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01 Årsmøte i GIF fotballavdeling
22. januar 2019 kl. 20:00-21:30
Sted: Møterom, Gressvikhallen
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
31.01.18.
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

Per 22.01.2019 består styret i
fotballavdelingen av







Johannessen, Arnie
Verbeek, Hanne
Johannessen, Morten
Lundblad, Anne
Solbrekke, Rune
Berger, Martin

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 laget
aktiviteter. TK Joar Dahle er
hovedansvarlig, men lagenes trenere deltar
aktivt for å opprettholde god aktivitet med
bra innhold.
GIF utvikling
GIF 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.

GIF – «Bry deg»
GIFs fotballavdeling har i 2018 arrangert to
«Bry deg» arrangement på klubbhuset.
Lasse Steve fra Politiet gav oss et innblikk i
utviklingen innen rusmiljøet i Fredrikstad,
men Jan Christian Häckert gav oss innblikk
og kunnskap om mobbing. Frode Hansen
sammen med Anne Lundblad og Hanne
Verbeek har hold i disse samlingene.

GIF fredag
GIF keeper
Keepertrening er et etterspurt tiltak i
klubben, og vi har ikke helt landet på
hvordan dette kan organiseres best mulig. I
2018 hadde vi en ukentlig aktivitet for
keeperne, med Frode Eng som
hovedansvarlig og Frode Hansen som en
vikar.

Også i 2018 har vi arrangert GIF fredager
på Odins Kro.


GIF skole



Fotballavdelingen har i 2018 opprettholdt
SFO aktiviteten to dager i uken for elevene
ved Rød Skole, mens det ikke var interesse
for tilbudet hos Hurrød skole.







Vi har i tillegg startet med etter skoletid
tilbud for ungdomsskoleelevene en dag i
uken. Dette er lavterskeltilbud med enkel
mat, leksehjelp og litt fysisk aktivitet. TK
Joar Dahle er hovedansvarlig for denne
aktiviteten, men får hjelp av noen
«voksne» GIF karer.

Morsomme GIF og fotballhistoreier
og GIF historie sto på programmet
på årets først GIF fredag. v/ Atle
Jensen, Øivind Kalsen, Frank Jensen,
Gunnar Femtehjeld, Odd
Christiansen, Harald Otto Spydevold,
Damegruppa og A-laget.
Spillerutvikling og FFK 2019 v/ Jon
Hermansen og Per Mathias Høgmo
3x Snæbbus
Hva gjør de i Skeid?
Historien om Morgan Andersen
FFK 1984 – Cupmesterne
Flere historier fra Gressvik V/Pål
Nilsen og Øivind Karlsen

GIF valgte etter fin dialog med FFK å
signere ny samarbeidsavtale høsten 2018.

GIF Ullevål
I mange år har GIF vært en av NFFs to
utvalgte klubber som ballhentere under
landskaper og cupfinaler. Gode samarbeid
mellom lagene og god koordinering av
Robert Frorud gir mange unge spillere
uforglemmelige opplevelser under disse
kampene.
GIF turneringer
Flere av GIFs fotballag har arrangert sine
egne turneringer i Trondalen 2018. Gutter
08, Gutter 07 og Jenter 07 hadde alle store
og flotte arrangementer i på anlegget vårt
våren 2018.

GIF fotballskole
I samarbeid med Komsumgruppen
arrangerte vi igjen en vellykket
fotballskole. Mange mennesker engasjerer
seg i dette arrangementet, slik at barn og
voksne får hyggelige og lærerrike dager i
Trondalen.
Bysamarbeidet – FFK
GIF har hatt spillere på samtlige bylag i FFK
2018, og hele seks spillere fra klubbens
2003 lag har meldt overgang fra GIF til
FFKs guttelag. I tillegg har en 2005 spiller
meldt overgang fra GIF til FFKs nyetablerte
13/14 årslag.

GIF Kvalitetsklubb
Å være en av NFFs kvalitetsklubber
betinger at klubbens fotballavdeling leverer
etter gitte kriterier innen organisering,
aktivitet, kompetanse og samfunn. GIF er
fortiden klassifisert som nivå 1 klubb, og på
evalueringen for 2018 har vi fått
toppkarakterer innen alle områder.
Fotballavdelingen mener selv vi skal
forbedre oss som nivå 1 klubb ytterligere
en sesong før vi evt tar en avgjørelse på å
klatre videre i systemet.

Frode Hansen er hovedansvarlig for
magasinet, men har med seg gode hjelpere
i bla Kjetil Føreid.

GIF gåfotball
Etter besøk av Skeid fotball under en GIF
fredag i juni ble klubben utfordret til en
Gåfotballdag. Frode Hansen holdt tak i
dette sammen med Morten Johannessen,
og det ble et vellykket arrangement i
Trondalen med GIF OLD Boys, Damegruppa
og Skeid fotball. Arrangementet var såpass
vellykket at GIF vil se på dette også for
fremtiden.

GIF jenter
GIF har i mange år hatt jentelag, men har
alltid slitt med å skape kontinuitet på
rekrutteringssiden. Vi har nå en stor og
aktiv 2007 gjeng som har tatt litt tak i
dette, og vi håper dette kan være starten
på et jenteløft i klubben i årene fremover.
GIF – Gressvikingen
Gressviklingen i ny drakt ble i 2018 utgitt
for andre året på rad. Det blir lagt ned
utrolig mye jobb for å få ut disse flotte
magasinet, og produktet gir oss som vi
håpet på enormt god respons hos beboerne
i vårt lokalmiljø. Hovedtanken med
Gressvikingen er å styrke klubbens
omdømme, vise lokalbefolkningen litt av
hva vi som klubb står for, vår aktivitet etc.

GIF Nissefotball
Over 70 spillere fra barneidretten til
seniorlaget, i tillegg til mange trenere,

lagledere og foreldre samlet seg på
kunstgressbanen lørdag 22 desember for
det som nå kan kalles den tradisjonelle
Nissefotballdagen. Åpen kiosk, kaker,
gløgg, bål og konkurranser, spill og lek
preger denne hyggelige juleavslutningen
for fotballavdelingen.

03 Avdelingen i 2018
Fotballstyret
Fotballstyret har i perioden Mars 2018 til
utgangen av januar 2019 bestått av
Rolle
Styreleder

Periode

Nestleder/sekretær
Sportsligleder

Ma18-feb19

Arrangementsansvarlig
Styremedlem sport
Styremedlem sport

Ma18-feb19

Ma18-feb19

Ma18-feb19

Ma18-feb19
Ma18-feb19

Hvem
Arnie
Johannessen
Hanne Verbeek
Morten
Johannessen
Anne Lundblad
Rune Solbrekke
Martin Berger

Andre roller
Rolle

Periode

Hvem

Informasjons og
samfunnskontakt (50%)
Trenerkoordinator
Spillutvikler
Keepertrener
Fiks fotballkontakt
Kvalitetsklubbansvarlig

2018

Frode Hansen

2018
2018
juli-des
Ma18-feb19
Jan18-mars18
Mars18-feb19
Ma18-feb19

Joar Dahle
Vidar Kristoffersen
Frode Eng
Morten Helminsen
Kjetil Føreid
Arnie Johannessen
Morten Helminsen

Fair play ansvarlig
Dommerkontakt
Rekrutteringsansvarlig

Tall for jentelag 2005 og 2003 vil være
representativt for perioden januar til
november. Per november 2018 anses
lagene som oppløst.

Drift av kiosk
Inntekt fra kiosksalg er en stabil
inntektskilde for fotballavdelingen. Resultat
er i henhold til budsjett for 2018.
Ansvarlig for drift av kiosk i Trondalen er
Anne Lundblad og Hanne Verbeek.
De er også fotballstyrets kontaktpersoner.

Morten Helminsen

Styret har gjennom 2018 fortsatt arbeidet
med å strukturere fotballavdelingen, styrke
omdømmet og bygge grunnmuren for
langsiktig utvikling.
Lag og spillere
Antall utøver i fotballavdeling gjennom
2018.
Lag
Senior
Junior
Gutter 2002
Jenter 2003
Gutter 2003
Gutter 2005/04
Jenter 2005
Gutter 2006
Jenter 2007
Gutter 2007
Gutter 2008
Jenter 2009
Gutter 2009
Totalt

Antall
spillere
22
18
18
20
16
24
11
20
22
30
17
5
36
256

Samhandlingspartner
Foruten god og selvstendig innsats med
inntektsbringende tiltak hos hvert lag i
klubben har Fotball admin gjennom 2018
videreutviklet tjenester som GIF fotball
som helhet tilbyr og yter det lokale
næringslivet.

04 Lagenes årsberetninger
Herrer senior

opp på junior og vi har nå meldt på to lag
til seriespill og planlegger minst ett lag til
Skaw-cup til sommeren.

Spillere:
Trenere: Markus Ringberg og Marius
Slydal Etterfulgt av Steinar Sørlie, Emil
Johansen og Sander Laagstad
Lagledere: Terje Hansen
Senior herrer endte på 4 plass i sin
avdeling etter å ha vært med å kjempe i
toppen gjennom hele sesongen.
Laget har vist stor fremgang i
treningsoppmøte, og garderobekultur har
vært i fokus hele sesongen. Laget har
deltatt på et par GIF fredager, men laget
har også hatt endre sosiale samlinger
gjennom sesongen.
Gutter Junior:

Gutter 2002
Spillere: ?
Trenere: Leif Ørjan Thingbø og John
Magnus Høyvik
Lagledere: Tommy Nygaard, Jørgen Lien,
Mette Lise Dahlin, Camilla Torkhildsen

Jenter 2003
Spillere: 20
Trenere: Bjørn Erik Lie-Olsen og Petter
Alexandersen
Lagledere: Henning Andre Hansen

Spillere: 18

Gutter 2003

Trenere: Sander Laagstad og Henrik
Onstad

Spillere:
Trenere: Tore Martinsen,Jørgen Lien

Lagledere: Robert Frorud, Thor Gjerløw,
Bengt Ove Gulland

Lagledere: Espen Eldal og Svein Erichsen

Sesongforberedelsene startet med stor
usikkerhet rundt antall spillere men etter
iherdig innsats fra klubb, trenere og ledere
klarer vi å mobilisere 16 – 18 spillere for
sesongen med to overårige som er søkt
ned. Etter vårsesongen ligger vi brukbart
an og spiller til tider fin fotball. Det lugger
litt i perioder utover høsten men vi
avslutter med stil og ender på 2. plass i
serien. Vi klarer ikke å stille juniorlag i
Skaw-cup men bidrar med ledere og
overårige på G16 som vinner B-sluttspillet.
Igjen en hyggelig tur til Skagen.
Vi har gjennom sesongen gjennomført
dugnader i form av loddsalg på Meny,
kvistrydding og kakepakking. Vi har også
søkt og fått div midler og bidrag til laget.
Dette har sammen med god økonomi fra
før bidratt til at juniorlaget har bygget opp
en solid egenkapital. Ved utgangen av
2018 er beholdningen ca 120.000,2019 sesongen klarer vi igjen å mobilisere
noen av sisteårs-juniorene og samlet fra de
tre årgangene er vi nå ca 30 spillere i
gruppa. 02 trenerne fra 2018 følger med

Jenter 2005
Spillere: 11
Trener: Anders Lindskog
Lagledere: Marius Rustøy Hansen, Eva
Lindskog

Gutter 2005/2004
Spillere: 24
Trenere: Raymond Hansen og Nils Øistad,
Thomas Thorbjørnsen
Lagledere: Odd Andre Grotterød, Øyvind
Eriksrud, Emil Mikaelsen, Thomas
Bjørklund, Anne Cecilie Mikkelsen
- I 2018 hadde vi 2 lag. ett i KM og ett i
bredde.
KM laget blir rangert som nummer 8 i
kretsen (Da har jeg tatt vekk et par lag
som stilte med mye 04-gutter)
Bredde ble nest sist i sin avdeling, men de
ble meldt på i en tøff gruppe da vi fikk
lovnader om at det var mange 04-gutter

som skulle bli med
Så skjedde ikke og dermed ble vårt
Bredde lag "ofret litt". Litt for tøff avdeling
- Cuper: Arvika Cup 3'de plass. (Tapte 1-0
for Skeid i semi)
: Hamar elite cup- Tapte
kvartfinalen i A-sluttspillet med 1-0 for
Bodø/Glimt
: Nesodden breddeturnering med Bsluttspill
- Sosiale tiltak: - Treningsleir i Serneka
(Gøteborg) (Langhelg)
- Sommeravslutning på
O'learys
- x antall kvelder med
kveldsmat
- "SFO" rett etter skolen
hver mandag hvor Gressvik stiller med
pensjonister som tar imot guttane og lager
litt mat etc.
- Helg på Lifjell med å gå i
fjellet
- 2 overnattingscup'er
(Arvika og Hamar)
- Sesongavslutning med
FIFA turnering og overnatting i Trondalen

Gutter 2006





Foreldremøter x flere. God
oppslutning
Trening x 3 i uka, før sesong- 2 økter
i sesong og 3-4 økter i uka i høst.
5 stk 06 – gutter spillere på By-lag

Jenter 2007
Spillere: 22
Trenere: Joachim Stang og Hans Martin
Skari Hansen
Lagledere: Tor Arne Borg, Daniel
Robertsen, Anne Cecilie Mikkelsen, Roger
Mikkelsen, Einar Lie






2 lag i 7`er serien, nivå 1 og 2.
Ingen tabellplassering, men nivå 1
laget slo alle lagene i serien. Nivå 2
laget bestod av de nyeste jentene +
minimum 3 spillere fra nivå 1 laget i
hver kamp.
Var med på 4 cuper, der 1 var
overnatting. Arrangerte også egen
jentecup i Trondalen med 14 lag.
Kick off på Pizzanini, drømmedag
med Vålerenga damer, kveldsmat på
klubbhuset etter trening annenhver
tirsdag, sommeravslutning og
julebord med 07 gutta.

Spillere:
Trenere: Anders Mikalsen og Christoffer
Johansen

Gutter 2007

Lagledere: Espen Midthjel, Reidar
Pedersen og Avni Kajtazi

Trenere: Brian West, Henning Olsen,
Tommy Sporsheim, Atle Mikalsen og
Håvard Gaustad











Tre lag i serien- Ett lag i hvert nivå .
Gode resultater i nivå 1, blandet i
nivå 2 og 3
Frafall av noen spillere under
sesongen og etter sesong. Skyldes i
sin helhet at de har valgt å prioritere
den andre idretten de har drevet
med (Svømming, Innebandy, Hockey
og Ski) . Altså ingen spillere mistet
til Gressvik Torv 😊 Fått to nye
spillere i høst
Deltatt i cuper, (Tønsberg, Lisleby,
Arvika, Oslo) Gode resultater og fint
sosialt
Overnatting i Trondalen i forbindelse
med treningsleir våren 2018 med
treningskamper
Sommer og Jule avslutning

Spillere: 30

Lagledere: Hanne Verbeek, Mona
Landstad og Camilla Torkhildsen
Vi var med på følgende cup`er:
DNB Cup i Oslo, 007 cup i Trondalen,
Fredrikstad Fotball Cup, Öbollen
overnattingscup i Gøteborg, Vennskapscup
på Snarøya i Oslo, Vennskapscup i Oslo,
KIWI cup på Kråkerøy, Prozo cup i
Sarpsborg, Romjulscup på Begby.
I tillegg så arrangerte vi vår egen 007
cup med 40 lag, med stor suksess ☺
Sosiale aktiviteter for guttene:
Bowling og pizza, Kick-off på Odins Kro,
Fotballkamp Sarpsborg 08 – Molde,
Fotballkamp på Fredrikstad stadion ,
Sommeravslutning med grilling i Trondalen,

Julebord på Øyenkilen Vel sammen med
J07.Kalkun på menyen.
Sosiale aktiviteter for voksne:
Samling på Odins kro etter 007 cup,
Sommerfest på Viker, Julebord på Odins
kro,
●

Vi er en stor og fin foreldregjeng
som i tillegg til å
være sosiale og flinke til
dugnadsarbeide på G07 også bidrar
stort i dugnadsånden generelt i
klubben.
Brakkedugnad, hjelp til nye
garderober ert.

Annet:
6 CrossFit treninger i høst på
Gressvik,
● Minst 2 foreldremøter i året,
● Vi er opptatt av at både guttene og
foreldrene skal trives.
● Foreldre og besteforeldre er også
flinke til å stille opp å heie ☺ og vi
er opptatt av å stille med kampvert
til hjemmekampene.
Når det gjelder bruk av garderober, dusjer
gutta etter hver hjemmekamp.
●

Gutter 2008
Spillere: 17
Trener: Stein Torry Kongsberg
Lagledere: Monika Hegge, Elil Landstad,
Thomas Frenzen, Thomas Pettersen, Martin
Gulbrandsen, Trine Vehler Dahle, Kristin
Aas og Mona Landstad
I 2018 hadde vi 3 serielag. 5èr fotball,
ingen nivåer. Har vært avhengig av
samarbeid med 09 og fast hospitering av 5
gutter som har rullet på å delta ukentlig på
våre seriekamper, ellers hadde vi vært nødt
til å trekke et lag fra serien. Samarbeid
med 09 fungerer fint. Det er en vekslende
gruppe 09 gutter som hospiterer på våre
treninger ggr 1 pr uke.
Ca halve spillegruppa deltok på
Fotballskolen. Laget hadde ikke trening i
sommerferien, eller annen skoleferie.
Vi hadde 8 gutter som 4 + 4 rullerte 2 uker

ad gangen på hospitering hos 07 fram til
sesongstart i april.
Vi har gjennomsnittlig kun 3-4 gutter som
deltar på GIF Ekstra. Det er de samme 3-4
gutta som deltar hver gang. Trenerteamet
prøver å motivere resten av spillegruppa,
uten hell så langt.
Cuper
Torvbyen cup – Skogstrand IL, Eat, Move,
Sleep Rolvsøy IL, Fredrikstad Fotballcup på
Trosvik, FFK cup, Champions cup I Råde,
Sesongavslutningscup i september,Eat,
Move, Sleep cup på Tor, Prozo cup i
Sarpsborg. Romjulscup Begby
Vi arrangerer egen Kick-Off cup i
forbindelse med seriestart, søndag 15.april,
for 3 året på rad. Denne gangen med
deltagere fra 15 lokale klubber, 28 lag
deltok, hvorav 3 av lagene er våre 3 lag.
5èr fotball. Premieutdeling med medalje
og gratis billett til FFK kamp sponset av
FFK.
Sosialt:
FFK kamp, Overnatting på klubbhuset,
Felles kveldsmat, Bowlingavslutning.
Dugnader:
-

Kakesalg, Kick-Off cupen i april,
Pizzaloddsalg, Varetelling på Coop
Ekstra

Foreldremøte 27/8 – kun 5 foreldre møtte.
Jenter 2009
Spillere: 5
Trener: Trond Sveberg
Lagledere:
Gutter 2009
Spillere: ?
Trener: Frode Johansen, Pål Vermedal,
Anneli Rudgren, Elisabeth Andersen, Martin
Næss Kristiansen
Lagledere: Hans Martin Skari_hansen,
Joakim Kjellvik, Bernhard Fog, Anders
Mikalsen, Terje Hatleid, Silje Løgreid

05 Regnskap
Økonomisk årsberetning
Egenkapitalutvikling
Sum Egenkapital samlet for alle lag innen
fotball har gjennom 2018 økt fra 665.586,til kr. 882.897,- Alle selvstendige lag under
avdelingen fotball viser positiv egenkapital
ved utgangen av 2018, bortsett fra fotball
senior.
Gjennom 2018 har enheten/avdelingen
Fotball Admin isolert, gjennom et positivt
resultat på kr. 46.907,- økt sin egenkapital
fra kr. 252.378,- til kr. 300.285,-. Dette
fremkommer etter interne overføringer
mellom ansvarsområdene Fotball Admin,
kioskdrift, fotballskolen og fotball senior.

Resultatutvikling
Årsaken til den samlede økte egenkapitalen
alle enheter på 217.311,- ligger i sum av
hver enkelt enhet/avdeling/lags individuelle
resultater gjennom året 2018. De aller
fleste enkelt lag innen fotball viser positive
resultater 2018.
Likviditet
Vi gir klubbdrift/daglig leder honnør for at
vi gjennom året 2018 har kunnet ha tillit til
en utfordrende likviditetsstyring gjennom
året. Dette har blant annet ført til at vi har
kunnet foreta nødvendige og lønnsomme
langsiktige investeringer underveis
gjennom året.

Regnskap fotballavdelingen Gresvik IF 2018
Kostnad
Fotball

Avdelingsnavn

FADM

Fotball admin.

FKIO

EK pr. 1/1-18

Inntekt

Resultat

EK pr. 31/12-18

253 378,07

531 899,00

564 470,51

-32 571,51

220 806,56

Fotball kiosk

0,00

173 429,57

91 109,87

82 319,70

82 319,70

FSKO

Fotballskole

0,00

70 586,00

39 381,00

31 205,00

31 205,00

FJ03

Fotball jenter 03

29 960,33

27 887,00

54 879,12

-26 992,12

2 968,21

FJ05

Fotball jenter 05

988,57

41 497,00

32 941,69

8 555,31

9 543,88

FJ07

Fotball jenter 07

288,84

85 260,00

69 231,90

16 028,10

16 316,94

FGS

Fotball gutter senior

0,00

105 188,00

139 233,88

-34 045,88

-34 045,88

FGJ

Fotball gutter junior

73 206,98

121 557,00

76 907,15

44 649,85

117 856,83

GUTT

Fotball gutter 02

9 213,30

80 074,00

67 254,87

12 819,13

22 032,43

FG03

Fotball gutter 03

24 555,72

49 160,00

33 394,45

15 765,55

40 321,27

FG04

Fotball gutter 04

12 269,72

3 500,00

1 700,00

1 800,00

14 069,72

FG05

Fotball gutter 05

40 219,36

171 020,00

156 671,53

14 348,47

54 567,83

FG06

Fotball gutter 06

82 326,69

33 255,00

79 908,00

-46 653,00

35 673,69

FG07

Fotball gutter 07

64 294,73

200 506,79

104 567,57

95 939,22

160 233,95

FG08

Fotball gutter 08

26 658,63

123 340,00

90 253,63

33 086,37

59 745,00

FG09

Fotball gutter 09

45 295,40

44 923,93

47 768,10

-2 844,17

42 451,23

FG10

Fotball gutter 10

0,00

14 381,00

10 480,27

3 900,73

3 900,73

OLDB

Fotball old boys

2 930,00

0,00

0,00

0,00

2 930,00

665 586,34

1 877 464,29

1 660 153,54

217 310,75

882 897,09

Sum F-ball

