
 

ÅRSBERETNING – FOTBALL,  2003 

 

 
Fotballstyret: 

Årets fotballstyre har ikke hvert fullbesatt. 

Klubbens hovedleder, Tormod Hermansen, har fungert som fotballeder, 

med hjelp fra andre i hovedstyret der det har hvert nødvendig. 

Byprosjektansvarlig: Tommy Meyer 

U-11 leder:                Einar Kristiansen og Roar Hansen, har i samarbeid ivaretatt dette. 

U-7   leder:                Eilev Pettersen 

Senior repr:               Tommy Sporsheim 

Trenerkoordinator:    Vidar Kristoffersen 

 

Fungerende fotballeder har etter beste evne forsøkt å ivareta oppgavene som har påløpt. 

U-11 representantene Einar og Roar, har møtt i hovedstyret. 

Senior, U-11, U-7 representantene har ivaretatt sine oppgaver og gjøremål. 

 

Organisasjon: 

GIF fotball har i 2003 hatt ca.330 aktive spillere i sving, fordelt fra yngste knøtt til de mer 

etablerte old boysene. 

Det er ikke avholdt rene fotballstyremøter, men dialogen mellom fungerende leder, de andre i 

fotballstyret og på lagene ellers har hvert jevnlig og god. 

Hele fotballavdelingen har hatt tre fellesmøter, et tidlig på året, der det viktigste temaet var å 

få på plass et fulltallig fotballstyre, noe som ikke ble mulig, et møte før seriestart og et på 

høsten etter serieslutt. 

U-11 og U-7 har hatt sine møter, når det har hvert nødvendig. 

 

Representasjon: 

Tormod Hermansen har deltatt på møter i regi av Østfold Fotballkrets og FRID. 

Tommy Meyer har deltatt i arbeidsutvalget for Byprosjektet. 

Vidar Kristoffersen har deltatt på koordinator møter i Byprosjektet. 

 

 

Oppsummering: 

Som nevnt tidligere var det umulig å få et fulltallig fotballstyre på plass i år, men løsningen vi 

har hatt har fungert tifredstillende, ikke minst fordi engasjementet blant lagledere har hvert 

meget bra, de har utført det de skulle og vel så det. 

En åpen dialog mellom leder og de andre i fotballavdelingen har medført et godt samarbeid, 

derfor har det fungert rimelig bra gjennom hele sesongen. 

 

Kioskdriften har i år fungert bedre enn på lenge. Løsningen der årskullene fikk ansvar med å 

stille vakter og administrere dette selv har hvert meget bra. Det må bare fortsette på samme 

måten. 

 

Fotballens totale økonomi er også meget tilfredstillende, med et bra overskudd. 

Flere av lagene har stor omsetning og har hatt flere inntektsbringende tiltak som har styrket 

deres økonomi og gjort det mulig og delta på turneringer i Danmark og Sverige. 

 



 

 

Sportslig kan det oppsummeres med at GIF gjør det bra. 

I det ligger ikke først og fremst resultatene som bare gir seire, men vel så mye det sosiale 

arbeid som nedlegges i de forskjellige årsklasser, her er plass til alle, og alle har det bra. 

GIF kan være stolte av alle sine lag og de resultater de viser. 

 

Senior endte på 5. plass i 4. div. som betegnes som brukbart. 

Junior har stilt med to lag og klarte seg rimelig bra. 

Gutt stilte to 11-er lag og et 7-er lag, gode resultater og plasseringer i både serie og cuper. 

Semifinale i vårcupen med tap og KM 7èr innendørs seier må nevnes. 

Smg.89, stilte 2 lag, og oppnådde rimelig bra resultater. 

Smg.90, vant serien med begge sine lag, vant Stene Stål Cup og tok 2. plass i vårcupen. 

Lillegutt med sine 5 lag i to årsklasser har opplevd både tap og seire, mange ivrige spillere. 

Knøtt har deltatt med 6 lag i to årsklasser, her er spillegleden og iveren på topp. 

 

Byprosjektsamarbeide fungerer bra og vi har hatt hele 7 guttespillere innom bylaget og 3 

spillere på FFK`s juniorlag. 

 

  

GIFCUP ble nok engang en suksess for oss. Her deltok hele 91 lag, fra nær og fjern. 

Tilbakemeldingene var kun positive, honnør til samtlige som gjorde dette mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

For GIF-fotball 

Tormod Hermansen 


