Gresvik Idrettsforening Håndballavdelingens beretning for 2012

Håndballstyret:
Leder:

Freddy Magnussen

Nestleder:

Atle Dieseth

Sekretær:

Jon Sverre Romundset

Styremedlem arr:

Vetle Søvik

Styremedlem valg:

Runar Eriksen

Styremedlem økonomi:

Ivaretatt av håndballstyret

Styremedlem:

Martin Vehler

Styremedlem:

Renate Tomasli

Styremedlem:

Ann Charlott Wehler

I tillegg til styret:
Dommerkontakt:

Freddy Johannessen

Trenerkoordinator:

Magnus Andersen

Organisasjon:
GIF håndball har i 2012 hatt ca 140 spillere i aktivitet på sine lag, dette innbefatter spillere på
aldersbestemte lag fram 2004 til 1995 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 trenermøter og dommermøter.
Representasjon:
Freddy Magnussen og Magnus Andersen har vært GIF’s representant på møter i regi av
Byprosjektet.
Oppsummering av året 2012.
Sportslige resultater vårsesongen: I vårsesongen 2012 gjorde Gresvik IF`s håndballag flere
gode resultater hvor bla. J-99 og J-93 spilte seg helt til finale i regionens Hyundaicup, men
som begge dessverre tapte. J-93 spilte Østlandserie J-18 og endte der på 5.plass.
Samarbeidslagene med Lervik på seniorsiden nådde målsettingen med opprykk til 3.div. for
A-laget og B-laget på 3.plass i 6.div. Tradisjonen tro var igjen Gresvik IF i Allingsås og
Potatiscup hvor lagene som er med har en hyggelig håndballhelg med mye god innsats og i
motsetting til fjoråret tapte vårt J-93 lag finalen på sudden death mot vertsklubben Allingsås
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nyopprykkede 1.divisjonslag og potetsekken ble dermed igjen i Allingsås. J-99 og J-98 var
dette året med på Petter Wesselcup samme helg som Potatiscup og gjorde der god innsats
mot mye tøff motstand. Sommeren 2012 var også Gresvik IF representert for første gang i
Grannollerscup i Barcelona / Spania med 96/95 jentene som har planlagt og spart til denne
turen i lang tid. Dette var en stor opplevelse for jentene som sitter igjen med mange gode
minner om håndballkamper mot lag fra mange land og andre verdensdeler.
Håndballavdeling i Gresvik IF er stadig voksende og til sesongen 12/13 har Gresvik IF med
hele 16 lag bestående av: J-04 minihåndball, J-03 med 2 lag, J-02 med 2 lag, G-02, J-01, J00, J-99med 2 lag, J-98 med 2 lag, J-97, J-18 (96/95), og 2 seniorlag.
Sportslige resultater høstsesongen: Lagene våre starter oppkjøring til sesongen 12/13 med
deltakelse i div. cuper som bla. Herulfcup, Haslumcup og Hummel Nif-cup og lagene viser at
de er i rute og viser til gode resultater. Høstsesongen i regionsserien 2012 har gitt oss hele
3 lag i A-sluttspill med J-00, J-99 og J-98, de andre lagene i forskjellige B-sluttspill. Blant de
yngre lagene som ikke spiller om poeng gjør de flere gode resultater og viser god fremgang.
Senior A-lag har hatt en vanskelig oppgave i 3.div. og med mange skader har de kun en
seier så langt, Senior B-lag derimot har hatt en god sesong så langt og ligger på tabelltopp.
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 gode resultatene kommer
av mange engasjerte foreldre og tillitsvalgte som stiller opp og viser positivitet og god
dugnadsånd ovenfor lag og klubb.
Styret retter også i år en stor takk til dommeravdelingen og de som der bidrar til godt miljø
og god rekruttering av barnekampledere og dommere.
Håndballstyret vil igjen takke alle trenere, lagledere, sportslig utvalg, dommere og spillere for
den flotte innsatsen dere gjør, og som igjen gjør Gresvik IF til en klubb med godt miljø og
med gode resultater både på og utenfor banen. Vi håper vi kan fortsette det flotte arbeidet
sammen også videre fremover.

For håndballstyret i Gresvik IF
Freddy Magnussen
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