Årsrapport håndballstyret for 2005
Det nye styret for sesongen 2004/2005 bestemte at håndballen skal avholde årsmøter
samtidig med resten av GIF og avholdt således et halvårsmøte i april 2005 hvor dette ble
vedtatt og styret besluttet å sitte til årsmøtet i GIF i februar 2006.
Styresammensetning 2005
Styret har bestått av:
Tommy Fredriksen
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Trond Kristiansen
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Eivind Ålerød
Ivar E. Karlsen
Jan R. Grønberg
Morten Teistung
Per Ø. Stang

leder
sekretær
lotteriansvarlig
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økonomiansvarlig
dommerkontakt
treningskoordinator til mai
treningskoordinator fra mai
treningskoordinator fra mai

Styret har avholdt 7 styremøter/lagledermøter samt 1 halvårsmøte og 1 møte vedr. revidering
av GIF guiden.
Møtene har fungert meget bra mye takket være en organisatorisk leder som effektivt og med
stø hånd har ledet møtene. Det har vært stor oppslutning på møtene med representanter fra
samtlige lag nesten hver gang. Vi har hatt mange utfordringer i året som gikk og har fått
gjennomført en god del av målene våre.
Det har vært mye diskusjon rundt barneidrettreglene og differensiering av lag. Ved revidering
av GIF-guiden ble følgende vedtatt av styret og endret i guiden: ”basert på utviklings-,
ferdighets- og holdningsnivå gis det mulighet for å dele spillerne i spillegrupper. Oppdeling
skal ikke foretas fra 11-årsklassen og nedover”(tidligere 12-årsklassen). Vi valgte i samsvar
flertallet av fremmøtte å tolke barneidrettsreglene dithen at differensiering av lag kan
forekomme i GIF fra 12 år og oppover. Dette praktiseres av en stor del av klubbene i Østfold.
I tillegg ble det skrevet ned regler vedr. lån og overflytting av spillere etter en del uenighet og
spørsmål omkring dette. Foreldre og lagledere/trenere var invitert til å delta på revideringen
sammen med styret.
Økonomien var også en stor utfordring etter store underskudd for lagene. Vi var så heldige å
få med en økonomiansvarlig som tok tak i problemet og lagde en mal for økonomistyring
med regnskapsrapportering og budsjett. Dette har fungert utmerket og alle lagene var i
balanse ved utgangen av 2005. Håndballadministrasjonen viste til et underskudd på ca. kr
40.000,-, mye grunnet feilbudsjettering.
Treningstidene har også vært et hett tema, men dette har løst seg etter beste evne i løpet av
møtene. Tildelte timer fra kommunen har blitt fordelt etter ønsker og lagene har kommet til
enighet sammen med styret. Det har vært mye forandringer underveis, men alle ventet vi på
bedre tider i Gressvikhallen fra november. Vi har også hatt treningstider på Gressvik
ungdomsskole og har nå fått tider på Rød skole (ny gymsal). Daglig leder i GIF har også
vært veldig engasjert og gjort en stor jobb for å få til bra treningstider for håndballgruppa.
Årets høydepunkt har vært Gressvikhallen som sto klar for trening fra 1. november. Daglig
leders engasjement i hallen har vært unik og mye informasjon har blitt tildelt på møtene. Å få
i gang kioskdriften har vært høyt prioritert etter åpningen og det ble satt sammen et
kioskstyre som har jobbet iherdig for å få til drift i kiosken. Kiosken er nå i drift og betjenes av

foreldrene etter dugnadslister. Målet er et størst mulig overskudd som skal fordeles mellom
håndballadministrasjonen og lagene.

Vi har i 2005 stilt med lag i følgende årsklasser:
G96
P96
P95
P94
P93
P92
P90
P89
Senior

1 lag
1 lag
2 lag
1 lag
2 lag
1 lag
2 lag
1 lag
1 lag

Nytt av året er et rent guttelag som også trener fotball i GIF. Alle lagene som var meldt på
deltok i Fredrikstad Cup og Expert Cup. Styret la i 2005 vekt på å melde på lagene i ”riktig”
serie i forhold til ferdigheter. Dette for å unngå demotiverende tap for de yngste lagene. Vi er
fortsatt ca. 140 spillere og med stort treningsframmøte og treningsiver. Det er få som har
sluttet i løpet av siste år, disse er erstattet av nye spillere.
Tilbakemeldinger fra lagene
G96
Første og eneste guttelag i GIF med pr. i dag 13 spillere, 3 trenere og 2 lagledere.
Stor oppslutning på trening og kamper og det går veldig bra med flest seire i serien. Guttene
er veldig positive og ivrige og de har kjempeflinke og engasjerte trenere.
P96
16 positive jenter som klarer seg bra med varierende resultat i serien
P95
Stiller med 23 jenter og er delt inn i 2 lag med skoletilhørighet som kriterie for delingen. De er
meldt på i serien i hver sin avdeling hvor lag 1 har vunnet de fleste kamper og lag 2 har hatt
mer variert resultat. De trener 2 dager i uka og treneransvaret er fordelt på 4 foreldre som
også fungerer som lagledere. Disse gjør en fantastisk innsats for jentene og er opptatt av
trivsel og samtidig utvikling.
P94
17 jenter i løpet av året og 1 trener og 2 oppmenn. Laget fungerer bra og varierende
resultater i serien. Veldig bra oppmøte på 2 treninger pr. uke og det er stor nivåforskjell på
jentene.
P93
Varierende antall spillere i løpet av sesongen (fra 27 til 20), men stiller med 2 lag i serien
(hvit og blå). Treningsvillige jenter som har hatt en bra utvikling og innsats i 2005. Hvitt lag
med bare seiere og blått lag med varierende resultat. Har trent 2-3 ganger i uka +
brytetrening som har vært populært. Laget har hatt 3 trenere og 2 oppmenn. Har foreldre
som stiller opp rundt lagene + ved dugnadsarbeid samt å skaffe sponsorer. Har deltatt i
Tusse Cup i Bø i Telemark og hadde en flott tur.
P92
Hadde opprinnelig 15 jenter, men mistet 5 etter sommerferien. Er pr. i dag 10 stk. og sårbare
for forfall og skader ved kamper, men får låne 2-4 spillere fra P93. Dette har fungert meget

bra og lagene har hatt bra resultater i serien. Har fått ny trener i 2005 som har økt
ferdighetene til jentene og det er framgang å spore. En glad gjeng med jenter som også har
fått 2 nye, flotte lagledere.
P90
Stiller med 1. og 2. lag med samme trener som året før. Stor treningsiver med 18-22 jenter
på hver trening. Ingen frafall fra jentene i året som gikk, trent 3 dager i hall. Meldte på 1.
laget til Østlandsserien, men ble slått ut på målstreken. Lagene er meldt på i hver sin serie
hvor 2. laget har vunnet flest kamper og ligger godt an. 1. laget har kommet 1 steg videre
selv om de ikke lyktes å ta seg til A-sluttspill (manglet 1 poeng). Lagene har deltatt på cup i
Gøteborg og Tusenfrydcup og 1. laget er fortsatt med i Umbro-cup.
P89
15 jenter med 1 trener og 2 lagledere. Laget har hatt stor aktivitet og stor satsing med mye
trening. Har trent 3 dager i hall + bryting. Vært påmeldt i Sparserien og Østlandsserien og
Umbro-cup og hatt mye utgifter til reiser, overnatting og utstyr. Vært på vellykket treningsleir i
Danmark 1 uke i august. Har hatt mye dugnadsarbeid blant foreldrene, skaffet sponsorer og
finansiert det meste selv. En gjeng positive jenter som trener ivrig. Har hatt en del skader i
høst og noen dårlige resultater – trenden har snudd igjen ved årsslutt. Ligger på 5. plass i
serien, noe som fører til B-sluttspill.
Senior
”Nyoppstartet” etter litt utskifting på laget. Spiller seg nå oppover fra bunnen. En glad
jentegjeng på 16 jenter som legger vekt på det sosiale og som vil spille håndball. Trener 2
ganger pr. uke.

Dommere
Vi har hatt bra med dommere i 2005 og en dommerkontakt som har gjort en flott innsats for
klubben og vist stort engasjement. Det har vært etterlyst aspiranter som kan stille som
barnekampledere og det meldte seg til slutt 8 jenter fra p90 og senior. Viktig med
rekruttering!

Treningskoordinator
Treningskoordinatorjobben ble etter 1. halvår overlatt til 2 personer som stilte opp da den
tiltenkte person for jobben takket nei i siste time. De har jobbet for å få til faste trenermøter
og fulgt med på treninger og kamper. Det har vært diskutert en del rundt satsingsområdet til
GIF og muligheten til å inngå et samarbeid med Fredrikstad Ballklubb.
Arrangementer
Det har vært en god del arrangementer i Gressviks regi i Gaustadhallen og som har ført til
inntekter i kassa. Høye dommerregninger har ofte gjort store innhugg i kassa. Foreldre og
lagledere har stilt opp på dugnadsjobbene i sekretariatet og ved inngangskasse etter
fordeling av arrangementsansvarlig. Det har stort sett fungert meget bra.
GIF hadde sitt eget arrangement/åpningsfest i Gressvikhallen 7. desember. Dette var meget
vellykket og barn og foreldre var storfornøyde. Det ble servert grøt og saft, salg av vafler og
lotteri. Lagene spilte kamper mot hverandre og det var også rene dommerlag og
lagleder/trenerlag. Høydepunktet var besøk av 5 FFK-gutter som også stilte lag og spilte
mot trenere + seniorlaget. Guttelag fra Tindlund var også invitert.

Konferansier var Tormod med nisselue. Arrangementsansvarlige var seniorlaget, en stor
takk til dem for en alle tiders kveld i vår nye hall.

Videre utfordringer for håndballavdelingen er å jobbe for at GIF skal være en klubb der alle
trives og samtidig utvikle seg som håndballspillere. Nå som vi har fått egen hjemmehall, har
vi all mulighet til å skape et bredere samarbeid mellom lagene, lage et positivt håndballlmiljø
og engasjere flere foreldre i hallen vår. Kioskdriften og kafeen vil være en fin mulighet til å
samle oss på tvers av lagene samtidig som det gir inntekter til klubben og lagene.
Samarbeidet i styret fungerer meget bra og de fleste, deriblant leder, har takket ja til å sitte 1
sesong til.

Samarbeidet med daglig leder og hovedstyret i GIF har også fungert utmerket og vi takker for
deres positive holdning og støtte til håndballgruppa.
Vi satser på et videre godt samarbeid i året som kommer.

For styret håndballgruppa

Trine Olsen
sekretær

