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Årsberetning – Sportslig utvalg fotball 2018
STYRET
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Sportslig leder
Baneansvarlig
Materialforvalter:
Dommeransvarlig:
Trenerkoordinator 5’er og 7’er lagene:
Trenerkoordinator 9’er og 11‘er lagene:
Cup-koordinator:
Jentefotball:

Thomas Olafsen
Claes Bergsvåg
Håkon Marcus Tappeluf
Claes Bergsvåg
Kristine Valstad
Thomas Olafsen
Majken Gulbrandsen og Chris M. Olsen
Kristine Valstad

ANTALL LAG I 2018
Fotballgruppa har i underkant av 300 aktive medlemmer.
11’er lag:
• A-lag herrer (5. divisjon)
• A-lag damer (4. divisjon) samarbeid med Helgerød
• Juniorlag G19
• Guttelag G16 samarbeid med Helgerød
• Jentelag J16 samarbeidslag med Helgerød
• G14 samarbeidslag med Helgerød
9’er lag
• Gutter 13
7’er lag
• Veteran – M39
• Jenter J12 samarbeid med Helgerød
• Gutter 12
• Gutter 11
5’er lag
•
•
•
•
•
•
•

Gutter 8
Gutter 9
Gutter 10
J10 samarbeidslag med Helgerød
Jenter 9 samarbeidslag med Helgerød
Jenter 6 (Akt.turnering 3’er) samarbeidslag med Helgerød
Jenter 7 (Akt turnering) samarbeidslag med Helgerød
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SPORTSLIG OG MILJØ
I hele 2018 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. Dette til tross en hard fotball vinter med stengte baner. Timene i gymsalene på Varden
og Gokstad, og i hallen på Gjennestad det vi måtte klare oss med.
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. God kommunikasjon mellom klubbene.
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 sesong med mye skader, men overlevde i divisjonen, og spiller dermed i
5. divisjon også i 2019-sesongen. Damelaget hadde en poeng»fattig» vårsesong, men var et av de
beste lagene på høstsesongen.
Ungdomslagene har også hatt en god sesong, og det jobbes godt for å holde på flest mulig spillere
lengst mulig. Når det gjelder sommer cup’er så kan det nevnes J16 stilte i Gothia Cup i Sverige &
G12 & G13 som deltok i Bø sommerland cup.Juniorlaget var på treningsleir i Spania. Damelaget og
J16 var på treningsleir/høsttur i Barcelona, og A-laget i Danmark. Verdt å nevne er også J16 som,
for første gang i klubbens historie, kvalifiserte seg til spill i interkrets på høsten. Flere spillere på
kretslag vitner også om at det jobbes godt i klubben.
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.
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.
Vi hadde i 2018 14 gutter og 3 jenter som dømte kamper på GØIF. Det ble holdt dommerkurs for
klubbdommere. Vi ser på det som en prioritert oppgave, og kommer til å fortsette fokus på
klubbdommere i 2019.
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! Vi har også plass til flere som ønsker å
bidra i sportslig utvalg ☺
GØIF er samarbeidspartner med Sandefjord Fotball Kvinner sammen med 6 andre breddeklubber i
Sandefjord.
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DUGNADER
Det ble vedtatt å erstatte GØIF-cup med en GØIF dag. GØIF dagen ble gjennomført 22. september,
og ble et hyggelig og arrangement. Foresatte og spillere la ned betydelig dugnadsinnsats på både
GØIF-dagen og Sandarcupen.
Kioskdugnaden er fortsatt svært viktig, både økonomisk og sosialt. Takk til alle foresatte som har
tatt sin vakt i kiosken ☺ A-laget og junior-laget stilte med vakter på Vestfold Maraton.
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 2016 ble GØIF sertifisert som Kvalitetsklubb. Arbeidet fortsatte i 2017 spesielt med fokus på
kursing av trenere og ledere. GØIF var blant annet vertskap for UEFA C-lisenskurs i oktober og
november med stort engasjement på Østerøya Idrettspark. Mange av våre trenere er nå kurset og
arbeidet med resertifisering som Kvalitetsklubb, som ble påbegynt i 2018, fortsetter og planlegges
ferdig våren 2019.
Kvalitetsklubbarbeidet nyter meget godt av ny administrativ ansatt og prosessene holdes nå løpende
i gang som en konsekvens av at vi nå har en ansatt i GØIF. Styret i GØIF oppfordrer spesielt alle
trenere, lagledere og andre tillitsvalgte til å lojalt følge oppfordringer om innlevering av politiattest.

ØKONOMI
Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr 840 874,- (ned fra kr 854 683 i 2017) og et
overskudd på kr 114 042,- (opp fra kr 60 257 i 20167. Hovedårsakene til høyere overskudd i 2018
er bedre innbetaling av treningsavgifter, bedre kiosksalg og lavere kostnader.

SLUTTKOMMENTAR
Styret vil til slutt få takke spillere, trenere, lagledere, dommere og øvrige tillitsvalgte for god innsats
i sesongen 2018. Vi vil også takke gode sponsorer som støtter GØIF. Dere er viktige for at vi klarer
å gjennomføre våre målsetninger. Takk også til Hovedlaget, Aktivitetsgruppa og FFO for godt
samarbeid i 2018.
Vi gleder oss til sesongen 2019!

Sandefjord 6. mars 2018

_______________
Thomas Olafsen

________________
Claes Bergsvåg

___________________
Håkon Tappeluf

________________
Majken Gulbrandsen

________________
Lis Merete Syvertsen

___________________
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