MAT, LEKSER OG
AKTIVITETER TO
GANGER I UKA FOR

UNGDOMMEN

Ferske brødskiver med fristende pålegg smaker godt. Praten går uanfektet, og
smarttelefonene får hvile i noen minutter. Det er fredag ettermiddag på klubbhuset
i Trondalen. Lillesalen er i ferd med å fylles av første års ungdomsskoleelever, der de
fleste har tilknytning til Gresvik IF.
AV ØIVIND KARLSEN
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IVRIGE GUTTER i ballbingen.

Med ordningen i Trondalen får de mer
sammenheng på dagen og en tidligere kveld.

nut Andreassen og Joar Dahle har
satt frem brød, pålegg og drikke.
Ungdommen født i 2007 bruker
håndsprit, før de finner maten og
setter seg ved bordene med god avstand til
hverandre. Denne ettermiddagen blir det
mat og trening. Etter litt sosial omgang med
næringsrik mat i fokus, gjør ungdommene
seg klare til fotballturnering i ballbingene på
plassen utenfor klubbhuset. Vinnere kåres,

12

Kvikk Lunsj deles ut som premie – før man
takker for dagen og kommer seg hjem for å
starte helgen.

GODE TILBAKEMELDINGER
-Vi har holdt på i rundt to år, og kan slå
fast at dette er en suksess. En ordning vi vil
fortsette med. Mandag og fredag er satt av
til prosjektet. Mandager har 9. –og 10. klassingene nesten det samme opplegget som

fredagsgjengen. De spiser, gjør litt lekser og
spiller bordtennis, før de skifter og trener
med sine respektive GIF-lag. Dermed slipper
de å reise hjem, for å bryte opp og gå på
trening senere om kvelden. Med ordningen i
Trondalen får de mer sammenheng på dagen
og en tidligere kveld. Heldigvis ser vi at
tiltaket er godt mottatt. De fleste er spillere
i GIF, men er det andre som gjerne vil være
med hit, stenger vi ikke døra for dem heller,

forteller primus motor Joar Dahle.

FLERE HJELPERE
-Jeg er helt avhengig av hjelp på flere fronter.
Knut er mye med. Er jeg opptatt med annet
står også Oddvar Eriksen og Per Erik Dahl
klare til å bidra. Og vi trenger flere frivillige,
så folk er velkomne til å melde fra, om de har
lyst.
Den sultne guttegjengen nikker bekreftende når vi spør om de trives. Det er tydelig
at de koser seg, mens praten går. Iveren blir
ikke mindre i fotballbingen senere. Lagene
er trukket, og vinnerlaget totalt etter endt
turnering får Kvikk Lunsj i premie.
-Turneringsdelen er noe vi håper å kunne
utvide. Kanskje få en leverandør som
sponsor og få med enda flere ungdommer
til for eksempel en turnering som strekker
seg litt over tid, med premier til vinnerlag og
kanskje til turneringens mest betydningsfulle spiller.

VIKTIG MED SAMHOLD
-Vi som holder på med dette synes det er fint
å se at ungdommen trives. Det er flest gutter
med foreløpig, men vi håper også at jentene
blir mer fristet av dette. Samhold på dette
planet er viktig for ungdommen, sier Joar
Dahle og Knut Andreassen.

KNUT ANDREASSEN ordner mat og drikke til de unge.
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KONSUM GRUPPEN NORGE AS
EN STOLT STØTTESPILLER TIL GRESVIK IF
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