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Perioden fra 2007 til 2011 kan beskrives som en god veksttid for Gresvik Idrettsforening 

kombinert med noen store utfordringer i forhold til økonomi, banekapasitet og den fremtidige 

utformingen av Trondals-området. Samtidig har perioden vært preget av overgang fra 

papirbasert foreningsdrift til stadig mer digitalisering, for øvrig i likhet med utviklingen ellers 

i samfunnet. 

 

Foreningen ble hele denne perioden ledet av Kjetil Føreid, mens æresmedlem Jan Simensen 

også har sittet i styret som vanlig medlem i alle disse årene. Når det gjelder den øvrige 

sammensetningen av styrene i perioden, henviser vi til foreningens nettsider der alle referater 

år for år er samlet, inkludert alt som har med årsmøtene å gjøre. 

 

For denne perioden trekkes spesielt frem følgende: 

 

ØKONOMI 

Gresvik Idrettsforening har stort sett alltid vært preget av sunn og nøktern drift. Foreningen 

hadde frem til 2007 og de første årene etterpå en egenkapital på over en million kroner og 

årlige driftsoverskudd. Fra sommeren 2009 forsvant imidlertid ordningen med inntekter fra 

spilleautomater og dette innebar store utfordringer for foreningen. Etter en stund innførte 

myndighetene ordningen med at en prosentvis andel av tippeomsetningen ble tilbakeført 

idretten gjennom grasrot-ordningen. GIF har i alle år jobbet bra med å få flest mulig spillere 

til å velge GIF som sin støtteklubb og dette har gitt stabile inntekter. Likevel er ikke 

grasrotpengene i nærheten av å erstatte de inntektene vi i sin tid fikk fra spilleautomatene. 

 

KUNSTGRESSBANEN 

6. november 2008 ble kunstgressbanen i Trondalen åpnet med at Jan Simensen tok det første 

symbolske sparket på ballen før våre rekrutter overtok og spilte flere kamper. Banen har gitt 

oss en veldig kapasitetsøkning, ikke minst i vinterhalvåret. Samtidig sitter vi og betjener et 

stort lån og dette presser likviditeten i klubben. Banen kom i sin tid på drøye seks millioner 

kroner og GIFs andel ble til slutt 1,677 mill. kroner. Gjennom stram økonomistyring klarer vi 

å holde våre økonomiske forpliktelser og sett i ettertid har vi ikke registrert en eneste klage på 

at banen i sin tid ble bygget.  

 

BOLIGUTBYGGING I TRONDALEN 

Foreningen ble tidlig i perioden presentert for planer om en storstilt boligutbygging i 

Trondalen. Vi reagerte kraftig på dette, både fordi det var foreslått en veiløsning som i praksis 

ville splitte hele vårt område og planene for øvrig ville bygge oss «inne». Gjennom en 

langvarig dialog med utbygger, fikk vi endret veiplanene og vi gikk til slutt med på å si ja til 

planene under forutsetning av en avtale om kompenserende tiltak for vår forening. Vårt 

samtykke var nødvendig for at utbygger kunne legge frem planene for politiske behandling i 



Fredrikstad kommune. Selv om vi i utgangspunktet ikke likte det vi ble presentert for, hadde 

vi reelt sett ingen maktmidler til å stoppe planene og hovedstyret mente derfor at det riktigste 

var å spille på lag med utbygger for å få best mulig vilkår for foreningen. 

 

WWW.GRESVIKIF.NO 

Foreningen har i perioden gjort en betydelig innsats for å digitalisere foreningens arkiv og for 

øvrig lage en webside med god design og stor funksjonalitet. Vår nettside fungerer nå både 

som en god servicesentral med masse aktuell «sanntids-informasjons» og ikke minst som en 

port inntil foreningens lange og spennende historie. I likhet med samfunnet for øvrig vil mer 

og mer informasjons fra foreningen komme på disse sidene. Dette er for foreningen den 

absolutt enkleste og rimeligste måten å komme ut med informasjons på. Samtidig oppfordrer 

hovedstyret alle medlemmene til aktiv bruk av siden slik at sidene blir det naturlige «navet» i 

foreningens drift. 

 

GIF-GUIDEN 

Gresvik Idrettsforening vil alltid være en breddeklubb som vil spille en aktiv rolle i arbeidet 

med å bygge trygge og gode lokalsamfunn. Våre visjoner, verdier og mål er uttrykt i en egen 

GIF-guide som er tilgjengelig på nettsidene våre. Denne guiden kan enkelt justeres og 

forandres. Som måldokument er GIF-guiden en milepæl fra denne perioden. 
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