
 



 

Klubben der alle skal trives 

Glede – Respekt – Engasjement – Samhandling 

01 Årsmøte GIF – Håndballavdelingen 

02 Aktivitet i håndballavdelingen 

03 Avdelingen i 2022 

04 Lagenes årsberetninger 

05 Regnskap 

 

 

 

 



01 Årsmøte i Gresvik IF`s Håndballavdeling 

01. februar 2023 kl. 18.30 – 19.30 

Sted: Møterom Gressvikhallen 

 

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 2022 bestått av: 

• Knut Gulbrandsen  

• Trond Sveberg 

• Hanne Persdatter-Alvik (fra august) 

• Veronica Sævold 

• Magne Wiklund 

• Christer Solli-Olsen  

• Kristoffer Bjerketvedt Helminsen  

 

 

 

 

 



02 Aktivitet i håndballavdelingen 

Sosiale samlinger 

 

I 2022 fikk vi igjen lov til å arrangere juleavslutning, noe både store og små satt pris på. På bilde har ser vi en 

av felles oppgavene med å skrive Gresvik med alle kroppene. Det ble servert julegrøt og sjokeladekake. 

 

Kamp og treningsaktivitet 

Året 2022 ble som året 2021 veldig spesielt og amputert med tanke på serie- og cupspill for første del av 

vårsesongen. Blant annet ble Intersport 4`er runde i Januar avlyst.  

Det ble bestemt at Slottsjellcup i Tønsberg skulle bli ny klubbcup, og dette første året ble en suksess med 

J2005 i finalen som det beste sportslige resultatet. Vi kommer tilbake med enda flere lag i 2023. 

Høstsesongen startet felles klubbcup, som det dessverre var noe dårlig påmelding til. Vi kommer for 2023 ikke 

til å ha dette som klubbcup da vi ikke ønsker å pålegge lagene større kostnader enn nødvendig.  

Under høstsesongen fikk vi også mulighet til å arrangere Loppetassen turnering for 2015 kullet, noe som viser 

stor tilvekst fra GIF ball og Lek. 

Ellers er det nå 100% aktivitet i hallen og det er gøy å se så mye håndballglede fra spillere, lagledere, trenere, 

dommere og publikum. 

.Det har også i 2022 vært 2 treneravganger der dette er protokollført fra håndballstyrets side.  

 

 

 

 

 

 

 

 



03 avdelingen i 2022 

Håndballstyret 

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

Rolle Periode Hvem 

Leder Mars - Des Knut Gulbrandsen 

Sekretær August - Des Hanne Persdatter-Alvik 

Styremedlem 
Arrangement Mars - Des Trond Sveberg  

Styremedlem 
Marked Mars - Des Magne Wiklund  

Styremedlem 
Økonomi Mars - Des Christer Solli-Olsen  

Styremedlem    
Sport Mars - Des Veronika Sævold 

Dommeransvarlig Mars - Des Kristoffer Bjerketvedt Helminsen 

 

Sportslig utvalg (SU) 

Sportsligutvalg har i perioden bestått av følgende personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Mars - Des Veronica Sævold 

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

Styreleder Mars - Des Knut Gulbrandsen 

 

 

Lag og spillere 

Antall utøvere i håndballavdelingen gjennom 2022:  

 
Dette er talt opp fra lagenes egne årsberetninger og gir en pekepinn på antall spillere pr. 31.12.2022 

Lag Antall spillere 

Senior 23 

Junior 5 

Jenter 2006/2007 21 

Jenter 2008 11 

Jenter 2009 14 

Jenter 2010 12 

Jenter 2011 24 

Jenter 2012 22 

Jenter 2013 17 

Totalt  149 



Dommere 

Rolle Periode Hvem 

Dommeradministrator Mars - Des Kristoffer Bjerketvedt Helminsen 

 

Drift av kiosk 

Inntekt fra kiosksalg har vært redusert i første halvår av 2022, med tanke på nedstengninger og restriksjoner.    

Vi håper på et mer normalt år i 2023 og at vi har full  inntekt fra kiosk igjen.                                                             

Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen er Even Solerød. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 Lagenes og Sportsutvalgets årsberetninger 

Senior Damer 

ORGANISERING 
Trener: 
Våren 2022: Martine Anthonsen Stang 
Sesongen 2022/23: Bjørn Erik Haugen 
 
Lagleder:  
Våren 2022: Silje Marie Halvorsen 
Sesongen 2022/23: Monica Haraldsen Kirkerød 
 
Sosialt ansvarlig: 
Nora Haugen 
Silje Marie Halvorsen 
 
Gresvik Håndball senior damer har i dag med 23 spillere. 
Herav er dessverre 4 ute med langtids skader. 
 
TRENINGER / TRENINGSKAMPER 
Treningstider:  
Tirsdag: 20:00 – 22:00 
Torsdag: 19:30 – 21:30 
 
Ved oppstart høsten 2022 har vi hatt en treningskamp mot Lisleby 2. 
 
SERIESPILL 
Sesongen 2022/23 i 4. divisjon i Regioserien. 
 
TURNERINGER 
I august 2022 startet vi sesongen med BDO CUP i Fredrikshavn/Danmark. 
 
SOSIALT 
11. september deltok jentene i «Stafett for livet» med Gresvik IF. 
Jentene selv arrangert sommeravslutning i juni 2022 og nyttårsfest i januar 2023. 
 
MØTER 
Jentene har hatt ett spillermøte med Bjørn Erik Haugen høsten 2022.  
 
ØKONOMI 
Spillerne har fått inn 43 500,- i sponsormidler for sesongen 2022/2023. 

 



Junior 

Årsberetning 2022 Junior 
  
Junior har i høstsesongen 2022 hatt samarbeid med Lervik Junior, Laget spiller kamper og trener i 

Gaustadhallen/Kongstenhallen. Totalt er det 5 aktive 2005 spiller som deltar i prosjektet. 

 

Knut Gulbrandsen 

 

 

 

 

 



J2006/J2007 

Årsberetning (fra juni 2022) Jenter 2006 og 2007  

  

Etter Fredrikstad cup 6. juni 2022 startet samarbeidet mellom Gresvik J06/07 og Østsiden J07. Vi startet opp 

med 19 jenter som trente fram til juli før vi tok sommerferie. Etter sommerferien startet vi opp 1. august med 

trening. Vi har fra da vært en gruppe på 19-21 jenter, 8-9 06 jenter og 12-13 07 jenter. 3 har sluttet i løpet av 

høstsesongen, men 2 har kommet tilbake igjen. 1 har gitt seg pga skade.   

Vi brukte den første tiden til å bli kjent med hverandre både på og utenfor banen. Vi var i oppkjøringen med på 

Haslum cup og Ski cup for J07 og Drammen cup for J06. I Haslum cup kom vi til finalen i a-sluttspill og tok 2. 

plass, i Ski cup tapte vi 1/8 delsfinalen i a-sluttspill. I Drammen cup kom vi til b-sluttspill, men pga sykdom og 

konfirmasjon måtte vi trekke oss fra sluttspillet. Siste helgen i november deltok vi på Hellton cup i Karlstad 

med to lag i J16 klassen. Det ene laget kom til kvartfinalen i a-sluttspill og det andre laget kom til 1/8 delsfinale 

i b-sluttspill.   

I serien har J06 vært påmeldt J16 nivå 2. Etter første halvdel av sesongen havnet vi på 6. plass og spiller nå etter 

jul B1 sluttspill i nivå 2. J07 har i serien spilt J15 nivå 1. Etter første halvdel av sesongen kom vi på 5. plass, og 

spiller nå etter jul B1 sluttspill i nivå 1. Vi har i tillegg deltatt i regionscupen. J06 røk ut i 1/16 delsfinalen og 

J07 røk ut i 1/8 delsfinalen.   

Utviklingen i gruppa har den første del av sesongen vært fin. Jentene og vi rundt laget har lært hverandre bedre 

å kjenne og samspillet på banen utvikles stadig. Vi ser fram til siste del av sesongen med seriekamper og flere 

cuper.   

  

Hilsen  

Øyvind Halvorsen  

Susanne Hansen  

Kristina Larsen  

Henriette Løvvig  

    

 



J2008 

                                     Årsberetning 2022 Jenter 2008 

Trenere:Knut Gulbrandsen, Karoline Bjerketvedt Helminsen og Veronica Sævold  

Lagleder: Vidar Jensen 

Jenter 2008 består av 11 flotte jenter. Vi har dessverre mistet 4 jenter i år. 2 har sluttet og 2 har gått til en 

annen klubb. Vi trener 3 dager i uka. Jentene fikk også  med seg 10 treninger på FRIM på slutten av året. 

I første halvdel av året var vi med i temaserien, der ble vi kåret til rundens lag i tredje og fjerde runde. Og ble 

totalvinnere av temaserien 

Helgen 22-24 april var vi med på Baldus cup. Det var en flott helg hvor alle kosa seg, men vi røk dessverre ut i 

8-dels finalen.  

I Mai fikk vi på plass en ny trener. 

I pinsen3-6 juni, var det igjen duket for Fredrikstad Cup. Pinsen kom med et fantastisk vær, noe som smittet 

over på jentene virket det som. De spilte fantastisk og vi kom helt til finalen i B-slutspillet. Den tapte vi 

dessverre med et mål mot Flint. 

Sommeravslutning hadde vi på Foten den 29 juni. Der ble det bading, litt ballspill og is spising. 

Vi hadde 2 treningskamper før sesongstart. En mot Lervik og en mot Tindlund 

Rett før sesongstart oppsto det en kjedelig situasjon som medførte at vi måtte avskjedige treneren vår. 

Ca 3 uker etter dette, så valgte 2 spillere å forlate oss til fordel for Kråkerøy 

Etter hvert så fikk vi endelig på plass et nytt trenerteam, og ting roet seg. 

Vi spilte 7 kamper i serien, vant 1. Vi ble enige om å gå ned i nivå 2 i 2023                                                                                                

Jentene har i løpet av høsten hatt 10 treninger på FRIM 

Vi spilte også i Regionscupen og vant 2 kamper før jul 

6 desember var det felles juleavslutning i Gressvikhallen 

Av dugnader så har vi hatt varetelling, pizzalodd og to helger med loddsalg på Meny 

 

Vidar Jensen    

      



 

J2009 

ÅRSBERETNING FRA HÅNDBALL JENTER 2009 

FOR 2022 

 

Vi på jenter 2009 består av 14 jenter. 2 jenter har sluttet i løpet av sesongen, og vi har fått 3 nye på laget. 

 Ny, midlertidig hovedtrener er Thomas Arnesen - som startet i september.  

Lagledere er Trond Sveberg, Linda Midtfjeld, Elisabeth Andresen og Ole-Petter Edvardsen. 

Laget valgte å avslutte samarbeidet med Kristoffer Helminsen i slutten av august da det var uenighet om videre sportslig 

satsing.  

Vi er påmeldt 1 lag i Regionsserien i J13 år, nivå 1. Vi har spilt en del kamper med vekslende resultat og endte på 5. plass 

i gruppespillet før jul. Jentene spiller også Temaserie i år. Vi trener 3 dager i uken, den ene dagen trener vi sammen med 

jenter 2008. Vi har deltatt på Kolbotn cup, Fredrikstad cup (med overnatting i Trondalen), Drammen cup (med 

overnatting) og Langhus julecup.  

Vi har hatt flere sosiale kvelder i løpet av 2022 med bl.a. pizzakveld og sett på åpningskampen til Norge i EM i november, 

samt tippekonkurranse i samme mesterskap. Juleavslutning på bowlingen i Sarpsborg.  

Både jentene og foreldre/foresatte har deltatt på 3 dugnader for Brynild hos Leman i Vestby. Takket være god innsats 

hos store og små på disse dugnadene, samt sponsorinntekter har laget vårt en stødig økonomi.  

Hospitering har nå blitt satt i system og flere av jentene har hatt treninger sammen med J2008. Vi har gitt tilbud om 

hospitering både tirsdager og onsdager til J2010, men hittil har ingen møtt opp. I tillegg har vi 4 plasser/jenter på SPU 

(spillerutvikling i regi av NHF Region Øst). Alle jentene har hatt en flott utvikling i løpet av året, og vi i trenerteamet 

gleder oss til å følge de videre i 2023.  

På vegne av J2009, Trond Sveberg Lagleder 

 

 



J2010 

Laget: 

Jenter 2010 består pr. i dag av 12 spillere, fordelt mellom Rød og Hurrød Skole, i tillegg til ei jente fra Slevik. 

Hovedtrener er fra høsten 2022 Veronica Sævold, første halvdel av året hadde vi Kaja Næss, som da var inne i sin andre 

sesong.  

Lagleder er Magne Wiklund. 

Ellers rundt laget er Hanne Alvik, og Lars Andreas Larsen. 

Sport: 

Vårt lag spiller i Regionserien Jenter 12, avd. 21. 

I løpet av det siste året har vi mistet to jenter og fått inn tre nye. 

Dette påvirker nødvendigvis laget og dynamikken i gruppa noe, men vi opplever at dette har gått veldig greit.  

Høsten 2022 spilte vi i nivå 1. Dette ble i tøffeste laget, og de siste 3-4 kampene tapte vi med store sifre. 

Vi besluttet derfor å ta laget ned ett nivå, og er fra januar 2023 i nivå 2. Dette har vist seg å være riktig, og jentene 

leverer både godt spill og resultater pt. 

Vi har innad i vårt lag stor spredning med tanke på ferdigheter og nivå. 

Det er allikevel veldig gledelig å kunne melde om at flere jenter denne sesongen har hatt stor progresjon og tatt store 

steg.  

Det handler i stor grad om å tørre, og her har mange av våre jenter virkelig hatt utvikling. 

Der vi tidligere var et lag med noen få som gjorde mye, er vi nå et lag hvor mange bidrar stort. I kamp opptrer laget nå 

mer som et kollektiv, og vi ser at jentene tar sine oppgaver seriøst. Vi har i hovedsak definert faste spillerposisjoner etter 

nivå og egenskaper, og ser nå med glede at dette gir uttelling.  

På trening jobber vi fortsatt med basiskunnskaper som kast og mottak, samtidig som vi hele tiden utvikler vår teknikk 

med mye varierte øvelser. Her skal hovedtrener ha annerkjennelse for å utføre dette på en meget god måte, og er flink 

til å forklare jentene på en konstruktiv og engasjerende måte. 

Holdninger: 

Det er gledelig å se utviklingen her. 

Jentene opptrer nå mer som en homogen gruppe, og er flinkere til å rose hverandre på trening og i kamp. 

Kjemien og dynamikken i gruppa er god, og vi opplever at jentene er blitt flinkere til heie hverandre frem, og gjøre 

hverandre gode.  

Vi prøver ellers å ha en del sosialt utenom håndballen når vi har anledning, utover vanlige avslutninger etc.  

Eksempler på dette er for. Eks. da vi så en av håndballjentenes EM-kamper sammen en lørdagskveld i desember.   

Hospitering: 

Vi har nå et knippe på tre jenter som hospiterer opp til 2009. 

Vi har også etablert en mye bedre dialog med 2009 enn tidligere, som gjør dette samarbeidet lettere. 

 



2011 har hele sesongen hatt jenter som hospiterer til oss hver uke.  

Dette gjøres etter en rulleringsplan, og vi har tett dialog med 2011-teamet her. 

I tillegg har flere av jentene derfra spilt for oss i kamper, hvor flere av de hevder seg godt. Samarbeidet med 2011 

fungerer etter vårt syn meget godt.  

Deltakelse på cup: 

Vi har i 2022 deltatt på 3 cuper: Slottsfjell, Fredrikstad og Drammen. 

Dette har vært fine opplevelser for jentene.  

Slottsfjell var første overnattingscup for jentene, og dette arrangementet var veldig fint, sosialt sett. Her ble omtrent 

halvparten av kampene vunnet.  

Fredrikstad Cup handler vel ikke så mye om sportslig utvikling, grunnet meget korte kamper og i stor grad et underlag 

som ikke er laget for håndball. Her var det også omtrent halvparten seire og tap. FC handler mer om det sosiale og 

konsert, og her fikk jentene full uttelling.  

I August deltok vi i Drammen Cup, med overnatting på hotell for samtlige. Dette var en fantastisk helg, hvor 4 av 4 

kamper ble vunnet. I denne helga var det en herlig stemning og glede i gruppa, samtidig som jentene var meget gode på 

banen. Flere av kampene var jevne, men ble vippet til vår fordel til slutt.  

Økonomi: 

Ifølge rapporten har vi noe lav EK pr Januar 2023. Her ønsker vi bedre og mer detaljert innsikt. 

Vi har nylig kjøpt inn nye spillerdrakter og joggedresser til jentene. Høsten 2022 hentet vi inn ca. 50.000,- i 

sponsorinntekter, det vil også bli kjørt Superlotteri for vårt lag, vinter 2023. 

Ellers: 

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

 

Mvh Magne Wiklund 

Lagleder J2010 

 

 

 

 



J2011 

 

Årsberetning Gresvik J2011  

Trenere: Ann-Christin Schanche Kenneth Angell-Jacobsen  

Lagledere: Daniel Trandum Dirk Gripp  

Møter: Det ble avholdt foreldremøte både vår og høst Jentene hadde felles kveldsmat etter trening ved 4 

anledninger Jentene hadde en sosial treningsleir med overnatting i Trondalen på høsten  

Aktivitet: Årets aktivitet var mer normal, og endelig fikk jentene våre oppleve en tilnærmet normal 

håndballsesong/et normalt håndballår.  

Ved årets start var vi 23 jenter, og økte til 27 i løpet av våren. Dette var en utfordrende tid med treningstid på 

Slevik skole en av dagene i uka. Mange jenter i en liten sal! Kenneth kom inn som en ekstra trener, noe som 

var veldig gledelig for både små og store i en stor gruppe.  

Heidi Lindstad og Pia Andersen deltar også sporadisk ved både treninger og kamper. Vi hadde to lag i 

kortbaneserien på våren, og avsluttet sesongen med å endelig få delta i vår første turnering, Fredrikstad Cup. 

Der stilte alle 27 og vi hadde 3 lag med i turneringen. Vi gjennomførte samtidig vår første store 

foreldredugnad da vi hadde ansvaret for overnattingen på Rød skole under turneringen.  

Ved oppstart av ny sesong på høsten valgte vi å melde på to lag på nivå 2 da vi fortsatt hadde mange nye 

jenter som ikke hadde spilt håndball så lenge. Treningsmessig begynte vi forsiktig å legge litt mer vekt på det 

fysiske i tillegg da overgangen ved å begynne å spille på full bane var stor for mange. Det var gjennom hele 

høsten en meget treningsvillig og sosial gjeng som sjelden var borte fra trening og kamp.  

Alltid 20 + på hver trening. Særlig treningene på Torsdager ble brukt til dette da vi kun har en time inne på Rød 

skole. På våren startet vi med hospitering og et meget godt samarbeid med 2010 ble opprettet. Ann Christin 

gjennomfører jevnlig 1 til 1 samtaler med hver og en av jentene, der blant annet hospitering er et tema, slik at 

alle som har lyst skal få muligheten til å delta.  

Vi har nå to grupper a 4 jenter som rullerer på å delta hos 2010, i tre ukers bolker. Mot slutten av høsten 

vokste det fram et ønske i «begge ender» av gruppa om nivådeling, og vi søkte og fikk innvilget å flytte et av 

lagene opp til nivå 1 fra og med oppstart etter juleferie.  

Vi var ved årets slutt 24 jenter da noen ønsket å avslutte til jul av ulike årsaker. Noen begynner med andre 

aktiviteter, mens andre ønsket å ta en pause. 

 

 



J2012

 

 

 



J2013 

ÅRSRAPPORT 2022 FOR JENTER 2013 HÅNDBALL 
 

Hovedtrenere/lagledere: Lise Bunes og Monika Solbrekke Holøs. 

Hjelpetrenere: Thea Andersen og Emilie Olsen Smith.  

 

Vi er ved årsskiftet 2022/2023 17 jenter fra Rød og Hurrød skole som trener håndball to ganger i uken. Året 2022 er 

lagets første år utenfor barneidretten. Det har vært store endringer i gruppa gjennom året. Vi har gått fra å spille fotball 

en gang pr uke og håndball en gang pr uke med to ulike trenerteam, til å kun trene håndball. Ut ifra antall jenter ved 

påmelding til seriespill 22/23 i april 2022 meldte vi på to lag til seriespill kortbane. I løpet av sommeren mistet vi mange 

jenter som hadde lyst til å prøve andre aktiviteter. Vi så oss derfor nødt til å trekke det ene laget vårt.  

Ut over høsten har nye jenter kommet til. For at alle skal få mest mulig spilletid og møte motstand på sitt nivå, har vi 

valgt å melde på de ferskeste jentene våre på Intersport 4’er turneringer. Vi spilte vår første Intersport 4’er turnering i 

november og opplevde det veldig positivt for de jentene som var med. Vi er en miks på ca. 50/50 av nye og mer erfarne 

jenter. Vi forsøker å legge til rette for utvikling og mestring for alle jentene på sitt nivå på treningene våre. 

Treningsoppmøtet er godt.  

Vi legger opp til ulike sosiale aktiviteter. Vi har kveldsmat etter trening fast 1 gang pr mnd. Her har vi fått i gang 

foreldregruppen som rullerer på å servere jentene kveldsmat. Dette har vært veldig positivt. Vi har hatt også hatt en 

samling på Lucky Bowl, sommeravslutning på Sprinklet og juleavslutning på klubbhuset i Trondalen. Vi ser frem imot 

2023 som byr på nye opplevelser for jentene. I tillegg til ordinært seriespill er vi meldt på Slottsfjell Cup og Fredrikstad 

Cup.  

 

Lise & Monika  

 

 

 

 

 

 



Sportsutvalg 

Et år som har normalisert aktiviteten betraktelig, bortsett fra de første to mnd da al aktivitet var avlyst nok en 

gang, men vi fikk i det minste muligheten til å trene i denne perioden.  

 

Fokusområdene til sportslig har vært: 

 

• Øke kompetanse på trenere.  
• Rema 1000 Håndballskole 
• Skadeforebyggende trening.  
• Tema trening for dem yngste aldersgruppene.  
• 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. Og 

i januar 2023 vil 8 stk trenere fra GIF Håndball ta de 6 første modullene i trener 1 kurset. 

 

Rema 1000 Håndballskole 

Arrangeres mandag, tirsdag og onsdag i vinterferie og høstferie, begge ganger har det vært fulltegnet, og vi har 

hatt instruktører fra egen ungdomsavdeling. Det tas sikte på at vi bare sal ha dekket kostnadene for utgiftene vi 

har i forbindelse med håndballskolen. 

 

Skadeforebyggende trening.  

I samarbeid med FRIM i 2021 ble det utarbeidet en øvelses plattform ift skadeforebyggende.  

Denne type øvelser er implementert fast på oppvarming på alle treninger for de fleste lag.  

 

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 også kommet i gang med GIF Extra som skal gi aktivitet på tvers av aldersgrupper, med forskjellig 

tema fra trening til trening. 

 

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 med hospitering på tvers av lagene som er trenerstyrt. 

 

Mvh 

Knut Gulbrandsen 

 

 

 

 



 

05 Regnskap 

Økonomisk årsberetning for håndballavdelingen 2022. 

 

 

Håndballåret 2022 startet med lite aktivitet pga. nedstengning de første 2 måneder. Lite innbringende 

aktiviteter rundt arrangement og reklame på storskjerm har vært utfordrende da denne ikke har fungert som 

normalt. Dette fungerer nå mye mer stabilt og vi ønsker å rette en stor takk til Lars Andreas Larsen for uten 

han så ville vi nok ikke fått dette så stabilt som det er i dag. Dette gjør også at vi nå igjen er rustet for å få 

inntekter på denne flotte storskjermen vår. 

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

lagene igjennom 2022 har brukt av sin egenkapital, noe som også viser stor aktivitet i avdelingen. 

Det er pr. 31.12.21 et totalresultat for håndballavdelingen på - 383.586,-  

 

 

 

 

   Gresvik I.F.    

År: 2022 desember      

Avdelingsid Avdelingsnavn 

EK pr. 1/1-
22 Inntekt Kostnad Resultat 

EK pr. 31/12-
22 

    Jan-Des jan-Des Jan-Des  
Håndball       

HADM Håndball adm. 584 397,00 303 750,00 559 920,58 -256 170,58 328 226,42 

HARR Håndball arrang. 0,00 147 862,62 140 309,66 7 552,96 7 552,96 

HKIO Hall kiosk 0,00 275 280,00 168 207,00 107 073,00 107 073,00 

HJSA Håndball jenter senior A 0,00 38 875,00 91 119,87 -52 244,87 -52 244,87 

GIF/ØIL Håndball jenter 16år 0,00 117 800,00 112 245,02 5 554,98 5 554,98 

HJ05 Håndball jenter 2005 104 116,76 -1 800,00 76 495,18 -78 295,18 25 821,58 

HJ06 Håndball jenter 2006 84 461,01 81 028,00 126 184,14 -45 156,14 39 304,87 

HJ07 Håndball jenter 2007 108 476,12 -6 705,00 50 606,82 -57 311,82 51 164,30 

HJ08 Håndball jenter 2008 120 188,23 70 491,74 99 920,95 -29 429,21 90 759,02 

HJ09 Håndball jenter 2009 86 105,47 99 495,00 112 681,76 -13 186,76 72 918,71 

HJ10 Håndball jenter 2010 67 670,14 47 000,00 105 603,60 -58 603,60 9 066,54 

HJ11 Håndball jenter 2011 25 725,10 131 241,00 109 781,60 21 459,40 47 184,50 

HJ12 Håndball jenter 2012 15 470,00 74 690,00 35 832,78 38 857,22 54 327,22 

HJ13 Håndball jenter 2013 19 717,34 80 762,00 54 448,35 26 313,65 46 030,99 

Sum H-ball   
1 216 
327,17 1 459 770,36 1 843 357,31 -383 586,95 832 740,22 



 

 

 


