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Årsberetning 2022 for Greipstad håndball 
GIL håndball – Gode resultater gjennom lek og spill! 

Styret har i inneværende år bestått av: 

Leder: Kenneth Tønnesland 

Sekretær: Iril Berge Hansen 

Kasserer: Nina Frigstad 

Spillregistrering: Monika Strandli 

Spill og trening: Linnea Birkeland 

Organisasjon: Randi Lian 

Organisasjon: Hilde L. Sunde 

Organisasjon: Tone Ramsland 

Marked: Odd Erik Skomedal 

 

Det ble i 2022 avholdt 10 styremøter hvor vi behandlet 70 saker. I tillegg ble det avholdt 

jevnlige møter i hovedlaget og trener/ledermøter. 

 

Spill og trening: 

 

Endelig er vi tilbake til normalen etter pandemien, og små og store har igjen kunne komme 

på trening og kjenne på idrettsglede og samhold.  

 

I klubben vår har vi 12 lag og vi er til sammen 231 medlemmer. Dette inkluderer trenere og 

styret. Vi har to lag i aktivitetsserien og tre lag i ringspill. På seniornivå har vi et herrelag og 

et damelag i 4. divisjon. Vi har to tilrettelagte håndballag. Ett for de eldste, og ett lag for de 

yngre. Vi har også et samarbeidslag med Våg. Til våre lag er det 23 trenere/hjelpetrenere 

pluss foreldrekontakter og andre frivillige som gjør en flott jobb. Klubben kan ikke fungere 

uten alle disse ildsjelene.  

 

Agder idrettskrets frivillighetspris gikk til TH-trener Berit Hagen for sin innsats i klubben vår 

som frivillig over mange år. I 2009 tok hun initiativ til å starte TH-laget i Greipstad, og har 

siden første trening i 2010 vært en kilde til inspirasjon kunnskap for klubbens lag. Gratulerer 

så mye med velfortjent pris. Det er store sko som skal fylles når Berit skal gå av med pensjon 

til sommeren. 
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Økonomi: 

 

Medlemskontingent og treningsavgift blir sendt ut gjennom Min Idrett. Hovedstyret sender 

ut medlemskontingenten til alle medlemmene av idrettslaget og håndballgruppen har 

ansvaret for å sende ut treningsavgiften til sine medlemmer. Vi har god økonomi i klubben.  

 

Turneringer: 

 

Endelig var det tid for Tornby cup. I år var det jenter 11, jenter 12 og jenter 14 som dro på 

tur. Det ble en fin opplevelse med godt samhold, og to av lagene tok gull.  

TH-lagene deltok på landsturneringen, som i år ble arrangert i Kristiansand. Turneringen 

bestod av parade, kamper og bankett. De kunne melde om at sommerfuglene i magen ble 

vekket til live igjen etter covidpausen, og at de gledet seg veldig.  

Vi har også lag som har deltatt på Svanecup, Fredrikstadcup og Trollcup.  

 

Sesongavslutningen i juni var en suksess. Programmet bestod av kanonballkamper i 

Nodelandshallen og servering av pizza fra Pizzabakeren. Det var høy musikk på anlegget og 

god lagånd i hallen. Finalen til slutt var mellom J15 og trenerne, og avslutningsvis var det 

medaljeutdeling til spillere/trenere og foreldrekontakter.  
 

Sosiale tilstelninger: 

 

I mai hadde vi festkveld for styremedlemmer, trenere og foreldrekontakter. Det ble en flott 

kveld der vi kom sammen og hadde en evaluering av sesongen, ble bedre kjent og koste oss 

med god mat. Kick-off for sesongstart 2022 var kamp med Vipers mot Ravens, inkludert 

pizzalounge før kampen. Det ble totalt 104 påmeldte spillere som satt sammen og heiet frem 

Vipers. I oktober hadde vi aktivitetsdag for barna i hallen i forbindelse med herrekamp. Det 

var lek med ball, ansiktsmaling «kampstriper» i Greipstadfargene og tatoveringer til barna. I 

tillegg ble det servert gratis pølser og kaffe til alle som støttet opp om herrelaget under 

kampen. 
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Sponsorer: 

 

Håndballgruppa retter en stor takk til vår hovedsponsor Søgne og Greipstad Sparebank. I 

tillegg takk til Murisør, Macron, Kiwi, Try Rør, Frustøl, Pizzabakeren, Stray & Co, Kvik kjøkken, 

Oceaneering Rotator, Neumann, FT bygg, Lions og øvrige skiltsponsorer. 

En stor takk også til Kjetil Aasen som bidrar i forbindelse med blomstersalget, som er 

håndballens hoved-dugnad. 

 

Til slutt vil håndballstyret få takke alle dere som stiller opp og bidrar i undergruppene til 

styret.  

Takk til foreldrekontakter og alle trenerne som møter opp flere ganger i uken for å trene 

ivrige unge spillere.  

Takk til dere som stiller opp som dommere, helt fra kampene i aktivitetsserien til 

seniorkampene. 

Takk til alle foreldre, spillere og trenere som støtter håpefulle håndballspillere med å lage 

god stemning i Nodelandshallen. 

Takk til alle som bidrar i kiosken. 

Takk til Mette Skomedal Breland som har hjulpet med å oppdatere nettiden vår. 

Og sist, men ikke minst vil vi rette en spesiell takk til Berit Hagen for din betydningsfulle 

innsats i klubben.  

 

 

Heia Greipstad!  

 

Håndballhilsen 

 

Leder og resten av styret GIL håndball 

 

 

 

 


