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Velkommen til Barneidretten i Gresvik IF (GIF) 

Forord  
KLUBBHÅNDBOK del 4 er Barneidrettsgruppas (BIG) håndbok. Enten du er mor, far, pårørende, 

lagleder eller trener tror vi at du vil finne nyttige råd, tips og rutiner som du og barna har bruk for. 

BIG kalles i noen sammenhenger også Idrettskolen, men vi mener det samme.  

På www.gresvikif.no har vi lagt ut all informasjon om GIF og våre fire avdelinger. Her har 

Barneidretten sine egne sider, men glem ikke også å lese de bestemmelsene og rutinene som er felles 

for alle i GIF – uavhengig av avdeling eller gruppe. KLUBBHÅNDBOK del 1 er en fellesdel som de 

andre klubbhåndbøkene skal bygge på.  Disse ligger under linken <Om Gresvik>. 

Er det noe du savner og som du mener burde ha vært med i en slik håndbok, håper vi du tipser oss om 

det. Gresvik IF’s mailadresse er gress-i@online.no. 

Gresvik IF 
Gresvik Idrettsforening ble stiftet 12. mars 1922. Vårt formål er breddeidrett og å aktivisere barn, 

ungdom og voksne innen fotball, håndball, barneidrett og sykling. Medlemstallene går litt opp og ned, 

men ligger ganske stabilt på rundt 700 medlemmer. Vi har omlag 100 trenere, lagledere og 

tillitsvalgte. Til å ta seg av det administrative arbeidet samt ivareta baner, anlegg og klubbhus, har vi 

ansatt en daglig leder på 100 % basis. Han heter Morten Helminsen og treffes som regel i Trondalen 

eller på telefon 932 78 333. 

GIF skal i størst mulig utstrekning legge forholdene til rette for at barn og ungdom skal kunne dyrke 

primært fotball, håndball og sykkel, men også andre idretter i god barneidretts ånd. Det er en 

prioritert oppgave at gjeldene regler for barneidrett blir oppfylt. 

GIF har som mål å være en medvirkende oppdragende faktor i nærmiljøet som sammen med 

hjemmene skal forsøke å gi de unge positive og verdifulle holdninger. 

Vi i GIF er stolte av det som er bygget opp i Trondalen. Et stort klubbhus, en kunstgressbane med 

flomlys, en stor gressbane, en grusbane med flomlys og en asfaltert håndballbane. Sykkelgruppa har i 

2015 bygget et flott ferdighetssenter for sykkel, finansiert av Sparebankstiftelsen. I tillegg har vi 

en stor garasje, kiosk, to traktorer og en masse utstyr.  
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