Fotballavdelingens beretning for 2017
GIF – fotball har hatt ca. 333 spillere i aktivitet denne sesongen, dette
innbefatter spillere på lag fra yngste knøtt til super old boys.
Det har blitt avholdt 8 styremøter, 4 planleggingsmøter,
2 lagledermøter og 10 trenermøter
i regi av fotballstyret og trenerkoordinatorer
for hele fotballavdelingen i 2017.
“Ernæring” har vært klubbens “Trygge rammer” i arbeidet som
Kvalitetsklubb. Noen av tiltakene har derfor vært å synliggjøre viktigheten av et sunt kosthold
i forbindelse med møter og utvalg i kiosk. “Ernæring” vil vi fortsette å jobbe med i 2018.
Fotballstyret har bestått av følgende personer i året som har gått:

Verv

Navn

Leder

Arnie Johannessen

Ansvarlig Junior

John Morten Johannessen

Ansvarlig Senior

Svein Halvorsen

Anleggsansvarlig

Geir Olavesen

Arrangementsansvarlig

Anne Lundblad

Økonomiansvarlig

Frode Hansen

Sekretær

Hanne Verbeek

Vi har hatt gleden av disse ressurspersonene:

Verv

Navn

Trenerkoordinator

Joar Dahle

Spillutvikler

Vidar Kristoffersen

Representasjon
GIF – fotball har hatt Morten Johannessen og Arnie Johannessen som representant på møter
i regi av bysamarbeidet og Østfold fotballkrets.

Oppsummering av sesongen 2017:
Admin/Drift
Styret i Fotball har gjennom 2017 vurdert seg selv etter følgende kriterier mht økonomi:
1) Være i forkant med økonomiske planer, inntekter og kostnader samt skilt bevisst på
forskjellen mellom forbruk og investeringer.
2) Budsjettdisiplin.
3) Alle delområder forholder seg til vedtatte fullmaktsmatriser for innkjøp.
4) Vurdere i fellesskap kritisk kostnadssiden og inntekstspotensiale for nye ideer før disse
ideene eventuelt iverksettes i praksis.
Egenkapitalutvikling
Disse vurderingskriteriene underveis gjennom året har ført til en økning av egenkapitalen
samlet for Fotball fra kr. 265.547,- til kr. 665.560,-. Altså nær en samlet tredobling av
egenkapitalen som følge av en positiv resultatutvikling for de aller fleste enhetene innen
Fotball. Alle enheter innen Fotball står for øvrig pr. 01.01.18 bokført med positiv egenkapital.
Resultatutvikling
Årsaken til de positive resultatene som fremkommer gjennom 2017 på samlet kr. 400.013,- er
mange. Alle lag i U-avd samt Old Boys har bidratt positivt gjennom å ta et selvstendig, svært
godt og stort ansvar for egen økonomi. Det samme har Kioskdrift, Fotballskolen og Fotball
admin (fotballstyret). Dog har enkelte lag fortsatt økonomiske utfordringer og trenger økte
økonomiske rammer og bedre tilrettelegging på inntektssiden for god drift av lagene. Fotball
senior er et eksempel på dette da deres resultat 2017 viser – i tråd med oppsatte budsjetter
2017 - et underskudd på kr. 29.354,-. Dette underskuddet er dekket av intern overføring fra
FADMIN (Fotballstyret) slik at alle lag pr. 01.01.18 kan starte året med positiv egenkapital.
Likviditet
Vi gir avslutningsvis klubbdrift / Daglig leder honnør for at vi gjennom året 2017 har kunnet ha
tillit til en utfordrende likviditetsstyring gjennom året. Dette har blant annet ført til at vi har
kunnet foreta nødvendige langsiktige investeringer underveis gjennom året.

GIF Kiosken
Vi er superstolte og veldig fornøyd med den nye kiosken, ikke bare er den fantastisk fin, men
den er også et sosialt treffpunkt og i tillegg gir den oss veldig gode inntekter.

Kiosken er så populær at det til tider er trangt om plassen, det liker vi :) Denne ettermiddagen
sender vi FFK sin viktigste kamp på PC skjerm. Dessverre ble ikke resultat som ønsket i den
kampen, men omsetningen og stemningen i kiosken var super :)

Sportslig
For sesongen 2017, har Gresvik IF vært representert med følgende lag:

Lag

Antall + info

Senior

35 spillere. 1 lag i 6. divisjon

Junior

Ca 20 spillere. 2. div og bredde

Gutter 01/02

27 spillere. 2 breddelag

Gutter 03

23 spillere. Bylag = 6 spillere fra 03. Kretslag = 3 FFK = 2

Jenter 03

18 spillere

Gutter 04

12 spillere. 4 fra 03. 2 av 03 gutta spiller på bylaget til 04

Gutter 05

27 spillere. 5 faste på bylaget, 3 som roterer. 5 spillere på sonelaget

Jenter 05

11 spillere

Gutter 06

26 spillere

Gutter 07

33 spillere

Jenter 07

16 spillere

Gutter 08

22 spillere

Gutter 09

35 spillere

Generelt sett så har sesongen 2017 vært gjennomført med noe varierende resultater.
● FG 03: Førstelaget ble østfoldmestere ved å vinne OBOS cup. De vant også
hovedturneringen i Vildbjerg cup i Danmark, Nordens 4. største
fotballturnering. Breddelaget endte på 2. plass i breddeserien nivå 1.
● Petter Eiken ble tatt ut til regional landslagssamling
Vi er superfornøyde over å ha så mange flinke og engasjerte folk rundt hvert eneste lag.

Gresvik IF er
«KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES».
Dette føler vi virkelig at er virkeligheten i Trondalen!

Sosiale og sportslige aktiviteter og arrangement
● Vi er opptatt av at hvert enkelt lag har en plan for både sosiale og sportslige aktiviteter
og har fulgt opp dette gjennom lagledermøter
● Vi har gjennomført kick-off for sesongen 17. mars. En hyggelig kveld på klubbhuset
● Fotballskolen i Juni. Denne gangen fra onsdag til lørdag. Ikke like mange påmeldte, men
like blide og fornøyde
● Et ekstratilbud som GIF ekstra og GIF utvikling har vært gjennomført hver lørdag.
gjennom hele året. Økende antall fotball gutter og jenter som deltar her. Avsluttet med

Nisse-GIF-ekstra lille julaften, moro.
●
●
●
●
●

Fotball SFO for Rød Skole og Hurrød Skole 2 ganger i uka
Gjennomført månedlige trenermøter og 2 lagledermøter
Sesongavslutning
Venners-venners fest i regi av “Damegruppa”
Mange av lagene lager sin egen cup i Trondalen, med stor suksess

Det er god stemning i Trondalen, mye spennende og morsomt som skjer. Vi skal fortsatte
jobben med å opprettholde denne stemningen i 2018, samt bestrebe å gjøre den enda bedre.
Heia Gresvik :)

Takk for godt samarbeide med Hovedstyret og Daglig Leder i året som har gått, vi gleder oss
til nye oppgaver sammen i 2018.

Hilsen
Fotballstyret i Gresvik IF

