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01 Årsmøte i Gresvik IF`s Håndballavdeling 

31. januar 2022 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Lille Sal, Gresvik IF klubbhus, Trondalen 

 

Gruppen, ved styret i håndballavdelingen avholder årsmøte. 

Det årlige møtet skal ¹: 

1. Behandle regnskap for 2021 

2. Behandle gruppens årsberetning for 2021 

3. Fastsette budsjett for 2022 

4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, 

Jf. § 15. nr 7. (fastsatt av hovedstyret) 

5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyre. 

 

¹ I henhold til LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING, 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 

Håndballstyret har igjennom året 2021 bestått av: 

 Knut Gulbrandsen (fra juni) 

 Trond Sveberg 

 Stig Grønvold 

 Susanne Hansen 

 Malin Vegarud 

 Silje Marie  Ydse Halvorsen 

 Magne Wiklund 

 Lars Erik Klausen (til juli) 

 Tina Ruud Helminsen (til juli) 

 Christer Solli-Olsen (fra august) 

 Hanna Tangvald (fra august) 

 Karoline Bjerketvedt Helminsen (trenerkoordinator) 

 Jan Erik Fossum Jr. (Sportslig leder) 

 Kristoffer Bjerketvedt Helminsen (Dommeransvarlig) 

 



02 Aktivitet i håndballavdelingen 

Sosiale samlinger 

 

Dessverre ble juleavslutningen for 2021 avlyst pga. høy covid-19 smitte, andre felles sosiale arrangementer er 

gjort internt i lagene pga. av smittesituasjonen som har vært og lagene har måtte forholde seg til sine egne 

kohorter. 

Kamp og treningsaktivitet 

Året 2021 ble som året 2020 veldig spesielt og amputert med tanke på serie- og cupspill. Vårsesongen ble 

kansellert og strenge restriksjoner for hallidrett gjorde at men var meget spent på om dette ville innebære 

stort frafall. Det må sies at det tæret på motivasjonen spesielt til de eldre spillere i avdelingen og noe frafall 

ble notert. 

Høstsesongen startet lovende med seriespill og aktivitetsnivået ble inn mot normalen, dog skal det nevnes at 

vår Klubbturnering «Flint Cup» ble avlyst kun kort tid før avreise.  

Under høstsesongen fikk vi også mulighet til å arrangere Loppetassen turnering for 2014 kullet, noe som viser 

stor tilvekst fra GIF ball og Lek. 

Dessverre fikk vi ikke lov å fullføre høstsesongen slik vi hadde håpet, og valget med å også legge ned trening 

for å redde julen til våre håndballfamilier ble tatt godt imot. 

Nå håper vi på et normalisert 2022 med tanke på kamp og treningsaktivitet slik at vi kan får igjen motivasjon 

og spilleglede hos våre håndballspillere. 

FRIM (Fredrikstad Idrettsmedisinske) 

Skadeforebyggende trening.  

I samarbeid med FRIM har vi utarbeidet en øvelses plattform ift skadeforebyggende. Denne type trening jobbes 

det med å få inn fast på oppvarming på alle treninger og kamper.  

 

 
 

 



03 avdelingen i 2021 

Håndballstyret 

Håndballstyret har i perioden mars 2021 til utgangen av januar 2022 bestått av: 

Rolle Periode Hvem 

Leder Juni - Des Knut Gulbrandsen 

Sekretær Mars - Des Stig Grønvold (Jenter 2005) 

Arrangement Mars - Des Trond Sveberg (Jenter 2009) 

Styremedlem Mars - Des Silje Marie Ydse Halvorsen (Senior) 

Styremedlem Mars - Des Malin Vegarud (Junior) 

Styremedlem Aug - Des Hanna Tangvald (Jenter 2006) 

Styremedlem Mars - Des Susanne Hansen (Jenter 2007) 

Styremedlem Mars - Des Magne Wiklund (Jenter 2010) 

Styremedlem Aug - Des Christer Solli-Olsen (Jenter 2011) 

Sportslig leder Mars - Des Jan Erik Fossum Jr. 

Trener koordinator Mars - Des Karoline Bjerketvedt Helminsen (Jenter 2008) 

Dommeransvarlig Mars - Des Kristoffer Bjerketvedt Helminsen 

      

Fratrådte 
medlemmer     

Styremedlem Mars - Juli Tina Ruud Helminsen (Jenter 2006) 

Styremedlem Mars - Juli Lars Erik Klausen (Jenter 2011) 

 

Sportslig utvalg (SU) 

Sportsligutvalg har i perioden bestått av følgende personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Mars - Des Jan Erik Fossum Jr. 

Trenerkoordinator  
t.o.m 12 år Mars - Des Karoline Bjerketvedt Helminsen 

Trenerkoordinator  
f.o.m 12 år Mars - Des Jan Erik Fossum Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lag og spillere 

Antall utøvere i håndballavdelingen gjennom 2021:   

 

Dette er talt opp fra lagenes egne årsberetninger og gir en pekepinn på antall spillere pr. 31.12.2021 

Dommere 

Rolle Periode Hvem 

Dommeradministrator Mars - Des Kristoffer Bjerketvedt Helminsen 

 

Drift av kiosk 

Inntekt fra kiosksalg har vært redusert i 2021, med tanke på nedstengninger og restriksjoner.    Vi håper på et 

mer åpnet samfunn i 2022 slik at inntektene fra kiosk kan normaliseres.                                                             

Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen er Even Solerød. 

 

 

Lag Antall spillere 

Senior 19 

Junior 15 

Jenter 2005 8 

Jenter 2006 11 

Jenter 2007 11 

Jenter 2008 15 

Jenter 2009 14 

Jenter 2010 12 

Jenter 2011 23 

Jenter 2012 17 

Totalt  145 



04 Lagenes og Sportsutvalgets årsberetninger 

 

Senior Damer 

Årsberetning Gresvik senior dame 

Vi er en gjeng på 19 jenter. 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.  

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; 

Tirsdag fra kl. 20-22 og torsdag kl. 20-22. 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 ble ikke første halvår som man ønsket mtp tabellsituasjon. Kampene ble tapt, og jevne kamper ble også tapt. 

Men på slutten av denne halvdelen av sesongen klarte vi snu litt og vant en kamp og spilte uavgjort en kamp. 

Men korona satt igjen trening og kamp på vent. 

Nå 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 igjen blir stoppet av korona. Men vi håper på at det blir snart åpnet for spill igjen. 

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 at sesongen kan bli gjenopptatt og vi klatrer på 

tabellen. 

Hilsen Martine 

 

 

 

 

 

 

 



Junior 

Årsberetning 2021 Junior 
  
Vi startet sesongen med 15 jenter og var klare for spill i juniorserien nivå 2. Vi la opp til tre treninger i uka hvor den ene 

dagen skulle brukes til å avvikle seriekamper. Dette ble gjort i samråd med jentene som ønsket å kunne disponere 

helgene til jobb og skole.  

Jentene fra 04 var ment å skulle bli en del av juniorlaget, men slik ble det ikke. De fleste av jentene fra denne gruppa 

valgte å legge håndballen på hylla mens tre av spillerne valgte å gå til andre klubber.  

Trener i år har vært Veronica Sævold. Årets sesong har, som forrige, vært preget av coronasituasjonen og mange avlyste 

kamper og treninger. Det har heller ikke vært mulig å få meldt på til cuper da disse også har blitt avlyst.  

Vi har de gangene vi har spilt kamp hatt felles kveldsmat for laget og vi har hatt en felles pizzakveld. Vi har virkelig prøvd 

å holde motivasjonen og spillergleden oppe, men det har vært krevende i lys av situasjonen. Våre jenter har også siste år 

på videregående noe som gjør at skolearbeid prioriteres før trening av flere.  

I desember valgte to av jentene å legge opp. Dette i tillegg til skader gjorde sitt til at det ble enda mer krevende å få 

kontinuitet på treningene.  

Da vi startet på nyåret valgte begge målvaktene å gi seg og vi så oss nødt til å trekke laget. Vi hadde avtalt å starte med 

treninger sammen med 05 fra 2022, men da de heller ikke har målvakt var vi like langt.   

Det er med tungt hjertet vi må innse at juniorlaget ikke blir mer denne sesongen, men vi må ha tro på at det kan komme 

i gang igjen fra juni når alderstrinnet 05 er klare for juniorserien. Forhåpentligvis er vi tilbake i mer «normal» hverdag da 

og må bare håpe at noen av årets juniorspillere kommer tilbake.  

Lagledere for sesongen har vært Henrik Andreassen, Cecilie Berard Solli og undertegnede, Malin Vegarud.  

 

 

 

 



J2005 

Årsberetning 2021.   

J-05 Gressvik.  

  
Jenter 05 var 24 jenter fra nyåret 2021, med to lagledere: Stina Agerup og Kathrine Daae Hoff. Trenere var Thomas 
Andersen Næss og Linn Mari Næss, med Tonje Hurrød Larsen som stilte opp ved behov.   
Vi hadde en tidligere spiller som var noe av og på i fht å ønske om spill videre. Hun valgte å slutte med håndball, pga 
motivasjon. Vi fikk en henvendelse vedrørende en tidligere spiller som ønsket seg tilbake til Gressvik, som startet opp 
våren 21. Vi hadde noen spillere fra tidligere Lisleby og Østsiden som valgte å prøvespille hos oss, her inkludert en 
keeper. Disse valgte å ikke fortsette med håndball, gå til en annen klubb pga nærhet og keeper valgte annen klubb 
begrunnet i flere keepere på annet lag og keepertrener tilgjengelig.   
Som alle andre var laget preget av covid-19 situasjonen, men det ble opprettholdt 3 treninger i uken, med alternative 
treninger som cross fit, uteløping og trening ute på grusbanen. Det ble arrangert noe kveldsmat, spillermøter, 
foreldremøter og sosiale hendelser som pizza.   
 
Vi deltok i Fredrikstad cup og vant da denne cupen, til stor glede. Men også med en bismak. Her visste vi at vi ville miste 
vår keeper og 4 jenter til Kråkerøy, samt det var to til som var usikre på hva de ønsket videre. Vi hadde da mottatt 
informasjon om at begge trenerne også ville trekke seg, pga familiesituasjonen de var i. Den ene lagleder er mor til 
keeper og naturlig nok skulle også hun da avslutte sitt samarbeid med Gressvik. Jentene i laget var preget av usikkerhet, 
da mange jenter sluttet, keeper manglet, vi hadde ikke trenere og manglet en lagleder. Situasjonen før sommeren var da 
12 jenter og en lagleder.   
 
Gjennom sommeren ble det jobbet med trenersituasjonen, keepersituasjonen,  motivasjon av de jentene som var igjen, 
samt støtteapparatet rundt laget. Tonje Hurrød Larsen sa seg villig til å være hjelpetrener, Kathrine Daae Hoff fortsatte 
som lagleder og vi fikk trener Candy Veronica Myers. Vi hadde noen møter via teams med styret og henne før oppstart. 
Avtalen var at hun skulle ha alle treninger, kamper og opplegg rundt lagets treninger, Tonje skulle ta mandags 
treningene da dette krasjet med Candy sine egne treninger i Ballklubben og Kathrine skulle organisere informasjon til 
jentene, foreldrene, kamper, lagoppsett osv. Dugnader lå til en forelder i laget og økonomi til en forelder i laget.  
Ved oppstart og litt ut på høsten valgte en spiller å bytte lag, to å avslutte sin håndball karriere. Det ble da 9 jenter igjen i 
05. En forelder som er med i styret tilbød seg å fortsette ut sesongen, på tross av at datteren sluttet med håndball. Det 
har vært flere spillere å prøvespilt på vårt lag, hvor de har besluttet å ikke starte pga avstand fra bosted til trening. Det 
har vært dialog mellom en keeper som har sluttet i annet lag og styret, for å høre om hun ønsket å spille i Gressvik, noe 
hun da valgte å ikke gjøre.   
 
05 har vært avhengige av å låne keepere av 06/07 laget og hente opp spillere ved behov. Det har vært lite oppmøte fra 
ny trener som har resultert i at laget har hatt trener i gjennomsnitt 1 av 3 treninger i uken, hvor hun da var avhengig av å 
bli hentet av lagleder for å rekke treningen. Foreldre har også stilt opp for å hente henne. Vedrørende kamper har hun 
vært på 3 kamper totalt, hvor to er hjemmekamper. Hennes eget treningsopplegg og forventninger fra egen klubb, har 
vært vanskelig å kombinere med forventninger og ønsker fra 05. Dette preget jentene i laget, med frustrasjon, 
usikkerhet og en opplevelse av lite seriøsitet fra lagledelsen. Det har også vært utfordrende for støtteapparatet rundt 
trener å vite om trener kommer eller en står alene med treningen og hva som skal gjennomføres på treningen. Det har 
vært gjennomført flere samtaler med jentene, hvor de har kunne lufte sin frustrasjon – også med treneren. Candy valgte 
å avslutte sitt trenerforhold med J-05 på nyåret.  
 
Hatt et lite samarbeid med Juniorlaget på høsten hvor noen jenter hospiterte opp. Dette ble opplevd som motiverende 
og positivt for jentene.   
Det ble nye Covid restriksjoner og lagledelsen vedtok derfor å starte opp med treninger på Pluss to ganger i uken, for å 
motivere og føle et samhold i laget. Dette ble startet opp i januar 2022, og fortsetter som planlagt selv om halltreningen 
startet opp igjen. Dette ble godt mottatt av jentene. Laget har en motivert foreldregruppe som vil sine jenter det beste 
og som er villige til å stille opp på mye. De har hatt egne møter om hvordan lage en god stemning og ha det gøy sammen 
internt i laget. Det er snakket med jentene om dette, slik at de kan være med å påvirke.   



Kun to av nesten samtlige jenter har fortsatt med dømming og ønsker å fortsette med dette. De har fått tilbud om og 
ønsker nytt dommerkurs for å kunne dømme eldre aldersklasser.   
Jentene virker som å være mer fornøyd med dagens situasjon, hvor en får flere på trening, får opplevd kamptrening, har 
en trener og vet det legges innsats inn mot at laget kan låne keeper til kamper. De er påmeldt Fredrikstad cup og ønsker 
Slottsfjell cup.   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



J2006 

Årsberetning 2021 Jenter 2006 
  
I fjorårets årsberetning skrev vi følgende «2020 ble året da alt var annerledes». Sesongen 2021 ble ikke mye 
bedre.  Heller ikke denne sesongen ble fullført som først oppsatt, grunnet covid. Planene for sesongen var å stille med 2 
lag, men ingen kamper i vårsesongen og stopp i alt som var av turneringer, gjorde at det ikke ble kampaktivitet og heller 
mye alternativ trening. Vi har hatt et stort frafall igjennom denne perioden. 
Vi er pr i dag 11 treningsvillige jenter, vi har mistet 8 spillere og fått en ny. Vi trener tre ganger i uken. 2 treninger i 
Gressvikhallen og 1 gang i Kvernhushallen pr uke. Jentene har i høst trent tabata hver lørdag når kampene igjen ble 
stanset. Det er godt oppmøte på hver trening, men blir som alt annet sterkt preget av de gjeldende restriksjonene. 2 av 
treningene i uken har vi felles med 07.  For sesongen 21/22, har vi meldt på ett lag i seriespill og regionscup. 
  
Laget har slitt i seriespillet før jul og fasit var kun 1 poeng. Vi bærer preg av at vi i sommer mistet de fleste at nivå 1 
spillerne våre, og det tar tid å bygge opp selvtillit hos jentene som tidligere ikke har hatt det samme ansvaret. 
Ferdigheter som vises på treninger kommer ikke helt frem i kamp. 
Alt av turneringer som var planlagt, ble avlyst. Det samme med oppsatte dugnader. Økonomien er heldigvis god, og 
foreldregruppen er veldig positive og bidrar når det trengs. Vi fikk testet en runde med digitale lodd, som gav gode 
penger i lagkassen, samt at jentene har hatt to runder med bøttelotteri. 
  
Året ble ikke avsluttet som ønsket, da en større smitteoppblomstring på Gressvik Ungdomsskole, gjorde at alle felles 
aktiviteter igjen ble stoppet. Før jul ble det besluttet å slå sammen 06 og 07. Etter jul vil vi da stille to lag i jenter 15 
serien. 
  
Glenn Andre Tallhaug sluttet og Jan Erik Fossum jr. tok over som hovedtrener før sommeren. Tina Ruud Helminsen har 
vært lagleder. Foresatte har også bistått på kamper og treninger. Det har vært minimalt med hospitering dette året. En 
spiller har deltatt på SPU 
  
Vi håper nå vi snart kan se enden på pandemien og at 2022 blir mer likt normalen. Vi gleder oss til å spille kamper og dra 
på turneringer igjen. 
  
Tina Ruud Helminsen 
Lagleder J06 

 

 



J2007 

Årsberetning 2021 Jenter 2007 
  
JENTER 2007 
 
Vi startet 2021 sesongen med 11 jenter, som har holdt det gående i corona style ( avstand) gjennom sommeren. Bortsett 
fra fellesferien med egentrening. 
Vi har mistet ett par spillere men også fått en . 
Denne sesongen var vi påmeldt i nivå 1 , noe som har gitt oss litt utfordringer men også vært lærerikt… sportslig og 
mentalt. 
Ett par jevne kamper og resten tap. 
Vi har tatt for oss noe sosialt for å holde motet oppe , noe som jentene og vi setter pris på. 
Etter en vanskelig 1/2 spilt sesong tok vi valget om å slå oss sammens med jenter 06, da de også har slitt med få spillere 
og skader. 
Dette er noe vi ikke har angret på ett sekund,anbefales! Bedre trenings hverdag og att alle mestrer sitt nivå. 
Vi har meldt på 1 lag nivå 1 og ett i nivå 2. 
Selvom corona og skader er dominerende har jentene fått spille kamper … og det er gøy. 
Ingen av lagene er 100% satt, så jentene får utfordret seg på ulike nivåer . 

Savnet etter cuper er stort… men vi krysser fingre👍 
Vi  i 06/07 gruppa melder og gode vibber og gleder oss til normal håndball hverdag . 
 
Håndball hilsen fra 
Trener Jan Erik Fossum 
Lagleder Susanne Hansen 
Lagleder Thomas Eriksen 
 

 

 

 

 

 

 

 



J2008 

                               Årsrapport 2021 Jenter 2008 

Hovedtrener :Karoline Bjerketvedt Helminsen 

Hjelpetrenere : Chatrine Stabell Mikalsen og Kjersti Irene Karlsen 

Lagleder: Vidar Jensen 

 

Jenter 2008 består av 15 flotte jenter. Vi har dessverre også i år mistet spillere.3 stk i år. Fått 2 nye. Vi trener 3 

dager i uka. 

Dette året, startet som fjoråret sluttet. Corona restriksjoner og ingen kamper. Fredrikstadcup, ble også i år 

avlyst, men vi fikk heldigvis være med på en mini Fredrikstadcup da. Jentene syns det var veldig moro å få 

spille kamp igjen. Dessverre så røk vi ut av cup`en med ett mål. 

Sommeravslutingen hadde vi på Foten den 24 juni med bading og softis. 

Vi var påmeldt Flintcup i år, men 24 timer før avreise fikk vi den triste beskjeden om av vi fra Viken fylke ikke 

fikk være med. Da fikk vi «hevet» oss rundt og inviterte Lervik til treningskamp i treningstiden vår på fredag 2 

sept. Etter kamp dro vi til Bergmans, hvor vi koste oss med pizza. Deretter dro vi til klubbhuset i Trondalen, 

hvor vi hadde leid den store salen for overnatting.  

Utover høsten kom serien endelig i gang og vi fikk spille kamper igjen. Vi startet med en kamp i regionscupen 

mot Eidsvold, hvor vi dessverre tapte. Vi fikk også vært med på to runder i temaserien. 

Juleavslutning hadde vi i år på Pizzanini den 7 des. 

Dugnader i år har vært pizzalodd, og papirsalg 

Det har vært avholdt et spillermøte og et foreldremøte 

Vidar Jensen 

Lagleder J2008 

 



J2009 

ÅRSBERETNING FRA HÅNDBALL JENTER 2009 

FOR 2021 

 

Vi  på jenter 2009 består av 14 jenter. Det har begynt 2 nye i løpet av året. 

 Kristoffer Helminsen har vært 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, Linda Midtfjel, Ole-Petter Edvartsen, Tor Arne Haugo og 

Elisabeth Andreassen. 

Vi er påmeldt 2 lag i Regions serien J 12 år, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Vi har spilt en del kamper med vekslende 

resultater. Det viktigste for oss i trenerteamet er mestringsfølelse og trivsel hos jentene. Vi trener 2 dager i 

uka i Gressvikhallen. 

Vi var påmeldt i flere cuper, men disse ble avlyst pga koronasituasjonen. Vi har heldigvis fått lov til å trene 

stort sett hele året. Koronasituasjonen har ikke medført til at noen har sluttet.  

Vi hadde planer om sommeravslutning, men ble avlyst pga pandemien. Tidlig på høsten samlet vi oss på 

Bergmans og spiste pizza 

Alle jentene har hatt en flott utvikling i løpet av året, og vi i trenerteamet gleder oss til å følge dem videre i 

2022 

 

Trond Sveberg 

Lagleder J 2009 

 



J2010 

Årsberetning for J2010. 

Laget: 

Jenter 2010 består pr. i dag av 11 spillere, fordelt mellom Rød og Hurrød Skole. 

Vi har hatt noe frafall de siste årene, og på det minste var vi 8 jenter. Dette har heldigvis økt til 11 pt, og vi ønsker 

naturlig nok fortsatt økt rekruttering til vårt lag. 

Hovedtrener er Kaja Næss. Kaja er nå inne i sin andre sesong hos oss. 

Lagleder er Magne Wiklund, ellers rundt laget er Hanne Alvik, Camilla Svennevik og Lars Andreas Larsen. 

Vi har i tillegg siste halvår hatt god bistand fra Veronica Sævold, som erstatning til eller kombinasjon med Kaja. 

Sport: 

Vårt lag spiller i Regionserien Jenter 11, avd. 14. 

I vår serie er vi pålagt å spille utgruppert forsvar i samtlige kampers 1.omgang. 

Dette har vi øvd mye på, og merker nok at dette nok ikke har vært praktisert like mye hos alle lag vi møter. 

Vi ser imidlertid hensikten med dette, og mener at våre jenter får bedre spillforståelse og bevegelseslæring av dette, 

både i forsvar og angrep. 

På trening jobber vi med forskjellige ting, men har bl.a fortsatt fokus på basiskunnskaper.  

Dette er også nødvendig fordi vi i høst har fått inn 3 nye jenter som ikke har spilt håndball tidligere. 

Kast og mottak, både med og uten fart jobber vi kontinuerlig med. Vi jobber også mye med å lære inn at håndball er 

kontaktsport, med alt dette innebærer.  

Det handler mye om å tørre, for våre jenter. Tørre å utfordre, tørre å gå inn, pådrag og bevegelser. 

Skuddtrening er alltid på agendaen og gjøres kontinuerlig. Her har vi mye å jobbe med, men opplever at det er fremgang 

hos de fleste over tid. 

Kaja har dette året begynt å tildele mer eller mindre faste plasser for jentene, i kamp. 

Vi har tro på at dette vil gjøre det lettere for jentene å utvikle seg, og bli fortrolig med sin rolle i laget. 

Både Kaja og Veronica har dette året innført flere nye øvelser for jentene. 

Her økes vanskelighetsgraden og tempo. Dette har spillerne tatt godt i mot, og uttrykker at de liker nye øvelser. 

 

Våre jenter har en forholdsvis stor spredning med tanke på nivå. 

Dette har vi i tankene både på trening og i kamp, vårt mål er uansett at samtlige jenter skal få utfordringer på sitt nivå og 

føle mestring. 

Samtidig er målet at samtlige jenter skal bli bedre på ferdigheter over tid.  

Holdninger: 

Vi føler fortsatt vi har en del å gå på med tanke på holdninger. 

Holdninger til hverandre, det å gjøre hverandre gode, og ta ansvar for egen innsats både på trening og i kamp. 



Alt dette jobber vi kontinuerlig med. Vi ønsker også å styrke lagmoralen innad i laget, og vil iverksette både tematiske 

øvelser for å få fokus på dette. 

Sosiale arrangement utenom trening og kamp er også en del av disse planene. 

Hospitering: 

Covid har satt sine naturlige begrensinger her, men det er nå avtalt en hospiteringsplan med 2009, hvor vi snarlig 

iverksetter felles treninger på fredager. 

Dette vil vi gjøre utover våren, men tett vurdering i begge leire. Vi har også avtalt en hospiteringsplan med 2011, hvor 

jenter fra disse deltar på noen av våre treninger. 

Samtlige vurderinger og beslutninger rundt hospitering blir utført av Kaja. 

Økonomi: 

Vi ligger her helt ok an, og 2022-budsjettet er ferdig vurdert og levert. 

I denne ligger det også budsjettert en minimal økning av lønn til trener for neste sesong. 

Superlotteriet er stadig en av våre største inntektsposter, og bragte i høst inn over 20.000,- netto. 

Ellers: 

Vårt ønske om tett oppfølging av og tett samarbeid med klubben består. 

Særlig en tettere oppfølging av vår unge trener etterlyses. Her opplever vi nå at det foreligger klare planer fra klubbens 

side. Dette er bra. 

Vi håper nå på et 2022 som ikke blir preget av Covid, slik at fokuset nå kan dreie seg om spilleglede og utvikling for våre 

jenter. 

Dette er tross alt det viktigste premisset for at laget består og utvikler seg. 

Mvh Magne Wiklund 

Lagleder J2010 

 



J2011 

Årsberetning Gresvik J2011 
 
Lagleder: 
 
Christer Solli-Olsen 
Daniel Trandum 
 
Trenere: 
 
Ann-Christin Schancke 
Dirk Grip 
Marte Bentdal Pettersen 
 
 
Møter: 
 
Det ble avholdt foreldremøte og sommeravslutning ute i fri grunnet koronapandemien. 
 
Aktivitet: 
 
Årets aktivitet er blitt særlig redusert grunnet koronapandemien. Jentene har vært flinke til å møte på 
treningene etter samfunnet åpnet litt mer etter sommeren. Det har blitt avholdt kort bane runde i Gressvik-
hallen og andre plasser i regionen.  
Vi måtte dessverre avlyse en mini-runde pga smitte-situasjonen før jul. Men Jentene våre er virkelige 
fremadstormende vi teller 23 jenter ved årets slutt og vokser stadig. Oppmøte på treningene er på ca 20-21 
spillere.  

 

 



J2012 

 

 

 



Sportsutvalg 

Nok ett vanskelig år som har medført til at planlagt aktivitet har gått sent.  

 

Fokusområdene til sportslig har vært: 

 

   ~ Øke kompetanse på trenere.  
 Blå tråd i klubben.  
 Skadeforebyggende trening.  
 Tema trening for dem yngste lagene.  
 Skape klubbfølelse og jobbe sammen.  

 

Øke kompetanse på trenere 
Gresvik har satt som mål at alle trenere skal ha minimum Trener 1. Dette er en prosess vi er godt i gang ned.  

 

 

Blå tråd 

Her har man så smått begynt å lage en liten mal på hva som skal kjennetegne alle lag fra 13 år.  

Dette gjelder noen spill mønster og hva ferdigheter en Gresvik spiller skal ha.  

 

Skadeforebyggende trening.  

I samarbeid med Frim har vi utarbeidet en øvelses plattform ift skadeforebyggende.  

Denne type trening jobbes det med å få inn fast på oppvarming på alle treninger og kamper.  

 

Tema trening for de yngre.  

Tanken her er at alle lag skal få ett godt utgangspunkt. Uavhengig av om dem har håndball faglige foreldre 

trenere eller ikke. Det jobbes med å utarbeide øvelser og temaer for perioder i sesong og for de forskjellige 

alderstrinn.  

Her har man kommet godt i gang.  

 

Skape klubbfølelse og jobbe sammen.  

Fokus på at skape en helhetlig klubb og ikke egne lag i klubb.  

Åpne opp mellom lagene, samarbeide sammen og ikke bare drive med sitt eget.  

En prosess som er fint i gang  

 

Mvh 

Jan Erik Fossum Jr.  

 

 

 

 

 



05 Regnskap 

Økonomisk årsberetning for håndballavdelingen 2021. 

 

Håndballåret 2021 startet med lite aktivitet pga. nedstengning hele vårsesongen med lite innbringende 

aktiviteter rundt arrangement og reklame på storskjerm. Med lite aktivitet i hall blir det også lite inntekter av 

kiosk i Gressvikhallen i første halvår av 2021, for høstsesongen så har det vært bra med aktivitet igjen helt til 

ny nedstengning i desember. Som året før så har det vært ekstraordinære tider men med gode 

støtteordninger har man kommet seg brukbart igjennom året. 

Lagene har fortsatt god økonomi og ser ut til å være godt rustet for høyere aktivitetsnivå. 

Det er pr. 31.12.21 et totalresultat for håndballavdelingen på - 217.983,-  

 

   

Gresvik 
I.F.    

År: 2021 Desember      

Avdelingsid Avdelingsnavn 

EK pr. 1/1-
21 Inntekt Kostnad Resultat 

EK pr. 31/12-
21 

Håndball       

HADM Håndball adm. 662 119,34 360 310,39 456 764,80 -96 454,41 565 664,93 

HARR Håndball arrang. 0,00 67 760,00 94 333,29 -26 573,29 -26 573,29 

HKIO Hall kiosk 0,00 90 544,25 59 133,38 31 410,87 31 410,87 

HJSA Håndball jenter senior A 0,00 31 500,00 50 288,88 -18 788,88 -18 788,88 

HJ03 Håndball jenter 03 84 527,41 39 560,00 97 730,96 -58 170,96 26 356,45 

HJ04 Håndball jenter 04 42 499,12 22 840,00 55 992,20 -33 152,20 9 346,92 

HJ05 Håndball jenter 05 102 917,83 81 500,00 80 301,07 1 198,93 104 116,76 

HJ06 Håndball jenter 06 86 500,79 76 829,00 75 088,78 1 740,22 88 241,01 

HJ07 Håndball jenter 07 147 829,29 84 320,00 123 113,17 -38 793,17 109 036,12 

HJ08 Håndball jenter 08 149 880,29 75 197,01 104 889,07 -29 692,06 120 188,23 

HJ09 Håndball jenter 09 82 539,23 78 970,00 75 403,76 3 566,24 86 105,47 

HJ10 Håndball jenter 10 45 611,14 69 036,00 46 977,00 22 059,00 67 670,14 

HJ11 Håndball jenter 11 37 245,98 46 506,00 58 026,88 -11 520,88 25 725,10 

HJ12 Håndball jenter 12 0,00 23 500,00 8 030,00 15 470,00 15 470,00 

HJ13 Håndball jenter 13 0,00 41 029,92 21 312,58 19 717,34 19 717,34 

Sum H-ball   
1 441 

670,42 
1 189 

402,57 
1 407 

385,82 -217 983,25 1 223 687,17 

 

 

 

 

 



06 Strukturendring i Styre for GIF`s Håndballavdeling  

HÅNDBALLSTYRET FRA ÅRSMØTE 2022 

Vi ønsker å dele inn Håndballstyrets oppgaver i egne avdelinger. Hver av disse avdelingene bygger ut sine egne 
undergrupper, utvalg, som bistår innenfor de forskjellige aktivitetene. På denne måten håper vi det skal bli lettere å 
rekruttere nye personer inn i håndball avdelingen. Mindre og definerte oppgaver gjør det lettere å ta på seg oppgaver.  

 Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. 

 Visjon- og verdiarbeid. 

 Økonomisk -/ og drifts kontroll. 

 Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller. 

 Følge idrettens lover og representere klubben utad. 

 Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode håndballspillere. 

 

 

 

Leder

Økonomiansvarlig

Kioskansvarlig

Dugnadsansvarlig

Sportsansvarlig

Trenerkoordinatorer

Trenere/Lagledere

Spillerutvikler/

Spesialtrener

Håndballskole/GIF Extra 
Håndball

Arrangementansvarlig

Kampavikling

Loppetassen/Turnering

Bookup-ansvarlig

Sosiale arrangement

Marked-/

Informasjonsansvarlig

Sosiale medier

Marked/Sponsorer

Dommerkontakt

Dommere

Sekretær Miljøkontakt

(møter ved behov)


