GØIF AKTIVITETSGRUPPE
STYRETS ÅRSRAPPORT 2018
Styret i 2018 har bestått av:
Leder
Ingeborg Bøe
Nestleder
Thor Helge Jahnsen
Kasserer
Dagfinn Møller Nilsen (sluttet i juli 2018 pga
flytting)
Sekretær
Bente Krømcke
Styremedlem
Eva Kristiansen
Styremedlem
Oddbjørn Salberg
Varamedlem
Roar Lysebo
Varamedlem
Vidar Lie
Utdanningskontakt
Ragna Susnic
Det har vært avholdt 9 styremøter i årsmøteperioden.
Styret har også i dette året brukt mye tid på søknader til ulike organisasjoner om
økonomisk støtte til stevner og arrangementer. Flere bidrag har vært til god hjelp
i vårt arbeid for å opprettholde et godt aktivitetsnivå for våre medlemmer.
I løpet av året har styret vært representert på flere møter, kurs og seminarer:
Ledermøte for funksjonshemmedes Idrettsforbund
Trenerseminar for håndball
Ledermøte for boccia og teppecurling
Kretsting i Vestfold Friidrettskrets
Trener- og laglederkonferanse (TOLK)
Våre håndballtrenere sluttet i løpet av året, og styret har brukt mye tid på
trenerproblematikken. Nye trenere er nå på plass, og det fungerer bra.
Det ble arrangert julemesse på GØIF-huset lørdag 24. november.
Aktivitetsgruppa hadde ansvar for salg av mat og drikke og for utlodning.
Styret arrangerte sommeravslutning med grilling for de aktive 18. juni og
juleavslutning med julemiddag 10. desember. Årets vanlige tur med Color Line
for styremedlemmer, trenere, lagledere og hjelpere ble arrangert 17. desember.
For styret
Bente Krømcke
Sekretær

Årsrapport –friidrett 2018.
Etter endring av treningstid fikk vi med flere aktive , men dette er
også en utfordring i sommersesongen .
Noen trener da først håndball i Ormestadhallen ,og skal deretter på
GØIF-banen for å trene fri-idrett , ikke optimalt .
Deltok i år på Gøteborg special olympic , med 6 stk .
Veldig bra, men dessverre ikke et stevne som blir arrangert der hvert
år.
Resultatene var bra, og flere fikk medaljer .
Notodden –lekene var også i år høydepunktet , mange fine resultater
og medaljer til alle , både gull , sølv og bronse .

Ragna Susnic

Årsrapport . fotball 2018.
Dette har vært et vanskelig år, med litt lite spillere.
Har derfor bare vært med i serien .
Resultatene har ikke vært av de beste , men vi har hygget oss for det ,
og ble tildelt årets Fair Play –pris .
Håper 2019 blir bedre da det blir 5er lag også , litt gjevnere lag .
Ragna Susnic

GØIF Aktivitetsgruppe Boccia 2018
Kvalifisering til NM individuelt, hadde med 3 stk., 2 greide å kvalifisere seg hvorav 1 reiste.
NM foregikk på Røros, men vi kom ikke til sluttspillet.
Deltok på NM lag (Helios), 1 lag kvalifiserte seg i åpen klasse, laget hadde gode prestasjoner, men
greide ikke å komme helt opp.
Største sportslige prestasjon i 2018 var i Vil lekene, der GØIF deltok med 2 lag, et av lagene gikk helt
til topps og vant Boccia turneringen sammenlagt.
GRATULERER.
Oppmøte på treningene i 2018 har tatt seg godt opp, slik at vi varierer med 10 til 12 stk. på hver
eneste treningskveld

