
Gresvik Idrettsforening - 

Hovedstyrets beretning for 2007 

 

Hovedstyret har i perioden fra 26/2-07 til 25/2-08 bestått av: 

Kjetil Føreid (leder), Wenche Winther (nestleder), Ingrid M. Sandrud 

(kasserer), Svein Thoresen (sekretær), Jan Simensen (styremedlem), Roar 

Hansen (styremedlem fotball), Morten Helminsen (styremedlem håndball), 

Elisabeth Paulsen (styremedlem BIG) 

Kontrollkomiteen har bestått av Vidar Gøtz og Einar Kristiansen 

Daglig leder (ansatt) har vært Torfinn Jensen og engasjert revisor har vært 

Toverud Revisjon A/S. 

Gresvik IF har i dag totalt  838 registrerte medlemmer, hvorav 407 i 

fotballavdelingen, 124 i håndballen og 142 i barneidretten. I tillegg har 

foreningen 83 trenere, lagledere og tillitsvalgte og 82 passive medlemmer.      

 

Styrets arbeid 

Hovedstyret har i perioden hatt 11 styremøter og et ekstraordinært årsmøte 

for å behandle økt låneramme til kunstgress-prosjektet. Hundrevis av saker er 

blitt behandlet og referert og det har nok en gang vært et år preget av stor 

aktivitet. Av saker som har hatt stor betydning for foreningens drift, vil 

hovedstyret bemerke følgende: 

Automatinntektene har forsvunnet 

Fra 1. juli 2007 fikk Norsk Tipping enerett på automatdriften her i landet og 

dermed forsvant også foreningens overlegent viktigste inntektskilde.  Vår 

økonomi er sunn etter flere års god drift og styring, men dette må ikke bli 

noen sovepute for oss fremover. Vi må belage oss på tøffere tider og kan bli 

nødt til både å redusere utgifter og forsøke å øke inntektene. Begge deler kan 

bli vanskelig, men vi må være forberedt på å ta diskusjonen om dette. 

Bytte av daglig leder 

Mot slutten av fjoråret sa daglig leder Torfinn Jensen opp sin stilling for å gå 

tilbake til bransjen han har sin vesentligste arbeidserfaring ifra. Vi beklager at 

Torfinn slutter, takker ham for innsatsen han har gjort i Trondalen og ønsker 

lykke til i ny jobb. Som ny daglig leder er ansatt nåværende håndballeder 

Morten Helminsen og vi ønsker på samme måte ham til lykke med jobben i 



GIF. Vi er spesielt glad for at vi i en god søkerbunke fant ny daglig leder i våre 

egne rekker. I forbindelse med skiftet har hovedstyret diskutert 

rammebetingelsene for jobben som daglig leder. Vi er blitt mer opptatt av vår 

arbeidsgiverrolle og at vi fremover må ytterligere prioritere daglig leders 

fysiske arbeidsmiljø som kontorforhold, ventilasjon og bedre datautstyr. 

Ny kunstgressbane 

Planleggingen av ny kunstgressbane i Trondalen har kommet et vesentlig steg 

videre i 2007 ved at Fredrikstad kommune nå har nesten alt det formelle og 

praktiske klart for en anleggsstart fra sommeren 2008. Men egenandelen som 

kreves fra klubbene har økt betydelig i denne prosessen og et ekstraordinært 

årsmøte 19. februar i år ga sin aksept for å øke vår låneramme fra en million til 

1,8 millioner kroner. Sett i sammenheng med bortfall av automatinntektene, 

stiller dette store krav til stram økonomisk drift. Hovedstyret mener derfor det 

er viktig at alle i klubben tar innover seg den økonomiske situasjonen og vil 

være med på en diskusjon om hvordan vi skal finansiere oss selv i fremtiden. 

Bytte av utstyrsleverandør 

Vår utstyrsavtale med Scantrade/Nicolaysen Sport og Fritid utløp i 2007 og 

førte til en diskusjon innad i klubben om den skulle fornyes eller om vi skulle 

bytte leverandør. Etter en grundig intern saksbehandling med stor vekt på 

innspill fra håndball- og fotballavdelingen, besluttet vi å inngå en ny 

utstyrsavtale med Aristokraten. 

Boligutbygging i Trondalen 

Gresvik IF ble tidlig i fjor høst varslet om konkrete planer for en storstilt 

boligutbygging i Trondalen. I tillegg til grøntområdet øst for klubbhuset som 

er regulert til boligutbygging, ønsker grunneier å bebygge også LNF-området 

sør for grusbanen med boliger. Planene har store konsekvenser for vår 

forening og vår daglige drift. Vi reagerer spesielt på forslaget om å legge om 

veien inn til Trondalen slik at deler av fjellet som er tribunen i Trondalen må 

fjernes. Foreningen har reagert skriftlig både overfor grunneier og 

arkitektfirmaet han har engasjert og har varslet lokalpolitikere om vårt syn på 

utspillet. I tillegg har vi hatt et møte med grunneier og arkitektfirmaet der vi i 

klare ordelag ga uttrykk for at vi er sterkt imot planene om utbygging av 

området sør for grusbanen og omleggingen av veien til Trondalen. 

 

I tillegg kan nevnes andre saker som: 

# Klubbmedlemmer er opplært i bruk av hjertestarteren vi tidligere fikk. 

# Premieskap er montert i Gressvikhallen. 



# Garderobeanlegget i Trondalen er blitt rustet opp, blant annet med nytt lys. 

# En stor container plassert ved grusbanen har løst mange lagrings-

problemer. 

# GIF-cupen var nok en gang en stor suksess med rekord i antall deltagende 

lag og ga et pent overskudd til foreningens drift. 

# Klubben markerte 10. mars 2007 sitt 85 års-jubileum med en stor 

mottagelse i klubbhuset for en rekke inviterte gjester fra både idretten, det 

offentlige og andre relevante samarbeidspartnere. Styremedlem Jan 

Simensen imponerte med en egenskrevet prolog som gjennomgikk klubbens 

historie. 

# Klubben har oppdatert medlemsregisteret som nå er helt à jour. 

Foreningens hovedleder gjør ellers et svært godt arbeid med å vedlikeholde 

og ajourføre foreningens nettsider. 

# Gresvik IF har fra skifteretten i Fredrikstad fått melding om en 

testamentarisk gave på 100 000 kroner fra Bent Taarup Jensen. Testator har 

ønsket at disse pengene skal brukes til ungdomsarbeide. 

 

 

For Hovedstyret 

 

Svein Thoresen  

Sekretær 

 

 

 

 

 



Gresvik Idrettsforening - 

Barneidrettsgruppens beretning for 2007 

Barneidretten i Gresvik IF består av følgende grupper: 

 Gutter -99 Rød/Hurrød 

 Gutter -00 Rød/Hurrød 

 Gutter -00 Slevik 

 Jenter -00/-01 Rød/Hurrød 
 

Til sammen er det rundt 100 barn som deltar på de respektive gruppene.  

Jenter -99 har også mange jenter med, men etter årsskiftet valgte de å stå under 

fotball- og håndballavdelingen. 

I år har alle hatt treningstid på Gressvik ungdomsskole, da Slevik ikke har noen 

gymsal for øyeblikket. Det har blitt brukt litt mer penger enn ellers på å kjøpe inn 

utstyr til kassa vi har stående der nede. Kassa i seg selv er ikke optimal til sitt formål, 

i tillegg til at noen av elevene ved skolen har sett sitt snitt til å bryte den opp for så å 

stjele innholdet. Dette er rettet på ved å flytte kassa til et annet sted, samt at det skal 

bygges en annen, mer solid kasse. 

Hovedmålet er å skape en interesse for fysisk aktivitet og idrett, der allsidighet og 

variasjon står sentralt. Et ”lekende” miljø som prøver seg innen forskjellige idretter. 

Gruppene deltar ellers i forskjellige aktiviteter/turneringer rundt i distriktet, det være 

seg fotball, håndball, og andre utfordringer og opplevelser. 

Her får også instruktørene sin heder for utmerket innsats gjennom semesteret. 

Vi har gjennom året merket savnet av en barneidrettsleder, noe også både fotball- og 

håndballavdelingen har gjort. Målet for neste år må jo være å få tak i en person som 

kan engasjere seg i dette vervet. Som fagansvarlige har vi hatt hendene fulle, 

samtidig som vi har måttet utføre lederens oppgaver. I det lange løp er det ingen som 

er tjent med en slik ordning, så vi håper at dette vil endre seg fremover. 

Undertegnede vil gjerne benytte anledningen til å takke alle ledere/trenere, utøvere 

og foreldre som har stilt opp gjennom året. 

Så avslutter vi med å takke for oss som fagansvarlige, og håper at Gresvik IF får 

noen nye ivrige sjeler til å stille opp for klubben videre. 

 

For Barneidrettsavdelingen 

Cathrine Andreassen   Elisabeth Paulsen 

Fagansvarlig     Fagansvarlig 

 



Gresvik Idrettsforening - 

Håndballavdelingens beretning for 2007 

 

Håndballstyret har i 2007 bestått av: 

Morten Helminsen   leder 

Heidi K. Hauge   sekretær 

Trond Kristiansen   lotteriansvarlig 

Hans Petter Fallang   dommerkontakt til august 

Jan Egil Vik    styremedlem 

Tommy Brevik   treningskoordinator 

Styret fikk ikke fylt vervet som arrangementsansvarlig i 2007, men vi har fått hjelp av 

Pål Gjermundsen,  i forbindelse med oppsett av arrangementene og Trond 

Kristiansen med oppfølging av arrangementene i hallen. 

Styret har avholdt 1 trenermøte, 2 styremøter og 9 lagledermøter i 2007. 

Møtene har fungert greit og det har vært bra oppmøte fra lagledere/trenere. 

Vi har avholdt tapekurs og hjertestarterkurs for lagleder og ledere i håndballen. 

Hovedsaker på møtene har vært fokusert på økonomistyring i lagene, kioskdrift i 

Gressvikhallen, fordeling av treningstider, dommersituasjonen, samarbeid med 

Fredrikstad Ballklubb, arrangementer og påmeldinger til serier og cuper.  

Oversikt over økonomien pr. 31/12-07 viser at lagene stort sett har en god 

økonomistyring.  

Kioskdriften har fungert bra med dugnadsarbeid fra lagene. Overskuddet var på kr 

110 000,- i 2007, det er vi fornøyd med. Fordelingen av overskuddet har vært mellom 

håndballadministrasjonen og lagene. Vi har utstyrt kiosken i hallen med flatskjerm og 

komfyr. 

GIF håndball har hatt 5 dommere + 4 barnekampledere i sesongen.  

Det har blitt arrangert en god del arrangementer i hjemmehallen vår og dette har 

fungert bra. 

Lagene stiller med folk i sekretariatet og ved inngangskassen. Nå håper vi tribunen 

ikke er så langt unna. Det er til tider trangt om plassen for publikum. 

 

 



Vi har fra høsten 2007 stilt lag i følgende årsklasser: 

G96  1 lag 

J96/J97 2 lag 

J95  2 lag 

J94  2 lag 

J93  1 lag 

J90  1 lag 

Senior  1 lag 

Rent sportslig, så har vi valgt å nevne: 

 J89 som sluttet april 07 ble cupmestere i NHF Region Øst Umbro cup 

 J93 2.plass i Fredrikstad Cup 

 J93 2.plass Potatiscup Sverige 

 Gresvik håndball har blitt vennskapsklubb med Allingsås HK i Sverige, det 

åpner opp at alle lagene i Gresvik kan reise ut av landet og til deres 

Potatiscup. 

 Alle lag har vært påmeldt til Fredrikstad Cup i pinsen og Gilde Cup i 

september. De tre eldste aldersbestemte lagene har også deltatt i Umbro Cup 

i regi av Region Øst. 

For at GIF håndballstyre skal fungere optimalt, bør alle vervene i styret fylles med 

motiverte kandidater. Styret opplevde i 2007 at vi fikk snudd resultatet helt og at vi 

har et overskudd. Det er vi kjempe fornøyd med. Samarbeidet med ny 

treningskoordinator har fungert meget bra. Det samme har samarbeidet med daglig 

leder og hovedstyret i GIF. Vi vil rette en stor takk til daglig leder Torfinn Jensen for 

et godt samarbeid i 2007 og samtidig ønske han lykke til i ny jobb. 

Leder velger å takke for seg etter 2007 pga overgang til daglig leder stillingen i 

Gresvik.  

Ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet for en god håndballavdeling! 

 

For styret i håndballavdelingen 

Heidi K. Hauge 

sekretær 

 

  



Gresvik Idrettsforening - 

Fotballavdelingens beretning for 2007 

 

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:   Møtt etter behov. 

Repr. Senior:   Knut Guldbrandsen 

Repr. Damelag:   Linda Guldbrandsen 

 

Organisasjon: 

GIF fotball har i 2006 hatt ca 400 spillere i aktivitet på sine lag, dette innbefatter 

spillere på lag fra yngste knøtt til Old Boys. 

Fotballstyret har avholdt 11 styremøter og det har også vært avholdt 2 lagledermøter 

og 1 trenermøte 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. 

I mangel på trenerkoordinator har Roger Syversen og Harald Nygaard deltatt på 

Byprosjektets koordinatormøter. 

 

Oppsummering av sesongen 2006. 

Adm/Drift 
Kioskdriften kan vel sies å ha fungert tilfredsstillende, ordningen med at hvert årskull 

har ansvaret for sine måneder går greit. 



Vi hadde håpet på et bedre overskudd i kiosken men er fornøyd med resultatet. 

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 sesong med litt varierende resultater. 

Senior A klarte ikke å unngå nedrykk og spiller dermed i 4.divisjon i sesongen 2008. 

Senior B rykket også ned, men på grunn av liten spillerstall stiller ikke Gresvik B-lag i 

sesongen 2008. 

Vi håper at dette endrer seg før sesongen 2009. 

Vi vil passe på å gi en spesiell honnør til Morten Johannessen for et meget bra arbeid 

rundt vår senioravdeling , ikke bare som trener men en pådriver for å holde hjulene i 

gang på dette nivået..  

I de aldersbestemte klassene er det som vanlig stor aktivitet og mange lag. 

Når det gjelder sesongen 2006 har GIF stilt med følgende lag i de aldersbestemte 

klassene: 

Junior:  2 lag 

Gutt:    2 lag 

Smågutt 14:  2 lag 

Smågutt 13:  2 lag 

Lillegutt 12:  4 lag 

Lillegutt 11:   4 lag 

Knøtt:   6 lag 

Det har vært mange bra resultater blant lagene og vi kan kort nevne at både junior og 

guttelaget spilte seg frem til semifinale i årets Skaw-cup og endte dermed på 

tredjeplass. Smågutt 14 endte opp med seier i DnBNOR Intro-cup med finalespill på 

Fredrikstad stadion. 

Smågutt 13 vant sin avdeling i seriespillet. 

Old Boys har også vært i aksjon med 1 lag. 

GIF-cupen ble nok en gang 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 Byprosjektets sine 

lag både på smågutt, gutt- og juniornivå. 



I mangel av trenerkoordinator har Roger Syversen og Harald Nygaard representert 

Gresvik på trenermøter i regi av Byprosjektet. 

Nå har vi endelig fått ansatt en trenerkoordinator, Walther Luther, han har startet 

opp sitt arbeid og dette ser lovende ut. 

 

Med så 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. 

Det som vi savner er et engasjement mot verv administrativt (f.eks fotballstyret) i 

klubben, det faller mye på de samme personene og vi ønsker at flere tar sin del av 

denne jobben også. 

 

Uansett så sier vi 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 

 

 

 

 



Gresvik Idrettsforening - 

Baneutviklingskomiteens beretning for 2007 

 

Komiteen har i løpet av året ikke hatt noen formelle møter sammen, på grunn 

av at det ikke har vært nødvendig med noen plenumsmøter all den stund 

forarbeidet til kunstgressprosjektet er gjort og Fredrikstad kommune nå i 

praksis har overtatt anleggsansvaret. Komiteens leder Jan Simensen har 

imidlertid deltatt i relevante kontaktmøter med kommunen og 

prosjektledelsen.  

Komiteen ser med tilfredshet på at det initiativet som i sin tid ble tatt innenfor 

Gresvik Idrettsforening nå ser ut til å ende med en fiks ferdig kunstgressbane 

i Trondalen i løpet av 2008 - til halvparten av den kostnaden som ble anslått 

for et par år siden. 

 

For baneutviklingskomiteen 

Svein Thoresen 

Sekretær 

 

 

 

                         



Gresvik Idrettsforening - 

Husstyrets beretning for 2007. 

 

Gresvik Idrettsforenings Husstyre har i 2007 bestått av: 

Arve Paulsen, Gunnar Femtehjell, Dag Jostem, Einar Torgersen og Kåre 

Johansen. 

Husstyret har i løpet av året gjennomført diverse vedlikeholdsarbeider slik at 

Klubbhuset til enhver tid har en tilfredsstillende standard. 

Av arbeider utover vanlig vedlikeholdsarbeide som er gjennomført vil vi 

nevne: 

 Kiosk som er plassert på Grusbanen er malt utvendig, satt inn ny dør, 

samt reparert tak og lagt ny shingelpapp. 

 Deler av containeren på grusbanen er innredet med 5 ballskap og 5 

utstyrskap til bruk for lagene. Det er satt inn egen inngangsdør til ball-

/utstyrskapene på den ene kortveggen. 

 Garderobene i 1978 bygget er vasket (tak og vegger). Videre er gulvene 

i denne fløyen malt og klar for 2008-sesongen. Dommergarderoben i 

denne fløyen er pusset opp slik at den igjen kan fungere som 

dommergarderobe. 

 Det er foretatt jevnlig oppgradering av service, glass og bestikk til 

begge salene, slik at det dekker 70 personer i Stor Sal og 30 personer i 

GIF-Stua. 

 

Husstyret har som mål at klubbhuset til enhver tid skal fremstå som 

”presentabel” for klubbens medlemmer og våre leietakere. Det er derfor 

viktig at klubbens medlemmer også tar vare på huset med inventar. 

 

For Husstyret i GIF 

 

Kåre Johansen 

Sekretær 

 



Gresvik Idrettsforening - 
 
Årsrapport Bane og anlegg 2007 

En ny fotballsesong er gjennomført på klubbens flotte anlegg i Trondalen.  
Bare 2 kamper har blitt utsatt på hovedbanen gjennom sesongen på grunn av 
mye nedbør, og dette ble gjort i samråd mellom DL og fotballstyret. 
Forholdene på hovedbanen har vært gjennomgående gode, til tross for at 
været i 2007 har vært preget av lange perioder, enten med mye sol og vind, 
eller bare mye nedbør. 
 

I juli ble det fraktet bort mer enn 50 % mer gress fra banen enn normalt. Dette 

pga jevn gjødseltilførsel og ekstremt med vann. 

I tillegg har vedlikeholdet vært preget av GIF sin 50 % eide traktor med FFK 

kun har vært i Trondalen 2 dager på våren, en dag til pinse og en dag på 

høsten. 

Rett etter sesongslutt i oktober ble det tilført jord på hovedbane, i målene, ved 

straffe felt og midt på banen. Dette ble selvfølgelig tilsådd for om mulig å få en 

så god start på 2008 sesongen som mulig. I tillegg ble det ettersådd i hele 

banens lengde fra senter i mål og 15 meter ut til hver side. 

Gresset har gjennom hele sesongen blitt tilført riktig mengde gjødsel, for at 

banen skal være i god vekst og så bra å bruke som mulig. 

På grunn av mye nedbør burde banen vært luftet og valset mer regelmessig, 

men det blir vanskelig når man ikke har plentraktor tilgjengelig. 

Ved hovedbanens nordøstre hjørne, ved nedgangen til ”kleva” har det blitt 

utbedret et stort sår i terrenget ved utløpet av overvannsledningen, rett inntil 

sykkelstien, som mange barn og unge ferdes. Dette synes jeg var meget viktig 

for at ingen skulle skade seg ved å falle ned i ”såret”. 

Treningsfeltet har også fått stor oppmerksomhet, det ble laget en ny vann-

ledning langs grusstien, for å gjøre vanningen så god å effektiv som mulig.  

Dette viste seg å være en langt lettere måte å få vannet på enn tidligere. 

I tillegg har det blitt tilført jord i alle sår og humper, men banen bærer nå preg 

av å ha ligget og ”ventet” på kunstgress prosjektet.  I verste fall ble dette gjort 

for å få et så godt treningsfelt som mulig hvis ikke kunstgresset kom i 2008 

heller. Her har det også blitt tilsådd i alle sår på feltet. Ellers har feltet fått god 

pleie med jevn gjødseltilgang.  Feltet har ikke blitt luftet i 2007, pga 

manglende tilgang på plentraktor. 

Rundt om på anlegget forøvrig har det også blitt tilført jord og plenfrø i de 

mest humpete grøntområdene, for lettere å holde dette nede med klipping.  



Det har blitt sprøytet rundt ballnett og gjerder. GIF ildsjelen Birger Olsen gjør 

en fantasisk jobb med rydding og klipping, og ikke minst vil jeg fremheve hans 

store iver etter å vedlikeholde alt av redskap og maskiner. En STOR takk til 

Birger for god hjelp gjennom sesongen 2007. 

Oppe på grusbanen har det blitt tilkjørt grus fra omliggende grushauger som 

gjennom vinter vedlikeholdet blir ”brøytet” ut fra banen.  Dette for at det skal 

bli så lite vann og is når dette fryser i ”vanndumpene” som mulig.  Banen har 

blitt vedlikeholdt så godt som mulig til tross for en merkelig vintersesong, med 

mye nedbør og raskt skiftende temperaturer, fra +5 gr og mye vann til –4 i 

løpet av få timer. 

I tillegg har det blitt grøftet fra semmentkummen i sydvestre hjørne og 

sydover mot et naturlig overvannsdike som kommer fra fjellene syd for banen.  

Her håper vi nå at vannet lettere vil renne ned i kummen og at vi får et mindre 

”basseng” bak målet i mot syd.  Lars Amund har skaffet frem rør og muffer til 

dette arbeidet. Stor takk Lars Amund for hjelpen. 

Det har også blitt ryddet opp ved grusbanen, masse gammelt skrot er fjernet, 

selv om det er mer igjen, dette for å få bedre plass til all redskap er samlet 

ved den grønne containeren, slik at det er lettere å brøyte snø nord mot 

sykkelstien. 

I tillegg har vi fått plass til den gamle GIF kiosken som nå er oppgradert med 

nytt tak, nye vindskier, ny dør og ny maling, Denne gjør nå tjeneste som 

oppbevaringsplass for masse utstyr. Dahle Transport fraktet denne gratis fra 

gamle Fredrikstad Stadion og til Trondalen. En takk til Dahle Transport for 

denne hjelpen er også på sin plass. 

Vi har også fått på plass til en 40 fots container, skaffet fram av Juniorlagets 

Tor Hermann Hansen. Guttene i husstyret har innredet denne med ball og 

utstyrsskap til 5 lag. Flott utført arbeide av Arve, Kåre, Dag og Gunnar. 

Containeren ble løftet gratis på plass av Ivar Pedersen hos Kynningsrud 

Kranutleie. 

Som DL i Gresvik IF gjennom 2007 sesongen, har det vært en glede å jobbe 

med Birger, Arve, Kåre, Dag og Gunnar i og rundt på området i Trondalen.  

Dere gjør og har gjort en kjempejobb både sent og tidlig for barn og unge 

gjennom sesongen, I tillegg har det vært flott å samarbeide med håndballeder 

Morten og sekretær Heidi, det samme kan sies om Fotballeder Roar Hansen 

og nestleder Eilev Pettersen, og ikke minst Hovedleder i Gresvik IF, Kjetil 

Føreid. En stor takk til dere alle fra DL. 

Torfinn Jensen  

Daglig leder og banemester 


