
Gresvik Idrettsforening – Hovedstyrets årsberetning for 2002 
 

Tillitvalgte Hovedstyret 
 

Hovedstyret har i perioden 28.01.2002 til 27.01.03 bestått av: 

 

Leder    Tormod Hermansen 

Nestleder   Dag Atle Jostem 

Kasserer   Bjørn Bagstevold (Ikke valgt) 

Sekretær   Wenche Winther 

Styremedlem   Jan Simensen 

Styremedlem, BIG  Jens Adolfsen 

Styremedlem, håndball Bjørn Erik Haugen 

Styremedlem, fotball  Tore Willy Paulsen 

Styremedlem, bane/anlegg Atle Henriksen 

Revisor   Einar Kristiansen 

 

Organisasjonsoversikt 
 

GIF har  i dag totalt 818 registrerte medlemmer, hvorav 158 på Barneidrett, 104 på håndball 

og 389 på fotball. I tillegg har klubben 167 medlemmer som ikke er aktive. Hovedstyret har 

hatt 12 styremøter. 

 

Arrangementer 
 

GIF feiret 80-årsjubileum 16. mars 2002 med mottakelse for spesielt innbudte. Det var 

utdeling av GIF’s jubileumsberetning til samarbeidspartnere og sponsorer. Alle lag fikk ekstra 

økonomisk bidrag til egen aktivitet/feiring av jubileet. 

 

GIF-CUP 

100 lag deltok i årets cup og det er ny rekord 

 

Foreningens halvårsmøte (håndballens årsmøte ) ble avholdt 2. mai 2002. Det vises for øvrig 

til egne beretninger for gruppene. 

 

Representasjon 
 

Jan Simensen er fortsatt deltaker i ”Lokalsamfunnsprosjektet”. 

Hovedstyrets medlemmer har deltatt i ”Byprosjektet”, møter, kurs og seminarer i regi av 

”FRID”, Østfold Fotball., Håndball- og Idrettskrets. 

 

Aktiviteter 
 

Barneidrett 

 

Aktiviteten rundt de yngste av medlemmene fungerer meget godt. Barneidretten har deltatt på 

Skogstrand IL sin minihåndballturnering, to lag i Fredrikstad Cup, GIF-CUP og Begby IL sin 

Romjulscup i fotball. De har også vært med på skøyteaktiviteter i Stjernehallen og det ble 

arrangert egen sommeravslutning i Trondalen med ulike aktiviteter. 



 

Nytt i år var utdeling av drakter. Stor stas for deltakerne og ikke minst viktig at både barn og 

foreldre tidlig identifiserer seg med idrettslaget. Det legges fortsatt vekt på at 

overgangen/samhandlingen med BIG og håndball/fotball skal skje på best mulig måte. I 

perioder vil barna delta begge steder. 

 

Sportslig aktivitet 
 

Håndball 

 

Håndballen deltok med 6 lag på Fredrikstad Cup. Vi har med 8 lag i seriespill. Håndballagene 

sliter med å få treningstider, men dette er nå forbedret ved at de har fått timer i Kvernhuset 

ungdomsskole. Se for øvrig egen beretning. 

 

Fotball 

 

Fotballen kan se tilbake på nok et aktivt år. Vi har ca 389 aktive fotballspillere fra ”Knøtt” til 

”Old Boys”. Samarbeidet med ”Byprosjektet” (FFK) med utveksling fra spillere på juniornivå 

fortsetter. ”Byprosjektet” vil også stille med egne treningssamlinger for jenter for å stimulere 

interessen. 

 

”Byprosjektet” har for øvrig kåret GIF sin guttetrener Arne Rino Bergli til årets 

ungdomstrener. 

 

Vi har fortsatt med to juniorlag i 2002, men dette er vanskelig å opprettholde på grunn av 

militærtjeneste og studier. 

 

Flere spillere fra Gresvik IF har deltatt på kretslag og diverse treningssamlinger. Dette gir nye 

impulser og ny giv for medlemmene. SKAW Cup i juli var et populært reisemål med stor 

deltakelse av både spillere og foreldre. 

 

Guttelaget vant for øvrig SÆBY-Cup i Danmark. Og sist, men ikke minst, ble Old Boys 

kretsmester i 7-fotball i Østfoldhallen. 

 

Det er jobbet godt med inntektsbringende dugnadsarbeids i fotballen. Se for øvrig egen 

beretning. 

 

Bane/anlegg/hus 
 

Det er også i 2002 gjennomført betydelige arbeid med vedlikehold av anlegget. Spesielt må 

nevnes grøfting, drenering og anlegg av ny gressbane på treningsfeltet (halvpraten). Ny 

traktor, ny maskin for gjødselspreding og merking, nye ballfangernett. 

 

Det er kjøpt inn ny mikrofon og forsterker til speakeranlegget. Ny TV og parkett er på plass i 

et nymalt klubbhus. Brannvernrapporten konkluderer med at alle forhold er tilfredsstillende. 

 

GIF jobber samtidig aktivt for å støtte byggingen av idrettshall på Hurrød. Behovet for 

treningslokaler innendørs er sterkt og en hall i nærmiljøet tror vi vil styrke idrettsgleden 

generelt for barn og ungdom i alle årsklasser. Ikke minst hva gjelder aktiviteter som 

tradisjonelt ikke ligger inn under dagens idrettslag. 



 

Økonomi 
 

80-årsjubileet markerte en klubb uten gjeld og med penger på bok. Overskuddet stort kr 

307.676,-. Se for øvrig kommentarer til regnskapet. 

 

Oppsummering 
 

Vi kan se tilbake på et år preget av stor aktivitet både sportslig og administrativt, og ikke 

minst hva gjelder store investeringer. 

 

Gresvik Idrettsforening er solid representert i distriktets råd og utvalg til tross for at det blir 

vanskeligere og vanskeligere å rekruttere ledere og tillitsvalgte. Det jobbes godt i alle lag, og 

samhold, allsidighet og moro er kjente begreper for våre medlemmer. En målsetting som det 

er viktig å holde fokus på i en ellers konkurransestyret hverdag. 

 

Det nedlegges enormt med tid og ressurser på idrettslaget fra engasjerte tillitsvalgte, foresatte 

og aktive. Hovedstyret vil takke for tid og engasjement – en ressurs som er helt nødvendig for 

at jubilanten kan fortsette sin evigunge og dynamiske tilværelse. 

 

Hovedstyret retter også en stor takk til våre sponsorer og alle andre som har bidratt til vekst 

og utvikling for klubben gjennom 2002. 

 

 

 

Gressvik 20.01.03 

 

 

 

Hovedstyret 
V
/ Tormod Hermansen 

Leder 


