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Sak 1, Godkjenne antall stemmeberettigede 
Antall stemmeberettigede: 

Antall med talerett: 

 

 

Sak 2, Valg av dirigent 
Valg av dirigent: 

Styret foreslår Lillian Ovell. 

 

 

Sak 3, Valg av protokollfører 
Valg av protokollfører: 

Styret foreslår Morten Helminsen. 

 

 

Sak 4, Valg av 2 representanter til å 

underskrive protokollen. 
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: 

Styret foreslår Kjetil Føreid og Susanne Hansen 



Sak 7 Forretningsorden 
 
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøte: 
 

FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER, utarbeidet av NIF. 

1. Gjennomføring av årsmøtet 
 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  
 
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av 
dirigenten.   
 
1.3 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  

- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel 
- For å stemme..   

- For å informere om at man forlater årsmøtet.   
-  For å melde fra om tekniske problemer.  

 
2. Taletid 
 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. 
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man 
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i 
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.   
 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 



3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.  
 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det 
leggs ut en lenke til avstemmingen i chatten.   
 
5. Protokoll 
 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll. 
 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
 
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.   

 
6. Annet 
 
6.1 Daglig leder har tale -og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
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Gresvik IF Fotball Årsberetning 2020 



01 Årsmøte i GIF - 
fotballavdeling 
 
28. januar 2020 kl. 18:00-19:00 

Sted: Teams 

 

Gruppen, ved styret i fotballavdelingen, 

avholder et årlig møte før årsmøtet i 
idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. 

Frist for årets møte ble fastsatt til 
31.01.21.  

 

Det årlige møtet skal1: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning. 

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, 
jf.§ 15 nr. 7. (fastsatt av hovedstyret) 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens 
aktiviteter til hovedstyret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 I henhold til LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 28.01.2020 består styret i 

fotballavdelingen av  

 Johannessen, Arnie 

 Martinsen, Karin P 

 Halvorsen, Eilen G 

 Johannessen, Morten 
 Hanssen, Morten 

 Frorud, Robert 

 Pettersen, Grete 
 Åsle, Tor Atle 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med 
senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets 
14.03.2016, §19 Grupper og komiteer, pkt.3, bokstav a og b 



02 Aktivitet i 
Fotballavdelingen 
 

GIF ekstra 

Gresvik IF arrangerer hver lørdag et 

ekstratilbud for fotballavdelingen. GIF 
ekstra er et tilbud for alle spillere, jenter og 

gutter, som vil ha mer trening utover laget 

aktiviteter. TK Joar Dahle er 
hovedansvarlig, men lagenes trenere deltar 

aktivt for å opprettholde god aktivitet med 

bra innhold. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2020 sesongen. 

 

GIF utvikling 

GIF er for en utvalgt gruppe spillere. Det er 

et evigvarende tema hvor grensen skal gå 
får å delta på denne gruppa. Vidar 

Kristoffersen er hovedansvarlig for 

aktiviteten og innholdet. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2020 sesongen. 

 

GIF keeper 

Keepertrening er et etterspurt tiltak i 

klubben. Vi har leid inn denne tjenesten via 
Samuel Drescher FFK i 2020. 

Tilbakemeldingene fra spillere og trenere er 

at dette har fungert bra i år. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2020 sesongen. 

 

GIF skole 

Fotballavdelingen har i 2020 opprettholdt 

SFO aktiviteten 1 dag i uken for elevene 
ved Rød Skole. Når det gjelder tilbud hos 

Hurrød har vi ikke hatt kapasitet til å 

videreutvikle dette i 2020.  

Vi har i videreført etterskoletid tilbud for 

ungdomsskoleelevene og også innført 

«kvikk Lunsj cup» på tirsdager for 09 og 
fredager for 07. Dette er lavterskeltilbud 

med enkel mat, leksehjelp og litt fysisk 

aktivitet. TK Joar Dahle er hovedansvarlig 
for denne aktiviteten, men får hjelp av 

noen «voksne» GIF karer. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2020 sesongen. 

 

 

  

 

GIF – «Bry-deg» 

GIFs fotballavdeling har i 2020 arrangert 
ett «Bry deg» arrangement på klubbhuset. 

Lasse Steve fra Politiet og «Mobbegeneral» 

Jan Christian Häckert gav oss et innblikk i 

utviklingen innen rusmiljøet og 
gjengdannelsen i lokalmiljøet. Vi inviterte 

spillere og ledere for 05, 06 og 07 

årgangen. Frode Hansen har holdt i denne 
samlingen. 

 

GIF utdanning 

I egen klubb har vi gjennomført delkurs 1, 
der 3 juniorspiller var deltagere. Ellers har 

vi hatt trenere på C-lisenskurs via NFF 

Østfold. Vi er godt innenfor 
Kvalitetsklubbkriteriene for 

trenerutdanning. 

 

 

 

 

 

 



Bysamarbeidet – FFK 

GIF har hatt spillere på samtlige bylag i FFK 

2020. 

Bysamarbeidsavtalen ble revidert høsten 
2020, og vi i GIF har kommet med våre 

synspunkter på denne avtalen. Vi har også 

arrangert en samling for ALLE årsklassene 

på klubbhuset der vi gikk igjennom 
Bysamarbeidsavtalen og fikk innspill fra 

trenere og lagledere som vi tok med oss 

videre. 
Vi har avholdt et møte mellom FFK og GIF 

der vi har drøftet våre tanker for fremtiden 

og FFK har kommet med sine innspill.  

Vi ser på muligheter for å mstyrke 
utviklingsarbeidet i GIF, og avventer 

tilbakemelding fra FFK mtp videre 

samarbeid. Nåværende avtalen løper inntil 
vi har blitt enige om veien videre.  

 

 

 

GIF Kvalitetsklubb 

Å være en av NFFs kvalitetsklubber 

betinger at klubbens fotballavdeling leverer 

etter gitte kriterier innen organisering, 
aktivitet, kompetanse og samfunn. GIF er 

fortiden klassifisert som nivå 1 klubb. 

              

 

 

GIF jenter  

Vi har nå en stor og aktiv 2007 gjeng som 

vi håper kan bli avgjørende for å øke 

rekrutteringen av jenter i fremtiden. Denne 
gjengen ble Kretsmestere i 2020, 

GRATULERER 

Det er også en gruppe for jenter 09/10, 

som ledes av Even Solerød. Denne gruppen 

øker i antall hele tiden, og har gått fra 9 til 

17 spillere dette året. 

 

GIF – Stjernelaget 

GIF har en fotballgruppe for spillere med 
funksjonsnedsettelse. Laget trener en gang 

pr uke i ballbingen. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2020 sesongen. 

 

 

GIF – Gressvikingen 

Gressviklingen ble i 2020 utgitt for fjerde 
året på rad. Det blir lagt ned utrolig mye 

jobb for å få ut dette flotte magasinet, og 

produktet gir oss som vi håpet på enormt 
god respons hos beboerne i vårt lokalmiljø. 

Frode Hansen er hovedansvarlig for 

magasinet, men har med seg gode hjelpere 

i bla Kjetil Føreid og mange gode GIF 
ambassadører.  

 

GIF - ballbinge 

3’er baner i en ballbinge er veldig 
utviklende for unge spillere, noe vår 

trenerkoordinator, Joar Dahle, har vært 

opptatt av i flere år. I 2019 har han og DL 
Morten Helminsen rullet ut deler av det 

gamle kunstgresset på parkeringsplassen 



uten for klubbhuset, og vi har fått låne en 

3’er bane for å teste ut konseptet. Her har 
GIFs Stjernelag og flere andre lag lekt seg 

gjennom sesongen.  

Vi har i 2020 gått til innkjøp av tre slike 

baner, slik at vi har fått byens første 

3’erbanepark.  

 

GIF Ullevål 

Ballhentere og flaggbærere på Ullevaal 

Stadion 

GIF har siden 2013 stilt som flaggbærere 

og ballhentere på Ullavaal stadion under 
landskamper og cupfinaler. I 2020 var det 

meningen at årgangene 2005, 2006 og 

2007 skulle deltatt på dette. 

Utgikk p.g.a Covid 19 

 

GIF dommere 

Uten dommere får vi ikke gjennomført 

fotballkamper. Gresvik Ifs dommeransvarlig 

Tor Atle Åsle kan melde om at klubben har 
følgende dommere:  

 Henrik Pettersen, 2 div,  

 Eilef Petersen dommer 6 div og 
linjedommer 4 div,  

Tor Atle Åsli veileder 3 div 

 Marianne Antonsen dommer 
aldersbestemt. 

 

GIF Nissefotball 

Utgikk p.g.a. Covikd 19  

 

GIF dagen 

Siden dette har vært et spesielt år 
bestemte styret og administrasjonen seg 

for å arrangere en hyggelig GID dag i 

Trondalen 16 juni. Samfunnet åpnet opp 
igjen en perioden fra 15 juni, så det gigg 

fint å ha alle spillere fra senior og ned til 

våre yngste i Trondalen til Spill-Øvelser – 
Frukt – Grilling – Boller og IS. 

Takk til alle ledere, samhandlingspartnere 

og alle dere som støttet oss i 
Facebookkiosken for en hyggelig dag. 

 

GIF Venners venner, GIF turneringer, 

GIF gåfotballturnering og GIF 
fotballskole 

 

Utgikk p.g.a Covdi 19 

 

Fotballstyret har i perioden Mars 2020 til 

utgangen av januar 2021 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Ma20-feb21 Arnie 
Johannessen 

Nestleder Ma20-feb21 Karin P 
Martinsen 

Adm lederSekretær Ma20-feb21 Eilen G 
Halvorsen 

Sportsligleder Ma20-feb21 Morten 
Johannessen 

Seniorleder Ma20-feb21 Morten Hanssen 

Ungdomsleder Ma20-feb21 Robert Frorud 

Trivselsleder Ma20-feb21 Grete Pettersen 

Dommer og Fairplay 
leder 

Ma20-feb21 Tor Atle Åsle 

  

Andre roller 

Rolle Hvem 
Informasjons og 

samfunnskontakt (50%) 

Frode Hansen 

Trenerkoordinator  Joar Dahle 

Spillutvikler  Vidar Kristoffersen 

Keepertrener FFK Keeper  

Fiks fotballkontakt Morten Helminsen 

Kvalitetsklubbansvarlig Arnie Johannessen 

Rekrutteringsansvarlig Morten Helminsen 

 

Styret har gjennom 2020 fortsatt arbeidet 

med å strukturere fotballavdelingen, styrke 

omdømmet og bygge grunnmuren for 
langsiktig utvikling.  

 

Styret har også gjennomført et 

styreseminar på Hankø, der vi startet 

planleggingen av 2021 sesongen. 

 

Lag og spillere 

Lag Antall spillere 

Senior Est 30 (42) 

Junior 30 (30) 

Gutter 2005 Est 15 (15)  

Gutter 2006 16 (18) 

Jenter 2007 23 (21) 

Gutter 2007 27 (36) 

Gutter 2008 10 (14) 

Jenter 2009 17 (9) 

Gutter 2009 35 (32) 

Gutter 2010 Est 20 (20) 

Gutter 2011 Est 20 

  

Totalt 243 

 

 
 

 

 

 
 



 

Drift av kiosk 
 

Inntekt fra kiosksalg er normalt en stabil 

inntektskilde for fotballavdelingen. I 2020 

har Covid 19 påvirket kiosksalget, men et 
speileslag på facebook gav 25 000 kroner i 

kassen.  

 
Ansvarlig for drift av kiosk i Trondalen er 

Anne Lundblad. 

 
 

 

 

Samhandlingspartnere 
 

Foruten god og selvstendig innsats med 

inntektsbringende tiltak hos hvert lag i 

klubben har Fotball admin gjennom 2020 
videreutviklet tjenester som GIF fotball 

som helhet tilbyr og yter det lokale 

næringslivet.  

 

 
 



04 Lagenes årsberetninger 

 

Herrer senior  

Spillere: 42 stk (A-B lag) 

Trenere: Mads Vallestrand, Jørgen Hansen 
Hastings , Ole Morten Pettersen  og Rune 
Solbrekke (B-lag) 

Lagledere: Terje Hansen, Morten Johannessen  

2020,har for Seniorlaget vært spesielt som 
samfunnet forøvrig. Vi hadde 3-4 treninger i 
uken frem til nedstegningen av Norge pga 
Corona i Mars . Vi hadde 2 Corona treninger i 
uka fra Mai til Oktober med bra oppmøte . 
Seniorlaget har hatt 1 sosial samling i løpet av 
året . Garderobe har vi ikke fått brukt etter 

Mars så det er noe vi savner .  Har mistet 3 
spillere pga Corona. 

 

 

Gutter Junior: 

1) Antall spillere som har vært en fast del av 

junior 1 og 2 i 2020 var 30. 

2) Sportslig har vi hatt en fin sesong 

GIF Junior stilte med lag i KM serien for første 

gang på mange år. Siden laget bare hadde spilt 

breddefotball i flere sesonger, var vi meget usikre 

på om laget ville holde KM nivået. Uansett var 

ønsket i spillergruppa å forsøke å løfte nivået. 

Det gikk over all forventning og gutta kvalifiserte 

seg til et A-sluttspill som aldri ble avviklet som 

følge av Korona-pandemien. Det ble levert flere 

sterke prestasjoner, særlig må nevnes en ellevill 

opphenting mot Spring/Jeløy og en sterk 4-0 seier 

mot Askim sitt meget gode juniorlag(samlingslag). 

Breddelaget hadde også en fin sesong, med fine 

kamper og masse spilleglede. Tabellplasseringer 

ble på nedre halvdel, men laget hadde bare 

jevnspilte kamper, slo topplaget og spilte mye 

uavgjort. Særlig hyggelig med breddelaget var at 

flere tidligere spillere som hadde sluttet fra -03 

årgangen kom tilbake etter flere år ute. 

Treningsoppmøte har vært flott gjennom hele 

sesongen og særlig moro var det å se utviklingen 

selv hos de eldste spillerne som vi dessverre bare 

fikk jobbe med i ½ til en sesong. De ivrigste likte 

også godt at vi økte treningsmengden fra to til 

fire økter i uka pluss eventuell kamp.  

Sesongen har selvfølgelig vært sterkt preget av 

korona, men oppmøte har vært jevnt høyt, selv i 

perioden hvor vi kun hadde «koronatreninger». 

Treningene greide vi å lage artige og flere av 

spillerne hadde nesten godt av koronatiden for å 

jobbe med finteknikken 😊 Det var selvfølgelig et 

savn at det var umulig med cup eller treningsleir. 

Det er 7 -01 spillere som blir overårige etter 

sesongen og ingen -04 som kommer opp, da de 

som var igjen av -04 kullet allerede var tatt opp. 

Tilknyttet laget som trenere var: 

Tore Martinsen hovedtrener 

Leif Ørjan Thingbø 

John Magnus Høyvik 

Sondre Bø 

Lagleder var: 

Thor Gjerløw, avløst på høsten av Espen Eldal 

Bedringspotensialet/opplegg: 

Bedringspotensialet vil særlig ligge på opplegget 

rundt laget i form av tilstedeværende/utøvende 

lagleder-oppmenn funksjon. Kommende sesong 

er vi pr dato bare meg som trener. Casper Frorud 

er med, men jobber masse kveld og i realiteten 

ser det veldig uforutsigbart ut. Espen Eldal 

uttøver lagleder funksjon, men bare på fjernbasis 

er ikke tilstede på feltet, her trengs det et 

apparat. 

 

 

Gutter 2005 

Spillere:  

Trenere: Raymond Hansen  

Lagledere: Øyvind Eriksrud 

 

Gutter 2006 

Trenere Anders Mikaelsen, Avni Kajtazi.  Lagleder 
Espen Midtfjeld.   

 

FG 2006 hadde 15 spillere i troppen 1.1.2020. I løpet 
av sesongen sluttet 1 spiller og 2 nye kom inn. 

FG 2006 meldte på 1 lag KM G14 serien. 

Overgangen fra 9er lag til 11er lag i serien viste seg å 
bli litt vel tøft med mange tap i KM serien.  



Bakgrunn for en liten sportslig nedtur i 2020 kontra 
veldig oppløftende resultater i 2019, henger nok 
sammen med en svært tynn tropp for 11er fotball, og 
at 2007 årgangen måtte avgi flere spillere til FFK. De 
2007 spillerne som gikk til FFK hadde nok vært med på 
heve nivået til 2006 hvis de hadde blitt værende i 
Gresvik IF. 

I seriespillet har FG 2006 hospitert opp noen spillere 
til FG 2005, samt fått hjelp av FG 2007 med spillere til 
kamper i KM G14 serien. 

PÅ grunn av Corona pandemien som slo til i mars ble 
det kun deltagelse i OBOS cup i 2020. 

Som erstatning for den avlyste Sør Cup i juni, 
arrangerte vi en Mesternes Mester dag for spillerne i 
Trondalen. MM dagen ble avsluttet på klubbhuset 
med utdeling av priser og en sosial kveld med mat og 
drikke.  

Økonomisk har FG 2006 gått med et lite overskudd i 
forhold til budsjett, og har en solid egenkapital og ta 
med seg inn i 2021.  

 

Jenter 2007 

ANTALL SPILLERE OG TRENERE 

Gruppa har gjennom 2020 sesongen bestått av 23 
spillere, der 2 har sluttet og 2 nye har kommet til. Vi 
starter derfor 2021 sesongen med likt antall spillere 
som i fjor. Gruppa består utelukkende av spillere født 
2007, med unntak av 1 født 2009 og 1 født 2006.  

Trenergruppa er stabil og har bestått av alt fra 
hovedtrener, hjelpetrenere, lagleder, 
materialansvarlig og diverse innleide ressurstrenere. 
Trener Daniel Robertsen har valgt å gi seg, da hans 
datter nå slutter. Gjennom sesongen har vi hatt 
diverse gjestetrenere som Maikel Nieves, Brian West 
og Joar Dahle. Gruppa har et stort behov for å få en 
trener til en utviklingsgruppe 1 gang i uken, og har 
derfor forespurt Joar Dahle om dette. Om dette ikke 
løser seg må vi se etter et fullverdig alternativ.  

Bekreftet som blir med videre i 2021 er;  

- Hovedtrener; Hans Martin Skari-Hansen 

- Hjelpetrener samt hovedtrener for breddegruppa; 
Einar Lie  

- Hjelpetrener 1 gang i uken; Roger Mikkelsen 

- Utstyrsansvarlig; John Terje Nordtug  

- NY, Ressurstrener for breddegruppa 1 gang i uken; 
Gustav Torkildsen 

- Løpstrener; Anniken Aarebrot, 1 gang i uken 

- NY, Fredrikstad Idrettsmedisin; Svein Kristiansen, 1 
gang i uken 

- Lagleder; Tor-Arne Borg 

 

SPORTSLIG 

Gruppa har i snitt 5 økter i uka utenfor sesong (se 
vedlegg). I sesong og under kretsaktivitet har alle 
tilbud om 3 økter i klubb. Vinter 2020 hadde vi 2 økter 
i Østfoldhallen i uka, noe vi også har valgt å gjøre i 
2021. 

Før sesong spilte KM gruppa treningskamper mot 
overårige lag, og bredde spilte likt antall 
treningskamper mot lokale lag med tilpasset nivå. 

I serien stilte vi 1 lag i 9`er bredde der vi kom på en fin 
3 plass, og 1 lag i 9`er KM der vi endte opp som 
kretsmestere. Vi rullerte bredt på laget slik at 18 
spillere ble godkjent som kretsmestere. Diplom og 
medalje ble før jul høytidelig delt ut i Østfoldhallen. 
De som ikke ble kretsmestere fikk egen gave.   

Videre vant laget også finalen i OBOS cup, der vi 
arrangerte en felles fest for hele spillergruppa på 
Stadion Taphouse med utdeling av medaljer, mat, 
drikke, kake, shuffelboard og quiz. KM laget hadde 
gjennom sesongen kun seiere i serie og cup.  

10 spillere har vært på sonetiltak gjennom kretsen i 
hele 2020. 7 av disse spillere ble etter 8 
uttakstreninger med spillere fra hele kretsen tatt ut på 
kretslaget. I tillegg har vi forhåpninger om at 2 kan ta 
steget opp på krets i løpet av våren, samt at 4 av de 
beste vippespillerne har blitt tilbud ekstra treninger 
på gjennom sonetreninger.   

På grunn av resultatene i serien og cup har vi blitt 
invitert til Hamar for å spille cup mot landets øvrige 
kretsmestere i april. I tillegg har vi meldt oss på til 
Adidas cup. 

På tross av Korona klarte vi å gjennomføre en tilpasset 
4 dagers treningsleir til Lillehammer. Der hadde vi et 
opplegg med olympiaparken og fikk låne treningsflate 
og fasiliteter av fotballklubben Øyer/Tretten. 
Programmet bestod av 5 økter på nytt kunstgress, 
mesternes mester, mini-golf og bading. Budsjettet for 
treningsleiren var på 35.000.- som ble finansiert 
gjennom egenandel.  

Vi håper å få til et tilsvarende opplegg for 2021 
sesongen, men vil da være avhengig av at klubben 
stiller med 10.000.- som ble lovet til tilsvarende 
opplegg for 2020 sesongen.  

Vi har ikke hatt noen form for hospiteringsløsning i 
egen klubb, da dette kullet er de eldste på jentesiden. 
Alternativt for 2021 sesongen er en 
hospiteringsløsning med G07. 

ØKONOMI 

Vi hadde i 2020 sesongen hatt et budsjett på ca. 
100.000.- Dette er midler som har kommet inn 
gjennom foreldredugnad og velvillige sponsorer. 
Budsjettet for 2021 blir likt som i fjor.  



Målet vårt er å få mest mulig aktivitet for dette 
beløpet, som igjen skal resultere i et null-budsjett med 
et lite overskudd. Gruppa har bestemt seg for å ikke 
fylle opp klubbkassa om det ikke er noe spesifikt vi 
skal spare til. Høyest mulig aktivitet med et minimalt 
overskudd er ønsket.   

 

Gutter 2007 

Antall spillere ved årets slutt: 25,  

2 stk sluttet under sesongen og 1 kom tilbake fra FFK 
midt i sesongen. 2 til har valgt å gi seg etter denne 
sesongen. 

Trenere:  

Hovedtrener Per Arne Andreassen 

Hjelpetrenere: Sander H Pedersen, Teodor Olavesen, 
(1/2 år) Atle Michalsen, Henning Olsen og Tommy 
Sporsheim 

Lagleder: Trond Hermansen 

Cuper:  

Vi deltok kun i vår cupen (Obos cup) med KM laget. 
Hadde meldt oss på cup i Danmark og hadde lagt 
planer for egen 007 cup, men de ble avlyst pga Korona 
situasjonen. 

Seriespill. 

Vi stilte ett KM lag og ett breddelag. 

KM laget havnet ca midt på tabellen, mens 
breddelaget hadde en flott sesong med andre plass, 
slått på målforskjell. 

Hospitering: 

Det har vært 8 gutter som har deltatt på kamper med 
06 i løpet av sesongen. Vi har også fått hjelp av 5-6 
gutter fra 08 på våre kamper. 

Økonomi: 

Gutter 07 har hatt en sunn økonomi, men har hatt 
mere utgifter enn inntekter. Regnskap er overlevert. 

Sosiale aktiviteter. 

Det har vært svært lite sosiale aktiviteter denne 
sesongen pga Korona restriksjoner  

Generelt 

Gutter 07 valgte dette året å gå over til lønnet trener, 
slik at trenere som hadde egne barn i laget fikk en 
mindre rolle. Dette har fungert bra og vi har stort sett 
fått trent gjennom hele sesongen selv med mange 
restriksjoner. 

Vi opplever at det er god stemning i laget og at det 
har vært en god sportslig fremgang for de fleste 
spillerne på laget. Vi har inngått avtale med Per Arne 
at han også fortsetter neste sesong også, som 
hovedtrener. Sander fortsetter som hjelpetrener 
sammen med Las Hardy fra junior laget. 

 

Gutter 2008 

Vi var 14 medlemmer på nyåret -20. Avslutter 
sesongen -20 med at 10 medlemmer fortsetter etter 
sammenslåingen med G07. Spilte 9 èr fotball.  

Treninger/cuper/seriespill: 

Gjennomførte seriespill ved hjelp av hospitering av 
G09, ca. 4-5 gutter fra G09 stilte på hver kamp. 

Vi sendte 6 gutter til uttak Bylaget 2020. Alle ble med 
videre, 5 stk. videre i kjernegruppa, en i 
hospiteringsgruppa.  

Vi deltar på en innendørs Cup i februar og en 
treningskamp ute før Corona-nedstenging i mars. 

Egen Kick-Off cup i april avlyses, og laget har ingen 
planlagt aktivitet utover tilpasset trening i mai og juni. 

Før Corona nedstenging trente vi sammen med G09 
inne i Østfoldhallen.  

Utetrening i Trondalen med kun eget lag. Svært få 
som stilte på hver trening. Lange perioder kun 4-6 
eller maks 9 som møtte til trening.  Etter 
sommerferien kortet vi derfor ned til kun en trening 
pr uke, og da var vi i snitt 7-9 gutter på trening. 

Vi har en treningskamp før oppstart seriespill i august. 
Deretter seriespill ut sesongen ved hjelp fra G09. 

Slår oss sammen med G07 fra 25.okt. 

Sosialt: 

Vi arrangerer en pizza/Champions League kveld i 
januar.  

Felles arrangement i Trondalen 16/6 og deretter felles 
bading som sommeravslutning 18/6. 

Fokus på sosialt fellesskap etter sommerferien for å 
samle laget igjen da vi ser at laget er i oppløsning. Vi 
starter etter sommeren med felles båttur, bading og 
grilling den 18/8. Deretter badetur til Kongsten 
utebad den 30/8. 

Felles kveldsmat på McDonalds etter siste seriekamp 
den 20/10. 

Laget har avslutning på Sprett trampolinepark den 
22/10. 

Oppstart G07-08 den 25/10 med Kick-Off 
samling/interncup og pizzakveld. 

Økonomi: 

Laget har en grei egenkapital med oss inn i 2020, og 
avslutter med 80.000 kr på klubbkonto. 

Den eneste dugnaden vi gjennomfører i 2020 er 
papirsalg i mars, juni og oktober.  

Varetellingen på Coop Ekstra Gressvik tar vi med oss 
videre. 

Trenere og lagledere for 2020: 



Hovedtrenere: Stein-Torry Kongsberg og Egil 
Landstad. 

Hjelpetrenere: Martin Guldbrandsen, Thomas 
Frantzen og Thomas Pettersen. 

Lagledere: Mona Landstad og Monicka Hegge. 

 

Jenter 2009 

Vi har vært 17 spillere i år. 
Har gått greit i den lille serien vi fikk i år, vi har spilt i 
09 serien. Ca halvparten av spillerene er 10, så har vi 4 
08 jenter og resten 09. Vi har valgt å stille i 09 serien i 
år også. 
 
På trener/lagleder siden har jeg fått god hjelp av Ole 
Jørgen Holøs, vi har også et par andre foreldre som 
har vært flinke å hjelpe til når vi trengte folk under 
koronatreningene. 
 
Har ikke så mye å komme rundt laget eller budsjetter, 
vi har blitt enig om å ikke gjøre så mye ut av noe å 
betale fra egen lomme når vi skal på noe. De fleste 
spiller håndball i tillegg så foreldrene ville ha minst 
mulig dugnad å jobbe på fotballen så det meste vil tatt 
av egen lomme. Vi får nye drakter til sesongstart så vi 
har fått inn noen kr i sponsor på de. 
 

Gutter 2009 

ORGANISERING 

G09 består av 35 spillere. I tillegg til spillere fra Rød, Hurrød 
og Slevik har vi èn spiller fra henholdsvis Begby, Trosvik og 
Kråkerøy. Laget ledes av hovedtrener Bernhard Fog og 
lagleder June Julusmoen. Trenerteamet består av 7 mer 
eller mindre faste trenere, samt flere ivrige foreldre som 
hjelper til rundt treningene.  

TRENINGER / TRENINGSKAMPER 

Gjennom året etterstreber G09 som minimum 2 
fotballøkter og 1 ressursøkt per uke. Ressursøkten kaller vi 
løping, lek og moro. Den består av en løpedel og del med 
lek, styrke, koordinasjon og generelle bevegelse. Grunnet 
smittevern har det i 2020 bare vært mulig å gjennomføre 
løpedelen store deler av året.  

I den siste tiden før jul startet vi opp med tilbudet mat og 
turneringsspill etter skolen i regi av GIF v/Joar og en ivrig 
bestefar. Dette har vært svært populært og vi ønsker å 
opprettholde dette tilbudet i 2021. 

SERIESPILL 

Det har vært redusert seriespill i en kort sesong i 2020. G09 
hatt 3 7`er lag i 2009 serien, samt 1 lag i 2008 serien kalt 
Gressvik Young Boys. 7`er lagene har vært faste, mens vi 
har rullert spillere på laget i 2008 serien. Spill i 2008 serien 
har vært frivillig, men alle har fått tilbud om å delta på 2 
eller flere kamper.  

Samlet har de tre lagene i 2009 serien 1 tap, 2 uavgjort og 
resten seiere, de fleste ganske klare. I 2008 serien har vi 
også gjort det godt. Spillerne har taklet 9`er fotball godt. Vi 
har flere seiere enn tap og har gjort en veldig god figur i 

årsklassen over. På grunn av de gode erfaringene kommer 
vi til å videreføre et lag i 2008 serien i 2021. Det er riktig 
nivå for mange av våre spillere. 

Det viktigste i seriespillet i 2020 er at alle lag har vist mye 
godt spill. Vi holder ballen stort sett langs bakken og bygger 
opp spillet bakfra. Det er mange gode enkeltprestasjoner 
fra flere fremtredende spillere, men vi ser også god 
utvikling blant de svakere. Ikke minst begynner guttene å 
utvikle relasjonelle ferdigheter som gjør at de fungerer som 
lag. Vi ser sammenhenger fra treningene med fokus på 
rondo og intensitet. Ressurstreningen har også hatt effekt 
da det er tydelig at vi ligger et stykke foran de fleste andre 
lag på dette området. 

TURNERINGER 

Grunnet smittesituasjonen har vi kun deltatt på Løvenstad 
cup i månedsskifte oktober/november med 2 9`er lag. Det 
ble en fin avslutning på sesongen. Vi har knyttet god 
kontakt med Løvenstad FK, som kan resultere i et 
samarbeid gjennom 2021 dersom smittesituasjonen tillater 
det.  

SOSIALT 

Selv med mange restriksjoner med tanke på smittevern i 
2020 har laget hatt en flott dag med fotballgolf, vi har hatt 
et vellykket arrangement med fotballskole for laget i 
sommerferien, og det ble arrangert en Halloweenfest for 
guttene. Alle arrangement var i henhold til gjeldene 
smittevernsregler. 

MØTER 

G09 gjennomfører jevnlig uformelle trenermøter. Vi har 
gjennomført 2 foreldremøter i 2020, et før og et etter 
sesongen. Det kommer vi til å videreføre i 2021. Det er godt 
oppmøte på disse møtene, som understreker at vi har en 
fin gjeng med ivrige og engasjerte foreldre rundt laget. 
Hovedtrener og lagleder deltar så langt det lar seg gjøre på 
aktuelle møter i regi av klubben. 

ØKONOMI 

Foreldregruppen har stilt opp ved flere anledninger, og ikke 
minst på kort varsel, på dugnader i løpet av året. Laget har 
opparbeidet en solid egenkapital. 

 

Gutter 2010 - Mangler 

 

Gutter 2011 - Mangler 

 

Gåfotball 

I januar og februar var det trening inne og vi fikk en trening 
ute, før Norge ble korona stengt. Det ble en lang periode 
uten trening, før vi startet forsiktig igjen etter sommeren. Vi 
hadde noen treninger med spillrelaterte øvelser, før det 
igjen ble stengt for trening.  

På våren hadde vi en avtale om treningskamp mot det 
svenske damelandslaget, samt planer om turnering i Spania 
på høsten. Dette ble selvsagt avlyst, men når det åpnes opp 
for trening igjen, håper vi de samme planene kan 
gjennomføres.  

Vi jobber for at flere skal starte med gåfotball, så denne 
høsten har vi samarbeidet med Alexander Rasch, som var 



en lørdag sammen med oss i Trondalen, hvor han filmet og 
tok bilder. Dette resulterte i en flott video som presenterer 
både gåfotballen og Gresvik IF på en god måte. 

Treningspausen har vi brukt til å bli mer synlige i sosiale 
medier og har opprettet You Tube konto, Instagram konto 
og en Facebook side. Alle med navnet Gresvik IF Gåfotball. 
Vi håper at mer aktivitet på sosiale medier og mer målrettet 

jobbing inn mot Idrettskretsen og Fotballforbundet, vil 
gjøre så flere starter opp med gåfotball i 2021. 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05 Regnskap 
 

Økonomisk årsberetning 

  

Egenkapitalutvikling 

Sum egenkapital samlet for alle lag/enheter 

innen fotball har gjennom 2020 økt fra kr. 
870.264,-. Til Kr. 1.074.660,- Alle 

økonomisk selvstendige lag under 

avdelingen fotball viser positiv egenkapital.  

Gjennom 2020 har enheten / avdelingen 

Fotball Admin. isolerte ansvarsområder (F. 

Admin, Fotball Kiosk, Fotballskole og 
Fotball gutter senior samlet) økt sin 

egenkapital fra 01.01.2020 Kr. 314.368,-  til 
Kr.541.104,- pr 31.12.2020. (= 01.01.2021) 

 
 

Resultatutvikling 

Årsaken til den samlede økningen i 
egenkapital i alle lag/enheter på kr. 

204.396,- ligger i sum av hver enkelt 

enhet/avdeling/lags individuelle resultater 

gjennom året 2020. Enkelte av de samlede 
11 lag/enheter kan vise til et økonomisk 

positivt resultat, mens andre kan vise til 

økonomisk negativt resultat. 
Enhetene/avdelingene som Fotball Admin. 

har hatt hovedansvar for (F. Admin, Fotball 

Kiosk, Fotballskole og Fotball senior 
samlet), har gjennom 2020 bidratt med et 

samlet positivt resultat på kr. 226.736,-.  

 Likviditet 
Gjennom svært god samhandling mellom 

helheten i avdeling fotball og 

klubbdrift/daglig leder har 
likviditetsstyringen gjennom året fungert 

med svært god kontroll og optimalt.   

 

 
Regnskap fotballavdelingen Gresvik IF 2020 

Fotball  EK 01.01.20 Inntekter Kostnader Resultat EK 01.01.21 

FADM Fotball admin. 314 368,73 759 009,04 508 827,70 250 181,34 564 550,07 

FKIO Fotball kiosk 0,00 73 403,04 37 425,30 35 977,74 35 977,74 

FSKO Fotballskole 0,00 0,00 640,00 -640,00 -640,00 

FJ07 Fotball jenter 07 10 212,02 94 790,00 93 374,84 1 415,16 11 627,18 

FJ09 Fotball jenter 09 0,00 31 280,00 16 237,82 15 042,18 15 042,18 

FGS Fotball gutter senior 0,00 107 700,00 166 483,87 -58 783,87 -58 783,87 

 FGJ  Fotball gutter junior 66 057,46 37 385,00 77 126,14 -39 741,14 26 316,32 

FG05 Fotball gutter 05 30 983,86 32 760,00 39 330,38 -6 570,38 24 413,48 

FG06 Fotball gutter 06 46 359,14 89 680,00 66 953,20 22 726,80 69 085,94 

FG07 Fotball gutter 07 190 554,39 48 404,00 107 969,22 -59 565,22 130 989,17 

FG08 Fotball gutter 08 74 556,28 46 080,00 43 850,44 2 229,56 76 785,84 

FG09 Fotball gutter 09 110 353,16 71 732,00 49 953,25 21 778,75 132 131,91 

FG10 Fotball gutter 10 23 888,69 69 223,00 36 317,28 32 905,72 56 794,41 

FG11 Fotball gutter 11 0,00 47 420,00 15 894,63 31 525,37 31 525,37 

OLDB Fotball old boys 2 930,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 

Sum F-ball 870 263,73 1 508 866,08 1 260 384,07 248 482,01 1 118 745,74 
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01 Årsmøte i GIF - 
håndballavdeling 
 
28. januar 2021 kl. 19:00-21:00 

Sted: Lille salen, Trondalen 

 

Gruppen, ved styret i håndballavdelingen, 

avholder et årlig møte før årsmøtet i 
idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 

frist for avholdelse av det årlige møtet. 

Frist for årets møte ble fastsatt til 
31.01.21.  

 

Det årlige møtet skal1: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning. 

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, 
jf.§ 15 nr. 7. (fastsatt av hovedstyret) 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens 
aktiviteter til hovedstyret. 

 

Per 28.01.2021 består styret i 

håndballavdelingen av  

 Petersen Johnny 

 Agerup, Petter 

 Sperlin Cecilie 
 Magne Wiklund 

 Lars Erik Klausen 

 Hansen, Susanne 
 Helminsen, Karoline Bjerketvedt 

 Røed, Jon 

 Sveberg, Trond 

 Jan Erik Fossum Jr 
 Malin Vegarud 

 Silje Marie Ydse Halvorsen 

 

 

Avgåtte medlemmer i perioden2 

 Tor Øyvind Gøtz Stene 

 

                                                             
1 I henhold til LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING1 
Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med 
senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets 
14.03.2016, §19 Grupper og komiteer, pkt.3, bokstav a og b 
2Ultimo april 2020 til og med ultimo januar 2021  
 
 
 

 

 



02 Aktivitet i 
håndballavdelingen 
 

Skjerm i Hallen 

Vi har montert en stor skjem i hallen som 

vi bruker under kampene. Den blir brukt til 
klokke, vise bilder av lagene, målgjører og 

sender reklame i pausene. Skjermen kan vi 

bruke til hva vi ønsker så den har gitt oss 
et kjempe løft under arrangementer. 

 

 

Utebane 

Vi har fått laget en ute bane i full størrelse 

bak hallen. Den kan brukes av Gresvik 

håndball til mer trening, oppvarming før 
kamp og til treningsleir hvis ønskelig. 

Den brukes også av skolen slik at 

rekrutteringen blir tatt vare på

. 

 

 

 

 

 

Keeperprosjekt: 

FHF har et pågående keeperprosjekt som 

er navngitt «Målvakter i Fredrikstad 

2017-2022». 

Opplegget er overordnet beskrevet som 

 Fire samlinger gjennom året. 

 To trenere samt assistenter til de to 

yngste gruppene. 
 FBK-målvaktene tar opplegget for de 

eldste målvaktene 

 

Klubben melder inn keepere og betaler 

felles kostnader for prosjektet 

Alle keepere får eget opplegg for individuell 

oppfølging. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Learn handball 

 

 

 

Learn Handball har hatt cirka 30 klubber, 
som har vært med på å teste Learn 

Handball. Gresvik IF har vært en av disse 

klubbene. Det er identifisert tre 

hovedmålgrupper; foreldretreneren, 
treneren som har tidligere vært aktiv spiller 

og den utdannede treneren. 

 

Learn Handball er utviklet av Bjarte Myrhol 
og hans bror Alte Myrhol. Atle er 

webdesigner og har stått for mye av 

utviklingen knyttet til programvaren. Bjarte 

står for det sportslige innholdet. Learn 
Handball har også et samarbeid med 

organisasjonen Right to play. 

 

Mye av drivkraften for utviklingen av Learn 
Handball er å støtte opp under barneidrett 

og ett mål er at dette kan være et bidrag til 

økt rekruttering til håndball. Det «hårete» 
målet, som Bjarte utrykte det, er å kunne 

gi barn over hele verden samme gode 

muligheter til å lære håndball. 

 

For at barn og unge skal utvikle seg og 
oppleve mestring er Bjarte opptatt av at 

det er på plass viktige elementer som glede 

ved å spille og trene håndball, samt at 
formidlingen av kunnskapen gjøres 

gjennom god pedagogikk. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografering av lagene 

Gresvik IF har en fotoavtale med Foto-

Expressen.  

 

De lagene som ønsket å ta foto la inn 
bestilling. Fotograferingen av lagene ble 

gjennomført over to dager, mandag 

19.10.2020 og tirsdag 20.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juleavslutning 

Juleavslutning i Gressvikhallen for spillere, 

trenere og lagledere er blitt en tradisjon for 

Gresvik IF håndball. Dette er en sjelden 
anledning til å samle alle spillere, store 

som små. Årets juleavslutning måtte 

dessverre utgå siden vi var midt oppe i en 
pandemi.  

Legger med noen bilder åssen det så ut for 
et år siden, slik at det ikke blir glemt. Vi 

kommer sterkere tilbake neste år.  

 

 

 

  



03 Avdelingen i 2020 
Håndballstyret 

Håndballstyret har i perioden april 2020 til 

utgangen av 2020 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Apr-des Johnny Petersen 
Nestleder Apr-des Jon Røed 
Økonomiansvarlig Apr-des Petter Agerup 
Arrangementsansvarlig Apr-des Trond Sveberg 
Dommerkontakt Apr-des Kristoffer 

Bjerketvedt 
Helminsen 

Kiosk/dugnad Apr-des Susanne Hansen 
Styremedlem 
Styremedlem 

Apr-des 
Apr-des 

Cecilie Sperlin 
Magne Wiklund 

Styremedlem Apr-des Silje Marie Ydse 
Halvorsen 

Styremedlem Apr-des Malin Vegarud  
Styremedlem 
 
Styremedlem 

Apr-des 
 
Sep-Des 

Karoline 
B.Helminsen 
Lars Erik Klausen 
 

Avgåtte medlemmer   
Styremedlem Apr-sep Tor Øyvind Gøtz 

Stene 
   

  
 

Sportslig utvalg (SU) 

Sportslig utvalg har bestått av følgende 

personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Apr-des Jan Eik Fossum jr 
Trener 
koordinator 
t.o.m. 12 år 

Apr-des Karoline 
Bjerketvedt 
Helminsen 

Trener 
koordinator 
f.o.m. 13 år 

Apr-des Jan Erik fossum jr 

Keepertrener Apr-des Glenn Andre 
Tallhaug  

 

Styret har gjennom 2020 arbeidet for å 
styrke det sportslige utvalget med flere 

ressurspersoner. Vi har fått inn Jan erik 

Fossum jr som sportslig leder, noe vi er 
veldig fornøyde med. 

 

Lag og spillere 

Antall utøver i håndballavdeling gjennom 

2020.  

Lag Antall 
spillere 

Senior 17 
Jenter 2003 22 
Jenter 2004 13 
Jenter 2005 24 
Jenter 2006 18 
Jenter 2007 10 
Jenter 2008 18 

Jenter 2009 
Jenter 2010 
Gutter2010 
Jenter 2011 
 
Totalt 

18 
17 

8 
17 

 
182 

 
 

 
 

  
  
  
   
  
  

Tallene er innhentet i ulike perioder (aug., 

sep. og nov.), slik at disse tallene vil være  
ulikt en opptelling per januar 2021. 

 

Dommer 

Rolle Periode Hvem 

Dommerkontakt Apr-des Kristoffer 
Bjerketvedt 
Helminsen 

   
Dommer 
koordinator 
yngre årganger 

Apr-des Ivar Edvin 
Karlsen 

Dommer 
koordinator 
eldre årganger 

Apr-des Eddy Slettum 

 
 

Drift av kiosk 

 
Inntekt fra kiosksalg er en stabil 

inntektskilde for håndballavdelingen. 

Resultat er i henhold til budsjett for 2020. 
 

Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen 

er Even Solerød. 

Håndballstyret sin kontaktperson for 
kioskansvarlig er Susanne Hansen. 

 

Sponsorer 
De følgende er sponsorer som har skilt i 

Gressvikhallen, eller er på drakten til 

seniorlaget. 

 
 Stene Stål Gjenvinning 

 Skousen Fredrikstad 

 Nett-tjenester 
 Gullsmedbutikken Gressvik AS 

 Christensen AS 

 Meny 



04 Lagenes årsberetninger 

 

Damer senior  

  

Årsberetning Gresvik senior dame 

Vi er en gjeng på 17 personer hvorav to 

spillere per nå er i fødselspermisjon. 

Innenfor denne sesongen har vi mistet tre 
spillere da disse har flyttet for å studere 

eller arbeide.  

 

Slik som tidligere består gruppen av både 

studenter og skiftarbeidere, noe som gjør  
at vi fokuserer på at håndball først og 

fremst skal være gøy. I begynnelsen av 

sesongen ble det satt som mål å havne på 
øvre del av tabellen, dersom det skulle vise 

seg at det ble åpnet for spill,. Målet ble satt 

på bakgrunn av at de fleste jobber skift og 

dermed ikke har muligheten til å ha ett 
100% treningsoppmøte, samt at man har 

mistet noen sentrale spillere fra fjorårets 

sesong.  

På sommerhalvåret har vi trent 1-2 ganger 

i løpet av uken sammen, her med fokus på 
forberedelse til sesong og innendørstrening 

med masse kondisjonstrening.  

I likhet med tidligere sesonger har jentene 

hatt to treningstider i hall; Mandag fra kl. 

20-22 og tirsdag kl. 17.30-18.30. I tillegg 

har man hatt sporadiske treninger på 
torsdager ut ifra om jentene har ønsket 

dette og akseptabelt oppmøte.  

Alle treningsøkter er planlagt ut ifra 

jentenes ønsker om hva man vil bli bedre 

på. Dette valget har blitt tatt å kunne 
motivere jentene samt å holde på de 

spillerne som innenfor sesongen har vært 

usikre på om de ønsker å fortsette. Jeg tror 

dette har vært med å bedre 
treningsoppmøtene da man har hatt lite 

fravær. 

Dessverre har ikke sesongen blitt slik man 

hadde planlagt og ønsket. Grunnet 

pandemi har man ved flere anledninger 
måttet endre treningsopplegg ut i fra 

gjeldende retningslinjer gitt fra både klubb, 

kommune og NHF. Innendørs 

treningsaktiviteter har måttet 
gjennomføres med avstand og ingen 

kontakt verken før, under eller etter 

trening. Vi har også vært nødt til å ha 
egentrening en periode samt ha samlede 

økter utendørs. Det er derfor lett å forstå 

spillernes frustrasjon og mangel på 

motivasjon, når sesongen har blitt noe helt 
annet enn man har sett for seg.  

Når det er sagt så vil jeg rose jentene for 
at de har holdt ut og fulgt restriksjoner 

under trening, og at ingen per nå har 

sluttet som følge av pandemien og dens 

belastninger.  Så håper vi på ett bedre år 
hvor man kan få startet med både trening 

uten restriksjoner og få spilt kamper.  

Hilsen Martine 

  
  

Jenter 2003 

Årsmelding for Gresvik J03/Gresvik junior 

2020 

 
I løpet av våren 2020 hadde vi tenkt til å 

ferdigspille Bringserien, samt 

regionsserien men pga 

Coronapandemien ble mye av dette avlyst. 
Vi gjennomførte sesongen med en 

kombinasjon av ordinære treninger, 

alternative treninger og egentreninger. Tre 
av våre spillere fikk i løpet av våren tilbud 

fra FBK junior og vil dermed avslutte spill i 

Gresvik etter denne sesongen. 

 
Ny trener, Veronica Sævold, kom på plass 

utover våren og flere nye spillere kom til. 

Dette ble vi veldig glade for, og vi kunne se 
frem mot en ny sesong med ny trener og 

flere nye jenter på laget. 

Vi bestemte oss for å prøve å opprettholde 
to lag, ett i nivå 2 og ett i nivå 3 etter å ha 

konferert med spillerne selv da dette ville 

kreve felles prioriteringer av alle. 

Vi la opp til tre håndballtreninger i løpet av 
uken i tillegg til å ha en skadeforebyggende 

økt på FRIM. Sesongen har dessverre blitt 

veldig preget av Coronapandemien og 
diverse restriksjoner, så det var ikke 

mange seriekamper vi fikk gjennomført før 

det ble spillestopp. Etterhvert fulgte også 
treningsstopp.  

 

I skrivende stund får vi hverken trent eller 

spilt kamper, så nå håper vi på en ny 
oppstart med treninger og kamper samt at 

vi må jobbe for å holde på jentene for 

videre spill i Gresvik. 
 

Vennlig hilsen 

  
Cecilie Bérard Solli 

 



 

.Jenter 2004 

 

Årsberetning Jenter 2004 (16 år) 

sesongen 2020/2021 Serie vår 2020 

Trener: Nina Jensen. Lagleder: Lene Kristin 

Lindberg 

 J 04 stilte med 1 lag (13 spillere) i serie 

nivå 2, B sluttspill.Endte på 3 plass etter at 

serien stengte ned i mars 2020 med 5 
seiere- 1 uavgjort og 2 tap. Vi hadde et 

godt samarbeid med 05 mht til å låne 

spillere til kamper Etter åpning i april med 
ute trening, var det i gjennomsnittlig 8 

jenter på trening. .  

Temaserie. Ikke temaserie for j15 Cup 
våren 2019 Ingen cup pga Corona 

Målvaktsforum Ikke aktuelt SPU med 03 og 

05 Ikke aktuelt Regions SPU Ikke aktuelt 
Sosialt Vi hadde 2 sosiale arrangement 

denne vårsesongen etter at det åpnet for 

trening ute igjen. Mai: påmelding serie 
2020- 2021 Det vurderes til å melde på 1 

lag i nivå 3 senior for serie 2020-2021 fordi 

vi ikke har keeper- og J 05 har kun 1 

keeper for sesongen.  

 Treningleir Kroatia Dessverre avlyst pga 

Corona DUGNAD papirsalg Serie høst 2021 
Trener: Nina Jensen. Lagleder: Lene Kristin 

Lindberg Ender opp med (etter møter på 

tvers av lag) å melde på 1 lag i nivå 2 J 16. 
1 av jentene slutter etter sommerferie..- og 

vi er nede i 11 jenter, fremdels ingen 

keeper. Løsning er at vi låner av utespillere 

fra J 05, og rullerer på våre utespllere som 
måvakt. 5 kamper spilt av sesongen før det 

stenges ned igjen. Kun lånt keeper fra J 05 

på 1 kamp, resten er det ulike utespillere 
som står i mål. Vi mister 2 spillere til i løpet 

av høsten, og enda 1 nå etter jul. Vi er nå 

totalt 9 spillere igjen. 

 Hospitering Vi har pr dd 3 spillere som 

hospiterer opp til 03 nivå 2. Dugnad 

Papirdugnad. Sosialt Gjennomfører 2 
sosiale treff i løpet av høstsesongen. Kick-

off ute med «Triathlon», og felles lunsj. I 

tillegg juleavslutning i Trondalen med 
hemmelig nisse Utfordringer Som alle 

andre lag så vil vi gjene inn i hall å trene 

igjen. Det er vedlig vanskelig å holde 
motivasjon oppe hos disse jentene, da 

halvparten er med kun for det sosiale. Vi 

har hatt treninger på Snap felles for å 

opprettholde kontakten med alle sammen. 

Ser at det er flere nå som melder avbud i 

siste liten «uten grunn». 

 

Lene Kristin Lindberg 

 

 
Jenter 2005 

   
2020 har dessverre vært et veldig spesielt 

år, for oss alle. 

12.mars stengte myndighetene ned Norge, 
også da håndballen 

Vi har prøvd å holde motivasjonen til 

jentene oppe gjennom sesongen, det har 

dsverre vært lite trening i hall og lite 
kamper 

  

Ved årets begynnelse var vi 24 spillere, i 
løpet av Corona tiden, har vi mistet 5 

spillere men har vært så utrolig heldig, at 

vi har fått 3 nye spillere, ved årsslutt 2020 
er vi 22 jenter på papiret for 05 

Vi har hatt to langtidsskader/sykdom 

Vi hadde 12 jenter i karantene i oktober 

etter en kamp mot et lag som hadde to 
spillere smittet av corona, ingen av våre 

jenter hadde symptomer, og heldigvis 

testet alle negativt, men det var noen 
spennende dager. 

  

Vi har hatt ett lag påmeldt serie nivå 1, de 
har gjennomført 4 kamper med varierende 

resultat, har i utgangspunktet 5 kamper 

igjen. 

Vi har hatt ett lag påmeldt serie nivå 2, de 
har gjennomført 5 kamper med varierende 

resultat. de har i utgangspunktet 5 kamper 

igjen. 
Vårt nivå 1 lag er med i Regions cupen, og 

pr skrivende stund skal de egentlig snart 

spille 16 delsfinale mot Ammerud, hvis det 
blir noe av 

Vårt nivå 2 lag var også påmeldt Regions 

cupen, de røk dessverre ut i første runde. 

  
Vi har i utgangspunktet hatt tre treninger i 

uken, grunnet corona har majoriteten av 

treningene vært ute.  
Gjennom året , når det har vært mulig, har 

vi hatt Crossfit som styrketrening, ved 

årsslutt har vi to treninger i uken, også ute. 

De torsdager som vi har hatt mulighet til å 
trene i hall,har jentene fått utdelt smoothie 

og energibar etter trening 

Vi har ikke hatt kveldsmat eller organiserte 
spillermøter i år, men har prøvd å holde 



jentene løpende oppdatert om situasjonen 

og hatt samtaler på trening. 
  

Selv i disse coronatider , er vi velsignet 

med en hardtarbeidende og engasjert 

foreldregruppe, på høstparten ble det 
bestemt av håndballforbundet at det måtte 

coronavakter til for å kunne gjennomføre 

kamper, coronavaktenes oppgave var å 
holde styr på publikum, hjelpe til med å 

registrere seg inn i hall, vaske tribune og 

garderober etc,  og lose publikum ut etter 
endt kamp. Foreldrene stilte villig opp, 

både på kort og langt varsel, vi har foreldre 

i mange verv innad i laget og i 

håndballstyret, disse gjør en eksellent 
innsats. Hadde bra oppmøte på det ene 

foreldremøtet vi har hatt. 

  
Vi har en hospiterende jente fra 06 hos oss, 

hun har dessverre vært skadet, så hun har 

kun gjennomført noen få 
kamper/treninger.. 

  

  

Ved årsslutt ser Team 05 slik ut: 
Hovedtrener : Thomas Andersen Næss 

Trener  : Linn Mari Andersen Næss 

Hjelpetrener: Tonje Hurrød Larsen 
Hovedlagleder: Stina Agerup 

Lagleder: Kathrine Daae Hoff 

  
Krysser fingrene for at vi snart kan komme 

inn å trene i hall igjen, jentene lengter 

etter å kaste ball, og å spille håndball. 

Vi synes at de er flinke til å holde 
motivasjonen opp, det er ikke så lett i disse 

tider. 

  
Gleder oss til fortsettelsen 

Stina Agerup 

Lagleder Gj05 

  
 

Jenter 2006 

  

2020 ble året da alt var annerledes. 
Sesongen ble brått avsluttet i våres, 

grunnet covid. Vi hadde da to lag som 

endte midt på tabellen på hhv nivå 1 og 
nivå 2. Alt av treninger og kamper ble 

stanset, og vi fryktet litt konsekvensene av 

dette i forhold til frafall. Heldigvis 

ubegrunnet 😊 

Jentene hadde felles utetreninger igjennom 
hele sommeren, kun avbrutt av en liten 

feriepause. Fokuset var da kondisjon, 

styrke og skadeforebygging. 
Vi har i 2020 vært uheldige med mye 

skader på flere av våre nivå 1 spillere som 

har ført til utfordringer rundt det å stille 2 

lag, men med god hjelp fra 07 og at flere 
av våre egne nivå 2 spillere har tatt store 

steg, så har dette løst seg. 

  
Vi er pr i dag 18 treningsvillige jenter, vi 

har mistet 2 spillere og fått en ny. Vi trener 

tre ganger i uken. 2 treninger i 
Gressvikhallen og 1 gang i Kvernhushallen 

pr uke. Det er godt oppmøte på hver 

trening. 

Vi valgte å melde på to lag i serien for 
sesongen 20/21, selv om vi visste det 

kunne bli utfordrende. Med god dialog igjen 

med 07, samt et forsøk på å legge 
kampkabalen på best mulig måte, håpet vi 

dette ville være med på å gjøre så jentene 

skulle få mest mulig kamptrening på sitt 
nivå. Vi startet sesongen med 

treningskamper mot Tveter, som viste god 

fremgang på begge nivåer. Vi fortsatte med 

en treningsleir i Kvernhushallen en helg i 
august, der fokuset var lagbygging. 

Kråkerøy stilte opp som motstander i 

treningskampene denne helgen og det ble 
to jevne kamper. Helgen gav oss et oppløft 

med hjelp av mye latter og hygge og flere 

uhøytidelige konkurranser. Vi var nå klare 
for seriekamper etter den brå avslutningen 

på våren. Det startet bra, men for vårt nivå 

1 lag som i hovedsak har motstandere 

utenfor regionen, endte høstsesongen etter 
kun et par kamper grunnet 

smitteoppblomstring og karantene hos våre 

motstandere. Nivå 2 laget fikk et par 
kamper ekstra, før det også her ble full 

nedstengning. 

  

Laget har heldigvis hatt muligheten til å 
trene tilnærmet normalt i lengre perioder, 

men det er tydelig at det har tæret på 

motivasjonen. 
Alt av turneringer som var planlagt, ble 

avlyst. Det samme med oppsatte dugnader 

og andre aktiviteter for å få inn penger til 
laget. Økonomien er heldigvis god, og 

foreldregruppen er veldig positive og bidrar 

når det trengs. 

  
Året ble avsluttet med en koronavennlig 

samling i Gressvikhallen med julegrøt og 

håndballjentene på storskjerm. 
  



Glenn Andre Tallhaug har vært hovedtrener 

for lagene. Magnus Andresen, Ann-Christin 
Schancke og Jon Røed har bistått rundt 

treninger og på kamper. Tina Ruud 

Helminsen tok over som lagleder høsten 

20. Noen jenter har fått mulighet til 
hospitering dette året, men det har vært 

minimalt grunnet situasjonen. SPU og 

Temaserie ble avlyst. 
  

Håpet er at 2021 blir mer likt normalen. Vi 

gleder oss til å spille kamper og dra på 
turneringer igjen. 

  

Tina Ruud Helminsen 

Lagleder J06 
 

Jenter 2007 

 

Vi er 10 håndballglade jenter som spiller 

morsom  og bra håndball. Denne sesongen 

20/21 sesongen fikk vi ny trener ... Jan 
Erik Fossum , som jentene er veldig 

fornøyd med. Lært masse og  morsom 

håndball.  

Vi hospiterer opp til 06 og 08 hospiterer 
opp til oss... blitt lite av det denne 

sesongen , men det lille som har værdt har 

værdt bra.  
Vi spilte nivå 1 i år(etter 1år i nivå 2). Vi 

hadde som målsetning om å blir nr 5..siden 

vi ikke visste hva som ventet  oss. Denne 
målsetningen er pr nå innenfor og jentene 

er fornøyd med egne og lagets 

prestasjoner. Vi gleder oss til å ta fatt på 

en ny håndball sesong med normale 
rammer som innebærer kamper , cuper 

etc.  

 
Håndball og korona hilsen fra -07 gjengen 

 

 

Susanne Hansen 

 

 
Jenter 2008 

 
.                             Årsrapport 2020 

Jenter 2008 

Hovedtrener: Karoline Bjerketvedt 

Helminsen                                                                                                                        

Hjelpetrenere: Chatrine Stabell Mikalsen og 
Kjersti Irene Karlsen                                                                               

Lagleder: Vidar Jensen 

Jenter2008 består av 18 flotte jenter. Vi 

har hatt tilgang på 3 jenter i år, men 
dessverre mistet 8. Vi trener to dager i uka 

i Gressvikhallen. Vi har også i år hatt med 

to lag i serien. Ett i nivå 1 og ett i nivå 2. 

Året startet bra med mange bra kamper og 

fin utvikling på jentene. Men så kom 

corona`en og det ble bråstopp i mars. Alt 
av kamper, treninger og cuper ble som 

kjent avlyst. I perioden frem til 

sommerferien hadde vi dessverre stort 
frafall. 

I førsten av mai begynte vi så smått med 
utetrening en dag i uka, og i slutten av mai 

fikk vi endelig trene en dag i uka i 

Kongstenhallen. Jentene syns det var deilig 

å komme i gang igjen. 

16 juni hadde vi sommeravslutning med 

bading på Slevikstranda 

 11 august startet vi opp med trening igjen 

etter en lang sommerferie. I august møtte 
vi også Rolvsøy og Østsiden i 

treningskamper.  

Siden jentene ikke hadde fått vært med på 

noen cuper i år, så valgte vi å gi jentene en 

kick off før seriestart. Vi booket oss inn på 

Quality Sarpsborg hvor jentene fikk bada 
og kosa seg  

Vi hadde første seriekamp 13 september, 
hvor vi spilte for tomme tribuner pga 

coronaregler. I de påfølgende måneden ble 

kamper og treninger avviklet med strenge 
coronatiltak.  

I midten av november ble det stopp igjen. 

Kamper og treninger ble innstilt. Etter et 
par uker ble det så åpnet for trening, men 

ingen kamper-dessverre 

13 desember hadde vi juleavslutning med 

pizza og brus 

Av dugnader har vi hatt papirsalg, 

kakelodd, pizzalodd og salg av kalendere. 

Gleder oss til 2021 som vi håper blir ett 

bedre år 

Vidar Jensen 

Lagleder GJ08 

 

 

 

 

 

 



Jenter 09 

 

Vi  på jenter 2009 består av 18 jenter 

inklusive 1 fra 2010. Det har begynt 2 nye i 

løpet av året. 

Vi har ansatt Kristoffer Helminsen som 

hovedtrener fra høsten 2020. Kristoffer er 
18 år og ekte Gressvikgutt. Han er også en 

av regionens beste unge dommere. 

Lagledere og hjelpetrenere er Trond 

Sveberg, Nina Asbjørnsen, Ole-Petter 

Edvartsen, Tor Arne Haugo og Elisabeth 

Andreassen. 

Vi er påmeldt 2 lag i Regionsserien J 11 år, 

og har spilt noen seriekamper i starten på 
året og september-oktober med litt 

vekslende resultater. Det viktigste for oss i 

trenerteamet er mestringsfølelese og trivsel 
hos jentene. Vi trener 2 dager i uka i 

Gressvkhallen. 

Vi var påmeldt i flere cuper, men disse ble 
avlyst pga koronasituasjonen. Vi trente ute 

fra april da det ble åpning for dette. 

Koronasituasjonen har heldigvis ikke 
medført til at noen har sluttet.  

Vi hadde en sosial samling på Merrapanna i 
august. Vi rigget til diverse aktiviteter og 

rigget til pølsefest.  

Alle jentene har hatt en flott utvikling i 
løpet av året, og vi i trenerteamet gleder 

oss til å følge dem videre i 2021 

 

 

Trond Sveberg 

Lagleder J 2009 

 

 

Jenter 10 

  

Vi er pr. i dag 12 jenter på laget, fordelt likt 
mellom Rød og Hurrød Skole. 

Vi startet året med 15 jenter, men 3 jenter 

sluttet dessverre  i vår, for å begynne på 
turn. 

  

På trenersiden er vi godt besatt. 

Hovedtrenere: Kaja Næss og Martine 
Tronhus. 

Rundt laget er vi fire stk, Camilla 

Svennevik, Lill Mari Ullerud, Hanne Ryen og 
Magne Wiklund. 

  

I seriespillet (de kampene som faktisk ble 
gjennomført), deltar vi med to lag. 

Disse er fordelt på best mulig måte, basert 

på ferdighet. Begge lag har fast keeper. 

  
Som alle andre har vi opplevet dette som 

et meget spesielt år. 

Vi har allikevel gjort det beste ut av det, og 
jobbet systematisk med flere ting: 

  

Spesielt det å tørre nærkontakt, 
posisjonering og skuddteknikk har vært 

fokuspunkter i år. 

Her har det vært en positiv utvikling 

igjennom året, og spesielt etter at Kaja og 
Martine kom inn på trenersiden i høst. 

  

Vi jobber også ellers mye med holdninger 
rundt det å være lagspillere, og gjøre andre 

gode. 

Her har vi innimellom utfordringer, da flere 
jenter liker å gjøre mye på egen hånd, men 

dette er i endring. 

  

Det har naturlig nok ikke vært hospitering i 
år, grunnet Covid. 

Det er ellers ønskelig fra vår side med et 

system på hospitering når dette igjen blir 
tilltatt. 

Forutsetningen må da være at alle jentene 

får samme tilbud rundt dette. 
  

Selv i et år som har vært preget av Corona 

og med lite kontinuitet, føler vi at vi har 

klart å utvikle laget og spillet. 
Vi har hatt forskjellige opplegg med 

hjemmetrening i de periodene håndballen 

har vært «stengt ned» 
  

Det er ellers ønskelig fra vårt trenerteam at 

klubben fortsetter oppfølgingen av våre nye 

trenere. 
Vi er heldige og har fått rekruttert de 

igjennom klubben, men er da avhengig av 

at de også får den oppfølgingen de trenger 
fra GIF. 

  

Vi håper nå på et mer «normalt» år, hvor vi 
får spille kamper igjen og mer kontinuitet 

rundt hva vi jobber med. 

Kaja og Martine har uansett klare planer for 

hva vi skal jobbe med og videreutvikle i år, 
så vi er spente på hvordan dette utvikler 

seg. 

  
Økonomi: 



Har ligger vi greit an. 

Det kan nevnes at vi i tillegg til ordinære 
pizzalodd kjørte et «super-lotteri» på 

senhøsten, med bl.a. innkjøpt topp-premie. 

Her satt vi igjen med tett oppunder 

25.000,- netto. Vi ønsker å gjøre dette til 
en årlig seanse hos oss. 

  

Mvh Magne Wiklund 
Lagleder J2020 
 

 

Gutter 10 

 

Gutter 10 (født 2010) 

Vi legger bak oss et annerledes og sportslig 

sett veldig amputert 2020. Vi er fortsatt en 

liten gjeng med gutter som synes håndball 
er stas og vi trenere synes det er litt ekstra 

stas å kunne stille med et guttelag! Vi som 

trener de er Hanne Guro Berg, Ole Ask 

Wernersen og Erik Otby. 

Antallet har variert noe også i år men ligger 

på rundt 8. Vi har fortsatt noen gutter fra 
2011 som har hospitert hos oss og det 

setter vi litt ekstra pris på. Det er gutter fra 

både Slevik, Hurrød og Rød skole som 
driver med både håndball og fotball, eller 

håndball i kombinasjon med andre 

aktiviteter.  

Vi trener i Gressvik hallen på mandager og 

er som regel rundt 6 stykk på trening. En 

vanlig trening starter med oppvarming med 
litt lek og moro. Flesteparten av disse 

guttene trener et eller annet ved siden av 

håndballen men vi merker at vi trener litt 
lite i forhold til andre lag som trener både 

mer og kanskje mer seriøst.  

Vi gledet oss veldig til Fredrikstad Cup men 
det ble det naturlig nok ingenting av i år. 

Guttene fikk likevel cupgensere som plaster 

på sårene. Vi har spilt noen få kamper i 
kortbaneserien. Reist forholdsvis langt 

blant annet til Ski og Ytre Enebakk men 

også hatt kamp nærmere på Østsiden. 

Vi håper at vi kommer tilbake til mer 

normale tilstander etter hvert slik at vi kan 

få ha det gøy sammen og spille litt 
håndball. 

På slutten av året ser det ut til at to gutter 
har gitt seg og dermed står vi i en usikker 

situasjon for kommende år 

Årsberttning gutter 2010 

  

Mvh 

GURO 
 

 

Årsberetning Gresvik IF Håndball 

J2011  

 

Ledere:  

Lars Erik Klausen 

Christer Solli-Olsen 

 

Trenere: 

Christian Askeli Karlsen 

Trine Foss 

Ann-Christin Schanche 

 

Møter: 

Det er blitt avholdt ett foresatt-møte / 
informasjons-møte før koronapandemien 

stengte landet. 

 

Aktivitet: 

Årets aktiviteter har blitt meget redusert på 

grunn av pågående koronapandemi. Etter 
16.mars avholdt vi fire treninger før 

sommerferien. Oppstart etter sommerferien 

var positiv med fulltallig oppmøte av 

spillere. Treninger har vært gjennomført fra 
august til desember, med opphold i 

november pga koronastenging.  

 

Kampaktivitet har naturlig nok blitt 
begrenset pga koronasituasjonen. Det ble 

gjennomført to av tre minirunder på våren. 

Gresvik IF arrangerte ett av dem. 

Sesongavslutning i minirundene 18. og 19. 
april ble avlyst. Vi har fått gjennomført to 

av tre kortbanerunder i 2020, én av 

rundene tok vi over som arrangør da 
arrangørklubb trakk seg. Gresvik IF har 

derfor arrangert to kortbanerunder høsten 

2020. Den siste runden ble avlyst på grunn 
av korona. 

 

Vi har heldigvis ikke opplevd stort frafall på 

bakgrunn av begrensningene i aktivitet. Vi 

har 17 spillere registrert ved årsskiftet, og 
kun et fåtall har besluttet å holde barna 

hjemme pga pandemien. Oppmøte på 

trening ligger mellom 12 og 15 spillere.  

 



Økonomi: 

Laget har tre sponsorer og økonomien 

virker god. 

Herlighed Grimstad sponser med 20000. 

Nordre Forsetlund Gård sponser med 6000. 

Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad sponser 

med 5000. 

 

I tillegg har vi arrangert ett lotteri i 
forbindelse som innbrakte ca 5400 kr. 

 

Annen 

Trine Foss besluttet å tre av som trener. 

Ann-Christin Schanche har takket ja til å 

overta som hovedtrener sammen med 

Christian Askeli Karlsen. 

Mvh 

Lars Erik Klausen 
Lagleder J2011 
 

 

 

  



05 Statistikk 
 

Spillergrunnlag i Gressvik området 
 

I gjennomsnitt ligger andelen på litt i 

overkant av 34 prosent jenter per lag i 
forhold til antall jenter i det aktuelle års 

trinn på skolen. 

 

Hva tenker håndballforbundet 
I henhold til uttalelser fra 

håndballforbundet slutter om lag syv av ti 

spillere mellom 12 og 19 år.  
 

Håndballforbundet har startet et prosjekt 

som har som målsetning å gjøre noe med 
dette. Prosjektet er kalt «klubbhus».  

 

«Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF for 

sesongene 16/17 til 18/19. Målsetning er 
klar, redusere frafallet. Det ønskes flere 

aktive utøvere i aldersgruppen 13-19 år. 

 
Prosjektet vektlegger betydningen av 

trenerne og deres kompetanse, da både på 

det sportslige og det som er mer spesifikt 
for ungdomsgruppen og deres behov og 

motivasjon for å spille håndball. 

 

Klubbhuset ser videre at klubben som 
organisasjon er avgjørende for å oppnå 

ønskede resultater og virkelig legge til rette 

for at vi får en bred og attraktiv aktivitet 
for ungdomsgruppen. 

 

Prosjektet vektlegger og behovet for 

utvikling og nytenking i forhold til den 
aktiviteten som foregår i klubb Norge. 

 

Klubbhuset skal favne bredt - kreativt og 
være basert på motivasjon.» 
Hentet fra håndball forbundet sine nettsider - Klubbhuset 
 
Det blir fremhevet tre ting som avgjør om 

ungdom forblir i håndballen:  

 Relasjonene i laget 
 Forholdet til treneren 

 Opplevelsen av mestring 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Hva tenker GIF 

 
Treneren og apparatet rundt spillerne er 

spesielt viktig. I vår sportsplan fremgår det 

at treneren skal skape et grunnlag for at 

utøverne kan oppleve mestring i ulike 
aktiviteter/sammenhenger. Dette betyr at 

treneren skal legge opp til variert aktivitet 

gjennom treningsøkten. Det vil utvide 
grunnlaget for at flere utøvere får oppleve 

mestring på treningsfeltet. Ettersom 

opplevelse av mestring er en viktig faktor 
som påvirker barns motivasjon for å delta i 

idrett, vil Gresvik IF forhåpentligvis beholde 

flest mulig utøvere, lengst mulig. 

 
Mestring består ikke bare av følelsen av å 

mestre, men også av at utøveren får 

bekreftet dette. Bekreftelse fra treneren er 
et synlig bevis på at treneren ser utøveren 

og verdsetter den. Trener kan bekrefte 

utøveren ved å gi en begrunnelse for 
hvorfor det utøveren gjorde var bra, eller 

hvorfor det ikke gikk så bra. Med smil, 

nikk, klapp og ros bekrefter treneren også 

at treneren ser utøveren. Når utøveren 
føler seg sett vil han/hun også lettere 

kjenne på følelsen av tilhørighet og trivsel.3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
3 Klubbhåndbok del 3- håndball / Sportsplan 



06 Regnskap 
 
Økonomisk årsberetning for håndballavdelingen 2020 

 

Håndballåret 2020 startet godt for Gresvik sitt vedkommende. Det var god fart økonomisk 
sett og vi så virkelig frem til å få i gang vår nye storskjerm. Den  skulle gi oss en enda bedre 

opplevelse i hallen samt skape ytterligere handlingsrom for håndballavdelingen. 

Som alle vet ble det en brå stopp på det hele da myndighetene stengte idretten ned sammen 

med resten av samfunnet i Norge. 

Det har ikke vært normal drift gjennom 2020. Det har vært spilt bare en håndfull kamper for 
hvert lag etter nedstengingen, så inntekter og utgifter har hengt sammen. Vi har fått inn 

penger gjennom ulike støtteordninger, aktiviteten har vært tatt ned i takt med reguleringene 

som idretten har vært en del av. 

Selv om det har vært helt ekstraordinære tider så ligger allikevel alt til rette økonomisk sett. 

Det er skapt nye inntektskilder gjennom reklameskjerm og Joymo. Lagene og avdelingen står 
relativt godt rustet i håp om at vi snart kan komme i gang igjen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
Regnskap håndballavdelingen Gresvik IF 2020 

 

 

 

                                                                                  EKpr.1/1-20       Inntekt                Kostnad            Resultat       EKpr. 31/12-20 

  

Gresvik 
I.F. 

    År: 2020 desember                                                         Jan-Des                Jan-Des             Jan-Des 
                               Avdelingsid    

     

 

     

 
 

Avdelingsnavn 
EK pr. 1/1-
19 Inntekt Kostnad Resultat EK pr. 31/12-19 

 

  
 

Jan - des Jan- des Jan- des 

  Håndball 
      HADM Håndball adm. 368 142,98     440 345,00      485 171,17 -44 826,17 323 316,81 

HARR Håndball arrang. 0,00 196 859,14 147 073,65 49 785,49 49 785,49 

HKIO Hall kiosk 0,00 255 943,06 92 230,78 163 712,28 163 712,28 

HJSA Håndball jenter senior A 0,00 34 200,00 49 520,24 -15 320,24 -15 320,24 

HJ03 Håndball jenter 03 99 019,87 143 230,00 157 722,46 -14 492,46 84 527,41 

HJ04 Håndball jenter 04 50 521,02 78 160,00 86 181,90 -8 021,90 42 499,12 

HJ05 Håndball jenter 05 74 388,19 122 880,00 94 350,36 28 529,64 102 917,83 

HJ06 Håndball jenter 06 103 394,19 59 333,00 76 226,40 -16 893,40 86 500,79 

HJ07 Håndball jenter 07 40 160,60 165 550,00 57 881,31 107 668,69 147 829,29 

HJ08 Håndball jenter 08 98 166,84 105 517,95 53 804,50 51 713,45 149 880,29 

HJ09 Håndball jenter 09 51 640,15 84 180,00 53 280,92 30 899,08 82 539,23 

HJ10 Håndball jenter 10 37 550,86 71 120,00 63 059,72 8 060,28 45 611,14 

HJ11 Håndball jenter 11 0,00 44 377,00 7 131,02 37 245,98 37 245,98 

       

       Sum H-ball   922 984,70 1 801 695,15 1 423 634,43 378 060,72 1 301 045,42 
 

       

        
        

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                

   
 

   



        

07 Hvem er vi 
 
         Spillere  

 
  Senior       HJ03            

      
  HJ04           HJ05 

   
  HJ06           HJ07 

     
                                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HJ08           HJ09 

   
 

 

 
 

 
HJ10        HG10 

  
 
HJ11 

 
 

 

 
             Fotografering i Gressvikhallen  



 
 

 
 

 

 
      

 
 
 

 



Årsberetning Gresvik IF Stisyklister
(GIFS) 2020

Et annerledes år
For GIFS, som så mange andre, ble 2020 preget av korona-pandemien. Det har likevel
vært takknemlig å være terrengsyklist i denne krevende tiden. All vår aktivitet foregår
utendørs, og det er med få unntak enkelt å holde god avstand. I periodene hvor
fellesturer har vært avlyst på grunn av restriksjoner har mange av våre medlemmer
arrangert private turer med få deltakere.

Fellesturer
Årets mest populære aktivitet har vært mandagsturene. Her har det vært åpent for alle, og
på det meste var det nærmere 30 deltakere, hvorav halvparten barn og ungdom.
Tirsdagsturene har hatt stor variasjon i oppmøte, med et snitt på ca 5 syklister.

Fra en av sesongens mandagsturer med syklister i alle aldersklasser



Cruxing (forsering av vanskelige partier) er fast innslag på GIFS-tur



Handicapturer
Årets handicapturer har blitt avlyst pga pandemien.

Arrangementer
Vårt faste og populære arrangement “Cruxjam” måtte dessverre også avlyses pga
pandemien.

Kit-kveld
Pedalen arrangerte samling på klubbhuset hvor de nyeste produktene til sin leverandør
ble demonstrert både på video og fysisk. GIFS medlemmer fikk bl.a. muligheter til å sikre
seg nye sykler til god pris i et ellers utsolgt sykkelmarkedet (pga pandemien har den
globale omsetningen av sykler eksplodert). Skal man dømme ut fra antall nye sykler som
har dukket opp den siste tiden kan det virke som om dette var en suksess.



Utforsykling i Kjerringåsen
GIFS tok initiativ til en samling i Kjerringåsen på sensommeren. Her fikk både små og store
syklister prøvd seg i områdets halsbrekkende traseer, men området viste seg også å kunne by
på flotte muligheter for stisykling også.

Bruk av heisen er overraskende likt som med ski på beina

Fin gjeng på stitur i Trøsken-området



Punkteringer forekommer fremdeles, men heldigvis ikke alt for ofte.

Konkurranser
På grunn av pandemien ble de fleste konkurranser og sti-samlinger avlyst. Vi kan i det
minste glede oss over at Pål Grotnes fortsatt er regjerende Enduro-norgesmester i
masters klassen.

2021 blir elektrisk
Vi takker alle som har bidratt til klubben på ulike vis i løpet av året. Når dette skrives ser det
ut til at vaksineringen vil drøye godt ut i neste år. Ut fra antallet nye innehavere av el-sykler i
klubben tror vi allerede det er trygt å kalle 2021 for stisykkEListens år. Vi tror på et
spennende og elektrisk år for GIFS i 2021.



BIG( Barneidrettsgruppa) 

          15.02.21 

 

Vi startet året med normal aktivitet med treninger, kamper og cup-er. Vi hadde totalt et 

antall på ca. 160 aktive barn og 30 stk. frivillige voksne. BIG er avhengige av foreldre 

som stiller opp som trenere og ressurspersoner rundt lagene. Vi i BIG er takknemlige for 

at folk stiller opp hver uke, for at de bruker sin tid til å tilrettelegge for at vi skal ha et 

kjempeflott tilbud til de minste barna på Gressvik. Det er viktig at barna har en arena hvor 

de blir sett og hørt. Hvor de i et trygt læringsmiljø kan være sammen med kameratene 

sine, leke, le og ha det gøy! Det er det idretten handler om.  

Da samfunnet ble truffet av pandemien, ble vi nedstengt over en lengre periode og det har 

ført til at aktiviteten i 2020 har vært svært begrenset. Vi fikk en periode etter 

sommerferien som vi hadde litt aktivitet, før vi i november ble stengt igjen. Selv om 

sesongen ble veldig kort har noen lag klart å få gjennomført noen kamper.   

For sesongen 2020 investerte vi i nye drakter til alle lagene i BIG, ved hjelp av gode 

sponsorer var dette mulig.  Det er blitt investert i mer utstyr som nye innebandykøller, 

gymmatter, baller og vester. Dette gjør at vi kan ha mange morsomme, varierte og 

kreative økter med barna.  

Vi vil sende en stor takk til alle frivillige som har stilt opp det siste året, vi vet at det har 

vært utfordrende for mange. Så håper vi året 2021 blir bedre med mer aktivitet og mindre 

nedstengning. Starten av 2021 ser så langt lovende ut.  

 

Sportslig hilsen 

Asbjørn J. og Silje L. 



Årsberetning Gif-joggen 2020 

 

1. Generelt 

Styret i Gif-joggen har vært Bengt Ove Gulland, Thor Gjerløw, Freddy Norenberg og Roar Olsen. 

Det er avholdt 6 styremøter i 2020 

Vårt primære mål er å motivere til mosjon på alle nivåer for alle i alle aldre. Dette ved hovedsakelig å 

arrangere Gif-joggen hver fredag i sommerhalvåret utenom juli. Men også andre arrangementer er 

en del av dette.  

Vi ønsker også med vårt arbeide å tilrettelegge for godt merkede og framkommelige stier i 

Gressvikmarka. 

 

2. Gif-joggen 

Gjennom sesongen har vi arrangert 21 runder i Gif-joggen løypa. 

Vi «mistet» 5 løp pga  FHI og myndighetenes anbefalinger ifm smitteverntiltak mot covid-19.  

Alternativ aktivitet i den «stengte» perioden var å finne fram til steder i Gressvikmarka vi hadde lagt 

ut bilder fra.  

Vi startet opp med våre fredagsløp 8 mai. I tillegg åpnet vi, som en coronatilpasning, for deltakelse 

utenom fellesstart med innmelding av tid. 

Totalt har 250 deltatt en eller flere ganger siden vi startet opp for 6 år siden. Snittet økte også i år til 

20 deltakere pr arrangement.  

Disse løyperekordene blir stående fra den traseen vi fram til nå har benyttet; 

For damer Ida Augustin med tiden 22:08 

For herrer Gaute Steiwer med tiden 14:26 

 

3. Andre Aktiviteter 

Vi startet året med «utfordring 2020» som dreide seg, som året før, om å ta flest turer til Sprinkelet 

fra Trondalen eller andre «lavereliggende strøk». Dette foregikk ved at man registrerte navn og 

nummer i en bok i postkassa på utsiden av Trimhytta. Det var bra oppslutning om dette fram til vi 

avsluttet 12 mars. 

 

 

4. Hyggeløp i desember 

Hodelykt-tur og Romjulsjogg ble også gjennomført som den tradisjonen dette har blitt. 

Her fikk vi testet den nye lysløypetraseen som har blitt helt fantastisk. 



Vi retter en stor takk til lokalsamfunnet og kommunen som har fått realisert lysløype i 

Gressvikmarka.  

 

 

 

5. Løypenettet i Gressvik-marka 

 

En annen viktig oppgave for Gif-joggen er å vedlikeholde det eksisterende løypenettet i           

Gressvik-marka.  

Vi har i 2020 bygget og lagt ut 2 nye broer samt forlenget den store kloppen. 

- En bro over bekken i hvitløypa i skogen innenfor Rød planteskole 

- En ny bro i blåløypa nedenfor vanntårnet da den eksisterende var råtnet opp. 

- Vi forlenget også den store kloppen i Gif-joggen traseen. 

Videre så har vi ryddet og merket opp hvitløypa på nytt. 

Som en forutsetning for dette arbeidet har vi lagt opp til at vi skal ha grunneiertillatelser på plass. 

Alle grunneierne knyttet til hvitløypa er kontaktet og nesten alle har signert på en grunneiertillatelse. 

Vi har også etablert et samarbeide med sykkelgruppa vedrørende løypenettet. 

 

 

 

 

 

 



















Kontrollutvalgets beretning for 2020 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Gresvik Idrettsforening sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre og 

administrasjon. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2020.   

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon 

vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et overskudd på kr 1 295 604, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen med 

kr 1 300 604. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og GIF's årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 

 

Sted, dato Gressvik 12.03.21 

    

Lillian Ovell      Hilde Rossing  

Leder       Medlem   



10. Innkommende forslag / saker 2020 
 

 

Ingen forslag mottatt. 



11. Fastsette medlemskontingent og 
treningsavgift for 2021 

 
 
 

 

Hovedstyret foreslår følgende medlemskontingent for 2021: 

 

 

 Tillitsvalgte   kr. 50 (dekkes av hovedstyret) 

 

 Aktive/passive            kr. 300 

 

 Æresmedlemmer fritas 

 

 

 

 

 

 

Hovedstyret foreslår følgende treningsavgifter for 2021: 

 

 Gruppestyrene gis fullmakt til selv å bestemme sin treningsavgift 

 
 
 

 



INNTEKTER:
Navn Note Resultat 19 Budsjett 20 Resultat 20 Budsjett 21
Kontingenter/ avgifter 1 963 628             862 000             972 000             938 900            
Lotterier 2 611 079             947 500             479 441             805 000            
Grasrotandel 457 695             444 000             461 639             444 000            
Salg av papir/ sokker/ kluter 3 249 659             40 840               338 673             62 998              
Sponsorinntekter 1 018 884         960 000             1 055 124         990 400            
Tilskudd/ gaver 9 805 425             530 000             1 769 708         591 000            
Kiosksalg 551 104             534 400             194 753             360 500            
Dugnader 830 637             763 000             473 697             635 000            
Egenandeler 442 232             310 100             164 344             225 450            
Andre inntekter 356 300             351 100             161 998             324 000            

SUM INNTEKTER 6 286 643         5 742 940         6 071 377         5 377 248         

UTGIFTER:
Varekjøp kiosk 254 609             285 000             105 641             196 000            
Utstyr/ kostnad lag 4 670 427             351 600             527 781             403 150            
Alternativ trening 38 940               59 400               72 119               43 300              
Forsikring 100 315             90 050               76 267               96 800              
Hall-leie, Bane leie 131 794             115 000             170 359             172 500            
Påmelding krets 191 700             175 550             84 550               190 800            
Turneringsutgifter 752 293             600 377             29 393               444 250            
Kurs 38 790               48 000               21 011               70 000              
Sosiale aktiviteter 165 987             139 200             91 413               209 250            
Innkjøp papir og sokker 208 070             38 590               273 978             55 150              
Gaver, blomster 31 251               24 850               54 675               24 000              
Personalkostnader 5 871 415             830 648             840 973             879 768            
Kommunale avgifter 45 471               48 000               31 118               48 000              
Strøm 130 915             164 000             110 475             164 000            
Renhold 22 827               18 000               18 478               18 000              
Investeringer 39 917               70 000               26 237               20 000              
Vedlikehold 264 438             377 200             502 980             263 100            
Honorar 214 999             205 600             249 953             214 000            
Tv/ It/ tlf utgifter 82 208               75 000               73 701               45 000              
Drift maskiner 31 597               27 000               2 885                 27 000              
Reisekostnader/ Bilgodtgjørelse 6 560 899             939 500             523 777             834 890            
Administrasjon 22 001               34 000               23 200               38 500              
Andre utgifter 880 135             841 920             605 552             718 200            
Avskrivninger 7 427 867             109 200             264 376             266 400            

SUM UTGIFTER 6 178 865         5 667 685         4 780 890         5 442 058         

DRIFTSRESULTAT 107 779             75 255               1 290 487         -64 810             

FINANSPOSTER
Finansinntekter 4 669                 -                     5 887                 -                     
Finanskostnader 4 228                 -                     770                    -                     

SUM FINANSPOSTER 440                    -                     5 116                 -                     

ÅRSRESULTAT 108 219             75 255               1 295 604         -64 810             

GRESVIK IF      ÅRSREGNSKAP 2020/ BUDSJETT 2021



13. Organisasjonsplan Gresvik IF 2021 

 
 

HOVEDSTYRET: 

 Leder  

 Nestleder - sekretær – økonomiansvarlig 

 Styremedlemmer fra gruppene, fotball/håndball/sykkel/BIG/GIF-joggen 

 5 varamedlemmer, som ivaretas av gruppene. 

ANSATT: Daglig leder, renholder. 

 

REGNSKAP: 

 Tjenesten blir kjøpt av WICAN 

 

REVISOR: 

 Engasjere revisor (lovpålagt ved oms over 5 mill)  

 

KONTROLLUTVALG: 

 Leder 

 1 medlem  

 1 varamedlem 

 

REPRESENTANTER: 

 Det skal velges representanter til ting og møter i de org.ledd idrettslaget 

har representasjonsrett til 

 

FOTBALL: 

 Leder 

 Min. 3 styremedlemmer, konstituerer seg selv 

 En ansvarlig lagleder fra det enkelte lag 



HÅNDBALL 

 Leder 

 Min. 3 styremedlemmer, konstituerer seg selv 

 En ansvarlig lagleder fra det enkelte lag 

 

 

BIG: 

 Leder 

 Min. 3 styremedlemmer, konstituerer seg selv 

 En ansvarlig lagleder fra det enkelte lag 

 

SYKKEL: 

 Leder 
 Min. 3 styremedlemmer, konstituerer seg selv 

 

GIF-JOGGEN: 

 Leder 

 Min. 3 styremedlemmer, konstituerer seg selv 

 

MEDALJERÅD: 

 Inntil 5 medlemmer (valgt for 3 år i 2019) 

 

VALGKOMMITE: (innstilles av hovedstyret) 

 Leder 

 2 medlemmer (1 fra FOTBALL + 1 fra HÅNDBALL) 

 1 varamedlem (BIG-SYKKEL) 



15. Engasjere revisor 

 
 
 

 

Iflg Lovnorm for idrettslag §§ 11, skal idrettslaget følge alminnelig lovgivning for 

regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Som en følge av at foreningens årlige omsetning overstiger 5 mill. kroner, må vi 

engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon, selv om vi ikke 

er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. 

 

 

Siden 2017 har foreningen benyttet firma BDO som sin revisor. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret foreslår at GIF reengasjerer firma BDO, som sin revisor for 2021. 

 
 
 


