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Innledning klubbhåndbok  

Som nedfelt i vårt lovverk skal Gresvik Idrettsforening gi tilbud til alle som vil drive idrett i 

organiserte former i de grener som foreningen til enhver tid måtte ha på sitt program. 

 

Klubbhåndboka del 1 er vår overordnede klubbhåndbok som skal gi svar på de viktigste 

spørsmålene om foreningen og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i foreningen. 

Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka del 1 er 

utarbeidet av foreningens hovedstyre basert på innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere 

og foreldre i foreningen.  

 

Klubbhåndboka del 1 legger føringer for de andre avdelingenes håndbøker, som med bakgrunn i 

del 1 skal være spisset mot hhv Fotball (del 2), Håndball (del 3), Barneidrett (del 4), Sykkel 

(del 5), GIF-joggen (del 6) og for Baner, anlegg og hus (del 7). Disse syv delene skal være 

arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styrer, komiteer, utvalg, ansatte, 

trenere og dommere i vår forening. 

 

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Gresvik IF, hvem 

vi er og hvilke målgrupper vi er til for. For at våre tillitsvalgte skal finne sitt verv interessant 

og meningsfylt, er det viktig at den enkeltes arbeidsoppgaver er klart definert. Likeledes må 

organisasjonen være innrettet slik at helheten ivaretas, at lover og vedtak lojalt følges, slik at 

samspillet og samarbeidet mellom de forskjellige organisasjonsleddene fungerer best mulig. 

 

Det er viktig at klubbhåndbokas seks deler er tilpasset de rådende forhold, og at de blir 

regelmessig oppdatert og justert når det er påkrevd. For å gjøre håndboka noe enklere å lese 

har vi i denne revisjonen laget flere korte vedlegg som det vises til.  

 

Hensikten med å gi ut syv deler av klubbhåndboka er å samle det meste av informasjon om 

foreningen på ett sted. Det er vårt håp at de skal bidra til at våre sportslige og administrative 

oppgaver blir bedre kjent for foreningens medlemmer.  

Klubbhåndboka til Gresvik IF består av 7 deler med vedlegg: 
Del 1 – Organisasjonsplan, lover og grunnleggende retningslinjer for Gresvik IF, med vedleggene: 

Del 2 – Fotballavdelingens retningslinjer 

Del 3 – Håndballavdelingens retningslinjer 

Del 4 – Barneidrettsgruppas retningslinjer 

Del 5 – Sykkelgruppas retningslinjer 

Del 6 – GIF-joggens retningslinjer 

Del 7 - Retningslinjer om baner, anlegg og hus 
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