
 
 

 

 

    GREIPSTAD FOTBALL 

 

DELÅRSMØTE I GREIPSTAD IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPE 

28.FEBRUAR KLOKKEN 19:00 

IDRETTSHUSET 

 

 

ÅRSBERETNING 2022 

 

Styret har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: 

 

Leder:   Renate Stensland   

Sekretær:  Stine S. Henriksen 

Materialforvalter: Kjetil Skistad 

Sportslig ansvarlig: Tom Finsådal 

Styremedlemmer: Aina Berntsen, Michael Vesterbæk og Torfinn Finsådal 

 

Det er avholdt 10 styremøter. 

 

Kioskgruppe: Odd Erik Skomedal, Michael Vesterbæk, Bianca Fidje og Monica 

Skistad.  

 

Markedsutvalg: Øystein Smith, Jan Eikså, Jardarr Lie, Frank Strandli og Odd Erik 

Skomedal. Frem til sommeren 2022.  

 

Kiwi-Cup: Odd Arvid Tønnesland (hvilende på vakt i meldingsåret grunnet 

gjeldende restriksjoner angående arrangementer …) 

 

 

Klubben har i 2022 deltatt i kretsens seriespill med totalt 24 lag, hvorav 1 lag er i samarbeid 

med Søgne (jenter 15). Vi klarte ikke stille damelag til denne sesongen, så oppstarten høsten 

2021 ble dessverre en kortvarig glede.   

 

Det er sendt ut treningsavgift til 223 spillere. Årets førsteklassinger har vært unntatt denne 

faktureringen, da disse aldri blir fakturert første år. For første gang er det benyttet utsendelse 

av treningskontingent fra minidrett/klubbadmin, noe som har fungert veldig bra.  

 

Medlemsoversikten på minidrett.no viser 251 aktive medlemmer pr 15.februar. En stor 

nedgang siden i fjor, men en del av dette skyldes rydding i medlemsarkivet.  

 

Sesongen startet med restriksjoner rundt arrangementer og lignende, og klubben har nok 

opplevd sesongen som litt vanskelig å komme i gang med ordinær drift igjen. Det var i 

meldingsåret vanskelig å få styremedlemmer og antallet i styret i år har vært for lavt.  

 

Det har tidvis vært utfordrende å finne dugnadsvilje og på noen lag er det vanskelig å finne 
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trener/foreldrekontakter. Greipstad er primært en klubb som baserer seg på foreldretrener, så 

dette budskapet må jobbes med å spre informasjon om til lagene.  

Vi har vært så heldige å ha noen ungdommer som trenere på lag, mot en kompensasjon kalt 

«ung trener stipend».  Dette er positivt og noe vi må fremsnakke og forsøke verve 

ungdommer til.  

 

Våre trenere gjør en fantastisk innsats rundt sine lag, og det er enormt mange timer som 

ukentlig legges ned på treningsfeltet på Hortemo. Klubben setter utrolig stor pris på denne 

innsatsen, som vi ser belønnes med gode resultater og fornøyde fotballspillere.   

Vi har hatt spillere på sonetreninger og sonelag, men ingen på kretslag.  

 

Det ble avholdt to trenermøter, vår og høst, der styret representert med leder og sportslig 

ansvarlig arrangerte speed-date med hvert lags trenere enkeltvis.  

I tillegg hadde vi et felles trenermøte i april over en hel lørdag, der vi hadde faglig innhold og 

lunsj på dagtid og avsluttet med en bedre middag og musikkquiz på kvelden. I tillegg har 

leder og sportslig ansvarlig, sammen og hver for seg, hatt sporadiske møter med ulike lag 

gjennom sesongen ved behov. 

 

Klubben arrangerte i februar «Grasrottrener 1» for egne trenere, med innleid instruktør, med 7 

trenere påmeldt.  

 

Kiosken har vært åpen både mandag og onsdag denne sesongen, til stor glede for spillere og 

tilskuere. Denne skaper både penger inn i klubbkassen, men også et viktig sosialt miljø på 

Hortemo. Stor takk til vår frivillig gjeng på 4 som stiller opp hver uke, samt foreldre som 

leverer vaffelrøre og kake.   

 

November 2021 startet vi påmeldingen til Kiwi cup 2022, men etter pressekonferanse fra 

Regjeringen 13.desember 2021 og nye corona-restriksjoner måtte vi dessverre avlyse.  

 

LKB-cup som har vært klubbens felles sommerturnering i mange år måtte avlyse og vi valgte 

reise til Aalborg city cup.  Vi reiste med 136 barn og trenere på tur og hadde en fantastisk 

opplevelse.  

 

På høsten inviterte vi til «pølsefest» på Hortemo, der klubben serverte pølser, brus og kaffe til 

medlemmer og deres familier. En utrolig hyggelig ettermiddag på Hortemo, og noe vi absolutt 

skal gjenta i 2023. En stor takk til Kiwi Brennåsen som sponset maten, og til Søgne og 

Greipstad Sparebank som stilte opp med sin maskot og lykkehjul. 

  

Vi har i meldingsåret blitt «Rent Idrettslag» og samtidig gitt beskjed til NFF Agder at vi ikke 

søker ny sertifisering som «»Kvalitetsklubb» 

 

Desember rullet vi ut en juleaksjon vi kalte «en hjelpende hånd». Det startet som et initiativ 

fra et medlem som styret tente på. Pengene ble samlet inn via Vipps, aksjonen inngikk i Kiwi 

Brennåsen m/flere sitt opplegg, der de delte ut julegaver og matkasser til personer som trengte 

dette i juletiden. En fin gest, som vi håper å gjenta i 2023.  
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Greipstad fotball er en breddeklubb der all aktivitet rettet mot barn og unge er basert på 

frivillig innsats. Uten det bidrag vi mottar fra våre sponsorer og det engasjement trenere, 

foreldrekontakter, dommere, ildsjeler og styremedlemmer har gitt i 2022, hadde vi ikke 

kunnet gitt det aktivitetstilbudet som klubben gir.  

 

Styret sender en stor takk til alle som i meldingsåret var med på å gjøre gode 

fotballopplevelser i regi av Greipstad IL Fotball mulig!  

 

En spesiell takk rettes de som i mange år nå har arbeider for å realisere en kaldhall på 

Hortemo. November 2022 ble første spadetak tatt, og vi håper ferdig anlegg vil bidra til 

mange gode fotballøyeblikk i årene som kommer. 

 

Styret 

 

 

 


