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01 Årsmøte i GIF - 
håndballavdeling 
 
28. januar 2019 kl. 19:00-21:00 

Sted: Møterom, Gressvikhallen 

 

Gruppen, ved styret i håndballavdelingen, 
avholder et årlig møte før årsmøtet i 

idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. 
Frist for årets møte ble fastsatt til 

31.01.19.  

 

Det årlige møtet skal1: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning. 

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, 

jf.§ 15 nr. 7. (fastsatt av hovedstyret) 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens 

aktiviteter til hovedstyret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 28.01.2019 består styret i 

håndballavdelingen av  

 Petersen Johnny 
 Agerup, Petter 
 Engdal, Monica 

 Sperlin Cecilie 
 Grønberg Jan Roar 

 Ytterstad Atle 
 Hansen, Susanne 
 Helminsen, Karoline Bjerketvedt 

 Røed, Jon 
 Sveberg, Trond 

 Pettersen Lars 

 

Avgåtte medlemmer i perioden2 

                                                           
1
 I henhold til LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING1 

Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med 
senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets 
14.03.2016, §19 Grupper og komiteer, pkt.3, bokstav a og b 

 Halmøy Hege 
 

 

                                                                                                  
2
Ultimo april 2018 til og med ultimo januar 2019  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Aktivitet i 
håndballavdelingen 
 
Fellescup 

Vi meldte på lag til Baldus cup, som ble 
arrangert 27. april til og med 29. april.  

 

Cupen arrangeres av klubben Lillehammer 
Faaberg håndball. I året 2008 startet 
prosessen om en sammenslåing av Faaberg 

 

Håndball og Lillehammer Håndballklubb. 
Dette endte med en sammenslåing og 

LFH09 ble stiftet av de to klubbene 2 april 
2009. 

 

Gresvik IF sendte av gårde seks jentelag til 
Lillehammer. 

 

 

 

Mange positive opplevelser. Det ga 

mersmak med cupspill også for de yngre. 

 

Flere lag etablerte en felles base og 

tilbakemeldingene var om ikke vi burde 
utvide dette konseptet til å gjelde en felles 

base for alle lag når vi er på cup som 
denne.  

 

Mange kamper på arenaer i nærheten av 

hverandre gjorde at vi alle kunne følg de 
forskjellige lagene uten de store 

transportene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeperprosjekt: 

FHF har et pågående keeperprosjekt som 
er navngitt «Målvakter i Fredrikstad 

2017-2022». 

Opplegget er overordnet beskrevet som 

 Fire samlinger gjennom året. 

 To trenere samt assistenter til de to 
yngste gruppene. 

 FBK-målvaktene tar opplegget for de 
eldste målvaktene 



 

Klubben melder inn keepere og betaler 
felles kostnader for prosjektet 

Alle keepere får eget opplegg for individuell 
oppfølging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn handball 

 

 

 

Learn Handball har hatt cirka 30 klubber, 
som har vært med på å teste Learn 
Handball. Gresvik IF har vært en av disse 

klubbene. Det er identifisert tre 
hovedmålgrupper; foreldretreneren, 

treneren som har tidligere vært aktiv spiller 
og den utdannede treneren. 

 

Learn Handball er utviklet av Bjarte Myrhol 

og hans bror Alte Myrhol. Atle er 
webdesigner og har stått for mye av 

utviklingen knyttet til programvaren. Bjarte 
står for det sportslige innholdet. Learn 

Handball har også et samarbeid med 
organisasjonen Right to play. 

 

Mye av drivkraften for utviklingen av Learn 

Handball er å støtte opp under barneidrett 
og ett mål er at dette kan være et bidrag til 

økt rekruttering til håndball. Det «hårete» 
målet, som Bjarte utrykte det, er å kunne 
gi barn over hele verden samme gode 

muligheter til å lære håndball. 

 

For at barn og unge skal utvikle seg og 

oppleve mestring er Bjarte opptatt av at 
det er på plass viktige elementer som glede 

ved å spille og trene håndball, samt at 
formidlingen av kunnskapen gjøres 
gjennom god pedagogikk. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografering av lagene 

Gresvik IF har en fotoavtale med Foto-
Expressen.  



 

De lagene som ønsket å ta foto la inn 
bestilling. Fotograferingen av lagene ble 

gjennomført over to dager, mandag 
3.9.2018 og tirsdag 4.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleavslutning 

Juleavslutning i Gressvikhallen for spillere, 
trenere og lagledere er blitt en tradisjon for 

Gresvik IF håndball. Dette er en sjelden 
anledning til å samle alle spillere, store 

som små. Årets juleavslutning bestod av fin 
gjeng med ca. 90-100 spillere og ca. 10 

ledere.  

 

 

 

Alle spillere ble samlet på banen for 

konkurranser og lek. Så ble arrangementet 
avsluttet med grøt, mandel og saft. 

 

Vi retter en ekstra takk til Cathrine Åneby, 

Malin Vegarud og Susanne Hansen som 
sørget for organiseringen av dette.  

 

  



03 Avdelingen i 2017 
 

Håndballstyret 

Håndballstyret har i perioden april 2018 til 
utgangen av 2018 bestått av  

Rolle Periode Hvem 

Styreleder Apr-des Johnny Petersen 
Nestleder Apr-des Jon Røed 

Økonomiansvarlig Apr-des Petter Agerup 
Arrangementsansvarlig Apr-des Trond Sveberg 
Dommerkontakt Sep-des Jan Roar 

Grønberg 
Kiosk/dugnad Apr-des Susanne Hansen 
Styremedlem 
Styremedlem 

Apr-des 
Sep-des 

Cecilie Sperlin 
Atle Ytterstad 

Styremedlem Sep-des Lars Pettersen 
Styremedlem Apr-des Monica Engdal  
Styremedlem Apr-des Karoline 

B.Helminsen 
Avgåtte medlemmer   
Dommerkontakt Apr-sep Hege Halmøy 
   

  
 
Sportslig utvalg (SU) 

Sportslig utvalg har bestått av følgende 

personer: 

Rolle Periode Hvem 

Sportslig leder Apr-des (mangler) 
Trener 
koordinator 
t.o.m. 12 år 

Apr-des Karoline 
Bjerketvedt 
Helminsen 

Trener 
koordinator 

f.o.m. 13 år 

Apr-des (mangler) 

Keepertrener Apr-des Ida Sveinsson  

 

Styret har gjennom 2018 arbeidet for å 
styrke det sportslige utvalget med flere 
ressurspersoner. Vi har fått inn Thomas 

Olseng og Ida Sveinsson som har ansvaret 
for spillerutvikling og keepere, noe vi er 

veldig fornøyde med. 
 

Lag og spillere 

Antall utøver i håndballavdeling gjennom 
2018.  

Lag Antall 

spillere 

Senior 13 

Jenter 2001 18 

Jenter 2002 11 

Jenter 2003 23 

Jenter 2004 12 

Jenter 2005 20 

Jenter 2006 22 

Jenter 2007 12 

 

 

 

  

  

  

  

Jenter 2008 

Jenter 2009 

20 

15 

 

 

 

Totalt 166 

Tallene er innhentet i ulike perioder (aug., 
sep. og nov.), slik at disse tallene vil være  

ulikt en opptelling per januar 2019. 
 
Tall for jenter 2001 representerer hele 

laget. Dette laget er et lag som er 
sammensatt av spillere fra Kråkerøy IL og 

Gresvik IF.  
 
Dommer 

Rolle Periode Hvem 

Dommerkontakt Apr-sep Hege Halmøy 
Dommerkontakt Sep-des Jan Roar 

Grønberg 
Dommer 
koordinator 
yngre årganger 

Apr-des Ivar Edvin 
Karlsen 

Dommer 

koordinator 

eldre årganger 

Apr-des Eddy Slettum 

 
Gjennom 2018 har Hege Halmøy i praksis 

fungert som kontakt mellom håndballstyret 
og dommerkoordinatorene. Dette arbeidet 

er tatt over av Jan Roar Grønberg, som 
også er styrerepresentant i håndballstyret.  
 

Drift av kiosk 
 

Inntekt fra kiosksalg er en stabil 
inntektskilde for håndballavdelingen. 
Resultat er i henhold til budsjett for 2018. 

 
Ansvarlig for drift av kiosk i Gressvikhallen 

er Even Solerød. 
Håndballstyret sin kontaktperson for 
kioskansvarlig er Susanne Hansen. 

 
Sponsorer 

De følgende er sponsorer som har skilt i 
Gressvikhallen, eller er på drakten til 
seniorlaget. 

 
 Stene Stål Gjenvinning 

 Skousen Fredrikstad 
 Nett-tjenester 
 Gullsmedbutikken Gressvik AS 

 Christensen AS 
 Meny 



04 Lagenes årsberetninger 

 

Damer senior  

Jenter/damer: 13 

Trener: Håvard Berge 

Lagledere: Martine Tvete Sørlie og Silje Marie 

Magnussen 

Vi er 13 som spiller fast på laget. Én er ute med 
skade og fungerer i mellomtiden som lagleder. 
Én har sluttet. Vi har hatt 3stk fra j18 som 
hospiterer hos oss. Det er 2-3stk som har meldt 
interesse om å starte hos oss, men det er ikke 
100% sikkert enda. Vi trener 2 ganger i uken, 
tirsdager og torsdager. Én trening i 
Gressvikhallen og én trening i kongstenhallen. 
Flere er misfornøyde med at vi ikke får ha 
treningene i Gressvikhallen. Det er noe som er 
til stor irritasjon for gruppen, og noen har ikke 
mulighet til å komme på treningene i 
Kongstenhallen. Laget har satt seg et mål om å 
være blant de 5 beste, noe vi fortsatt ønsker, 
men ser litt utfordringer med disse treningene i 
Kongstenhallen. 
MEN vi har fortsatt et godt miljø i gruppen og 
trives sammen som lag. 

 

Kråkerøy/Gresvik J16: 

Jenter 2001 

18 års laget har i 2018 hatt samarbeid med 
Kråkerøy IL.  

 
Vi trente i 2018 3 dager i uken, hvor to 

treninger var i Blomsterøyhallen og 1 i 
Gressvikhallen. 
 

 
Laget består av 18 spillere, hvor 4 er 

Gressvik spillere. Jentene trives sammen 
og spiller håndball fordi de syns det er gøy. 
Vi et ikke et satsningslag. 

 

Vi har deltatt på Rødspætte Cup i 
Frederikshavn og Fredrikstad Cup 

 

Jenter 2002 

Jenter: 11 

Vår semesteret ble avsluttet med Olseng 

som trener. Det var litt delte meninger 
blant spillere på hva de ønsket neste 

sesong. Noen ville satse og andre ville ikke. 
Det ble jobbet med flere alternativer denne 

våren. Gressvik, Lisleby, Rolvsøy. Det ble 
valgt å inngå et samarbeid med Rolvsøy, 

Tindlund og Gressvik (RTG).  

Høst semesteret startet i RTG med 11 
spillere. Her ble det satt opp 4 lag, hvor 
spillere kunne være med i. To lag i 16 og to 

lag i 18 serien. (1. og 2. lag) Jentene er 
med i forskjellige lag etter nivå de er på. 

Jentene har en Crossfit økt og 2 
håndballtreninger i uka. Noen av spillerne 
spiller på flere nivå. Det virker som om 

jentene trives og de har fått nye venner. 

 

Vi håper at fra høsten 2019 er det et jenter 

18 lag i Gressvik med HJ 01 og HJ 02 
jentene. 

 

Jenter 2003 

 

Vi på Gresvik HJ 03 er en gjeng på totalt 
21 spillere og 4 i trenerteamet. Vi fikk en 
ny spiller, en keeper, nå på slutten av året 

fra Østsiden.Jan-Erik Fossum jr. er fortsatt 
ansatt som hovedtrener.Trond 

Sveberg,Malin Vegarud og Cathrine Åneby 
er med i teamet på 10 året. 

 

Treningsmengden vår ligger på 4 økter i 

uken av 2 timer, hvorav den ene økten er 
ren skadeforebyggende/styrke/kondis. 

Deltagelse i regionserien har vi hatt med to 
lag. Et i nivå 1 og et i nivå 2. 

Vårsesongens kamper gikk vår vei i 1.laget, 

der vi endte på delt 1.plass med Herulf i 
nivå 1. På nivå 2 spilte 2.laget mange fine 
kamper, men ble ikke så mange seiere, og 

vi havnet på 9.plass av 12 lag.Men viktig å 
nevne at mange spillere har hatt mye 

fremgang og gode prestasjoner. 

 

 Vi har også hatt 4 av jentene med på 
SPU-samlinger under hele våren. 

Disse 4 spillerne deltok også på 
talentsamlingen en helg i juni i regi 

av region øst i Rakkestad. 
 Flere av jentene våre hospiterte også 

opp på HJ02, både på nivå1 og nivå 

2. 
Cuper :  

 Fredrikstad cup 
Deltok med to lag. Vi kom helt til 

finalen i B-sluttspill, og tapte med 2 
mål. 



Sosialt overnattet vi i Trondalen for å 
få cup-følelsen 

 Haslum cup (oppkjøring) 
Deltok med to lag.Ryker i semi- og 

kvartfinalen med lagene.(Nivådelt 
cup) 

 Kristiansand cup (Dyreparken) 
Deltok med to lag. Spiller oss helt til 
semifinalen i A-sluttspill med 1.laget. 

Ryker med 2 mål, mot de som vinner 
finalen. 

2.laget røk i 1/8-finalen i B-sluttspill. 
Fin cup både sosialt og sportslig. 
 

Høstsesongen har det vært mange 
kamper, og fine seiere på begge lag. 

Vi har deltatt i regionscupen med 
1.laget, hvor vi startet med seier 
over Råde. I neste kamp ryker vi 

mot et godt Ull/Kisa-lag i de to siste 
sekundene 18-17. 

     I serien havnet vi i B1 med 
1.laget og B4 med 2.laget etter jul. 
Dette er et steg opp fra i fjor, da vi 

var i B2. Så er her har det vært 
sportslig utvikling. 

 
Vi har dessverre også en spiller ute 
med langtidskade, da hun tok både 

korsbånd og menisk under første 
regionscup-kamp. Er operert og 

under opptrening. Ventes klar ca 
1.sept etter 1 års opptrening. 
Viktig med inkludering og 

oppbacking,da hun er med på alle 
treninger og trener på siden. 

Spilleren selv er veldig klar på å 
komme tilbake på banen med laget 
sitt. 
 

 3 av spillerne våre (+ 1 reserve )ble 
også tatt ut til regional bylag, og 

spilte for Østfold-lagene. Vår 
langtidskadede spiller måtte melde 
forfall rett før. 

2 av disse spillerene ble tatt ut til 
SPU , og er kommet videre til 

4.samling.  
 
Totalt sett vil vi si at 2018 har vært 

et fint håndball-år for oss på 03, og 
vi er stolte av å være mange jenter 

og ha bra treningsoppmøte !:) Så vi 
gleder oss til mye god håndball i 
2019 også 

 

Cathrine Åneby, ass.trener/lagleder 

HJ03 

 

Jenter 2004 

Serie våren 2018 
Trener Karoline Helminsen 

Tore Størseth, Heidi Sørum. 
Lagleder: Hege Bunes og 
Anne Lise Pettersen 

J 04 stilte med 2 lag i serie, ett nivå 1 og 
ett nivå 2 lag. Tilsammen 19 

spillere. Varierende sportslig, og jentene 
sliter med selvtillt i kamper. En 

sosialt sammensveiset gjeng. Dessverre en 
del skader og frafall på trening 
som gjorde at disse i perioder fikk en 

lavere kvalitet enn ønsket. 
Temaserie og Indere 

Østfold reisebyrå cup. 
Vi stiller med 2 lag i temaserie og 1 lag i 
IØR. Temaserie ser ut til er veldig 

bra for jentene. Spiller med «lave skuldre» 
IØR ble kun 1 kamp? 

Cup våren 2018 Baldus cup: Vi stilte med 1 
lag i Baldus cup pga skader- 3 spillere 
måtte 

stå over hver kamp, men nesten alle var 
med på turen. Sosialt og sportslig 

vedlig bra. Fikk en opptur og kom til 
kvartfinale. 
Fredrikstad cup: Stilte med 1 blandet lag 

og kom på 3 plass i puljen, med 2 
seire og 2 tap. Kom til 8-dels finale. 

Mai: påmelding serie 2018- 
2019 
Det vurderes til å melde på 1 lag i nivå 1 

for serie 2018-2019 på grunn av 
skadesituasjon og konfirmasjons år. 

August 2018. 
Trener: Karoline Helminsen. 
Lagleder: Anne Lise Pettersen 

og Hege Bunes 
Vi «mister» 7 jenter etter sommerferie. 

Grunner som har blitt oppgitt er at de 
er lei- ikke morro mer- konfirmasjon- 
mistet motivasjon- skole- treningstidkamp 

kun i Oslo. 
Konklusjon er at det er sammensatt årsak, 

og at vi må jobbe for å beholde 
de jentene vi har igjen. Det er synd at 

mange har sluttet, og alle er hjertelig 
velkommen tilbake OM de har lyst. 
Herulf cup. Vi stilte med 1 lag og det ble 

dessverre tap i alle kampene. Jentene sliter 
selvtillit. Ser ut som de også mangler litt 

motivasjon? 



Temaserie Har hatt med 1 lag i temaserie. 
Inntrykk at dette har vært bra for jentene  

 
Foreldremøte august 

2018. 
Omorganisering av ansvarlige etter at flere 
jenter sluttet. Lene Finnsrud tar 

over stafett pinnen etter Vidar Pedersen 
når det gjelder papir salget. Lene L 

fortsetter med å ha ansvar for å sette opp 
kioskvakter. Cecilie fortsetter som 
kasserer og hun sitter også som medlem i 

styret. Anne Lise melder at hun 
ønker å slutte som lagleder da hun ikke 

lenger har kapasietet til å fortsette. 
Hege sier også at hun ikke klarer å følge 
opp som hun ønsker pga sykdom. 

Ingen melder seg til vervet her. 
FRIM Karoline har takket ja til styrketrening 

+ skadeforebyggende trening i 20 uker 
på FRIM. 

LOPPIS Gresvik torg 
20/10-18. 

Foreldregruppa med Anne Lise i spissen 
arrangerer LOPPIS på Gresvik 

Torg i lokalene til Frivillighetssentralen. 
Fikk en inntakt på 6900,- 
Stor takk til Anne-Lise som holdt i trådene 

her. 
Serie høst 2018 

Trener Karoline Helminsen 
Lagleder: Hege Bunes og 
Anne Lise Pettersen 

Vi har 12 aktive jenter som starter serien, 
og med 1 langavarig skade i 

første seriekamp ++, står vi med10- 11 
spillere store deler av høsten. Dette 
går også utover trening, med fravær pga 

sykdom i tillegg blir det lite folk 
igjen enkelte dager. 

Ingen oppstur sportslig i første del av serie, 
står igjen med 0 poeng og tap i 
alle kampene. Det er ikke motiverende for 

jentene. 
Ny trener og lagleder 

Trener Nina Jensen 
Lagleder: Lene K Lindberg 
og Hege Bunes 

Fra 1. november overtar Lene K Lindberg 
som lagleder for Anne Lise 

Pettersen. Har nå hovedansvaret for all 
administrasjon. 1 desember overtar 
Nina Jensen som trener for Karoline 

Helminsen. Karo må gi seg pga 
sykdom. Det er god innsats på trening i 

romjulen, og vi vinner første 
seriekamp i 2019. 

Sosialt 21/6-18 Sommeravslutning på hytta 
til Anne Lise 

Avslutning for de som har sluttet på 
Pizzanini 14/9 kl 18. 

 Spillermøter 12/2-18, 24/10 og 20/11 
 Juleavslutning Trondalen 10/12-18. 

 

Jenter 2005 

Ved årtes begynnelse var vi 21 jenter, men 

til sommeren var det 2 som sluttet. Den 
ene sluttet fordi hun flyttet og den andre 
sluttet fordi hun drev med teater og det ble 

vanskelig å kombinere. Vi var da 19 jenter 
fram til slutten av 2018. Rett før vi gikk til 

juleferie startet det en ny jente, så nå er vi 
20 jenter totalt. 

Vi har hatt et lag i nivå 1 serien og et lag i 
nivå 2 serien. 2.laget vårt er med i 

Temaserien og har spilt to runder i 2018. 1. 
laget er med i Regionscupen og de har gått 
videre og skal snart spille ¼ finale. 

Vi deltok på Peter Wessel cup, 

Rødspættecup, Baldus cup, Fredrikstad 
cup, Herulf cup og Romjulsturneringen i 
Rolvsøyhallen. Med andre ord, et veldig 

aktivt år for laget vårt. 

I Baldus cup, Herulf cup og 
Romjulsturneringen gikk vi helt til topps og 
vant gull. I Fredrikstad cup fikk vi sølv etter 

å ha tapt finalen mot Kråkerøy. I 
Regionscupen i fjor ble vi slått ut i 

semifinalen etter tap mot Kråkerøy. 

Før Fredrikstad cup, fikk vi beskjed om at 

treneren vår ikke ville fornye kontrakten. 
Håndball lederen vår gjorde da en god jobb 

med å finne en ny trener for oss. Denne 
kom på plass i løpet av sommeren og hun 
startet opp med å trene laget i august. Det 

ble også ansatt en hjelpetrener som skulle 
ha et ekstra ansvar for 2.laget.  

Den høye aktiviteten vi hadde i 2018, 
medførte selvfølgelig at vi måtte ha inn 

ganske mye penger til laget. Her er vi 
heldige og har en veldig engasjert 

foreldregruppe som står på. Vi tok på oss 
en stor dugnad på Gressvik ungdomsskole i 
Fredrikstad cup og her var det mange 

foreldre som la ned mange timer.  

Vi har trent 3 ganger i uka + kamper. Vi 

har en gjeng treningsivrige jenter som 
utvikler seg som bare det. Vi har med noen 

06 jenter på hospitering og disse har også 
vært med på en del kamper med 2.laget 
vårt. Vi har også noen jenter som 



hospiterer opp til 04. Noen av jentene har 
blitt plukket ut til å delta på regional SPU 

og de har vært på 3 samlinger i 2018. Det 
har også vært en intern SPU innad i 

klubben som en del av jentene har rullert 
på å være med på. Keeperne våre har vært 
på keeperseminar i Rådehallen.  

1.laget vårt gikk til A sluttspill i 

Regionsserien og 2. laget gikk til B 
sluttspill. 

 

Trenerteamet består i dag av: 

Vibeke Jensen ( hovedtrener ) 

Siri Kjelsås ( hjelpetrener ) 

Tonje Hurrød Larsen ( lagleder 2 ) 

Lin Bjerkansmo ( lagleder 1 ) 

 

Jenter 2006 

Hovedtrener: Magnus Andresen 
Hjelpetrenere: Jon Røed, Ole-Petter Hansen 
og Ann-Christin Schanche Lagleder: Bjørn 

Marius Fageraune Jenter 2006 består av 24 
jenter fra Hurrød, 

Rød og Slevik. De fleste av jentene har 
vært med lenge, og det kom 3 nye til på 

slutten av året. De er en livlig og veldig 
sosial gjeng, som har det veldig fint 

sammen på treninger og kamper. De trener 
mandag og onsdag i Gressvikhallen, og 
tirsdager i 

Blomsterøyhallen evt Trondalen. Laget ble 

etter sommeren delt i nivå 1 og 2, og dette 
ser ut til å fungere greit, med noe rotasjon. 
Resultatene i kamper har vært litt begge 

deler, og begge lag ligger sånn midt på 
treet. Vi var dette året med på Baldus Cup 

på Lillehammer, Fredrikstad Cup og 
Romjulsturneringen på Rolvsøy. Sistnevnte 
gikk vi seirende ut av med et blandet lag. 

Dette var selvfølgelig veldig gøy, selv om 
det ikke var en stor turnering. Vi er også 

med i regionscupen og temaserien. 

Vi har fordelen av en engajsert og positiv 

foreldregruppe, noe som bidrar til en 
generelt god stemning i laget. Det er 

spennende å følge utviklingen i laget 
videre, og vi gleder oss til å fortsette 

 

Jenter 2007 

Hei!  
Vi er en fin gjeng på 12 spillere som synes det 
er gøy å spille håndball.  

I år har vi stilt med  2 lag nivå 1 ,alle spillerne 
har spilt alle kampene (siden vi er litt få 
spillere), så vi har fått masse spill erfaring.  
Denne sesongen fikk også jentene ny 
hovedtrener. Ole Ask Wernersen (32)som 
hovedtrener og Susanne hansen ned som 
hjelpetrener/lagleder .  
Ole har ett stort håndball eventyr bak seg, han 
måtte dessverre gi seg tidlig( ung alder) pga 
skader. 
Jentene lærer enormt mye, og det er veldig 
morro å følge utviklingen dems.  
Vi har spiller(e)på vei inn på laget  om dagen 
og vi håper vi står enda bedre rustet inn mot 
neste sesong.  
Vi er en fin gruppe med mye sosialt på og 
utenfor banen med blandet annet ... foreldre 
kamper ,  håndball landslagskamp 
kvinner,juleavslutning i hallen med 100 barn/ 
ungdom, maskot for FBK og div. Overnatting i 
trondalen.  
Vi har deltatt på Fredrikstad cup Og Nordstrand  
cup( hummel).  
Vi har ett fantastisk samarbeid med fotball 
jenter 07, 4 av håndballjentene er også med på 
fotball,der også 2 av håndball jentene er tatt ut 
på Fredrikstads bylag .  
 
Vi ser frem imot masse mer morro og mange 

fine minner�♀️❤️ 

 
Hilsen  

J-07❤️️ 

 

Jenter 2008 

 
Jenter: 20 
Hovedtrener: Cathrine Stabell Mikalsen 
Hjelpetrener: Kjersti Irene Karlsen  
Lagleder: Hilde Molund 
 
Jenter 08 består per i dag av 20 flotte jenter fra 
både Slevik, Rød og Hurrød skole.  
Antallet varierer fortsatt, da noen har sluttet og 
noen kommer til. Vi har også dette året hatt 
flere gutter på hospitering. De har ønsket å 
utforske håndballen, og har blitt godt tatt imot 
av jentene. I tillegg er en jente ute på ubestemt 
tid grunnet helsemessige årsaker.  
Flere av jentene hospiterer fast eller har forsøkt 
å hospiter på J07.  
Denne høsten har vi trent mandager på Slevik 
skole og torsdager i Gressvikhallen.  
Vi hadde denne høsten et sterkt ønske om å få 
til en trener som ikke er en av oss mammaene, 
men dette har vi dessverre ikke lyktes med. Det 



er et sterkt ønske at dette skal falle på plass så 
fort som mulig.  
 
Vi har dette året etablert oss i håndball 
avdelingen.  
Frem til sommeren hadde vi 2 lag i serien, vi 
deltok også på en minirunde for de nyeste 
jentene. Etter sommeren valgte vi å melde på 3 
lag for å sikre mest mulig spilletid. Dette viste 
seg å være veldig krevende da et par av 
jentene sluttet, i tillegg til fravær i form av 
sykdom o.l. Vi starter derfor sesongen 2019 
med igjen 2 lag.  
Vi har også dette året deltatt på Fredrikstadcup. 
Da overnattet vi i Trondalen.  
Av sosiale arrangement har vi også sett på 
Fredrikstadjentene i Kongstenhallen, 
gjennomført sommeravslutning på Fridheim 
med bading og kveldsmat etter trening i 
Gressvikhallen.  
Vi avsluttet sesongen med felles juleavslutning 
for håndballgruppen. Veldig flott arrangement.  
Vi gleder oss til et nytt håndballår! 
 

Mvh Hilde 

 

 

 

 

Jenter 09 

 

Vi på Jenter 2009 er en gruppe på 15 
jenter. Av dem er det 2 som kun spiller 

fotball. 

Trenerteamet består av følgende: Trond 
Sveberg, Nina Asbjørnsen, Ole-Petter 
Edvardsen, Tor Arne Haugo og Elisabeth 

Andresen. 

Vi trener 2 dager i uken på Slevik skole og i 
Gressvikhallen. 

Første halvdel av året spilte vi 3 minirunder 
i håndball. Vi i trenerteamet er ikke så 

opptatt av resultater, men prestasjoner. At 
man får til i kamp det man trener på til 
daglig. Merker nå at jentene blir mer og 

mer opptatt av resultat.  

Vi meldte også på ett lag i fotballserien. 

Startet første kamp med kun 3 
fotballtreninger. Litt dårlig grunnlag, men 

de presterte på nivå med de fleste lag vi 
spilte mot. 

I høst startet vi å spille regionsseriekamper 
på stor bane. Dette er en stor overgang fra 

minihåndballen, men jentene klarte seg 
overraskende bra. Vi taper litt og vinner 

litt. 

Ellers har fokuset vært ball på trening. Kast 
og mottak både stillestående og i fart. 
Masse kast i veggen, og skyting på mål 

både med og uten forsvar. 

Flesteparten av jentene er ivrige på 
trening, med unntak av 2-3 stk. Disse er 
det viktig å gi ekstra oppmerksomhet, slik 

at de ikke slutter. Plutselig blomstrer de til. 

Alle jentene har hatt en fantastisk flott 

utvikling det siste året. 

Vi i trenerteamet gleder oss til å følge 
jentene også i 2019. 

 

Trond Sveberg J 2009 

Oppmann, trener og lagleder. 

 

  



05 Statistikk 
 
Spillergrunnlag i Gressvik området 

 
I gjennomsnitt ligger andelen på litt i 
overkant av 33 prosent jenter per lag i 

forhold til antall jenter i det aktuelle års 
trinn på skolen. 

 
Hva tenker håndballforbundet 

I henhold til uttalelser fra 
håndballforbundet slutter om lag syv av ti 
spillere mellom 12 og 19 år.  

 
Håndballforbundet har startet et prosjekt 

som har som målsetning å gjøre noe med 
dette. Prosjektet er kalt «klubbhus».  
 

«Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF for 
sesongene 16/17 til 18/19. Målsetning er 

klar, redusere frafallet. Det ønskes flere 
aktive utøvere i aldersgruppen 13-19 år. 
 

Prosjektet vektlegger betydningen av 
trenerne og deres kompetanse, da både på 

det sportslige og det som er mer spesifikt 
for ungdomsgruppen og deres behov og 
motivasjon for å spille håndball. 

 
Klubbhuset ser videre at klubben som 

organisasjon er avgjørende for å oppnå 
ønskede resultater og virkelig legge til rette 
for at vi får en bred og attraktiv aktivitet 

for ungdomsgruppen. 
 

Prosjektet vektlegger og behovet for 
utvikling og nytenking i forhold til den 
aktiviteten som foregår i klubb Norge. 

 
Klubbhuset skal favne bredt - kreativt og 

være basert på motivasjon.» 
Hentet fra håndball forbundet sine nettsider - Klubbhuset 
 
Det blir fremhevet tre ting som avgjør om 

ungdom forblir i håndballen:  
 Relasjonene i laget 

 Forholdet til treneren 
 Opplevelsen av mestring 

 
 
 

 
 

 
 
Hva tenker GIF 

Treneren og apparatet rundt spillerne er 
spesielt viktig. I vår sportsplan fremgår det 

at treneren skal skape et grunnlag for at 
utøverne kan oppleve mestring i ulike 

aktiviteter/sammenhenger. Dette betyr at 
treneren skal legge opp til variert aktivitet 
gjennom treningsøkten. Det vil utvide 

grunnlaget for at flere utøvere får oppleve 
mestring på treningsfeltet. Ettersom 

opplevelse av mestring er en viktig faktor 
som påvirker barns motivasjon for å delta i 
idrett, vil Gresvik IF forhåpentligvis beholde 

flest mulig utøvere, lengst mulig. 
 

Mestring består ikke bare av følelsen av å 
mestre, men også av at utøveren får 
bekreftet dette. Bekreftelse fra treneren er 

et synlig bevis på at treneren ser utøveren 
og verdsetter den. Trener kan bekrefte 

utøveren ved å gi en begrunnelse for 
hvorfor det utøveren gjorde var bra, eller 

hvorfor det ikke gikk så bra. Med smil, 
nikk, klapp og ros bekrefter treneren også 
at treneren ser utøveren. Når utøveren 

føler seg sett vil han/hun også lettere 
kjenne på følelsen av tilhørighet og trivsel.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Klubbhåndbok del 3- håndball / Sportsplan 



06 Regnskap 
 
Økonomisk årsberetning 

 

 
 

 
 

 

2018 ble et godt år for håndballavdelingen økonomisk. Hvert lag har tatt ansvar for at 
aktiviteter og utgifter går i takt med økonomien. Det er innarbeidet en god kultur med 

månedlig oppfølging på hvert styremøte. 

Administrasjonen har fulgt opp sine forpliktelser for kiosk, arrangement og Seniorlaget.  

Kiosken har fått et løft i 2018 og hatt god måloppnåelse målt mot budsjett. Det er også gjort 

noen investeringer bl.a i ny elektronisk kasse. Betaling for inngang skjer nå ved salg i kasse 
og kontroll i døren. Det kan se ut som at det har hatt en å positiv effekt. Kiosken har også 
blitt besøkt av barn og voksne som har brukt vinterparken ved siden av hallen. 

Kiosken har også prøvd ut flere forskjellige produkter ved større arrangement med og uten 
hell. Ny kioskansvarlig har fulgt godt opp og bidratt til at kiosken fremstår svært bra. 

Administrasjonen har også kjøpt inn dummyer og diverse til fellesboden som har blitt brukt 

flittig. Styret har som mål å forbedre både tilbehør og opplevelser i hallen ved å legge sten på 
sten i kontrollerte økonomiske former. 

 

Seniorlaget har fått ett sportslig løft, nå gjenstår å få tettet gapet mellom inntekter og 

utgifter. Her er det et potensiale som styret har et ønske om å jobbe med i 2019. Det er også 
kjøpt inn nye drakter og dresser til laget i året som gikk. 

Arrangement delen har virkelig fått et oppsving i året som gikk. Det har vært bra med 
aktivitet i form av minirunder, loppetass og b.la temaserier.  

Gresvik har mange dommere som går på kontrakt og som gir oss noen utgifter men dette er 

det en god kontroll på. Styret ser det på som en styrke å ha en robust dommerstamme og 
det er ønske om å fortsette med dette. Styret bør allikevel se om det er mulig å leie ut 
dommere for 2019/20 sesongen da det er en mulighet for avdelingen å gjøre det enda bedre. 

Styret ser tilbake på året 2018 som ett godt år for avdelingen totalt sett. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Regnskap håndballavdelingen Gresvik IF 2018 

 
 

 

   

Gresvik 
I.F. 

    År: 2018 desember 

      

Avdelingsid Avdelingsnavn 

EK pr. 1/1-
18 Inntekt Kostnad Resultat EK pr. 31/12-18 

 

  

 

Jan - des Jan- des Jan- des 

  Håndball 

       HADM Håndball adm. 135 610,92 169 360,00 228 724,60 -59 364,60 76 246,32 

 HARR Håndball arrang. -9 594,97 198 667,30 135 710,97 62 956,33 53 361,36 

 HKIO Hall kiosk 0,00 328 854,20 204 598,82 124 255,38 124 255,38 

 
HJSA 

Håndball jenter senior 
A 0,00 24 000,00 84 527,27 -60 527,27 -60 527,27 

 HJ18 Håndball jenter 18 4 058,37 0,00 0,00 0,00 4 058,37 

 HJ01 Håndball jenter 01  38 267,72 40740,00 62 705,96 -21 965,96 16 301,76 

 HJ02 Håndball jenter 02 55 172,19 98 357,00 127 750,81 -29 393,81 25 778,38 

 HJ03 Håndball jenter 03 76 920,37 205 130,00 227 838,66 -22 708,66 54 211,71 

 HJ04 Håndball jenter 04 53 875,92 161 546,11 122 953,82 38 592,29 92 468,21 

 HJ05 Håndball jenter 05 81 161,88 168 991,50 205 653,90 -36 662,40 44 499,48 

 HJ06 Håndball jenter 06 13 615,22 131 589,00 102 713,15 28 875,85 42 491,07 

 HJ07 Håndball jenter 07 13 695,16 68 968,20 79 482,10 -10 513,90 3 181,26 

 HJ08 Håndball jenter 08 48 005,95 56620,00 47 095,94 9 524,06 57 530,01 

 HJ09 Håndball jenter 09 0,00 65 585,00 46 524,63 19 060,37 19 060,37 

 HJ10 Håndball jenter 10 0,00 31 350,00 13 183,90 18 166,10 18 166,10 

 
Sum H-ball 

 

510 788,73 
            
1749758,31    1 689464,53 60 293,78 571 082,51 

         

   

 
   

        

 

       

 
 

 



        07 Hvem er vi 
 
         Spillere (per september 2017, ikke bilde av HJ02 og Senior A) 
 

  HJ01           HJ03 

   
  HJ04           HJ05 

   
  HJ06           HJ07 

     
                                          

  HJ08           Fotografering i Gressvikhallen 

   
 
 
 



 
 

      

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


