skulle ansette en ny daglig leder. En ansatt daglig 

leder reduserer mye av arbeidet på våre tillitsvalgte og gjør det lettere å skaffe tillitsvalgte 

og trenere. Med en omsetning på over 4 millioner, et stort anlegg og mer enn 850 

medlemmer ser hovedstyret det ikke praktisk mulig å få administrert foreningen på en 

forsvarlig måte basert på frivillighet. Det nedlegges allerede i dag tusener av arbeidstimer 

på fritiden fra våre tillitsvalgte.  

 

Daglig leder skal ta seg av kontoradministrative oppgaver hvor vi søker ulike instanser om 

tilskuddsmidler og støtte, samarbeid med kommunen, innspill til kommunens 

handlingsplan og vi er høringsinstans i en rekke ulike offentlige saker. Vi skriver brev og 

svarer på et uttall henvendelser fra våre samarbeidspartnere, andre idrettsfaglige organer 

som FRID, Østfold Idrettskrets, Østfold fortballkrets og Håndballforbund m.fl. 

 



Daglig leder har også en rekke praktiske oppgaver direkte relatert til anleggets daglige 

drift. Baner, bygninger og redskap skal holdes vedlike og repareres og stelles etter alle 

kunstens regler. Med Gressvikhallen på plass må også aktiviteten der følges opp. 

 

Utstyrsavtalen med Scantrade AS og Nicolaysen Sport og Fritid som lokal leverandør går 

ut i 2007 og foreningen må bestemme seg for om vi ønsker å videreføre denne. 

 

På ekstraordinært årsmøte den 20. november ble det vedtatt at vi søker deltagelse i 

kommunens prosjekt om bygging av 5 kunstgressbaner i kommunen, hvorav en skal ligge 

i Trondalen. Vi må garantere for finansiering inntil 1.000.000  og kommunen er byggherre 

og formell eier av banen 10 år. GIF må stå for daglig drift og vedlikehold av banen. 

 

Samorganisering gir betydelige reduksjoner i form av anleggskostnader, momsrefusjoner, 

kostnader ved anbud, innkjøp og økonomistyring. 

 

GIF har kunstgressprosjektet klart i henhold til tidligere utredningsprosjekt godkjent av 

årsmøtet.  

 

Representasjon 

Styret og ansatte deltar på mange møter og samarbeidsfora av ulike slag.  

FRID, Byprosjektet, Østfold Idrettskrets, Østfold fotballskrets, Norges håndballforbund-

region Øst, samt kommunale og fylkeskommunale fora. 

GIF er sterkt representert i FRID, med både leder og styremedlem, 

samt i lokalsamfunnsutvalget. 

 

Arrangementer 

Håndballens ”årsmøte” avholdt 10 mai, der ny sesong ble planlagt. 

GIF-cup ble avholdt 26 og 27 august med stor deltagelse, 113 lag og 126.000 i inntekt. 

Deltagelse på Hankø-seminaret i regi av FRID, meget nyttig og lærerikt for deltagerne. 

Ekstraordinært årsmøte vedr. kunstgressbane avholdt 20. november 2007.  

 

Økonomi  
Kasserer Bjørn Bagstevold takker for seg etter 10 års tjeneste i kassererjobben. Da han 

startet som kasserer i Gresvik i 1997 hadde foreningen 95.000 på bok og en gjeld på over 

900.000,-. I dag, 10 år senere, har vi 1,3 mill på bok og er gjeldfrie. Dette har foreningen 

i stor grad Bjørn Bagstevold å takke. Gressvik-modellen innen økonomistyring har vært en 

suksess og flere lag og foreninger i distriktet og ellers i landet har kopiert denne.  

Vi takker Bjørn for hans innsats. 

 

Ny kasserer Ingrid M. Sandrud er ansatt og er også foreslått innvalgt i styret. Hennes 

firma har erfaring med regnskapsførsel for idrettsforeninger. Vi ønsker Ingrid velkommen 

til oss og ser fram til et godt samarbeid. 

 

Regnskap og balanse er som forventet for 2006. Foreningen gikk i 2006 med et totalt 

overskudd på kr 221.000,-. Nøkterne budsjetter og god økonomistyring preger foreningen 

generelt, men noen av lagene har åpenbart et forbedringspotensial. Styrene vil vurdere 

tiltak for å forbedre økonomisk oppfølging og rapportering. 

 

Også i 2006 har vi hatt gode inntekter fra spilleautomatene men disse forsvinner fra 

sommeren av. Vi er da tvunget til å finne andre inntekstkilder eller redusere utgiftene. 

 

Forøvrig vises til fremlagte regnskap med kommentarer fra kasserer og revisor. 

 

 

 

 



Håndballavdelingen 

Håndballstyrets administrative fokus dette året har vært å opparbeide gode rutiner på 

økonomistyring i lagene og kioskdrift i Gressvikhallen og kan konkludere med et godt 

resultat.  

 

Håndballen har med totalt 12 lag, hvorav 1 guttelag i årets sesong. Alle lag har vært 

påmeldt Fredrikstad Cup i pinsen og Gilde Cup i september, ellers har de enkelte lag 

deltatt på ulike arrangementer så langt. 

 

Stor aktivitet har preget lagene og ikke minst er de positive aktører på det sosial plan.  

Det nevnes Hankøtur med grilling, badeturer, bowling og avslutning for ledere på 

pizzarestaurant. 

 

Fotballavdelingen 

2006 har vært et sportslig godt år. A-laget har beholdt plassen i 3. divisjon og B-laget 

plassen i 5. divisjon. Fotballen merker godt at deltagelse i 3. divisjon krever økt innsats og 

ressurser både sportslig og økonomisk. 

 

Nytt i år var damelagets ”comeback” med et 7`er lag og vårt jentelag-14 må man heller 

ikke glemme. Veldig positivt at ”jentene” er tilbake på banen og at antallet er økende.   

 

Ellers har vi to lag i de fleste årsklasser og 6 knøttelag. Gresvik IF er representert i de 

fleste årsklasser innen gutte-fotballen i distriktet. Med stor aktivitet og mange lag i aksjon 

kreves det et stort apparat for å få dette til. Topp innsats fra spillere, trenere, lagledere og 

alle andre bidragsytere. 

 

Det kan nevnes at 1. laget til Gutt kjempet til det siste om KM –tittelen. 

 

Gresvik idrettsforening har også denne sesongen vært godt representert i Byprosjektet 

både på smågutt og guttenivå. 

 

Barneidrettsgruppa 

Tross manglende leder har BIG styret ivaretatt de mange oppgaver og utfordringer. 

Det har vært mye å administrere med tanke på at vi representerer hele tre skolekretser. 

BIG har gjennomført felles sommeravslutning, mens gruppene har arrangert egne 

juleavslutninger. BIG har også bidratt med sitt på GIFCUPEN.  

Det var stor stas med nyinnkjøpt kasse til gymsalen på ungdomsskolen, for oppbevaring 

av treningsutstyr. 

 

For øvrig vises det til gruppenes egne årsmeldinger. 

 

Anlegg - Hus 

Trondalen Idrettspark er noe vi er stolte av. Den består av et stort fint klubbhus, med 

tilhørende fasiliteter, 3 gressbaner, asfaltert håndballbane og en god grusbane m/ lys. 

 

Klubbhuset blir ivaretatt av vårt uunnværlige husstyre, som nedlegger mange timer for at 

vi alle skal ha et flott og godt vedlikeholdt sted å oppholde oss i. 

Garderobene i 88-bygget er totalrenovert, gulvet i GIF-stua er slipt og lakket, 

kjøkkenkroken er utbedret og ny komfyr er anskaffet. Garderobegulvene i 78-bygget er 

nymalt, samt at mange andre nødvendige vedlikeholdsoppgaver er utført, både ute og 

inne. 

 

Våre baner har de siste årene fått et godt rykte på seg, noe vi er stolte av. 

Det koster både av penger og tid, men er en nødvendighet for at de skal kunne brukes. 

Godt stell, med riktig utstyr og rett gjødsel, er noen av stikkordene her. 

 



Grusbanen får også sitt daglige stell gjennom vinteren, om det kommer snø, er isete eller 

om annen pleie må utføres, må her bare trås til. 

 

Egen traktor med snøskjær og ymse annet, gjør oss stort sett selvhjulpne i 

vintervedlikeholdet på grusbanen og ved snørydding ellers. 

Traktor, luftemaskin og sanddresser, innkjøpt sammen med FFK, gjør oss i stand til å 

ivareta våre gressbaner på en vesentlig bedre måte enn tidligere. 

Dette utstyret har også medført noen tjenester for andre klubber, som igjen har tilført oss 

noen inntekter. 

 

Baneutviklingskomiteen 

Komiteen har i 2006 bestått av Jan Simensen, Arne Rino Bergli, Kjell Bolstad, Lars Amund 

Larsen og Svein Thoresen. Prosjekt kunstgressbane er klart og det jobbes videre med 

samordning med kommunens prosjekt, der Kjetil Føreid og Jan Simensen har representert 

GIF sammen med daglig leder. BUK har påpekt behovet for treningsarealer og GIF har 

forsøkt å få kjøpt ytterligere treningsarealer, men grunneier ønsket dessverre ikke å avgi 

noe areal. 

 

Løypegjengen 

Etter drøyt 40 år i Gressvikmarka sier løypegjengen takk for seg. Nå får andre overta. 

Gunnar Aagaard, Bjørge Thøgersen, Erik Eriksen, Gunnar Edvardsen og Harald Henriksen 

har hatt det som sin livsoppgave å bidra til at Gressviks innbyggere har hatt flotte løyper 

å ferdes i på fritiden. Gjennom alle disse årene har de nesten hver onsdag jobbet med å 

merke løyper og gjøre dem farbare for alle som ønsker å ta seg en tur i marka. 

Løypegjengen har satt sin ære i å holde løypenettet i Gressvikmarka og på Onsøyknipen i 

perfekt stand. Ledelsen i Gresvik IF ønsker å takke disse staute karene med alle sine 

medhjelpere opp gjennom årene, for innsatsen. Dere har gjort en kjempejobb dere kan 

være stolte av. Tusen takk.  

 

Så fremt vi ikke får noen frivillige kan Gresvik IF dessverre ikke lenger påta seg denne 

oppgaven. Lokalsamfunnsgruppa på Gressvik prøver for tiden å få noen til å overta 

ansvaret for løypene i Gressvikmarka. Status i skrivende stund er uklar på dette området. 

 

Oppsummering 

Hovedstyrets utfordringer i årene fremover er fortsatt å bidra til stabil økonomi til enhver 

tid – i alle ledd i organisasjonen. Fotball, håndball og BIG gjør en kjempejobb hva gjelder 

inntjening og aktiviteter for sine medlemmer. Hovedstyret jobber videre med å styrke 

inntjeningspotesialet. Å få på plass et finansutvalg for spesielt å ivareta finansieringen av 

kunstgressbanen, er en prioritert oppgave. 

 

Sportslig jobbes det kontinuerlig med utvikling av instruktører, trenere og dommere i alle 

ledd. 

 

Hovedstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, sponsorer og andre samarbeidspartnere 

som har bidratt til vekst og utvikling av foreningen gjennom idrettsåret 2006. 

 

 

 

Gressvik, 16 februar 2007 

 

 

 

 

Wenche Winther                                                   Kjetil Føreid  

Sekretær        Hovedleder 


