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Anlegg og hus 

GIF’s anlegg i Trondalen består av et stort klubbhus, en stor garasje til våre maskiner og utstyr, en 

gressbane, en kunstgressbane med flomlys, noen småbaner, utstyrsbrakker, kiosk, et ferdighetssenter 

for sykkel og en trimpark.  

 

Alle medlemmer av Gresvik IF er å betrakte som medeiere i anlegget vårt. Det er gjennom mange år lagt 

ned mye arbeid og brukt store summer på å bygge opp anlegget i Trondalen og det må være i alles 

interesse at vi bevarer anlegget i best mulig stand. Våre baner og vårt klubbhus skal brukes, men ikke 

forbrukes. Alle må bidra med sitt til dette.  

 

Drift og vedlikehold ivaretas av Daglig leder/banemester og husstyret. 

 

GIF-joggen holder løypenettet vedlike, eksempelvis merking av løyper og bygging av klopper.  

Plass i organisasjonen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting for Baner, anlegg og hus 
BAH skal sammen med brukerne av anlegget, innarbeide et godt og tillitsfullt samarbeide til beste for 

alle i Gresvik IF. Daglig leder er leder av husstyret. 

BAH arbeider selvstendig administrativt etter gitte rammer og retningslinjer. 

Forvaltning 
BAH skal:  

• ivareta foreningens aktiva; herunder anlegg, klubbhus, garasje, kiosk, traktorer, gressklipper og 

annet teknisk utstyr 
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• utarbeide forslag til hovedstyret ang tiltak med fremdrift og prioriteringer 

• koordinere gjennomføringen av dugnader 

 

Banemester 
Banemester er ansvarlig for å holde baner, anlegg, garasje, traktorer, gressklipper og annet teknisk 

utstyr etc i best mulig stand. Banemester skal regulere bruken av banene slik at ingen baner får 

unødvendig stor slitasje. Han har fullmakt til å stenge baner midlertidig dersom bruk av banen medfører 

unødig stor slitasje.  
 

Banemester sørger for: 

• merking, klipping og vanning av gressbanen 

• nødvendig tilfylling og ettersåing av gressbanen 

• regelmessig lufting av gressbanen 

• børsting, slodding og harving av kunstgressbanen. 

• på vinterstid brøyte kunstgressbanen 

• på vinterstid å brøyte veier og plasser  

• at traktorer og teknisk utstyr blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart hele sesongen  

• at anlegget rundt Trondalen tar seg penest mulig ut  

• at behov for kostbart teknisk utstyr til anlegget blir meldt inn til hovedstyret 

Husstyret 
Husstyret er ansvarlig for å holde klubbhuset med tilhørende teknisk utstyr i best mulig stand. 

Husstyret skal ivareta alle interesser som er knyttet til driften av GIF’s klubbhus.  

Husstyret har myndighet til å koordinere utleie av klubbhuset til fastsatte takster. 
 

Husstyret sørger for: 
• å føre tilsyn med klubbhuset 

• å utføre eller sørge for utføring av innvendige og utvendige vedlikeholdsarbeider, herunder 

nødvendige reparasjoner 

• å føre tilsyn med eiendeler, herunder innbo, pokaler og teknisk utstyr, som finnes i klubbhuset  
 

 


