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01 Årsmøte i GIF fotballavdeling
28. januar 2020 kl. 17:30-19:00
Sted: Møterom, Trondalen
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.

Per 28.01.2020 består styret i
fotballavdelingen av
•
•
•
•
•
•

Johannessen, Arnie
Johannessen, Morten
Hanssen, Morten
Pettersen, Grete
Martinsen, Karin P
Halvorsen, Eilen G

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

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.

ved Rød Skole, mens det ikke var interesse
for tilbudet hos Hurrød skole.
Vi har i videreført etterskoletid 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.

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 2019 arrangert
ett «Bry deg» arrangement på klubbhuset.
Lasse Steve fra Politiet gav oss et innblikk i
utviklingen innen rusmiljøet i Fredrikstad.
Vi inviterte via skolene alle foreldre for 06
og 07 årgangen. Frode Hansen har holdt i
denne samlingen.

GIF keeper
Keepertrening er et etterspurt tiltak i
klubben, og vi har heller ikke i år helt
landet på hvordan dette kan organiseres
best mulig. Frode Eng var engasjert som
hovedansvarlig og Frode Hansen som en
vikar.
GIF skole
Fotballavdelingen har i 2018 opprettholdt
SFO aktiviteten to dager i uken for elevene

GIF fredag

GIF turneringer

I 2019 har vi bare arrangert ett tiltak på
Odins Kro.

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 2019.

•

FFKs hovedtrener Bjørn Johansen
snakket om FFKs forberedelser og
forventninger til 20 19 sesongen

GIF fotballskole

GIF Venners venner
Det har i regi av fotballgruppa blitt
arrangert to venners-venner fester i
Trondalen i 2019.
I mars ble det arrangert en rekefest med
ca 60 glade gressvikinger, der klubbens Alag var vertskap.
Show, dans og kødding i Trondæl’n med
Atle Jensen og venner ble arrangert 20
september. En fantastisk kveld med mange
morsomme historier fra idrettens indre liv.
130 herrer og damer møtte opp til denne
kvelden. Nok engang var det klubbens Alag som var vertskap.

I samarbeid med Konsumgruppen
arrangerte vi igjen en vellykket
fotballskole. Mange mennesker engasjerer
seg i dette arrangementet, slik at barn og
voksne får hyggelige og lærerike dager i
Trondalen.
Bysamarbeidet – FFK
GIF har hatt spillere på samtlige bylag i FFK
2019, og hele seks spillere fra klubbens
2007 lag har meldt overgang fra GIF til
FFKs småguttelag.

GIF Ullevål
Siden 2013 GIF vært en av NFFs to
utvalgte klubber som har stått som
ballhentere og flaggbærere under
herrelandskaper på Ullevaal Stadion og på
cupfinaler for kvinner og menn. I 2019 var
det årgangene 2004, 05 og 06 som bidro
under kval.-kampene mot Malta, Færøyene
og Sverige samt herrecupfinalen. Under
cupfinalen for kvinner reiste Gressviks
håndballjenter 2006 til Telenor Arena og
løste oppdraget med glans.

GIF gåfotball
I september arrangerte Gresvik IF
Gåfotballturnering i Trondalen. Det var 20
lag påmeldt, både herrer, damer og lag
med nedsatt funksjonsevne.
Frode Hansen var koordinator for
turneringen, og han hadde engasjert en del
hjelpere. Flott arrangement som vi vil
videreutvikle i 2020.

Vi har alltid fått gode tilbakemeldinger fra
NFF og det kan se ut som om vi nå har fått
et fast oppdrag selv om vi avtaler dette
muntlig år for år. I 2020 går vi på det
syvende året med dette opplegget og med
unge fremadstormende landslagsstjerner
tror vi det blir stor interesse for årets
kamper.
Godt samarbeid mellom lagene samt mot
forbundets representanter og litt
koordinering før avreise gir mange unge
Gressvik-spillere uforglemmelige
opplevelser under disse kampene.

GIF jenter
Vi har nå en stor og aktiv 2007 gjeng som
vi håper kan bli avgjørende for å øke
rekrutteringen av jenter i fremtiden. Det er
opprettet en gruppe for jenter 09/10, som
ledes av Even Solerød.

GIF – Stjernelaget
GIF har i 2019 etablert fotballgruppe for
spillere med funksjonsnedsettelse. Laget
trener en gang pr uke i ballbingen, og
Sander Pedersen og Melina Andreassen har
stilt opp som trenere.
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.

GIF – Gressvikingen

GIF dommere

Gressviklingen ble i 2019 utgitt for tredje
året på rad. Det blir lagt ned utrolig mye
jobb for å få ut dette flotte magasinet, og
produktet gir oss som vi håpet på enormt
god respons hos beboerne i vårt lokalmiljø.
Frode Hansen er hovedansvarlig for
magasinet, men har med seg gode hjelpere
i bla Kjetil Føreid og mange gode GIF
ambassadører.
«Opprykk spesial»
Gressvikingen kom ut som ekstranummer i
desember, der man hyllet klubbens
opprykk for A-laget.

Uten dommere får vi ikke gjennomført
fotballkamper. Gresvik Ifs dommeransvarlig
Eilev Pettersen kan melde om at klubben
har følgende dommere:
•
•
•
•
•

Henrik Pettersen, 2 div,
Eilev Petersen dommer 6 div og
linjedommer 4 div,
Tor Atle Åsli veileder 3 div
Marianne Antonsen dommer
aldersbestemt.
Vi har i tillegg hatt en
dommeraspirant i 2019

GIF Nissefotball

GIF - ballbinge
3’er baner i en ballbinge er veldig
utviklende for unge spillere, noe vår
trenerkoordinator, Joar Dahle, har vært
opptatt av i flere år. I 2019 har han og DL
Morten Helminsen rullet ut deler av det
gamle kunstgresset på parkeringsplassen
uten for klubbhuset, og vi har fått låne en
3’er bane for å teste ut konseptet. Her har
GIFs Stjernelag og flere andre lag lekt seg
gjennom sesongen. Neste ønske nå er å gå
til innkjøp av tre slike baner, slik at vi får
byens første 3’erbanepark.

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 2019
Fotballstyret
Fotballstyret har i perioden Mars 2019 til
utgangen av januar 2020 bestått av
Rolle
Styreleder

Periode

Sekretær

Aug 19feb20

Sportsligleder

Ma18-feb19

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ma18-feb19

Ma19-feb20

Ma18-feb19
Ma18-feb19

Hvem
Arnie
Johannessen
Eilen G
Halvorsen
Morten
Johannessen
Morten Hanssen
Grete Pettersen
Karin P
Martinsen

Drift av kiosk
Inntekt fra kiosksalg er en stabil
inntektskilde for fotballavdelingen. Resultat
er i henhold til budsjett for 2019.
Ansvarlig for drift av kiosk i Trondalen er
Anne Lundblad og Hanne Verbeek.

Andre roller
Rolle

Periode

Hvem

Informasjons og
samfunnskontakt (50%)
Trenerkoordinator
Spillutvikler
Keepertrener
Fiks fotballkontakt
Kvalitetsklubbansvarlig
Fair play ansvarlig
Dommerkontakt
Rekrutteringsansvarlig

2019

Frode Hansen

2019
2018
Jan- aug
Ma19-feb20
Mars19-feb20
Ma19-feb20

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

Styret har gjennom 2019 fortsatt arbeidet
med å strukturere fotballavdelingen, styrke
omdømmet og bygge grunnmuren for
langsiktig utvikling.
Lag og spillere
Lag
Senior
Junior
Gutter 2003
Gutter 2005
Gutter 2006
Jenter 2007
Gutter 2007
Gutter 2008
Jenter 2009
Gutter 2009
Gutter 2010
Gåfotball
Totalt

Antall spillere
42
30
15
15
18
21
36
14
9
32
20
12
264

Samhandlingspartnere
Foruten god og selvstendig innsats med
inntektsbringende tiltak hos hvert lag i
klubben har Fotball admin gjennom 2019
videreutviklet tjenester som GIF fotball
som helhet tilbyr og yter det lokale
næringslivet.

04 Lagenes årsberetninger
Herrer senior
Spillere: 42 stk (A-B lag)
Trenere: Mads Vallestrand, Jørgen Hansen
Hastings , Ole Morten Pettersen og Rune
Solbrekke (B-lag)
Lagledere: Terje Hansen, Atle
Knutsen, Morten Johannessen
2019 har for Seniorlaget vært en Sportslig og
Sosial suksess, som ble kronet med opprykk til
5 DIV og Kretsmesterskap. 🏆
Ny hovedtrener ble Mads Vallestrand som fikk
med seg Jørgen Hansen (spillende trener) og
Ole Morten Pettersen (Fra August)
De har fått inn en god treningskultur og ikke
minst en fantastisk Garderobekultur som lover
godt for fremtiden. Det ble også påmeldt et Blag i 7div med innslag av 7 JR spillere.
Sportslig:
•
•

A-lag vinner av 6 DIV med 22 Kamper:
19-1-2 76-23
58 poeng
B-lag 5 plass 7 DIV med 16 Kamper:
8-2-6
48-33
26 poeng

Sosialt:
•
•
•
•
•

Treningsleir Grimstad i Mars
2 tippekamp Lørdager
Fotballgolf/grillkveld i Juni
2 Opprykksfester
Avslutningstur til Aalborg

Vi startet sesongen med nesten 30 spillere og
meldte på to lag i seriespill. Det er mange år
siden Gresvik IF kunne stille to juniorlag. Vi
valgte breddenivå for begge lag og har i tillegg
til det sportslige hatt stort fokus på det sosiale.
Førstelaget med de eldste spillerne fra
årgangene 00 og 01 burde kanskje vært testet
mot noe sterkere motstand. Laget har gått
gjennom sesongen med kun en uavgjort og ett
tap. Vi har stort sett vunnet greit men også hatt
noen skikkelige bataljer der vi har vunnet
knepent og etter flotte prestasjoner og stor
innsats.
I starten av sesongen var møtte annetlaget
sterk motstand. Vårsesongen gikk uten de store
resultatene men man kunne klart spore
utvikling blant spillerne. Etter ferien da noen av
spillerne sluttet pga studier og soldatliv etc. ble
annetlaget fylt opp med flere førstelagsspillere
og vi fikk en fin stigning i spillet. Flere positive
opplevelser og vi samlet også noen poeng før
høsten kom. Det ble et løft for hele laget.
Vi deltok igjen i Skaw-cup i sommerferien som
eneste Gresvik-lag. I turneringen vant vi det
innledende guppespillet men røyk på straffer i
først sluttspillskamp. Det ble ikke noen pokal i
år men vi hadde som alltid en positiv
opplevelse. Det er ryddige gutter å dra på tur
med. Frihet under ansvar har vært praktisert i
alle år og det slo ikke feil denne gangen heller.
Året har bidratt til å heve spillernes sportslige
ferdigheter og sosiale utvikling, også har det
vært innmari trivelig.
Gutter 2003
Spillere:
Trenere: Tore Martinsen
Lagledere: Espen Eldal

Gutter Junior:
Spillere: 30
Trenere:
Lagledere: Robert Frorud, Thor Gjerløw
2019 sesongen har for juniorlaget vært en
sportslig og sosial suksess.
Grunnlaget for suksessen ble lagt da man
besluttet å engasjere guttelagets trenere fra
året før. De kom da inn i gruppa samtidig med
02-årgangen og bidro til at det ble en myk
overgang for de nye. Gruppa fremsto raskt
sammensveist og trenerne har bidratt til trygge
rammer for laget.

Gutter 2005
Spillere:
Trenere: Raymond Hansen
Lagledere: Øyvind Eriksrud

Gutter 2006
Spillere: 18
Trenere: Anders Mikaelsen, Avni Kajtazi
Lagledere: Espen Midthjel
Dugnadsansvarlig: Linda Kristiansen
I fotball året 2019 startet FG 2006 opp med 18
spillere hvor 1 av disse har hatt en fast
hospitering hos FG 2005. I serien har man hatt
1 KM lag G 13 9er og 1 breddelag G13/14 9er.
På KM laget har det blitt hospitert opp spillere
fra FG 2007 i seriespillet. Det har i løpet av
sesongen sluttet 2 spillere, som igjen har påført
bredde laget en utfordring med for få spillere.
Løsningen på denne utfordringen ble at spillere
fra KM laget har spilt for begge lagene. I og
med at noen KM spillere også har hospitert i
kamper med FG 2005, kan vi med fasit i hånd si
at total belastning for noen spillere har blitt for
stor. Laget har deltatt OBOS cup, Løvenstad
cup, Arvika cup, Stjerne cup samt en lokal 11er
cup på Kråkerøy. Laget har hevdet seg godt
med oppløftende resultater både i serien og 1
plass i Løvenstad cup, semifinale A sluttspill
OBOS cup, kvartfinale A sluttspill Arvika cup,
Kvartfinale A sluttspill Stjerne cup.
Økonomisk har laget fulgte plan lagt i budsjett
med å gå med et overskudd, og sitte igjen med
en solid egenkapital.
Jenter 2007
Spillere: 21
Trenere: Joachim Stang og Hans Martin Skari
Hansen
Lagledere: Tor Arne Borg, Daniel Robertsen,
Anne Cecilie Mikkelsen, Roger Mikkelsen, Einar
Lie
Gresvik IF J2007 telte i 2019 sesongen 21
spillere i treningsruppa og 2 lag i seriespillet
fordelt på 9`er og 7`er lag. Sportslig klarte
9`er laget seg meget godt, mens 7`er laget
fikk endel tap da kretsen så seg nødt til å slå
sammen 3 nivåer for å kunne tilby seriespill for
7`er. Dette laget fikk for lite støtte fra de beste
jentene i seriespillet, da kampene for 7`er og
9`er ofte ble berammet på samme dager. I
ettertid ser vi at dette kunne vært løst ved å
melde på lagene som såkalte «anti-lag», noe vi
derfor har gjort for 2020 sesongen.
Vi går inn i 2020 sesongen med 20 spillere og
har meldt på 2 stk 9´er lag i KM- og
breddeserie. Vi er i utgangspunktet noe få
spillere til dette, men på grunn av godt
treningsfremmøte og muligheten for å melde på
«anti-lag» har vi vurdert det slik at dette er den
beste løsningen. I tillegg skal disse 2 lagene

mest sannsynlig slås sammen til 1 kampgruppe
fra høsten, da vi skal spiller 11`er.
Vi startet opp treningene i januar og har
gjennom hele 2019 hatt faste treningstider i
Trondalen på tirsdag og torsdag, og var i gang
med treningskamper i februar og inn mot
seriestart. Det ble gjennomført treningskamper
før sesongstart mot Hvaler, Lervik, Lisleby og
Begby. Fra oktober og ut året har laget trent
styrke/fys 1 g/uke på CrossFit senteret, og i
november startet man med innendørstreninger i
Østfoldhallen som varer ut mars 2020.
Sportslige aktiviteter 2019 i tillegg til seriespill:
Sølvcup i Tønsberg, Fredrikstad Fotballcup, öbollen cup
•

28 mars arrangerte vi vår egne jentecup
i Trondalen

Sosiale aktiviteter 2019 i tillegg til cuper:
•
•
•
•

Kveldsmat på klubbhuset hver tirsdag
etter trening i perioden februar-mars.
Folkekampen FFK-Byåsen 11 august.
Julebord på Pizzanini og kino 15
desember.
I sommerperioden har vi ofte vært på
foten etter trening og badet.

Gutter 2007
Spillere: 36
Trenere: Brian West, Henning Olsen, Tommy
Sporsheim og Atle Mikalsen
Lagledere: Hanne Verbeek, Mona Landstad og
Camilla Torkhildsen
Vi var med på følgende cuper:
Mars: Vintercup i Oslo – 1 dag
April: 007 cup Trondalen – 1 dag
Mai: Fredrikstad fotballcup i Fredrikstad – 1 dag
Juni. Ø-Bollen overnattingscup Sverige – 2
dager
September: Kiwi cup på Kråkerøy – 2 dager
Oktober: Stjerne Cup Oslo – 2 dager
Seriespill:
Vi stilte 3 lag i seriespillet:
1. lag i Nivå 1
1. lag i Nivå 2
1. lag i nivå 3
Hospitering:
Vi har hatt 8 gutter som har hospitert med 06.
De har rullert på kamper og noen har også
deltatt på noen turneringer.

Vi har hatt 4 gutter fra 08 som har hospitert
både på trening og i kamp. I tillegg har2 stk 09
gutter prøvd seg i kamp.
Vi har også hatt 2 07 jenter som har vært med
både på trening og kamp gjennom hele
sesongen
Bylaget:
Vi har hatt 11 spillere innom bylaget i løpet av
2019. De har deltatt på treningskamper og 9 av
dem var med på en avslutningsturnering i
Gøteborg i November.
Sosiale aktiviteter.
Vi har hatt flere sosiale aktiviteter både for
barna og voksne. Vi har bl.a. hatt kick off på
Kroa, «mesterens mester» på Solbukta med
overnatting, vi har vært på Trampoline park og
har hatt mye sosialt i Trondalen med bl.a. mat
og en FIFA kveld.
Økonomi:
07 har en solid økonomi og eget regnskap for
2019 er oversendt til Gresvik IF.
Overganger/sluttet.
6 spillere har på slutten av sesongen meldt
overgang til FFK. 2 stk har meddelt at de vil
slutte etter sesongen 2019 og 1 har flyttet til
Råde. Dvs. at pr 31.12.19, så har vi 26 spillere
på 07-kullet.

Gutter 2008
Spillere: 14
Hovedtrenere: Stein-Torry Kongsberg og Egil
Landstad.
Hjelpetrenere: Martin Guldbrandsen, Thomas
Frantzen og Thomas Pettersen.
Lagledere: Trine Vehler Dahle, Mona Landstad
og Monicka Hegge.

Spillere fra 09 har også hospitert når vi har
vært på cuper.
Samarbeid med 09 fungerer greit.
Trenerteamene har fokus på fortløpende
tilpasninger for begge årskullene.
5 stk. 08 gutter har hospitert med 07 gjennom
året 2019, med tilbud om søndagstrening og til
kamper der det har vært behov for 07 gruppa.
Noen har også deltatt i 2-3 cuper som 07 har
vært på (deres egen 007 cup, Minifestivalen
Lisleby, Ø-bollen cup).
Ca halve spillegruppa deltok på Fotballskolen.
Laget hadde ikke trening i sommerferien, eller
annen skoleferie. Vi har få som deltar på GIF
ekstra på lørdager.
Vi har 2 gutter som deltar på keepertreninger.
Har meldt på 3 stk. til planlagt keepertrening
på nyåret 2020.
Vi har 6 spillere som prøvespiller til uttak på
Bylaget desember -19.
Cuper i rekkefølge januar-desember:
Torvbyen cup , Fredrikstad Fotballcup, ØBollen cup i Gøteborg, Kiwi cup Kråkerøy,
Stjernecup Fornebu, 3 V 3 Østfoldhallen og
Meny cup Tønsberg
Vi arrangerte egen Kick-Off cup 6/4,
Sosialt:
Kveldsmat etter trening med utdeling av
draktsett.
FFK – Hødd kamp den 12/4, som en del av
premien fra Kick-Off cupen.
Gutta storkoste seg på Ø-Bollen cup i juni –
overnattingscup.
Sommeravslutning 18/6 med grilling etter
trening.
Felles måltider og bading i svømmehall
under Stjernecup Fornebu.
Avsluttet Meny cup med felles måltid på MC
Donalds.
Bowlingavslutning 16.desember.
-

Vi er 18 medlemmer ved seriestart -19. Etter
serieavslutning er vi 14 medlemmer.

Jenter 2009

Et medlem har begynt på annen idrett, to
ønsker ikke å spille fotball lenger, mens et
medlem fikk det ikke til å passe inn i familiens
hverdagslogistikk. Vi har noen gutter som er
usikre på fotball videre, da de har annen idrett i
tillegg.

Trener: Even Solerød

Vi har spilt 7èr fotball, nivå 2.
Har vært avhengig av samarbeid med 09, med
fast hospitering av spillere som har rullet på å
delta ukentlig til seriekamper, ellers hadde vi
nok vært nødt til å trekke et lag fra serien.

Spillere: 9+1
Lagledere: Elisabeth Andresen
Vi har vært 9 spillere i år + en som begynte ved
sesongslutt.
Har gått greit i serien i år men pga vi var noen
09 på laget har vi spilt i 09 serien som er
overårig for de fleste. Det har ikke vært noe
problem bortsett fra et par kamper, trur vi
stiller samme neste år om vi ikke mister noen
09, da blir det 10’er serie.

På trener/lagleder siden har jeg stort sett gjort
det meste selv, litt hjelp fra Elisabeth Andresen.

juleavslutning for guttene. Vi har også i
sesongen servert kveldsmat etter noen
treninger.

Har ikke så mye å komme rundt laget eller
budsjetter, vi har blitt enig om å ikle gjøre så
mye ut av noe å betale fra egen lomme når vi
skal på noe. De fleste spiller håndball i tillegg så
foreldrene ville ha minst mulig dugnad å jobbe
på fotballen så det meste vil tatt av egen
lomme.

Vi har arrangert 2 foreldremøter og et
foreldretreff på Heim.

Gutter 2009
Spillere: 32
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
2009 kullet består av 32 gutter i 2019 og de
stilte med tre jevne serielag i serien.
Guttene har i tillegg vært med på noen cuper i
løpet av sesongen, blant annet på Fredrikstad
Stadion, I Tønsberg og Gjelleråsen. I tillegg
stilte de eget lag i Stjernecup i Oslo.
Guttene har tre treninger pr uke, hvorav to
treninger er rene fotballtreninger og en av
treningene har fokus på samhold, samarbeid,
koordinasjon og styrke. Denne treningen består
mye av lek og moro.
Gutter 2010
Spillere: 20
Trener: Andreas Johnsen, Kathrine Vanberg,
Erik Otby og Fredrik Bjørnstad
Lagledere: Linda Karlsen, Cristina Barabes og
Eivind Pettersen
I 2019 har vi hatt 2 lag i seriespill. På
treningsfeltet har vi 6 gutter som hospiterer
opp til 2009 og vi har på våre treninger 5 gutter
som hospiterer opp fra 2011.
Vi har i løpet av denne sesongen økt antall
gutter på laget fra 15 til 20 stk.
Vi deltok i avslutningscupen for serielagene på
Østsiden og vi har i tillegg deltatt på
Fredrikstad cup på Trosvik, Lab og Line cup i
Rygge og Fredriksten sparebank 1 cup i Halden.
Vi hadde med 7 gutter på årets fotballskole.
Sosialt har vi arrangert både sommer og

guttene. Vi har også i sesongen servert
kveldsmat etter noen treninger.
Vi har arrangert 2 foreldremøter og et
foreldretreff på Heim.

Gåfotballen.
September 2018 ble det arrangert en liten
vennskaps gåfotballturnering for herrer i
Trondalen med lag fra Gresvik og Skeid. Vi var
noen damer som hjalp til med arrangementet
og ble ivrige på å prøve gåfotball. Vi samlet
sammen flere gamle fotballdamer og i mars
2019 hadde vi vår første trening. Herrene fikk
høre om treningene og hadde lyst til å være
med. Da ble gruppa Gif Mix Gåfotball opprettet.
Vi er en fast gjeng på 10-12 stk som trener en
gang i uka og det kommer stadig nye til.
September 2019 var det igjen klart for en
gåfotballturnering i Trondalen. Denne gang var
det også 4 damelag med. Gresvik damene sitt 1
lag vant alle sine kamper og i finalen ble det
heller ingen baklengsmål. Vi er en sosial gjeng,
så tror også vi vant banketten som ble
arrangert på Kroa etterpå.
Denne vinteren trener vi inne en kveld i uka.
Må passe på de gamle, stive kroppene våre. Fra
mars er vi i gang ute igjen. Planer for 2020
sesongen er selvsagt turneringa i Trondalen,
men damene skal også melde seg på i Spanish
Master Trophy første helga i oktober. Der vil vi
møte lag som Arsenal og Tottenham. Håper
herrene følger etter og melder seg på de også.
Primus motorer for gåfotballen er Grete
Pettersen og Merethe Eriksen. Vårt mål er å
spre informasjon og interesse for gåfotball til
klubber i vår region, så det på sikt kan
arrangeres seriespill. Andre land har kommet
lenger og i 2021 skal det gjennomføres VM i
gåfotball.
Følg gjerne IWFF (International walking football
federation) på Facebook.

05 Regnskap
Økonomisk årsberetning
Egenkapitalutvikling
Sum egenkapital samlet for alle lag/enheter
innen fotball har gjennom 2019 blitt
redusert fra kr. 882.897 til kr. 870.264,-.
Alle økonomisk selvstendige lag under
avdelingen fotball viser positiv egenkapital,
bortsett fra to lag - som viser et ubetydelig
minus, av naturlige årsaker.
Gjennom 2019 har enheten / avdelingen
Fotball Admin. isolerte ansvarsområder (F.
Admin, Fotball Kiosk, Fotballskole og
Fotball gutter senior) økt sin egenkapital
fra kr. 312.797,- til Kr. 314.368,Resultatutvikling
Årsaken til den samlede reduksjonen i
egenkapital i alle lag/enheter på
ubetydelige kr. 12.633,- ligger i sum av

hver enkelt enhet/avdeling/lags individuelle
resultater gjennom året 2019. De aller
fleste lagene/enhetene/avdelingen innen
fotball viser positive resultater 2019.
Enhetene/avdelingene som Fotball Admin.
har hatt hovedansvar for (F. Admin, Fotball
Kiosk, Fotballskole og Fotball senior), har
gjennom 2019 bidratt med et samlet
positivt resultat på kr. 1.571,-

Likviditet
Gjennom svært god samhandling mellom
helheten i avdeling fotball og
klubbdrift/daglig leder har
likviditetsstyringen gjennom året fungert
med svært god kontroll og optimalt.

Regnskap fotballavdelingen Gresvik IF 2018

Fotball

Avdelingsnavn

FADM
FKIO
FSKO
FJ07

FGJ

Fotball admin.
Fotball kiosk
Fotballskole
Fotball jenter 07
Fotball gutter
senior
Fotball gutter
junior

GUTT
FG03
FG05
FG06
FG07
FG08
FG09
FG10
OLDB

Fotball gutter 03
Fotball gutter 05
Fotball gutter 06
Fotball gutter 07
Fotball gutter 08
Fotball gutter 09
Fotball gutter 10
Fotball old boys

FGS

Sum F-ball

EK pr. 1/1 19
Inntekt
Kostnad
Resultat
EK pr.31/12-19
312 797,47
596 122,00
694 357,99 -98 235,99
214 561,48
0,00
176 689,57
95 405,98 81 283,59
81 283,59
0,00
62 000,00
25 958,38 36 041,62
36 041,62
16 316,94
34 457,00
40 561,92
-6 104,92
10 212,02
0,00

213 714,69

231 232,65

-17 517,96

-17 517,96

139 889,26
0,00
54 390,99
54 567,83
35 673,69
160 233,95
59 745,00
42 451,23
3 900,73
2 930,00

75 550,00
0,00
105 546,00
94 879,00
68 675,00
190 942,00
113 317,26
135 010,64
87 622,25
0,00

147 820,76
0,00
161 498,03
118 462,97
57 989,55
160 621,56
98 505,98
67 108,71
67 634,29
0,00

-72 270,76
0,00
-55 952,03
-23 583,97
10 685,45
30 320,44
14 811,28
67 901,93
19 987,96
0,00

67 618,50
0,00
-1 561,04
30 983,86
46 359,14
190 554,39
74 556,28
110 353,16
23 888,69
2 930,00

882 897,09

1 954 525,41

1 967 158,77

-12 633,36

870 263,73

OPPRYKK 2019

