
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning GIF Fotball 2021 
Vi fikk hele 3 kretsmesterlag i 2021.  

Klubben gratulerer alle spillere, trenere og lagledere med 

fantastisk flott innsats og resultat! 

 

Foto: Terje Jensen 

 

Foto: Terje Jensen 

 

Foto: Terje Jensen 

 



Glede Respekt Engasjement Samhandling 

 

 

Klubben der alle skal trives 

 

01 Årsmøte i GIF - fotballavdeling 
 

1. februar 2022 kl. 17:30 

Sted: Klubbhuset i Trondalen 

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 

01.02.2022  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

01 Årsmøte i GIF - fotballavdelingen 

02 Aktivitet i fotballavdelingen 

03 Avdelingen i 2021 

04 Lagenes årsberetninger 

05 Regnskap  

Per 01.02.2022 består styret i 

fotballavdelingen av  

• Johannessen, Arnie 
• Martinsen, Karin P 

• Halvorsen, Eilen G 
• Johannessen, Morten 

• Hanssen, Morten 
• Frorud, Robert 
• Pettersen, Grete 

• Åslie, Tor Atle 
• Persson, Jarl 

• Nilsen, Magnus 
• Eriksen, Merethe 

 

 



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 

lagets 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 2021 sesongen. 

 

GIF utvikling 

GIF utvikling 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 2021 sesongen. 

 

GIF keeper 

Keepertrening er et etterspurt tiltak i 

klubben. Vi har leid inn denne tjenesten via 
FFK i 2021. Tilbakemeldingene fra spillere 

og trenere er at dette har fungert bra i år. 

P.g.a. Covid 19 har dette blitt 

sporadisk i 2021 sesongen. 

 

GIFFO 

Dette året startet klubben opp med GIFFO. 
Det er tilbud til våre yngste fotballspillere 

hvor de kommer til Trondalen rett fra 
skolen, får mat på klubbhuset og trening 
tidlig på ettermiddagen. Treningen er i 

tillegg til lagenes vanlige treninger og ledes 
av Tom Freddy Aune. Innkjøp av mat og 

serveringen på klubbhuset er det frivillige 
pensjonister som gjør. Klubben tar en 

egenandel for å delta på tilbudet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Freddy Aune ansatt som 
ungdomstrener på heltid i GIF. 

 

 

Tom Freddy Aune startet opp som 
ungdomstrener høsten 2021. Tom Freddy 

har skrevet en femårskontrakt med Gresvik 
-og skal jobbe deltid på toppidrettslinja på 
Fredrik II i tillegg. Ansettelsen vil gjøre at 

vi kan få enda bedre spillere for eget A-lag 
og at også FFK på sikt kan dra nytte av 

satsingen.  

 

GIF Kvalitetsklubb 

Å være en av NFFs kvalitetsklubber 
betinger at klubbens fotballavdeling leverer 

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

for tiden klassifisert som nivå 1 klubb. 

              

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 2021 sesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

GIF – Gressvikingen 

Gressvikingen ble i 2021 utgitt for femte 

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 

og mange gode GIF ambassadører. Årets 
hovedtema har vært GLEDE og LOKALT 
SAMFUNNSANSVAR. 

 

 

GIF - tribune 

 

 

I oktober sto ny tribune klar ved 
kunstgressbanen i Trondalen. Tribunen er 

finansiert ved hjelp av sponsorer og et godt 
gammeldags spleiselag. Det var også 
mulighet til å kjøpe seg fast sete med 

navn, noe flere har benyttet seg av. 
Tribunen sto klar akkurat i tide til 

publikumskampen mot bygdenabo Lervik. 
Takk til alle som har bidratt til at vi har 

flotte sitteplasser i Trondalen. 

 

Landskamper i gåfotball 

Det ble en strålende dag på alle måter, da 
de første landskampene i gåfotball som er 
arrangert i Norge fant sted i Trondalen. 

Norge mot Sverige i fire oppgjør, der 
Norge, med flere spillere fra Gresvik IF, 

vant tre oppgjør. Sannsynligvis vil NFF 
satse videre og enda mer på gåfotball, – 
med Gresvik IF som «Pilot» i prosjektet. Alt 

i alt et meget vellykket arrangement, god 
stemning og bra med publikum. 
 
Hjemmekampen/publikumskampen. 
I årets sesong ble det arrangert 

Hjemmekampen, et nytt konsept hvor 
samarbeidspartnere og andre som ønsker 

det, kan få litt info fra treneren om taktikk 
og spillesituasjon før en A-kamp i 
Trondalen. Enkel bevertning og godt 

oppmøte på arrangementene. 
Publikumskampen mot erkerival Lervik ble 

også en suksess, med nærmere 250 
publikummere til stede. Konseptet 

videreføres neste sesong.  
I oktober ble det arrangert supportertur 
med buss til bortekampen mot Sparta. 

Dette videreføres også neste sesong. 

 
 

GIF dommere 

Uten dommere får vi ikke gjennomført 

fotballkamper. Gresvik Ifs dommeransvarlig 
Tor Atle Åslie kan melde om at klubben har 

følgende dommere:  

• Henrik Pettersen, dommer/ad 4 

dommer i 2 div og veileder i 4 div 3 
div,  

• Eilef Petersen dommer 6 div og 
linjedommer 4 div, veileder 4 div. 

• Tor Atle Åslie veileder 3 div 

• Marianne Antonsen dommer 

ungdomsfotball og 7`er senior 

 

GIF verdidager. 

Totalt sett godt gjennomført arrangement, som vi 
gjentar neste år. 
Arrangementet ble gjennomført 10.-12. 
september. 
Vi bør informere bedre og bredere neste år, da 
det var lite påmeldte til de forskjellige 
aktivitetene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotballstyret har i perioden mars 2021 

til utgangen av januar 2022 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Ma21-feb22 Arnie 
Johannessen 

Nestleder Ma21-feb22 Karin P 

Martinsen 

Adm leder Sekretær Ma21-feb22 Eilen G 
Halvorsen 

Sportslig leder Ma21-feb22 Morten 
Johannessen 

Seniorleder Ma21-feb22 Morten Hanssen 

Ungdomsleder Ma21-feb22 Robert Frorud 



Trivselsleder Ma21-feb22 Grete Pettersen 

Dommer og Fairplay 
leder 

Ma21-feb22 Tor Atle Åslie 

Styremedlem Aug21-

feb22 
Merethe Eriksen 

  
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 2021 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 2022 sesongen. 

 

Lag og spillere 

Lag Antall spillere 

Senior  

Junior 27 

Gutter 05/06 32  

Jenter 2007 22 

Gutter 07/08 29 

Jenter 2009 17 

Gutter 2009 30 

Gutter 2010 14 

Gutter 2011  

Gutter 2012 29 

Totalt  

Drift av kiosk 
 
Inntekt fra kiosksalg er normalt en stabil 

inntektskilde for fotballavdelingen. I 2021 
har Covid 19 påvirket kiosksalget, men det 

noteres et overskudd allikevel på 36.000,- 
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 2021 
videreutviklet tjenester som GIF fotball 

som helhet tilbyr og yter det lokale 

næringslivet.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



04 Lagenes årsberetninger 
 

Herrer senior: 

Trenere: Mads Vallestrand/Rune 

Solbrekke  

Lagledere: Terje Hansen og Morten 
Johannessen  

Senior herrer endte på 4 plass i 5 div. etter 
å ha vært med å kjempe i toppen gjennom 
"hele" sesongen. Opprykket røk i nest siste 

kamp. Det ble spilt 13 kamper og status ble 
8-2-3 med 49-21 i målforskjell. Vi har fått 

opp flere JR og Guttespillere i kamp og 
trening så det er veldig positivt. Det har 

også blitt arrangert "Hjemmekampen" med 
stor suksess og takk til alle bidragsytere 
(spesielt Grete og Eilen) 

Vi har også hatt er C-lag som har trenet for 

seg selv og spilt 7-fotball.  Resultatet ble 
en fin 2 plass og status 4-1-4 med 43-49 i 

målforskjell.. 

Det har blitt gjennomført 2 sosiale 
samlinger som har vært vellykket.  

 

Gutter Junior: 

Lagleder: Espen Eldal 
Hovedtrener & KM: Tore Martinsen 
Hjelpetrener & Bredde: Casper Frorud 

(vår), Sindre Ødegård (høst) 
Antall spillere: 27 

 
I vårsesongen ble det kun gjennomført 
treninger, men her var det høy kvalitet på 

både det fotballfaglige og smittevernet. 
Tore sørget for solid gjennomføring med 

Casper som assistent. Vi opplevde godt 
oppmøte på treningene og det sosiale 

fungerte godt til tross for fravær av 
garderobekultur. Flere tidligere 03 og 04 
spillere meldte seg på og starten med 

fotball igjen! Det gode opplegget fra Tore 
sørget for at vi faktisk rekrutterte spillere 

under pandemien. 
 
Høstsesongen startet med en svært 

vellykket treningsleir på Lillehammer. Her 
fikk 20 spillere styrket samholdet, 

gjennomført gode treninger og spilt 
treningskamper mot både Lillehammer sitt 
bredde- og kretslag. 

Etter noen treningskamper, der vi fikk gode 
resultater, var vi klar for seriespill. I serien 

stilte vi med både KM- og breddelag og de 
spilte henholdsvis 5 og 6 kamper. 
Resultatene i seriespillet levde ikke helt opp 

til forventningene da flere kamper endte 
med knepent tap til tross fro at vi hadde 

rikelig med målsjanser til å vippe kampen i 
vår favør.  

Flere av våre spillere fikk hospitere på A-
laget og det ble opplevd som positivt 
samtidig som mange av spillerne fra 

guttelaget fikk hospitere på kamp og 
trening med KM laget vårt.  

 
På høstsesongen kom Sindre inn som 
trener for breddelaget og det har fungert 

svært godt for miljøet i denne gruppa. Med 
han har vi fått styrket bredde tilbudet og vi 

ser at de gutta som setter det sosiale foran 
resultatene, setter pris på dette. Oppmøte 

på de rene bredde treningene har økt og i 
perioder var det faktisk flere som meldte 
seg til trening enn til kamp.  

 
På lagleder siden er vi sårbare da Espen 

ikke har anledning til å følge laget så tett 
som det i perioder kreves. Vi bør jobbe for 
å få noen flere foreldre til å bidra rundt 

laget, spesielt for å styrke økonomien slik 
at vi kan gjennomføre flere sosiale 

aktiviteter.  

 

 

 

 

Gutter 2005/2006 

Trenere Mads Vallestrand, Kasander Getz, 
Alexander Zoulakis.  Lagleder Espen 

Midtfjeld.   

Sesongen 2021 ble årskullene 2005/2006 

slått sammen til en tropp bestående av 32 
guttelag spillere. I løpet første del av 

sesongen ble det en del utmeldinger av 
spillere og spiller troppen har i hovedsak i 
løpet av sesongen bestått av 25 spillere 

som jevnlig har deltatt på trening/kamper. 

Guttelaget deltok på Obos cup med 1 G16 
lag og 1 G15 lag. Begge lagene vant sine 
innledende kamper og kvalifiserte seg til 

sluttspill som ble avlyst på grunn av 

Corona. 

I seriespillet stilte guttelaget med 2 lag. 1 

G16 KM lag og 1 G15/16 bredde lag. 

G16 KM laget vant alle sine serie kamper 

og ble kretsmester G16. 

G 15/16 bredde laget ble nummer 3 i sin 

avdeling. 

Guttelaget hadde planer om å delta med 2 

lag på Sør-Cup og Sandar-Cup som ble 

avlyst på grunn av Corona. 

G16 laget deltok på Stjerne cup elite på 
Hamar i oktober hvor man møtte sterke lag 

som spilte i interkrets serien. G16 laget 



spilte jevnt med alle lag og kom seg til 

semifinale i B sluttspill. 

I seriespillet har G15/16 bredde laget 
hospitert opp spillere fra FG 2007 i noen 

serie kamper, og flere G16 KM spillere har 
hospitert opp på treninger/kamper til både 

junior og A laget i løpet av sesongen.  

Som erstatning for den avlyste Sør Cup i 

juni, arrangerte vi en Mini cup med lokale 
lag dag i Trondalen. Både G15 og G16 laget 

vant sine gruppespill.                                                                                                                                 

Guttelaget har på grunn av Corona 

restriksjoner store deler av sesongen hatt 
utfordringer med og få gjennomført 

planlagte dugnader. Dette har medført til at 
utgiftene har blitt en del større enn 
inntektene. For å få til et budsjett som går i 

balanse må det tas penger fra opparbeidet 

egenkapital fra tidligere sesonger.  

MVH 

Espen Midtfjeld 

Lagleder Guttelaget 

 

Jenter 2007 

Antall spillere, sportslig utvikling og 

resultater  

J2007 består av 22 faste spillere som er 
medlemmer i klubben, samt 2 spillere som 

har hospitert i trening og cup gjennom 
sesongen. 3 spillere sluttet i fjor vinter, 
men med flere nye spillere har vi dette året 

økt i antall. Vi har som mål å fortsette den 
positive trenden med å holde på antall 

spillere.    

Påmeldte lag i serien, sportslig 
utvikling, resultater og sosialt 

• 11`er lag i KM – Kretsmestere  

• 9`er lag i bredde – 3.plass 

• 3.plass i uoffisiell NM på Hamar 

for klubblag 

• 4-5 ukentlige økter i Trondalen og 

Østfoldhallen 

• 10 spillere på kretslag 

• 3 spillere tatt ut til Equinor i 

Porsgrund (dette utgjør samtlige 

spillere fra hele kretsen) 

• Gjennomført treningsleir i mars 

og juni 

• Er med i dokumentarfilm som 

skal sendes i 2022 

Trenere, støtteapparat og økonomi 

• Hans Martin Hansen (Trener) 

• Einar Lie (Trener) 

• John Terje Nordtug (Material og 

utstyr) 

• Tor-Arne Borg (Lagleder) 

• Anniken Aarebrot (Fys/løp) 

• Rikard Rupar (Medisinsk 

ansvarlig) – NY 

 

I tillegg har Joar Dahle i perioder holdt 

mange treninger, samt at Tom Freddy Aune 

har hatt enkelte treninger i høst.  

Økonomi og dugnad 

Likt som tidligere var det i 2021 også lagt 
opp til et budsjett som skal gå tilnærmet i 
balanse, med et ønske om å starte året 

med 10 000.- på konto. Målet er å gi 
jentene mest mulig aktivitet for de pengene 

vi driver inn, og skal bidra til at samtlige 
jenter uavhengig av nivå skal synes 

opplegget er spennende og lystbetont også 
utenfor banen. Budsjettet for 2021 var på 
ca. 120 000.- og har kommet inn gjennom 

sponsorer, dugnadsarbeid og gaver.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

Gutter 2007/2008 

Spillergruppe: Vi i fotball gutter 07 / 08 
har i løpet av 2021 hatt noe frafall av 

spillere, hvorav 2 spillere ønsker å satse på 
ishockey, samt 2 spillere sluttet av andre 

årsaker etter sesongslutt. 3 spillere har 
valgt overgang til annet lag, Begby IL 08. 
Vi har også fått tilsig av 4 gutter som 

kommer fra Lervik og FFK på slutten og 
etter sesongslutt. Det vil si at vi er 29 

spillere ved inngang til ny sesong. 

Sportslig hadde vi en sesong med 

varierende resultater. Vi hadde et lag i KM- 
og et lag i bredde serien. Breddelaget 

hadde en vanskelig sesong hvor flere lag 
trakk seg i seriespillet. Laget hadde noen 
gode kamper, men endte i nederste del av 

tabellen. KM-laget hadde flere gode 
kamper, men resultatene var ikke på vår 

side og det ble plassering midt på tabellen. 
I løpet av sesongen så var det spillere som 
var langtidsskadet og 2 viktige spillere 

satset på ishockey fra mai og således var 
det tross alt en grei sesong av KM-laget. 

Det har vært hospitering opp til 06 for flere 

av spillerne våre. 

Etter sesongslutt reiste vi til Kristiansand 
og deltok med 2 lag i Trollcup. Dette var 

helt og holdent av sosial karakter, men 
lagene gjorde flere gode prestasjoner, hvor 
et lag kom til A-sluttspill og lag to vant 2 

av sine kamper i B-sluttspillet. Dette var en 
fin opplevelse for guttene og vi håper på 

flere cupdeltagelser i årene som kommer. 

Økonomisk så har vi brukt mye penger 
gjennom sesongen. Dette er brukt på 

utgifter til trenere, utstyr, bekledning og 
cup. Vi hadde ved sesongstart en 
beholdning på ca 207`og siden vi har 

jobbet dugnad som skal tilskrives sesongen 
2021 så vil vi ha en beholdning på ca 

145`ved sesongslutt.  

Det har gjennom sesongen vært noe uro i 

gruppa og vi har brukt energi på å få luket 
bort det som vi har sett av momenter 

knyttet til dette. Med nytt trenerteam så er 
vår følelse at dette har blitt mye bedre og 
vi har et jevnt og godt treningsoppmøte før 

ny sesong til tross for utfordringer knyttet 

til Covid-19.  

Det blir en spennende sesong vi går inn i 
(2022) og håper på at alle spillerne finner 

et tilbud som blir godt nok. Vi ønsker å 
legge til rette for de som ønsker å satse, 

samt gi et tilbud til de som har mere sosial 

strategi på sin deltakelse. 

Med vennlig hilsen 

GIF G 07/08 

Henning, Øistein, Monicka, Richard og 

Trond 

 

Jenter 2009/2010 

Årsrapport 2021 GIF Fotball J 2009/2010 
Utarbeidet av: Even Solerød og Ole Jørgen 

Holøs  

Dato: 09.12.2021  

Spillerstall Sesongen 2020 ble avsluttet 

med 17 spillere fordelt på 3 årskull. I løpet 
av sesongen 2021 har vi rekruttert totalt 8 
nye spillere, men har mistet 2 spillere ut av 

laget. Vi er i dag 6 stk. flere spillere enn 
utgangen av 2020. Totalt 23 spillere fordelt 

på 4 årskull. Frafallet har i all hovedsak 
skjedd i 2008 kullet, hvor vi i 
utgangspunktet kun var 3 spillere. Små kull 

framstår for oss som sårbare for frafall.  

Oversikt spillere 2020-21:  

Årskull 31.12 2020  

09.12 2021 

Differanse 2008 3 1 -2  

2009 8 14 +6  

2010 6 7 +1  

2011 0 1 +1  

Antall spillere 17 23 +6  

Sportslig/trening  

Laget har i dag stor spredning i 

ferdighetsnivå da vi har hatt stor 
rekruttering de siste 2 årene. I dagens stall 
har 7 av spillerne spilt lenger enn 2 år. 



Disse 7 består i hovedsak av jenter født i 
2010. Gjennomsnittlig deltagelse i fotballen 

er på 15 mnd. i dagens spillerstall.  

Det jobbes mye med basisferdigheter og 

grunnleggende forståelse av spillet. Flere 
av spillerne har tatt store steg, men vi er 

avhengig av en god utvikling gjennom 
vinteren for å kunne skape mestring og 
gode opplevelser i kampsituasjon til neste 

sesong. Skadeforebyggende trening er en 
del av de fleste økter, med økt fokus i 

vintersesong. Trening med sprinttrener i 
vårsesong for utvikling av løpsteknikk, 
koordinasjon og hurtighet. Vi samarbeider 

med J2007 for å gi tilbud til de jentene som 
trenger litt ekstra utfordringer og vi har 

hatt noen fellestreninger med G2010. Vi 
har en jente i stallen som spiller kamper for 
J2010, men har sin treningshverdag med 

J2007 laget. Samarbeidet fungerer bra med 
de andre lagene. Laget har i dag 2 keepere 

som begge har et tilbud i FFK`s keeper 
akademi. 6 jenter tilknyttet bylag og 1 på 

sonelag.  

Serie- cupspill  

Vi stilte med 2 lag i seriespill for jenter født 
2009. Ett 7`er lag i avdeling 3, og ett 9`er 

lag i avdeling 2. Intensjon var at vi skulle 
ha et tilbud til alle i gruppen uansett 

ferdighets nivå. Dette lyktes vi ikke med da 
flere lag ikke meldte seg på i riktig avdeling 
ut fra de føringene som ble lagt fra 

forbundet, samtidig som forbundet gjorde 
en geografisk inndeling pga. situasjonen 

med Covid-19. Dette førte de flere stygge 
tap hvor jentene knapt fikk låne ballen og 
opplevde null mestring. Dette gikk hardt 

utover motivasjonen til flere av spillerne, 
men vi fikk heldigvis en opptur med flere 

gode opplevelser på slutten av sesongen. 

Deltatt i 1 cup i høst/vinter.  

Trenere 

Trener-teamet består i dag av 6 foreldre. 4 
har trenerkurs. Flere av trenerne har 
jobber som krever mye i perioder slik at vi 

har hatt tidvis utfordringer med for få 
trenere på feltet. Dette skal være løst for 

vinter- og vårsesongen 2022. Even Solerød 
er hovedtrener. Joar Dahle bistår med 
treninger i perioder. Vårsesong leier vi inn 

sprinttrener fra FIF og vintersesong kjører 
vi skadeforebyggende/styrke med innleid 

fysioterapeut fra idrettsklinikken.  

Sosialt 

Stort fokus på det sosiale. Har jevnlige 
sosiale samlinger. I 2021 har vi 

gjennomført treningsleir på Norefjell, 
fotballgolf, vært balljenter på FFK kamp og 

hatt flere samlinger med mat på 

klubbhuset. Andre idretter Det er i dag 10 
spillere som bedriver flere idretter enn 

fotball. 7 av de spiller håndball i GIF.  

Økonomi  

Egenkapital 31.12 2021 på ca. 30`000 kr 

(anslått). Lagkontingent i 2021 på 400 kr. 
Gjennomført 1 runde med pizzalodd. 

18`000 kr i sponsorinntekter. 

 

Gutter 2009

 

 

16 2009 gutter og 3 2008 gutter ble 
kretsmestere i G13 klassen 2021. I finalen 

ble Ekholt beseiret 4-2 etter 

ekstraomganger. 

 

 

 

ORGANISERING 

G09 har i 2021 bestått av ca 30 spillere. I 

hovedsak spillere fra Rød og Hurrød, men 
også Slevik, Begby og Trosvik. Laget har 

blitt ledet av hovedtrener Bernhard Fog og 
lagleder June Julusmoen. Trenerteamet har 
bestått av 5 mer eller mindre faste trenere, 

samt flere ivrige foreldre som har hjulpet til 
rundt treningene. Lagleder har en 

ressursgruppe under seg som står for 
organisering av sosiale arrangementer og 

dugnader.  

G09 legger til rette for hospitering fra 

andre lag, men grunnet smittesituasjonen 

har det vært lite hospitering i 2021. 

I andre halvår har 12 spillere vært involvert 
i Fredrikstad bylag, 9 utespillere og 3 

keepere. 7 spillere ble tatt ut til nasjonale 
tiltak på høsten. Etter sesongslutt meldte 5 
spillere overgang til FFK. Med disse 5 

spillere mistet laget også 3 trenere og noen 

veldig aktive foreldre i ressursgruppen. 

I tillegg har laget også mistet spillere i 
løpet av året til andre idretter og 

aktiviteter. Det har ført til at laget etter 
sesongslutt har måttet reorganisere 

strukturen. Ved inngangen til 2022 består 
G09 av ca. 20 spillere. Bernhard Fog 
fortsetter som hovedtrener, godt støttet av 



Anders Mikaelsen. Pål Vermedal har 
overtatt laglederrollen. Flere foreldre har 

meldt seg aktive til støtte for laget, både 
på trenersiden og i ressursgruppen. Med 
støtte fra trener ressursene i klubben, Tom 

Freddy Aune og Vidar Kristoffersen, har 
G09 gode forutsetninger for neste sesong. 

Det er positiv stemning i både spiller- og 

foreldregruppen før 2022.  

  

 

 

TRENINGER / TRENINGSKAMPER 

Gjennom første halvår har G09 etterstrebet 
minimum 2 fotballøkter og 1 ressursøkt per 

uke. Ressursøkten kaller vi løping, lek og 
moro. I fotballøktene vektlegger G09 
grunnferdigheter, forskjellige 

rondovarianter og så mye spill som mulig.  

Med en stor spillergruppe blir det 
forholdsvis stor nivåforskjell innad i laget. 
Vi differensierer derfor en god del for at 

alle skal få utfordringer og oppleve 
mestring på sitt nivå. Gjennom 2021 har 

G09 fått god hjelp av klubben og Vidar til å 
gjennomføre utviklingsøkter med de mest 
ivrige. Dette har vært en gruppe fra 8-12 

spillere. I andre halvår har vi også hatt 
veldig god støtte fra- og utbytte av Tom 

Freddy for økter med hele laget. 

Pga. bylaget har flere spillere hatt et veldig 

omfattende trenings- og kampprogram i 
2.halvår. Bylaget, avvikling av et veldig tett 

kampprogram og smittesituasjonen førte til 
at spillerne som ikke har vært involvert i 
bylaget fikk en ujevn treningshverdag i 

oktober og november.   

 

SERIESPILL 

Pga. smittesituasjonen ble serien ikke 
startet før i 2.halvår, men vi fikk 

gjennomført flere treningskamper før 

sommeren.  

I 2009/G12 serien har vi stilt med to jevne 
lag, GIF Hvit og GIF Blå. Alle har fått godt 

med spilletid i henhold til 
barneidrettsbestemmelsen, men vi 

praktiserer spilletid etter ork og innsats 
fremfor helt tidsmessig lik tid på banen. 
Ferdigheter har ikke vært en faktor. De to 

lagene i G12 serien tapte et par 
treningskamper, men er ubeseirete i 

seriespillet som startet i august. 

For at alle skulle får mestring og motstand 

på sitt nivå har vi også stilt ett lag i KM 
serien for G13. Her var tanken å ha en 

kjerne av spillere + rullere på noen for at 
flere skulle få kjenne på nivået. Vi hadde 

forventet å henge godt med, men 
målsetningen var først å fremst å ha et 

godt matchtilbud til være ivrigste spillere. 
Første del av serien gikk over all 
forventning, og da vi innså at vi hadde en 

reell sjanse til å bli kretsmestere forsterket 
vi laget med støtte fra 3 2008 spillere. Det 

er svært gledelig at 16 2009 spillere og 3 
2008 spillere er KM mestere for Gresvik IF i 

G13 klassen 2021.   

Det viktigste i seriespillet i 2021 er 

imidlertid at alle lag har vist mye godt spill. 
Vi holder ballen stort sett langs bakken og 
bygger opp spillet gjennom lagdelene. Det 

har vært mange gode enkeltprestasjoner 
fra flere fremtredende spillere, men vi ser 

også god utvikling blant de svakere som 
gjør at vi i større og større grad fremstår 
som velspillende lag. Vi ser sammenhenger 

fra treningene med fokus på rondo og 
intensitet. Ressurstreningene har også hatt 

effekt da det er tydelig at vi ligger et 
stykke foran de fleste andre lag på dette 

området, også 1 årsklasse opp. 

 

TURNERINGER 

G09 hadde en god plan for turneringer i 
2021, med Flint cup i Tønsberg som det 

store høydepunktet. Det ble det dessverre 
ikke noe av grunnet smittesituasjonen. På 
høsten deltok vi med 1 lag på Stjernecup 

på Hamar, men LSK cup i november hvor vi 
skulle ha deltatt med 2 lag ble dessverre 

også avlyst.  

 

SOSIALT 

Restriksjoner med tanke på smittevern 
også i 2021 har gjort at flere sosiale tiltak 

ikke har latt seg gjennomføre. Men vi har 
gjennomført egen fotballskole i august som 
det ble satt stor pris på. I tillegg har vi fått 

til noen hyggelige pizza-arrangementer i 
forbindelse med serieavslutning og seier i 

KM finalen.  

 

MØTER 

G09 gjennomfører jevnlig uformelle 
trenermøter. Vi har gjennomført 2 

foreldremøter i 2021, ett digitalt før 
sesongen og ett fysisk etter sesongen. 
Særlig det siste foreldremøtet var 

avgjørende for å sette ny struktur før 2022 
sesongen. I tillegg bruker vi vår egen 

Facebook side og Spond til å løpende 
kommunikasjon med foreldregruppa. 
Hovedtrener og lagleder deltar så langt det 

lar seg gjøre på aktuelle møter i regi av 

klubben. 



 

ØKONOMI 

Laget har ca 90 000,- ved inngangen til 

2022. Det foreligger en plan for 
inntektsskapende aktiviteter, men vi 

forventer også noen støtte utgifter. I 
budsjettet styrer vi mot et lite underskudd i 

2022. 

Gressvik, 18.12.21 

Bernhard Fog Pål Vermedal 

Hovedtrener   Lagleder 

 

 

Gutter 2010 

Trener: Andreas Johnson, Erik Otby, 

Fredrik Bjørnstad og Mikael Lillbacka. 

Lagleder: Linda Karlsen og Kathrine 

Vanberg 

Spillere: Adrian Mikaelsen, Colin Olsen, 
Lucas Holmstrøm, Lucas Johnson, Ludvik 

Vanberg, Mathias Ruud, Vetle Lund, Matteo 
Ruscelli, Oliver Holm, Oliver Lillbacka, Theo 

Bjørnstad, Emil Sannerud, Vetle Sørenstua. 

 

Vi har en fin gjeng med 11-åringer om er 
ivrige på banen. I 2021 startet det hele 

med ukentlig trening med covid-19 
vennlige tiltak.  Denne sesongen har vi 

trent 2 ganger i uken fra tidlig vår, 
gjennom sommeren og mot høsten. Laget 
har deltatt i Fortum serien. Det har ikke 

vært gjennomført noen turneringer, men 
seriekamper har blitt spilt med riktige 

smittevern tiltak. Vi har mistet en del av 
våre gutter, og av den grunn redusert til 1 
lag. Grunn for frafall er mange, fraflytting, 

begynt med andre idretter og covid-19. 
Men trenden har snudd. De siste månedene 

har vi fått nytt tilskudd av gutter., og noen 
har valgt å komme tilbake, noe som er 
ekstra hyggelig. Flere nye gutter viser 

interesse. Krysser fingrene for at vi får flere 
spillere neste år. Treningene våre har både 

vært tekniske og sosiale. 

Gjennom hele sesongen har vi har mye 
fokus på grunnleggende øvelser, pasninger, 
føring av ball, skyte på mål osv. Vi har 

også begynt med egne keepertreninger. Vi 
har gjennomført både treninger med og 

uten Tom Freddy. Kampene vi har spilt har 
gått greit, med dessverre endt med tap, 

med unntak av to kamper. Alle barna har 
kjent på mestringsfølelsen. Følelsen av å 
score mål og av å slippe inn mål. Tap og 

vinn med samme sinn er godt integrert 
blant guttene. Og de blir heiet frem av 

engasjerte foreldre i hver kamp. På det 

sosiale plan har vi gjennomført mindre enn 
planlagt, men dette er av rent smittevern 

hensyn. Det som har blitt gjennomført er 
kveldsmat etter trening, felles bading tur til 
Foten etter trening, pizzakveld med Kurte 

og en overnatting i klubbhuset. 
Juleavslutning valgte vi å avlyse dette året 

grunnet nye restriksjoner.  Eller vil jeg si at 
både dugnad og kioskvakter har blitt 
gjennomført med de aller fleste foreldre. 

Det er en god dugnadsånd i gruppen. Vi 
har gjennomført trener og lagleder 

møter.  Vi håper på gode opplevelser i 
2022. 

Gutter 2011 – Mangler 

 

Gutter 2012 

Året startet veldig amputert med 

smittevernsrestriksjoner, men 
foreldregruppa stilte sterk opp og vi delte 

laget inn i tre slik at vi kunne gjennomføre 
trening fordelt på flere flater. Dette 
foregikk utendørs, og alle smitteverns-tiltak 

ble ivaretatt. Uten denne foreldregruppa 
ville vi ikke klart oss. Stor takk til Cecilie 

Andresen og Simen Skaara som trente 
laget vårt gjennom denne tøffe perioden. 
For Gutter 2012 har vokst under korona! 

Nå er vi hele 29 spillere! 

 

Under sommeren deltok vi med tre lag i 

serie.  

Underveis i året har guttene deltatt på 3x3 

cup i Østfoldhallen og Smart energi cup. 

Sosialkomite har arrangert kveldsmat i 
garderobe, sommerlunsj og tur til 

Sprinklet. 

Oktober 2021 arrangerte Joar trenerkurs 

for det nye trenerteamet. Med hovedtrener 
Kim Johannessen har vi startet med 

fotballfokus og dette har fungert godt.  

Vi gleder oss til sesongen 2022 og å skape 

nye fotballminner. 

 

Gåfotball 

Året startet med at vi delte en 
informasjonsvideo om gåfotball på sosiale 

medier, som er laget i samarbeid med 
Aleksander Rasch. Videoen ble sett og delt i 
mange land. På grunn av restriksjoner 

startet vi først med treninger i mai. Da med 
1-meter avstand, hvor vi fikk god mulighet 

til å trene på å gå gjennom forskjellige 
øvelser. Vi holdt treningen i gang fram til 
sommeren, hvor vi hadde treningsfri i juli 

og startet opp igjen i august med en sosial 

sammenkomst før flere treninger.  



Underveis i sesongen har det kommet til 
flere spillere og vi er nå rundt 25 spillere i 

gruppa. Mange møter på treninger hver 

uke og det er god stemning i gruppa.  

 

Gresvik sin gåfotball turnering ble ikke 
gjennomført i år, men det ble arrangert 
landskamper mellom Norge og Sverige i 

Trondalen lørdag 21 august. Damene stilte 
med kun Gresvik spillere på landslagene 

+40 og +50. Herrene stilte med flere 
Gresvik spillere på +50 og +60 hvor også 
spillere fra Skeid og Vålerenga var 

representert. Det ble en super dag med 
flere morsomme kamper og god stemning 

blant publikum. Her var også 
representanter fra Østfold fotballkrets og 

Norges fotballforbund til stede for å lære 
mer om gåfotball og delta på en ny promo 

film. Vi fortsatte å trene en dag i uka ut 
november. I november trente vi inne på 
Rød Skole og i desember hadde vi 

treningsfri.  

Siste halvdel av året har vi også presentert 
spillerne i gruppa på sosiale medier. Det 
har vært med på å gi mer oppmerksomhet 

rundt gåfotballen. Vi kom også i kontakt 
med en journalist i Fredrikstad Tidene som 

skrev en god og morsom artikkel om 
gåfotballen. Samt at vi delte promo filmen 
som ble laget i samarbeid med Norges 

fotballforbund med fokus på folkehelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Årsregnskap pr 2021 er ikke sluttført. Tap på fordringer vil kunne påvirke endelig 

resultat. 
 
 

 

05 Regnskap 
 

 

  

 
 

Inntekter:   Utgifter:   Resultat: 

    

2 000 530,13  1 924 936,78  75 593,35 


