
Årsberetning Gif-joggen 2021 
 

1. Generelt 

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

Det er avholdt 6 styremøter, 3 arbeidsmøter ifm Sprinklet Opp og 2 arbeidsmøter ifm planlegging, 
skilting og merking av stinettet i Gressvikmarka. 

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 26 runder i Gif-joggen løypa. 

Den så mye omtalte Pandemien er årsaken til at vi innførte mulighet for å «delta» med start når det 
måtte passe ila uka med innrapportering av tid.  Vi ønsker å skape et miljø og samle flest mulig 
deltakere til våre 2 fellesstarter hver fredag i sommerhalvåret. For de som ønsker å gå og «småjogge» 
kl 17.15. og for de som ønsker å jogge/løpe kl 17.30. Det har likevel vært bra oppslutning totalt: 

Avstanden Gressvik – Nordkapp  har blitt tilbakelagt hvis vi slår sammen de 550 rundene som er 
gjennomført. Snitt deltakelse har vært 21 som er en liten økning fra 2020 

Når vi startet opp med Gif-joggen høsten 2015 var valget av løypa basert på at det i framtiden skulle 
lages en lysløype fra Trondalen til Sprinkelet. Når den fantastiske lysløypa ble ferdig før jul 2020 har 
vi lagt om løypa slik at vi følger lysløypetraseen opp til Sprinkelet.  

17. oktober deltok vi på Fredrikstad kommune og Gressvik Lokalsamfunnsutvalg (GLSU) sitt offisielle 
åpningsarrangement av Lysløypa. 

Vårt mål om å motivere til mosjon for så mange som mulig, er så viktig at vi nå har fått laget våre 
egne premiekopper for 50 – 75 – 100 deltakelser osv. Koppene har motiver fra Gressvikmarka, og er 
designet av Bengt Ove. Flere har mottatt premier og vi har telling på antall deltakelser for alle fra vårt 
første løp i 2015 til nå. 

 



Totalt har vi arranger 164 løp. En mosjonist har deltatt på alle løpene siden oppstart og mottatt 
premie for 150 løp!                                                                                                                                         
Videre fordeler premieringen seg som følger 2 stk 125, 4 stk 100, 5 stk 75 og 17 stk 50. 

Vi har også premiert 30 totalt med 25 deltakelser som har mottatt Gid-joggen T-skjorte. 

 

3. Utfordringen 2021 

Vi startet året med «utfordring 2021» som dreide seg, som året før, om å ta flest turer til Sprinkelet 
fra Trondalen. Vi moderniserte oss denne gangen med å opprette digital registrering ved at vi satte 
opp et skilt på Trimhytta med egen QR kode for registrering av deltakelse i utfordringen 2021. 

106 personer deltok i 2021. 

 

4. Hyggeløp i desember 

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

 

5. Sprinklet Opp 

Søndag 12. september arrangerte vi vårt første Sprinklet opp. Dette er et bakkeløp på 1500 meter 
som starter bak kiosken i Trondalen med mål utenfor Trimhytta på Sprinklet.  Det ble godt mottatt 
med nesten 50 deltakere. Det var stor spredning i alder med 87 år i aldersforskjell mellom yngste og 
eldste deltaker! 

Vi hadde et godt samarbeid med klubben ifm gjennomføringen og med Røde Kors som hadde 
sesongåpning av trimhytta samme dag. 

2022 gjentar vi suksessen med Sprinklet opp søndag 11 september. 

 

 

6. Løypenettet i Gressvik-marka 

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

Vi har i 2021;  

- kjøpt inn materialer for bygging av klopper og broer. 
- merket blåløypa som er sammenfattende med Gif-joggen 



- lagt ut flis i hogstfeltet ved 2 km i Gif-joggen som et testprosjekt 

Som følge av den nye lysløypa har vi nå inngått avtale med Fredrikstad Kommune angående 
vedlikehold av løypenettet. Dette er en formalisering på lik linje med Fredrikstadmarka og 
Østsidenmarka. Avtalen vil kunne gi oss økonomisk støtte for dette arbeidet. 

Vi er godt i gang med planlegging av skilt og merking for bestilling 2022. Vi starter med løypenettet 
som ligger syd for Sprinklet.  

GLSU har i samarbeide med Lars Ole Klavestad laget nytt Kulturhistorisk kart over Gressvikmarka. Her 
har vi også bidratt med en del informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 


