
ÅRSMELDING – FOTBALL  2005. 
 

Fotballstyret :  
Fotballstyret har bestått av følgende personer : 
 
Leder :    Roar Hansen 
Nestleder :    Eilev Pettersen 
Sekretær :    Svein Thoresen 
U-11 leder :    Einar Kristiansen 
U-7 leder :    Jens Adolfsen 
Repr. Old Boys :   Øyvind Hermansen (Møtt etter behov) 
Repr. Senior  :   Terje Karlsen 
Trenerkoordinator :   Torbjørn Lerfald/Alexander Olsen 
 
Organisasjon : 
GIF fotball har i 2005 hatt ca 340 spillere i aktivitet på sine lag , dette innebefatter 
spillere på lag fra yngste knøtt til Old Boys. 
Fotballstyret har avholdt 12 styremøter og det har også vært avholdt 1 lagledermøte 
og 2 trenermøter for hele fotballavdelingen. 
 
Representasjon : 
Roar Hansen har deltatt på møter i regi av Østfold Fotballkrets . 
Eilev Pettersen har vært GIF’s representant på møter i regi av Byprosjektet. 
Torbjørn Lerfald/Alexander Olsen har deltatt på Byprosjektets koordinatormøter. 
 
Oppsummering av sesongen 2005. 
 
Adm/Drift 
Kioskdriften har også i år som i fjor fungert tilfredsstillende , ordningen med at hvert 
årskull har ansvaret for sine måneder går veldig greit. 
Økonomisk sett klarer lagene seg bra og er ansvarsfulle vedr. årskullenes budsjetter 
og regnskap. Det legges ned mye jobb rundt lagenes økonomi , med bl.a. dugnad , 
lotteri o.s.v.  
 
 
Sportslig :  
Generelt må vi si at dette har vært en vellykket sesong som også i år endte med 
opprykk , denne gang B-laget senior fra 6 til 5 divisjon. 
Fotballstyret vil få benytte anledningen til å gratulere alle spillere på B-laget med 
opprykket . 
A-laget gjorde også en bra figur i sitt første år i 3.div. Vi merker godt at nivået er en 
divisjon høyere , dette gjelder både sportslig og økonomisk. 
A-laget kvalifiserte seg også til første runde i NM og i første runde møtte vi FFK i 
Trondalen.  
En flott prestasjon å kvalifisere seg til første runde , motstanden ble nok litt for tøff 
mot et Tippeliga –lag  og det endte med tap 3-1 etter en bra kamp av Gresvik. 
Opplegget rundt kampen var også veldig bra , alt i alt en opplevelse både for spillere 
og publikum. 
 



Vi vil passe på å gi en spesiell honnør til Morten Hanssen for et meget bra arbeid i 
sitt første år som trener for vårt A-lag.  
 
I de aldersbestemte klassene er det som vanlig stor aktivitet og mange lag. 
Nytt i år har vært et jentelag i klasse 13/14 år, som har spilt 7èr fotball. 
Det er gledelig at jentene kommer på banen igjen. 
Når det gjelder sesongen 2005 har GIF stilt med følgende lag i de aldersbestemte 
klassene : 
 
Junior :  2 lag 
Gutt :    3 lag 
Smågutt 14 :  2 lag 
Smågutt 13 :  2 lag 
Småjente 13/14:   1 lag 
Lillegutt  12 :  4 lag 
Lillegutt  11 :  2 lag 
Knøtt :    6 lag 
 
Det har vært mye bra resultater blant lagene og vi kan kort nevne smågutt 14 med 
flere fine resultater i diverse turneringer bl.a  seier i Stene Stål-cup. 
Old Boys har også vært i aksjon med 1 lag . 
GIF-cupen ble nok engang arrangert med stor suksess i august , ikke minst på grunn 
av en stor dugnadsinnsats av foreldre og foresatte. 
 
Gresvik IF har også i denne sesongen vært godt representert på Byprosjektet’s sine 
lag både på smågutt, gutt- og juniornivå. 
Vi har også byttet trenerkoordinator i løpet av sesongen, Alexander Olsen har 
overtatt denne rollen etter Torbjørn Lerfald som ønsket avløsning. 
Vi ønsker Alexander lykke til i jobben .  
 
Med  stor aktivitet og mange lag i aksjon kreves det et stort apparat for å få dette til. 
Fotballstyret vil derfor gjerne få  takke alle spillere , trenere , lagledere og andre  som 
stiller opp for lagene, dere legger ned en stor innsats. 
Dette flotte arbeidet gjør igjen sitt til at Gresvik IF er en klubb som gjør det bra både 
på og utenfor banen . 
Resultatet blir også at  Gresvik IF er en god klubb å være medlem av. 
 
Så igjen : TAKK FOR INNSATSEN  og 
vi håper alle ønsker å være med videre og fortsette det flotte arbeidet som blir gjort. 
 
 
 

For fotballstyret i Gresvik IF 
 

Roar Hansen 


