
Årsberetning bygg/bane/anlegg 2012 
 

Bygg 
Det meste som har vært gjort på klubbhuset i denne perioden har vært utført av husstyret i Gresvik 
IF.  
Husstyret 2012 har bestått av; Arve Paulsen, Gunnar Femtehjell, Kåre Johansen, Dag Jostem og 
Einar Torgersen 
 
I året som har gått har husstyret oppgradert store salen. Taket er malt og veggene beiset, slik at 
panelen fremstår lysere. Vi valgte også å bytte lampene i salen, og det ble utført av Roar Hansen 
fra Storm Elektro. 
I 2012 fikk også klubbhuset et nytt strøk med maling av Husstyret. I den forbindelse ble det 
oppdaget en del råtne planker som også ble byttet. 
Storm Elektro har bygd om alle strømtavler (sikrings-skap) slik at de nå har automatsikringer og er 
godkjent av offentlige myndigheter. 
 
I løpet av perioden har husstyret også utført forefallende arbeid på klubbhuset som enkelt 
snekkerarbeid, vask og rens av nedløp med mer. 
 
GK har utført vedlikehold av ventilasjonsanlegget, og Thomas Thorbjørnsen fra Gressvik rør er vår 
husrørlegger, og har hjulpet oss mye uten å fakturere for alt! 
 
Bane/Anlegg 
Året 2012 har vært utrolig flott i forhold til banene i Trondalen. Med en mild og fin vinter var 
kunstgressbanen åpen og i bruk hver eneste dag gjennom starten på året. Man må påregne at 
kunstgressbaner kan være glatte om vinteren, men banen var ikke verre enn at samtlige planlagte 
treningskamper gikk som normalt! 
Kunstgressbanen fikk på våren påfyll av 5 tonn med gummigranulat, lagt ut av seniorgruppa. Dette 
hjalp noe, men det burde nok vært fylt på mer, siden gresset er vanskelig å få til å stå oppreist! 
Siden vi hadde den fine og milde vinteren ble det forventet rekordtidlig gressbane i Trondalen i 
2012. Takket være en sen kuldeperiode på natt-tid, kom ikke vekstsesongen i gang, og gressbanen 
åpnet derfor senere enn normalt, og ingen lag var på gress før i starten på mai. Etter dette var vi 
heldige med vær og vind, og gressbanen var i en meget bra forfatning frem til GIF CUP. Helgen med 
GIF CUP ga oss noensolide regnskyll, som gjorde at banen fikk litt juling, men dette rettet seg raskt, 
og banen ble holdt åpen frem til serieslutt! 
 
Undertegnede har også i 2012 fått hjelp av Tormod Hermansen. Tormod har hjulpet til med 
ettersåing og lufting.  
Sent i 2012 tok Tormod også tak i vinterdrift av kunstgresset. Denne hjelpen var uvurderlig!! 
 
Birger Olsen lar seg heller ikke stoppe, til tross for nå 82 fylte år, og hans daglige innsats er 
uunnværlig. Birger sørger for at Trondalen skal være et pent sted å komme til, gjennom sin innsats 
med gressklippere og motorsag.  
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