Håndbållåvdelingens beretning for
2014
Håndballstyret:
Leder

Freddy Magnussen

Nestleder

Atle Dieseth

Sekretær

Ann Charlott Wehler

Styremedlem arrangement

Andreas Lea

Styremedlem attester

Runar Eriksen

Styremedlem utdanningsansv

Arild Hansen

Styremedlem

Aleksander Martinsen

I tillegg til styret:

Dommerkontakt:

Freddy Johannessen

Trenerkoordinator / sportslig
leder

Magnus Andersen

Organisasjon:
GIF håndball har i 2014 hatt totalt ca 189 spillere i aktivitet på sine lag, dette innbefatter
spillere på aldersbestemte lag fra J-08 til J-18 i tillegg til seniorlag.
Håndballstyret har avholdt 9 styremøter, og det har også vært avholdt 9 lagledermøter for
hele håndballavdelingen. I tillegg har det også vært holdt egne trenermøter og
dommermøter.

Representasjon:
Freddy Magnussen og Magnus Andersen har vært GIF’s representanter på møter.

Oppsummering av året 2014.
Sportslige resultater vårsesongen: I vårsesongen 2014 leverte lagene våre mange gode
resultater i regionserien med J-18 som ble vinnere av sin serie og sluttspill i nivå 2, det
samme resultatet fikk også J-98 i nivå 2 med J-99 på plassen bak i serien. J-98 og J-99 hadde
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også lag i A-sluttspill nivå 1 og ble resultatene 5. og 9. plass etter endt serie. J-01 hadde en
vanskelig oppgave i nivå 1, men allikevel visste laget god innsats og fremgang selv om
resultatet ikke alltid tippet deres vei. I de yngre avdelingene som ikke spiller om poeng vises
det til stor aktivitet med mange utøvere og mye god innsats og gode resultater. Våre to
seniorlag endte på 2.plass for A-laget og 1. plass for B-laget i sine respektive divisjoner.
Vårsesongen er også typisk cuptid for våre håndballag og som tidligere var flere av våre lag
på tur til Allingsås og Potatiscup. J-18 og J-98 tilbrakte også påsken i Danmark og
Rødspettecup. Flere lag deltok på andre mer lokale cuper som f.eks Fredrikstad cup, Herulf
cup, Haslum cup, Drammens cup m fler. Gresvik IF`s lag fikk her flere gode resultater og
cuper er ett godt initiativ til godt samhold og god sosial teambuilding.
Håndballavdeling i Gresvik IF er en stor avdeling med mange utøvere og er fortsatt voksende
ifht antall håndballspillende medlemmer og til sesongen 14 /15 har Gresvik IF med følgende
lag: J-06, J-05, J-04 med to lag, J-03 med to lag, J-02 med to lag, J-01 med ett lag, J-99 med to
lag, J-98 med to lag, J-18 med ett lag og 2 seniorlag i 4. og 5. divisjon.
Sportslige resultater høstsesongen: Lagene våre starter oppkjøring til sesongen 14/15 med
deltakelse i diverse cuper rundt om på Østlandet og flere av lagene har trent godt sommeren
igjennom.
For første gang har Gresvik IF påmeldt lag til landsdekkende Bringserie for J-16 og etter 2
tøffe kvalifiseringsrunder kapret J-98 en plass i Bringserien 14/15. I desember var Gresvik
arrangør av Bringrunde nr 2 og dette ble en fartsfylt håndballhelg både for spillere,
laglederapparat og foreldre i Gresvik som bidro stort til en meget godt bestått helg både på
banen og i hallen generelt.
Vi har også for første gang arrangert minirunde og her var det full fart våre 06 spillere på
hjemmebane i Gressvikhallen.
Høstsesongen i regionserien 2014 har gitt oss 1 lag i A-sluttspill med J-99 og de andre lagene
i forskjellige B-sluttspill samt lag i nivå 2 serie. Blant de yngre lagene som ikke spiller om
poeng leverer de flere gode resultater og viser god fremgang. Senior A-lag fikk en vanskelig
sesongstart da trener valgte å trekke seg i oppkjøringsfasen. Spillerne viste stor lojalitet til
klubb i påvente av ny trener og vi retter en stor takk til Marthe Hauge som tok på seg ansvar
for ledelse av treninger i tiden laget var uten trener. Laget har mål om opprykk og avsluttet
året på 2.plass i serien og går en spennende vårsesong i møte.
I år som i fjor har Gresvik IF vært representert på regionale landslagssamlinger i regi av
Norges håndballforbund. Med fjorårets representant Karoline Syversen ute med
langtidsskade har spillere fra vårt J-99 lag fulgt opp innsatsen og nå er det Nora Arvesen som
fortsatt er med på landslagssamlinger. Gresvik IF er stolte av å ha med utøvere her og vi
ønsker Nora lykke til videre i satsningen og Karoline fortsatt god bedring og vi gleder oss til å
følge dere videre.
Av året`s mange sportlige høydepunkter trekker vi da spesielt frem Nora Arvesen, J-98`s
Bringdeltakelse, J-99 i A-sluttspill i tillegg til regionsvinnere nivå 2 for J-18 og J-98 og B-lagets
topplassering i serien.
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Engasjement:
Det legges ned mye tid og jobb rundt om i lagene og i håndballavdelingen generelt, noe som
viser tydelige resultater i form av godt miljø og god økonomi. De mange gode resultatene
kommer av mange engasjerte foreldre og tillitsvalgte som stiller opp og viser positivitet og
god dugnadsånd ovenfor lag og klubb. Vi retter en stor takk for innsatsen fra alle hold og
håper på ett fortsatt like engasjerende team rundt håndballavdeling også i fremtiden.
Styret vil også rette en takk til vår målvaktstrener Nora Hjelde Øvrum, dommerkontakt
Freddy Johannessen og sportslig leder Magnus Andersen for deres engasjement for våre
mange utøvere, dommere, trenere og lagledere.
Igjen rettes en stor takk til alle trenere, lagledere, styremedlemmer og alle frivillige som gjør
en utrolig innsats for både klubb og lag i Gresvik IF.
For håndballstyret i Gresvik IF
Freddy Magnussen
Leder Håndballavdelingen
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