Gresvik Idrettsforening Fotballavdelingens beretning for 2008
Fotballstyret :
Fra Årsmøtet og frem til september var det ingen medlemmer av fotballstyret, og
avdelingen ble ivaretatt av daglig leder.
Fra september har fotballstyret bestått av følgende personer:
Leder:

Morten Johannessen

Nestleder:

Atle Knudsen

Sekretær:

Gry Ekstrand

Kasserer:

Knut Guldbrandsen

Repr. Old Boys:

Møtt etter behov.

Repr. Senior:

Terje Henriksen

Repr. Damelag:

Grethe Pettersen

Organisasjon:
GIF fotball har i 2008 hatt ca 350 spillere i aktivitet på sine lag, dette innbefatter
spillere på lag fra yngste knøtt til Old Boys.
Fotballstyret har avholdt 2 styremøter og det har også vært avholdt 5 lagledermøter
for hele fotballavdelingen.

Representasjon:
Eilev Pettersen har vært GIF’s representant på møter i regi av Byprosjektet.

Oppsummering av sesongen 2008.

Adm/Drift

Kioskdriften har fungert bra, og ordningen med at hvert årskull har ansvar for sine
uker går greit.
Vi hadde håpet på et bedre overskudd i kiosken men er fornøyd med resultatet.
Økonomisk sett har det vært litt blandet, enkelte lag klarer seg godt mens andre
driver i minus. Det legges ned mye jobb rundt lagenes økonomi, med bl.a. dugnad,
lotteri o.s.v.

Sportslig:
Generelt må vi si at dette har vært en sesong med litt varierende resultater.
Senior A klarte ikke å unngå nedrykk og rykket ned for 2. år på rad og må dermed
spille i 5.divisjon i sesongen 2009.
Når det gjelder sesongen 2008 har GIF stilt med følgende lag i de aldersbestemte
klassene:
Junior:

2 lag

Gutt:

2 lag

Smågutt 14:

2 lag

Smågutt 13:

2 lag

Lillegutt 12:

2 lag

Lillegutt 11:

2 lag

Knøtt:

9 lag

Det har vært mange bra resultater blant lagene og vi kan kort nevne at junior spilte
seg frem til finale i vårcupen, endte som nr 3 i Skaw-cup og i KM avdelingen. Smågutt
14 endte som nr 4 i sin KM avdeling.
Med så stor aktivitet og mange lag i aksjon kreves det et stort apparat for å få dette
til.
Daglig leder og fotballstyret vil derfor gjerne få takke alle spillere, trenere, lagledere
og andre som stiller opp for lagene, dere legger ned en stor innsats.
Dette flotte arbeidet gjør igjen sitt til at Gresvik IF er en klubb som gjør det bra både
på og utenfor banen.

Uansett så sier vi igjen: TAKK FOR INNSATSEN og vi håper alle ønsker å være med
videre og fortsette det flotte arbeidet som blir gjort.

For fotballstyret i Gresvik IF

Morten Helminsen
Daglig leder

