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Gresvik IF har pr. i dag totalt 825 registrerte medlemmer, herav
om lag 100 på barneidrett, 140 på håndball og 340 på fotball.
I tillegg har foreningen 245 medlemmer som ikke er aktive, og av
disse har over 100 ulike tillitsverv.
Styrets arbeid.
Hovedstyret har hatt 10 styremøter med et meget stabilt oppmøte.
Hovedstyret har evaluert ansettelsen av daglig leder og må bare
konkludere med at det synes å være en suksess.
Foreningen har gått på skinner og arbeidsmengden på de øvrige
tillitsvalgte er tilsvarende redusert. Det er ikke tvil om at med
denne ansettelsen har vi gjort det lettere for alle å kunne
forplikte seg og aktivisere seg i forhold til foreningens ulike
oppgaver.

Ikke minst skyldes det at daglig leder har bred kompetanse og
dermed kan påta seg en rekke ulike oppgaver innen foreningen.
Det være seg kontoradministrative oppgaver hvor vi søker ulike
instanser om tilskuddsmidler og støtte, melder fra til kommunen
om økt arealbehov, leverer innspill til kommunens handlingsplan
og vi er høringsinstans i en rekke ulike kommunale saker.
Vi skriver brev og svarer på et uttall henvendelser fra våre
samarbeidspartnere og flere idrettsfaglige organer som FRID,
Østfold Fotballkrets, Norges Håndballforbund, ØIK, NFF m.fl.
Daglig leder har også en rekke praktiske oppgaver direkte
relatert til anleggets daglige drift.
Det såes gress, det saltes og det gruses, det skjæres, det harves
og det brøytes.
Hus og redskap holdes vedlike og repareres og stelles etter alle
kunstens regler.
Hva gjør så et hovedstyre gjennom året?
Jo, de fatter de nødvendige vedtak på hvordan foreningens penger
skal benyttes gjennom året. Målet er alltid å få mest igjen for
pengene – og føre dette tilbake til beste for våre medlemmer.
Det forhandles med kommune, med sponsorer og det kjøpslås på
priser. Vi innhenter anbud og pristilbud. Vi fordeler midler til
grupper og lag. Vi koordinerer aktiviteter og vi bistår i
administrasjon og gjennomføring av vår årlige GIF-cup. Vi deltar
i møter med kommune og samarbeidspartnere, grupper og lag både i
egen forening og i regi av andre.
Akkurat nå er vi med å utreder forsikringsvilkårene for våre
aktive og vår drift. Er dagens ordning god nok?
Vi har i året som har gått hatt godt samarbeid med vår eksterne
revisor som bidrar til å kvalitetssikre driften av foreningen. En
ekstra sikkerhet for både tillitsvalgte, aktive og øvrige
medlemmer.
Styret har jobbet målbevist med drift og vedlikehold av anlegget,
traktorer og maskiner, og hus og baner.
Nye avtaler er inngått med leverandør og sponsorer.
Ny sponsor avtale med DNB Nor er inngått.
Styret har leid inn konsulentbistand for å vurdere og kalkulere
mulighetene for en kunstgressbane.

Styret har også konkludert med at vi er mange – så mange at vi
trenger ekstra areal for å kunne tilby nok trenings og spilletid
på egne områder. I dag er dette spesielt merkbart i
sommersesongen da gress har begrenset kapasitet hva gjelder
spilletid. Problemet er meldt inn til kommunen og det
undersøkes muligheter for tildeling/kjøp av mer areal.
Klubbens nettside, www.gresvikif.no, er hyppig besøkt og under
stadig utvikling og forbedring. Dette er klubbens viktigste
informasjons kanal og bør benyttes flittig av de forskjellige
avdelinger og våre mange lag.
Et viktig og sentralt arbeide for oss har også vert å videreføre
arbeidet med vår visjon, noe vi kan strekke oss etter og mot.
”GRESVIK IF – KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES”
Denne bygger på noen verdisett som vi alle bør leve opptil.
Samhandling – entusiasme – raushet – glede.
Det viktigste nå er at alle vet eller får vite om visjonen og
gjør sitt for at GIF nettopp skal bli det vi alle ønsker. Den må
ikke legges i skuffen, men helst stå skrevet i panna på oss.
Gressvikhallen.
29. november 2005 var det høytidelig åpning av Gressvikhallen.
En hall som vi kan takke et meget bredt lokalt engasjement for at
vi i dag har. I frem-forhandlinger og gjennomføringen av prosjekt
"Gressvikhallen", har Gresvik idrettsforening vært pådriver fra
første dag og må sies å ha vært og fortsatt er en meget god
samarbeidspartner for hallen. Også rent faktisk i forhold til
dugnadsarbeider og innkjøp av diverse utstyr til hall og kafe.
Håndballen feiret hallen med den årlige grøtfesten den 7. des.
En signert landslagsdrakt fra forbund/region ble overlevert og
blir innrammet og hengt opp på et strategisk flott sted i hallen.
Det er vel denne gruppen spesielt som nyter følelsen av å ha fått
sin ”egen hall”. De skal da også skal også stå for drift av
kiosk/kafé i hallen, i første omgang som et prøveprosjekt i 2006.

Representasjon.
Styret og ansatte har deltatt i møter og samarbeidsfora av ulike
slag. FRID, Byprosjektet, Østfold Idrettskrets, Østfold
Fotballskrets, Norges Håndballforbund-region Øst, samt kommunale
og fylkeskommunale fora.
GIF er godt representert i FRID, med leder og styremedlem.

GIF representerer også idretten i lokalsamfunnsutvalget.
Arrangementer.
Halvårsmøte/Håndballens årsmøte ble avholdt 22.april.
GIFCUP ble avholdt med stor deltagelse – over 100 lag, ca. 12oo
deltagere og med ca. 120.000 i inntekt til foreningen.
Deltagelse på Hankøseminaret i regi av FRID, der tilbakemeldingen
fra deltagerne er unisont positive, en meget nyttig og lærerikt
opplevelse.
Økonomi.
Idrettsåret 2005 har vært et år i tråd med budsjett for GIF.
Ikke minst det faktum at vi fortsatt har gode inntekter fra
spilleautomater, har medført at vi også i år har gjort enkelte
innvesteringer utenfor budsjettet.
Stramme budsjetter og en god økonomistyring preger foreningen.
Dog må det bemerkes at året 2005 er preget av at vi er har et lag
i 3.divisjon fotball – noe som koster mer på flere områder.
Oppussing av garderober, ny oppvaskmaskin, reparasjoner av utstyr
og innkjøp av håndballutstyr til Gressvikhallen har kostet penger
i året som har gått.
Håndballen har lagt ned en meget god innsats for å forbedre sin
økonomiske styringsevne. Også der merkes det på økonomien når
lagene gjør det godt og har høyt aktivitetsnivå. De forventer å
styrke sine inntekter via kiosk/kafedrift i 2006.
Forøvrig vises til fremlagte regnskap med kommentarer fra
kasserer og revisor.
Baneutviklingskomiteen.
Komiteen har i 2005 bestått av Jan Simensen, Svein Thoresen, Lars
Amund Larsen, Arne Rino Bergli og Kjell Bolstad.
Mandatet har vært å utrede alternativer for kunstgress og jobbe
med hvordan man kan bevare/utvikle dagens anlegg og baner.
Komiteen har kommentert forprosjekt til kunstgress, der de
anbefaler hovedstyret å sette ned en komite som kan se på en
finasieringsplan for en mulig realisering av en kunstgressbane.
Etter deres mening vil kunstgress kunne gi lengre spille- og
treningstid utenfor sesongen, samt noe lengre daglig brukstid.

Utvikling/bevaring av dagens baner er ivaretatt med godt
vedlikehold og forbedret utstyr, samt ny og bedre gjødsling.
Anlegget.
Trondalen består i dag av et flott klubbhus, tre gressbaner,
asfaltert håndballbane og en grusbane med flomlys.
I tillegg har vi en unik og flott beliggenhet med nærhet til
naturen og skogen. Vi er stolte av vår ”Trondalen Idrettspark”.
Klubbhuset blir ivaretatt av vårt uunnværlige husstyre, de
nedlegger mange timer for at vi alle skal ha et flott og godt
vedlikeholdt bygg å oppholde oss i. En stor takk for innsatsen.
De eldste garderobene er nå pusset opp og fremstår som nye.
Klubbhuset, med alle sine fasiliteter og sitt inventar er under
stadig oppsikt og får sitt når noe trenger å byttes/utbedres.
Våre baner beskrives som meget bra, men det koster av både arbeid
og penger. Vi har maskiner og utstyr til mest mulig egendrifting
av anlegget. Egen traktor med snøskjær, saltspreder og ymse
annet, gjør oss stort sett selvhjulpne i vintervedlikeholdet av
grusbanen og ved snørydding ellers.
Traktor, luftemaskin og sanddresser, innkjøpt sammen med FFK,
gjør oss i stand til å ivareta våre gressmatter på en vesentlig
bedre måte enn tidligere.
Ny gressklipper er også innkjøpt.
Se egen banerapport for mer utfyllende rapport.

Aktiviteter.
Her henvises ellers til gruppenes egne årsmeldinger.
Håndballen.
Et ambisiøst styre besluttet å ta fatt på en ny sesong for GIF.
Aktiviteten i styret og i lagene er stor og de mange utfordringer
og målsettinger er oppnådd. Et viktig tema har hvert
økonomistyring, som nå fungere bedre enn på lenge.
Etter at ny hall var klar på Gressvik har det hvert noe jobb med
å få alt på plass i f.h.t. fordeling av nye treningstider.
Egen ”hjemmebane” vil medføre et løft for GIF, både blant
spillere, foresatte og tillitsvalgte i årene fremover.
Det er totalt 12 lag påmeldt i inneværende sesong.
Alle lag deltok i Fredrikstad Cup og Expert Cup ved seriestart.

Et rent guttelag, født 96, som også spiller fotball, er noe nytt
og spennende, ikke minst for guttene selv.
Godt hjulpet av noen iherdige foreldre gjør de sine ting bra,
både på og utenfor banen.
De sportslige resultatene varierer og seniorlaget siger nå
gledelig oppover på tabellen.
P16 har stor aktivitet og har deltatt i Sparserien,
Østlandsserien og UMBRO CUP med noe blandede resultater.
15 årslagene har også stor aktivitet med deltagelse i flere
cuper. 1. laget er fortsatt med i UMBRO CUP.
Ellers deltar våre andre lag på forskjellige cuper, med
varierende resultater i tillegg til ordinær serie.
Fokus er først og fremst rettet mot det sosiale, der en god
lagånd og et godt kameratskap står i sentrum.
(Det er i tillegg også lov å oppnå gode resultater på banen.)
Fotballen.
Etter opprykkene til seniorlagene, og de mange flotte resultatene
innen alderbestemte klasser sist sesong var spenningen stor nå.
Alle våre lag, totalt 25, inkludert et jentelag, gikk til verket.
Senior A i 3. div. gjorde sine ting meget bra, høydepunktet var å
komme til NM`s 1. runde, der selveste FFK ble motstander.
Tross tap 3-1 var stemningen i Trondalen meget stor og vi velger
å si at vi vant opplevelsen og publikums hjerter.
Senior B var ikke snauere i år eller, de rykket opp til 5, div.
Gratulerer til dere alle!
Innen de mange aldersbestemte lagene er det mange gode
resultater. Noen vinner og noen taper, slik vil det alltid være.
Smg 14 vant Stene Stål Cup, og andre har oppnådd fine resultater
i andre cuper.
Etter flere år uten noe jentelag har vi i år stilt med et slikt.
En fin gjeng med ambisiøse jenter som har det moro på banen.
Aktiviteten er stor og vi gir honnør til spillere, trenere og
ledere på de forskjellige lagene.

Barneidretten.
Her kan vi være stolte av hva vi oppnår for våre mange barn.
Til dels store grupper for både gutter og jenter, totalt 8, med
flinke og ivrige instruktører, som bidrar til at ungene trives.
Gruppene deltar på forskjellige aktiviteter rundt i distriktet
året gjennom. Her er noe for enhver, som lek på is, natur/skog,
Forskjellige andre idretter og ikke minst mange gode opplevelser.
Høydepunktet er kanskje sommeravslutningen i Trondalen.
Tre skolekretser krever sin administrasjon

Oppsummering.
Hovedstyrets største utfordring fremover blir å bidra til at vår
økonomi kan være stabil, forutsigbar og forsvarlig til enhver
tid, for alle ledd i organisasjonen.
Både fotball, håndball og BIG gjør en kjempejobb hva gjelder
inntjening og aktiviteter for sine medlemmer.
Vi jobber også aktivt med utvikling av instruktører, trenere og
dommere innen alle ledd i vår organisasjon.
Hovedstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, sponsorer og
andre samarbeidpartnere som har bidratt til vekst og utvikling av
foreningen gjennom idrettsåret 2005.

Gressvik, 13. februar 2006
Sekretær, Wenche Winther
Leder, Kjetil Føreid

