Årsberetning – Sportslig utvalg fotball 2017

Årsberetning 2016
GØIF Fotball
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Årsberetning – Sportslig utvalg fotball 2017
STYRET
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Sportslig leder
Baneansvarlig og materialforvalter:

Dommeransvarlig:
Trenerkoordinator 5’er og 7’er lagene:
Trenerkoordinator 9’er og 11‘er lagene:

Cup-koordinator:
Jentefotball:

ingen ble valgt på årsmøtet
Ole Sandeide har fungert i perioder
Jan Larsen
Martin Eriksen
Kristine Valstad
Thomas Olafsen
Majken Gulbrandsen
Lis Merete Syvertsen

ANTALL LAG I 2015
Fotballgruppa har ca. 370 aktive medlemmer og har hatt totalt 27 lag i følgende årsklasser:
11’er lag:
 A-lag (6. divisjon)
 Juniorlag G19 (1997-1999)
 Guttelag G16 (2000-2001) samarbeid med Helgerød
 Jentelag J16 (2000-2002) 2 lag (hvorav ett samarbeidslag med Helgerød)
 Guttelag G14 (2002) – ett lag (samarbeidslag med Helgerød)
9’er lag
 Gutter 2003 – 1 lag
 Jenter 2002 – samarbeid med Helgerød
7’er lag
 Veteran – M39
 Juniorlag G19 (1997-1999)
 Damelag – 1 lag
 Jenter 2003 – 1 lag
 Gutter 2004 – 1 lag
5’er lag
 Gutter 2005 – 2 lag
 Gutter 2006 – 3 lag
 Jenter 2006-2009 – 1 samarbeidslag med Helgerød
 Gutter 2007 – 3 lag
 Gutter 2008 – 1 lag
 Gutter 2009 – 2 lag
 Gutter 2010 – 3 lag
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SPORTSLIG OG MILJØ
I hele 2016 sesongen har det vært et høyt aktivitetsnivå på GØIF, både i form av arrangert aktivitet,
som trening, kamper og turneringer, samt uorganiserte aktiviteter som barn og ungdom selv tar
initiativ til. Kun noen få uker i januar/februar/mars var banene stengt pga. snø, men timene i
gymsalene på Varden og Gokstad, på Gamle stadion og i hallen på Gjennestad gav tilfredsstillende
treningsforhold.
Det er jobbet godt med rekruttering både på jente og guttesiden. På jentesiden foregår
rekrutteringen i samarbeid med Helgerød, og selv om de fleste jentene er medlemmer i GØIF, har
begge klubbene mye igjen for dette samarbeidet for å sikre rekrutteringen til jente-fotballen. Alle 6
åringer i alle lokale barnehager ble invitert til treninger på våren. Dette arbeidet er uhyre viktig for
rekruttering og utvikling av tilbudet på GØIF. Å stille lag i alle årganger er et klart mål for klubben.
Samarbeidet med Helgerød har fungert bra i år også. Det ble blant annet startet opp
Spillerutviklingsprosjekt (SUP) i ungdomsfotballen, med trening ca. annenhver lørdag.
Generelt er det god og positiv oppslutning av foreldre/foresatte rundt lagene på GØIF. Noen av
lagene sliter litt med å få foreldre til å være trenere/lagledere, og her har klubben funnet løsninger
ved å engasjere klubbens egne spillere som trenere for disse lagene.
Voksenlagene i klubben er svært viktige for breddetilbudet i GØIF. Både veteran-, dame- og Alaget har en viktig sosial rolle i klubben, og viser at GØIF er en klubb hele familien kan spille
fotball i. A-laget hadde en bra sesong i 2016, der de nådde målet sitt om å vinne serien. De spiller
dermed i 5. divisjon i 2017-sesongen.
Ungdomslagene har også hatt en god sesong, og det jobbes godt for å holde på flest mulig spillere
lengst mulig. 4 lag stilte i Norway cup (J16 11er og 7er, G16, G14). Juniorlaget var på treningsleir i
Spania.
I barnefotballen er det stor aktivitet og stort engasjement både hos spillere og støtteapparatet.
Det er her grunnlaget for å bygge det solide nettverket i nærmiljøet vårt ligger, og for å få frem lag i
alle aldersgrupper i klubben. Her også gjøres det en svært viktig jobb for klubb og nærmiljø. Noen
lag deltok på Sommarlandcup i Bø, som var en ny og positiv erfaring. GØIF arrangerte for første
gang en aktivitetsturnering for de aller yngste lagene. Spill på 15 baner og over 60 lag deltok, mer
enn 400 spillere i alderen 6-8 år - for et yrende liv!
Hospitering er blitt praktisert i stor grad på de fleste alderstrinn i klubben. Dette er et
satsningsområde i GØIF og er viktig både for fotballfaglig og sosial utvikling.
Det ble i 2016 avholdt dommerkurs for klubbdommere, der alle 2003-spillere fikk mulighet til å
være med. Mange av spillerne som deltok har vært aktive dommere både i kamper for 5’er og 7’er
lagene, og under GØIF-cupen. Dette er viktig og bør jobbes aktivt videre med.
Sportslig utvalg vil rette en stor takk til alle foreldre som hjelper til rundt lagene i klubben. Uten
dere hadde det ikke vært mulig å drive med fotball i GØIF!
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DUGNADER
Årets GØIF-cup ble nok en gang gjennomført med svært fornøyde deltagere. Foresatte og spillere la
ned betydelig dugnadsinnsats på både GØIF-cupen og Sandarcupen.
Kioskdugnaden er fortsatt svært viktig, både økonomisk og sosialt. Takk til alle foresatte som har
tatt sin vakt i kiosken 
Salg av årskalenderen ga også en svært god inntekt, men dette var det siste året GØIF lager og
selger kalendere.
Forøvrig gjennomføres trener- og laglederoppgaver hovedsakelig som dugnad, og også alle med
øvrige verv bruker svært mange timer på GØIF. Takk til alle som bruker egen fritid til å gjøre
nærmiljøet vårt til et bedre og tryggere sted å bo.

GØIF SOM KVALITETSKLUBB
I 2015-16 ble det jobbet aktivt for at GØIF skulle bli en Kvalitetsklubb etter NFF’s standard. Det er
gjort en stor jobb for å systematisere og synliggjøre, på hjemmesidene våre, det vi allerede gjør i
klubben, og nye rutiner er laget der vi manglet det.
Trenerkompetanse har vært en lite prioritert jobb i GØIF, noe det ble satt fokus på i 2016. Det ble
arrangert barnefotballkveld på GØIF, og flere trener har begynt på C-lisens kurs. Dette er et fokus
som skal fortsette i 2017, og alle med verv i GØIF oppfordres til å ta kurs og opplæring for å bli
enda bedre i sine oppgaver i klubben. Målet som ble satt i 2015 var å få GØIF godkjent som
kvalitetsklubb våren 2016.
GØIF ble sertifisert som Kvalitetsklubb, med formell overrekkelse av sertifisering og flagg, på
vårdugnaden i april 2016, så målet ble nådd. Når klubben nå er godkjent som kvalitetsklubb er det
viktig at dette videreutvikles, slik at vi også utfører de rutiner og oppgaver som kjennetegner en
kvalitetsklubb i praksis.

ØKONOMI
Regnskapet for 2016 viser en omsetning på kr 800 662,- (kr 955 142 i 2014) og et overskudd på kr
156 776,- (kr 312 285 i 2014). En hovedårsak til overskuddet i 2016 har vært det store overskuddet
vi fikk som arrangør av GØIF-cup og Sandarcupen.
De gode inntektene GØIF-cup og Sandarcup bli videreført neste år, mens kalendersalg vil ikke bli
videreført.
Styret jobber fortsatt med å få alle medlemmer til å betale treningsavgift og medlems-kontingent,
noe som til tider er unødvendig ressurskrevende, men som gir gode resultater. Foreløpig budsjett for
2017 i Fotballgruppa viser et underskudd på 44 500 NOK. For å rette opp dette, og ikke tape penger
i 2017, vil styret vurdere å øke treningsavgiftene.
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SLUTTKOMMENTAR
Styret vil til slutt få takke spillere, trenere, lagledere, dommere og øvrige tillitsvalgte for god innsats
i sesongen 2016.
Vi vil også takke gode sponsorer som støtter GØIF. Dere er viktige for at vi klarer å gjennomføre
våre målsetninger.
Takk også til Hovedlaget og Aktivitetsgruppa for godt samarbeid i 2016.

Gleder oss til sesongen 2017!

Sandefjord 28. februar 2017

_______________
Thomas Olafsen
Trenerkoordinator 9-11’er

________________
Jan Larsen
Bane- og materialansv.

___________________
Martin Eriksen
Dommeransvarlig

________________
Majken Gulbrandsen

________________
Lis Merete Syvertsen

___________________

Cup-koordinator

Jentefotball

__________________
Bjørn Kaare Bøe
Nestleder Hovedlag
(ass. Sportslig leder)

__________________
Helge Siljan
Leder Hovedlag
(ass. Sportslig leder)
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Kristine Valstad
Trenerkoordinator 5–7’er
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