Årsrapport håndballavdelingen for 2006
Håndballstyret har i 2006 bestått av:
Tommy Fredriksen
Trine Olsen
Trond Kristiansen
Eivind Ålerød
Morten Teistung
Per Ø Stang
Tommy Brevik

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

Styret fikk ikke fylt vervene som dommerkontakt og arrangementsansvarlig i 2006, dog vi
fikk stor hjelp av lagleder på P95, Paal Gjermundsen, i forbindelse med arrangementene.
Styret har avholdt 8 styremøter/lagledermøter i 2006.
Møtene har fungert greit og det har vært bra oppmøte fra lagledere/trenere.
Hovedsaker på møtene har vært økonomistyring i lagene, kioskdrift i Gressvikhallen,
fordeling av treningstider, dommersituasjonen, samarbeid med Fredrikstad Ballklubb,
arrangementer og påmeldinger til serier og cuper.
Oversikt over økonomien pr. 31/12-06 viser at lagene stort sett har en god økonomistyring.
Overskuddet fra kioskdriften var litt mindre enn forventet tidligere i 2006, men en grei sum
ble fordelt mellom håndballadministrasjonen og lagene.
Kioskdriften har fungert meget bra med dugnadsarbeid fra lagene. En stor takk til de som har
stilt opp og ikke minst til kioskstyret som har bestått av Heidi Hauge, Laila Helminsen og
Tormod Hermansen. De har fått kiosken til å fungere bra.
Fordeling av treningstider har også gått greit i året som gikk der tildelte timer fra kommunen
har vært i Gressvikhallen, Gressvik u-skole og Rød skole.
Det var i en periode manko på dommere i GIF håndball og vi sto i fare for å få bot fra
regionen. Dette ble løst da et par lag så seg nødt til å trekke seg fra serien (årsklasser som
hadde meldt på 2 lag men klarte kun å stille med 1 ved sesongstart). GIF håndball har hatt 5
dommere + barnekampledere i sesongen.
Det har blitt arrangert en god del arrangementer i hjemmehallen vår og dette har fungert bra.
Lagene stiller med folk i sekretariatet og ved inngangskassen. Savner ordentlig tribune, men
det fungerer greit dersom det ikke er for mange mennesker og ser på.
Det har også i 2006 vært samtaler og samarbeid med Fredrikstad Ballklubb i forbindelse med
byprosjektet og et P18 lag i 2007. Det jobbes fortsatt med dette via treningskoordinator.

Vi har fra høsten 2006 stilt lag i følgende årsklasser:
P97
G96
P96
P95
P94
P93
P92
P90
P89
Senior

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

Alle lag har vært påmeldt til Fredrikstad Cup i pinsen og Gilde Cup i september.
Tilbakemeldinger fra lagene:
P97
24 spillere, spiller med forskjellige lag fra kamp til kamp. Har 3 trenere og 2 lagledere.
G96
Andre sesong i serien og fortsatt det eneste guttelaget i GIF håndball. 14 spillere med 1 trener
og 2 hjelpetrenere og 2 lagledere. Trener 2 dager i uka med stor oppslutning på trening og
kamper. Positive og ivrige gutter som har hatt 8 seire, 4 uavgjort og ingen tap hittil i serien.
P96
16 spillere, stiller med 1 lag, 1 trener og 2 lagledere. Bra med jenter på trening, gjør det bra i
øvet serie, vunnet 8, 1 tap.

P95
Består av 20 jenter som er delt i 2 lag i forhold til skoletilhørighet. Lagene er påmeldt i hver
sin avdeling, øvet og nybegynner. De har henholdsvis vunnet 5 kamper, tapt 8 og 4 uavgjort
og vunnet 12 kamper og tapt 2 hittil i serien.
Jentene trener 2 dager i uka, 1 gang på skole og 1 gang i Gressvikhallen.
Fått ny trener i Martin Kalland Johansen som gjør en flott jobb.
Jentene har utviklet egne regler om hvordan de vil ha det på laget. De hadde juleavslutning på
Mesteren Bowling.
P94
Sesongen startet med ett lag i 11-årsklassen og 15 jenter og ved årsslutt hadde de fortsatt 15
jenter – men nå med 2 lag i 12-årsklassen. Tre sluttet i løpet av året og tre nye kom til.
Har trent to ganger pr. uke i Gressvikhallen og treningsoppmøte har vært svært godt hele
tiden. Har også hatt med et par 95-jenter som også har spilt noen av kampene i 12-årsklassen.
Laget har vært delt i ett definert førstelag og ett annetlag gjennom sesongen for å kunne gi alle
spillerne et tilbud på sitt mestringsnivå. Det har også vært muligheter for å vandre mellom
lagene basert på behov for spillere, treningsinnsats, sportslig utvikling – slik at alle spillerne
har fått prøve seg på førstelaget i løpet av sesongen.
ste.

Har deltatt i Tune cup (11 år), i Fredrikstad cup (12 år) og i Gilde Åpningscupen (12 år) i
løpet av 2006. Laget har for 2007 sesongen fått på plass både trener, lagledere/støtteapparat
og dugnadsansvarlig.
J93
Startet sesongen med 2 lag, men måtte trekke det ene ved sesongstart da det ble frafall av 5
jenter. 12 treningsvillige jenter pr. i dag med 2-3 treninger pr. uke i hall + 1 alternativ trening
med Tommy Brevik som trener.
Deltatt i Netcom cup (1. plass), Fredrikstad cup (1. plass i B-sluttspill) og Gilde Cup. Gått bra
i regionsserien, røk ut etter å ha prøve kvalik for Østlandsserien J14.
Bra foreldregruppe som stiller opp på dugnader og en bra ramme rundt laget.
J92
Ved årsskiftet 06/07 13 jenter, av de er 3 jenter fra piker 93. Jentene lå på 7. plass i serien.(Av
opprinnelig 11 lag i avd. 42 har 3 lag trukket seg slik at det nå står igjen 8 lag)
De deltok på Ål cup og Fredrikstad cup. De trener 2 ganger pr uke. 3 av jentene har delvis
vært med på bylaget.
Jentene er en fin gjeng og det virker som de trives sammen. Sommeravslutning i begynnelsen
av juni i strålende vær på Trouville ,Hankø med grilling og jentene tok årets første bad .
Juleavslutningen på Peppes Pizza.

J90
Består i dag av 13 jenter som viser stor iver og glede over å få spille etter en tøff start på en ny
sesong. Startet sesongen med 2 påmeldte lag og 2 trenere. Mangel på motivasjon og private
årsaker forårsaket tap av jenter og at begge trenerne ga seg. Endte opp med 1 seier, 1 uavgjort
og 6 tap før jul. Treningskoordinator tok tak i problemene og skaffet ny trener, Kamilla Ersek,
som brakte treningsglede og lyst til å spille håndball igjen til gruppa. Fått øket stallen med 3
jenter fra Lisleby og et comeback fra en meget god keeper fra Skogstrand.
Trener 2 dager i hall og 1 brytetrening pr. uke samt egentrening. J90 takker Jan Egil Vik for
lang og trofast tjeneste som oppmann gjennom mange år.
Har deltatt i Yngres Cup i Kristiansand (2. plass), Fredrikstad Cup og Gilde Cup i 2006.
J89
Er pr. i dag 12 jenter som har en god sesong bak seg.
Har deltatt i Olavs Cup, Fredrikstad Cup, Sandefjord Open, Hummel/Nordstrand Cup og
Gilde Cup hvor de vant gull på sistnevnte. De har også deltatt i 1 ukes treningsleir i Danmark
i sommerferien.
Ubeseiret gjennom regionsserien. Røk ut etter å ha spilt Spar-kvalik., men klarer seg veldig
bra i Østlandsserien hvor målsettingen er å komme blant de 3 beste samt å vinne Umbro Cup.
Har en meget flott foreldregjeng som stiller opp på dugnader og arrangementer.
Deltok også i romjulscup i Rælingen og skal delta i Peter Wessel cup i Larvik i feb. 2007.
Morten har gjort en kjenmpeinnsats for jentene som har vist stor fremgang denne sesongen.
Ikke avklart hva det blir av laget neste år ennå. Det diskuteres om de skal gå til Fredrikstad
Ballklubb som P18.

Senior
10 jenter, 1 trener. Lite med tilbakemeldinger.

For at GIF håndballstyre skal fungere optimalt, bør alle vervene i styret fylles med motiverte
kandidater. Styret opplevde i 2006 at det manglet flere verv, noe som virket lite motiverende
for alle. Samarbeidet med ny treningskoordinator har imidlertid fungert meget bra. Det
samme har samarbeidet med daglig leder og hovedstyret i GIF.
Leder og sekretær velger å takke for seg etter 2006 og gir ballen videre til det nye styret i
håndballgruppa. Kandidatene på valglisten ser ut til å være motiverte og ivrige.
Ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet for en god håndballavdeling!

For styret håndballgruppa

Trine Olsen
sekretær

