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Fotballstyre og lagledermøte 7.april 2014 
 
Kort info fra daglig leder Helminsen 

- GIF-Guiden er oppdatert og ligger lett tilgjengelig på gresvikif.no (se fanen 
”om gresvik”. 

- Samtlige trenere/lagledere i GIF skal avlevere politiattest hvert 2. år. Gjøres 
fra og med i år. Dette gjelder de med ukentlig kontakt med barna. Skjema 
ligger i GIF-guiden. 

- I år skal det spilles 5-, 7-, 9- og 11-fotball. 9-fotball er lagt opp til å spilles på 
tvers med full bane. 

- GIF-cupen vurderes avviklet i sommer, med mulig satsning på fotballskole 
istedenfor.  

o Her ønskes det snarlige tilbakemeldinger på reaksjoner og tanker 
 
Kvalitetsklubb, ved Arnie Johannessen 

- Kvalitetsklubb er et måleverktøy for at den enkelte klubb skal kunne bli 
bedre 

- Klubben, ikke treneren, bestemmer hvordan klubben skal driftes og tilby av 
innhold til lagene. 

- Eksempelvis ha en fast person som er ansvarlig for å ta imot og jobbe med 
6-årslag for å sette standard og aktivisere flest mulig foreldre. Vellykket i 
KFUM bl.a. 

- Måles på aktivitet, kompetanse, organisasjon og verdiarbeid 
- Klubbene må melde interesse ila april 

o Søknadsfristen er satt til 20.mai 
 
GIF Fotballskole 

- Hovedsponsor er landet, legger i 15.000,- som sørger for bl.a mat, t-skjorter 
m.m. 

- Det skal også kjøpes inn 100 baller til deltagerne (ikke til hver) 
- Trengs 1-2 voksne per lag, per dag 
- Gjelder årskull 2002-2007 
- Prisen settes til 750,- per barn 
- Det settes et dugnadsbudsjett til gutt/juniorspillere på 10.000,- for arbeidet 

de utfører 
- Vi arrangerer visning av en VM-kamp (England om mulig) på storskjerm 

en/flere av dagene 
 
Treningstider 

- sende inn forslag innen 22.april 
 
Kiosktilbudet 

- Det skal tilbys sunnere mat i kiosken gjennom et nytt samarbeid. Forsiktig 
start i år, full fres fra neste år 

 
Lagleders rolle og utstyr til laget 

- Helminsen setter opp en liste til neste møte 
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- Hver enkelt lagleder samler inn tilbakemeldinger fra laget sitt til neste møte. 
Send gjerne inn i forkant 

- Køllis samler inn prislister på utstyr fra Ziplatti. Hvert lag skal få 2 dresser til 
lagledere 

 
Vurdere egenimport av klubbklær til GIF 

- Det settes ned en gruppe som ser nærmere på mulighetene 
- Avtalen med Ziplatti går ut 2016, arbeidet må være godt i gang før dette 

 
 
 
 

Rune Solbrekke 


