Gresvik Idrettsforening – Fotballavdelingens beretning for 2012

FOTBALLSTYRET:
Fotballstyret har bestått av følgende personer:
Leder:

Stian Martinsen

Nestleder:

Morten Johannessen

Sekretær:
Styremedlem / Repr. - Senior:

Rune Solbrekke

Repr. – Jentefotball:

Remco Brouwer (frem til sommeren 2012)

Repr. – Old boys:

Jan Englebretsen

Dommer kontakt:

Henrik Pettersen

___________________________________________________________________________
ORGANISASJON:
GIF – fotball har hatt ca. 310 spillere i aktivitet denne sesongen, dette innbefatter spillere på
lag fra yngste knøtt til super old boys.
Det har blitt avholdt 8 styremøter og lagledermøter i regi av fotballstyret for hele
fotballavdelingen.
REPRESENTASJON:
GIF – fotball har hatt Morten Johannessen som representant på møter i regi av byprosjektet
og Østfold fotballkrets.
OPPSUMMERING AV SESONGEN 2012:
Admin/Drift
Fotballavdelingen har økonomisk sett klart seg bra, det har vært noen høye kostnader
forbundet med trenerkoordinator og ambassadør (repr. Tor Trondsen FFK) Dette gjør at
FADM ikke er i balanse pr. 31.12.12 Resultatmessig så har avdelingen et positivt resultat
Pr. 31.12.12
Fotball skole ble gjennomført for første gang i regi av Gresvik IF og fotballavdelingen med
stor suksess. Det var ca 75 påmeldte i aldersklassen 2005-2000 + trenere og frivillige.
Fotballskolen gikk i pluss og vil også bli gjennomført for sesongen 2013.

Kioskdriften har fungert bra med dugnad fra hvert årskull som har fått ansvar for sine uker.
Vi skulle nok ha sett et noe større overskudd, men vi er fornøyde med resultatet det har gitt.
Vi ser uansett frem i mot en ny kiosk ved KG banen som vi håper vil gi oss et løft rent
resultatmessig.
Sportslig
For sesongen 2012 har Gresvik IF vært representert med følgende lag:
Senior:

2 lag

Junior:

Stilte ikke lag

Gutt 96/97:

2 lag (11`er og 7`er)

Fotball jenter 98:

2 lag (11`er og 7`er)

Fotball jenter 99:

1 lag

Fotball gutt 98:

2 lag

Fotball gutt 99:

1 lag

Fotball gutt 00:

3 lag (7`er)

Fotball gutt 01:

2 lag (7`er)

Fotball gutt 02:

3 lag (5`er)

Fotball gutt 03:

3 lag (5`er)

Generelt sett så har sesongen 2012 vært gjennomført med noe varierende resultater.





A-laget havnet til slutt på 3 plass i 5 divisjon avdeling 01
B-laget fikk en 9 plass i 6 divisjon avdeling 2
FJ 98 ble nr 2 i KM og fikk sølv
FG 98 ble kretsmestere i 7`er fotball

Vi har vært representert på flere cup`er lokalt, samt Plussbank cup i Kristiansand, Arvika cup
i Sverige og Skaw cup i Danmark.
GIF har vært heldige å ha Marcus Walfridsson som trener koordinator gjennom hele
sesongen. Marcus har bidratt bra rundt lagene med sin kunnskap samt en god
gjennomføring av GIF – fotballskole.

For at vi skal ha så mange lag i aktivitet så er vi svært avhengige av at apparatet rundt lagene
skal fungere, vi ser helt klart at det er et godt engasjement fra frivillige og det er vi alle veldig
fornøyde med. Vi i fotballstyret vil takke alle spillere, trenere, lagledere og alle dere andre
som stiller opp for deres lag.
Generelt sett så opplever vi at det er gode holdninger fra alle når vi representerer klubben
både på og utenfor banen, dette gjør at klubben lever opp til sitt motto «DER ALLE SKAL
TRIVES»
Fotballstyret vil igjen takke dere alle for deres flotte engasjement og håper at dere også vil ta
i et tak for sesongen 2013.
For Fotballstyret i Gresvik IF

Stian Martinsen
Leder Fotball

