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Forretningsorden Gibostad Idrettsforening 

 
1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent 

 

2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

Taletiden settes til høyst tre minutter første gang og to minutter andre og tredje gang. 

 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillers 

navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til 

votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

 

4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmene 

når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemning benyttes fortrinnsvis 

håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten 

forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. 

 

 

 



1 Årsberetning 

  

2 Hovedstyrets sammensetning: 

  

           Leder:                           Brynjulf Edvardsen 

           Nestleder                      Silja Tøllefsen 

           Styremedlemmer          Emilie Godtlibsen 

Simon Godtlibsen 

                                                Trine Lise Fredriksen 

                                                Leif-Gunnar Kildahl 

                                                Alf-Tore Kristoffersen 

     Allan Flakstad 

 

          Varamedlemmer:         Rebecca Jørgensen og Jan Hugo Richardsen 

 

Styret har avholdt 8 møter og behandlet 56 saker. 

 

Ansvarsområdene har vært fordelt slik: Simon – anlegg, Allan - offentlig bading, Leif-Gunnar 

- utleie av samfunnshuset og idrettsskole, EStyremilie – idrettsskole og Trine Lise – 

idrettsskole og ski, Alf-Tore - fotball. 

 

Som følge av art flere av styremedlemmene arbeider turnus, har det vært en utfordring å få 

samlet alle styremedlemmene til styremøter. Varamedlemmene har vært innkalt til alle 

møtene og hatt stemmerett når styret ikke har vært fulltallig. Alle vedtakene er gjort av et 

samstemt styre. 

 

Høsten 2013 trakk Simon seg fra styret. 

 

Emilie og Simon representerte Gibostad IF på årsmøtet i Lenvik Idrettsråd  

Leif-Gunnar og Emilie var Gibostad IFs representanter i martnakomitèen.  

Heidi Evanger og Solveig Rita Jeppesen representerte Gibostad IF på Troms Fotballkrets ting 

 

Medlemstallet i 2013 var 147 personer. Fordelingen var slik: Kvinner under 17 år – 27, 

kvinner over 17 år – 50, menn under 17 år – 23, menn over 17 år - 47. 

  

Våre medlemmer yter en dugnadsinnsats på rundt 4000 timer for å skape aktivitet i bygda. Vi 

er en betydelig bidragsyter for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og alle innbyggerne et 

godt aktivitetstilbud. Det er viktig at alle som bidrar tenker over hva ens innsats betyr for det 

samfunnet vi er en del av. Vær stolt over din innsats. Den er viktig og betydningsfull. Takk til 

alle. 

 

 

2.2 Fotball 

 

Miniguttene 
 

Guttene som har vært med på laget denne sesongen er i en alder fra 5 til 7 år. Spillerne er: 

Elias, Joakim, Jørn Tore, Aron, Fredrik, Viljar, Nikolai og Lukas.  

Nikolas og Roy Willy har også vært med når vi har trengt litt ekstra fotballkrefter. 



Guttene har vist stor fotballglede denne sesongen selv om de har møtt på litt større gutter (7-8 

års gutter). Ballen har gått i Gibostads minigutters mål 68 ganger. De har scoret 25 flotte mål.  

Miniguttene deltok også på Bendit cupen i mai, der spilte de med jevngamle motstandere. De 

spilte 4 kamper og vant alle. De scorte 25 mål, slapp inn bare 5 mål. Miniguttene avsluttet 

fotballsesongen med pizza på Milano. 

 

Alf Tore har vært trener, med litt hjelp fra andre foreldre når han har vært på jobb.Tove har 

vært lagleder. 

 

Takk for denne sesongen, så håper vi at vi sees også neste sesong. 

 

 

 

Oppsummering og evaluering av sesongen 2013 for GIF minigutter 9 -10 år 
 

Oppsummering: 

Ved oppstart 17.03 hadde laget 8 spillere, - 4 tiåringer, 3 niåringer og 1 åtteåring. En trakk seg 

tidlig i sesongen. I begynnelsen av juni fikk vi med en ny spiller, og var igjen 8. I begynnelsen 

av september trakk ytterligere en spiller seg, og vi avslutta dermed sesongen med 7 spillere på 

lista.  

 

Oversikt over spillerne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trener    : Renate Ali 

Lagleder : Åslaug Reinton 

                    

Treningstid:  

Tirsdager kl. 17.30 -18.30 fra 2.april til 17.sept., med unntak av skoleferien. Vi begynte med 

treninger i gymsalen, og flytta ut så snart banen var klar. Oppmøtet på treningene har vært 

varierende. 4 av guttene har vært svært flinke til å møte opp. De øvrige har hatt et mer 

varierende oppmøte, med et fravær på mellom 30 – 50%. Dette har ført til at vi flere ganger 

har hatt bare 3 – 4 spillere på trening, noe som sleit litt på motivasjonen hos dem som møtte 

opp. 

 

Vi starta sesongen den 17.03. med en samling for alle barnefotball-lagene i GIF i Midt-

Troms-hallen. 4 av lagets spillere møtte opp her.  

 

Laget har deltatt i seriespill, og spilt 12 seriekamper. (Vunnet 1 kamp, tapt 11.)  

Laget scora 33 mål i serien, slapp inn 116. P.g.a stort forfall blant egne spillere (ferier m.m.), 

måtte vi låne 3 jenter fra lillejente-laget for å gjennomføre den siste seriekampen. 

 

Laget deltok i Bendit-cup på Finnsnes. Her spilte vi 5 kamper. (Vant 1 og tapte 4.) Scora 6 

mål, og slapp inn 24. 

Mathias Sommarset Jørgensen  

Emil Simonsen Kildahl 

William Gerhard Poschadel 

Nico Ali Wahl 

Eivind Helgesen Reinton 

Sander Gardsøy      (Slutta 06.09.) 

Tord Buck-Jensen    (Slutta 25.05.) 

Nicolas Kildahl Andersen 

Ruben Rørbakk           (Fra 03.06.) 



31.08. deltok laget på Fisk og fotball i Senjahopen. 3 kamper ble spilt, og GIF tapte alle. 

Disse kampene var likevel jevnspilte og spennende. Vi dro til Senjahopen med bare 5 spillere. 

Da en av våre ble skadet på slutten av den andre kampen, fikk vi lov til å bruke en 

gjestespiller i den siste kampen. GIF scora 4 mål og slapp inn 11. 

 

Evaluering: 

Foreldregruppa har vært positiv, og alle har stort sett tatt ansvar for oppgavene de har fått med 

hensyn til kjøring og kioskdrift. På heimekampene, Bendit-cupen og Fisk og fotball møtte 

også mange foresatte opp for å se kampene, noe som betydde mye for ungene. 

Trenersituasjonen har vært stabil og god hele sesongen. 

 

Laget har vært prega av at det er ei «hard kjerne» på 4 spillere som er veldig motiverte for å 

spille fotball. Disse har møtt trofast opp på både treninger og kamper, og vist en imponerende 

evne til å legge tapte kamper bak seg og gå løs på neste oppgave med topp motivasjon. Blant 

de øvrige spillerne har ikke motivasjonen vært like god. De har som nevnt hatt et ustabilt 

oppmøte på treningene, og flere av dem ga uttrykk for motløshet fordi de tapte så mange 

kamper. Mot slutten av sesongen sleit vi flere ganger med å stille lag til kamper. Uten 

innbyttere ble det av og til i tøffeste laget, spesielt når vi møtte lag som besto av bare 10-

åringer.  

 

Vi opplevde at ingen av guttene hadde særlig lyst til å stå i mål. Vi prøvde å la denne 

oppgaven gå på omgang, noe som ikke alltid falt like heldig ut. Etter hvert ble det en som 

utpekte seg som 1.valget, men han hadde lyst til å spille ute også. Dersom disse guttene 

fortsetter å spille klubbfotball neste år, tenker vi at det ville være gunstig om han kunne få et 

tilbud om keeperskole. Vi tror det ville kunne gi ham større trygghet i mål og bidra til å øke 

motivasjonen. 

 

Åslaug Reinton 

 

Lillejenter fotballåret 2013. 
 

Spillere:  

Marte Kristiansen 

Henriette Jakobsen 

Sunniva Jakobsen 

Sandra Kristiansen  

Linn Myrvoll 

Hanne Sivertsen 

Gabrielle Paulsen 

Maria Kristoffersen 

Frida Theodorsen 

Tora Lyngvær 

Tirill Tøllefsen 

 

Når sesongen startet hadde vi også med 3 spillere fra Senjahopen, Mia, Emilie og Sedine. 

Sedine har etter at de sluttet stilt opp som keeper de gangene hun har hatt mulighet og vi har 

vært i knipe. Det har vært utfordrende å få til treninger der alle har møtt, men på kampene har 

vi vært fulltallige. Det har blitt en del tid på sidelinja for alle spillerne da vi har hatt mange 

ivrige kampdeltakere.  I tillegg til serien har laget vært med på Bend-it cupen. 

 



 

Trener: Nils Kristiansen 

Lagleder: Rigmor Jensen. 

 

Jeg, Nils Kristiansen fortsetter ikke som trener, håper det er noen som kan ta over å trene 

jentene neste sesong. 

 

 

 

Årsmelding for småjentelaget HGFB, fotballsesongen 2013 
 

Da vi startet opp med trening i Midt-Tromshallen 15 Desember i 2012 var det uavklart hvilke 

spillere vi hadde til å danne lag i HGFB. 

Det var snakk om at noen spillere fra jentelaget skulle ta overgang til FK-Senja. Dette ville ha 

resultert i at småjenter måtte ha spilt opp på jentelaget for at de skulle kunne stille lag. 

Tommy og Kjellaug Kildahl tok ansvaret for å være trenere for både småjentene og jentelaget. 

Vi hadde 6 felles treninger for begge lag før at de spillerne som hadde tenkt å ta overgang, 

bestemte seg for å IKKE ta overgang til FK-Senja. Da ble det spillere nok og Rune og Viggo 

påtok seg treneransvaret for jentelaget. 

Marita Mikalsen fra Foss (Skaland) tok hovedansvaret for småjentelaget. Hun skulle da også 

ha treninger der ute i Senjahallen for spillerne der ute og Kjellaug og Tommy tok ansvaret for 

spillerne her på Gibostad. Det har vært veldig godt oppmøte på treningene her på Gibostad. 

Men igjen pga store anstander har det vært vanskelig å samle spillergruppen, noe som har 

resultert i at treningene har vært noe vanskelig med tanke på konkurranse og innsats- og ikke 

minst samspill for hele laget.  

Da vi startet på Vinterserien hadde vi hatt 8 treninger hvor omtrent halvparten av spillerne 

bare hadde hatt 1-3 treninger. På tross av dette gjorde spillerne det godt og vi kom til 

sluttspillet. Kampen endte 1-1, men vi tapte på myntkast. Det var veldig synd da vi hadde full 

kontroll i kampen og stort sett hadde enveiskjøring mot deres mål hele 2. omg. Men det er 

målene som teller og noen ganger vil det seg bare ikke. 

Vi har hatt til sammen 25 treninger på Gibostad og 5 treninger i Midt-Tromshallen. Jentene 

fra Gibostad har tatt buss utover på trening i Senjahallen ca. 4-5 ganger. Vi må takke August 

Sebulonsen for å være så sporty å stille som trener ute i Senjahallen. Jentene var godt fornøyd 

med de treningene. 

Seriespillet startet i Senjahallen mot FK-Senja 15 mai med tap 1-4. Vi må vi si oss godt 

fornøyd med resultatet sesongen sett under ett. Vi endte på 3 plass bak BOIF og FK-Senja. Vi 

scoret 69 mål og slapp inn 29 mål, med sluttpoengsum 30. Av de 25 treninger vi har hatt på 

Gibostad, har Agnethe stilt opp på HELE 24 treninger. Vi må nevne at Kathrine har scoret 

hele 30 mål på bare 9 kamper.  Kanskje hadde vi kunnet havnet helt på topp hvis vi hadde 

kunnet spilt hele sesongen med hele spillerstallen?  

 

 
Spiller Antall 

kamper 

Mål 

Marthine Hjemgård 13 4 

Trine Louise Kildahl 12 13 

Kathrine Olsen 9 30 

Hanna Sebulonsen 13 6 

Julie Viktoria Robertsen 12 1 

Jenny Nordeng 11 2 

Spiller Antall Mål 



kamper 

Agnethe Salmi Ronesen 12 1 

Andrine Jørgensen 11 2 

Valeria Celeste Zea 5 0 

Johanne Hjemgård 11 0 

Daniella Eriksen 11 8 

Sofie Gundersen 9 0 

Eline Svendsen 12 2 

 

Etter ønske fra spillerne ble fotballsesongen avsluttet med punktum i Harstad på Grottebadet. 

Marita tok ansvaret for dette og turen startet på fredag med overnatting på hotell,- og bading 

og hjemreise på lørdag. Marita ordnet en del sponsing fra Aquafarm, så jentene fikk bare en 

egenandel på 150,-. Godt jobba Marita. 

 

Vi takker for sesongen og jentene for mange koselige fotballstunder. Lykke til videre og vi 

håper at noen vil stille opp og ta treneransvar for evt. neste fotballsesong for både småjenter 

og jentelag. 

 

Hilsen avtroppende trenere Kjellaug og Tommy Kildahl  

 

 

 

Oppsummering jentelaget 2013.  
Jentelaget startet med egne treninger godt ut i januar da det ikke var klart hvem som ville 

være med på laget dermed var heller ikke trenere klar før den tid. Det ble gjennomførte 

regelmessige treninger med stort sett veldig godt oppmøte. Vi var godt spredt med spillere 

som bodde på Finnsnes til Husøy og med treninger hovedsakelig i Senjahallen, så er det 

veldig bra at de stilte. I tillegg hadde de fleste minst en ukentlig egentrening noe som hadde 

veldig god effekt.  

Vi startet med deltagelse i vinterserien som vanlig. Grunnet lite treninger i lag gikk det ikke 

som ønsket, men vi tok det som en god treningsarena for å bli best mulig rustet til 

sommersesongen. Vi spilte 6 kamper før sluttspillet som ga 3 seirer, 1 uavgjort og 2 tap. 

Målforskjell 17 -13 og ga oss en tredje plass.  I sluttspillet fikk vi to tap og endte dermed på 4 

plass til slutt. 

Sommersengen startet 2. mai mot Bardu og ble avsluttet mot Senja2 den 18. september. Det 

ble en utrolig spennende avdeling med totalt 9 lag og av dem mange gode lag. Vi gjorde 

veldig mange gode kamper, men slet i enkelte kamper med uttellingen på sjansene vi hadde. 

Det resulterte i at vi ikke fikk så mange seirer som vi var vant til, men det ble kun ett tap 

gjennom hele sesongen. Tapet kom forøvrig dagen etter Alta turneringen, så vi hadde ikke et 

optimalt kampoppsett (trener feil).  

Det ble totalt 9 seire, hele 6 uavgjort og kun 1 tap. Målforskjell 64 - 24 og vi ble nummer 2 i 

avdelingen bak Senja som vant med 6 poeng (de hadde og ett tap) 

 

Nesten som vanlig var vi med i Alta turneringen. Den pågikk i perioden 9 til 11 august og vi 

stilte med 9 jenter (inkl 1 småjentespiller) og hadde i utgangspunktet fått ett veldig greit 

kampoppsett. Dessverre så trekte mange lag seg. Det resulterte i store endringer i 

kampoppsettet, ved at vi fikk  ingen kamper på fredag, men 3 tøffe kamper på lørdag. Det 

endte med 2 seirer, 1 uavgjort og vi var igjen i sluttspillet. Semifinale søndags morgen som 

endte med 1 - 0 seier og vi var klar for finale andre året på rad. Finalen gikk mot FK Senja 

som hadde en liten fordel med at de hadde 2 kamper fredag og kun 1 på lørdag, i tilegg var de 



15 spillere noe som gjorde at de stilte med en mer  utvilt tropp.  Jentene gjorde en god innsats, 

men vi tapte 2 - 0.  Det ble dermed en  andre plass og vi var litt skuffet rett etter kampen.  

 

Så vil vi rette en stor takk til spillere og foreldre som har gjort det til en fantastisk sesong. Det 

er noen fantastiske jenter som stiller opp og bestandig har godt humør. Det har vært givende å 

være i lag  med dem , da de gir enormt mye tilbake til oss som skal trene dem.  

Uten dere foreldre som er veldig flink til å stille opp så hadde det ikke vært mulig å 

gjennomføre sesongen.  Dere kjører dem på trening, kamper og mange var med til Alta. Dere 

lager en fantastisk ramme rundt laget, noe både spillere og trenere setter stor pris på.  

 

Vil sist men ikke minst nevne vår dyktige lagleder Heidi som har gjort en uvurderlig jobb for 

laget og hadde nok den viktigste rollen for at ting skulle fungere rundt laget i år.  

 

Jentelaget i år:  

Elise Høybakken, Botnhamn 

Ronja Henriksen, Botnhamn 

Margrethe Holst, Husøy 

Lena Jakobsen, Gibostad 

Sandra Godtlibsen, Gibostad 

Ida Olsen, Gibostad 

Julie Øynebråten, Gibostad,  

Therese Sivertsen, Gibostad 

Edel Fredriksen, Gibostad 

 

Følgende småjentespillere har vært med på kamper:  

Trine Kildahl, Gibostad 

Jenny Nordeng, Havørn 

Kathrine Olsen, Foss 

Hanna Sebulonsen, Havørn 

 

Lagleder: 

Heidi Evanger 
 

Trenere: 

Viggo Elde 

Rune Pettersen 
 

Bildet er  

tatt under 

Alta turneringen 

 

 

 

 
Heidi Evanger har deltatt ei prosjektgruppe nedsatt av Troms fotballkrets, som arbeider med å 

rekruttere flere kvinnelige fotballtrenere. Prosjektet har tittelen «Kvinner på sentral 

midtbane». Arbeidet videreføres i 2014. 

 



2.2 Idrettsskolen 
Barneidretten startet opp mandag 30.09.13, for de minste (0-5år) og 1.- 4.klasse. Aktiviteter 

har vært barneleker, ballspill og klatring. Det har vært et rundt 10 barn hver gang. Vi skulle 

gjerne hatt aktivitet for flere aldersgrupper, men det har vært vanskelig å få noen til å lede 

aktiviteten. 

Nissemarsj   

Nissemarsjen er et populært tiltak for store og små. Den ble arrangert 04. desember. Etter endt 

marsj er det medalje til deltakerne og salg av kaffe og vafler i lavvoen. Mange stilte opp og 

gjorde arrangementet veldig bra.  

 

Klatring 

Det er blitt avholdt tre klatrekvelder i 2013. Alle har vi vært inne. Vi har vært så heldig og fått 

låne klatreveggen på Senja videregående. På disse kveldene har det vært unger i fra 1. til 7. 

klasse. Det er blitt investert i litt utstyr som hjelmer og tau som skal brukes utendørs. Vi har 

startet rensking av en utendørs klatrevegg i Litjehaugen som vi håper å få tatt i bruk høsten 

2014. 

 

 

 

2.3 Ski  

Styret i skigruppa 2013 har bestått av: 

Leder: Trine-Lise Fredriksen (leder) 

Christin Hansen 

Brynjar Winje 

Torstein Lorentsen 

 

Møter 

Det er blitt avholdt tre 3 møter i skigruppa i 2013. På disse møtene er de ulike aktivitetene 

blitt diskutert. Vi har i 2013 gjennomført: Mandagsrenn, premieringer, Gibostadløpet, åpen 

hytte i Steinlia (skikafe), tråkkemaskin og løypekjøring. 

 

Mandagsrenn 
På grunn av godt vintervær med gode snøforhold fikk vi gjennomført alle 10 mandagsrenn. 

Her ga 7 av 10 renn premie.  Årets premie var hals, aktivitetshefte og diplom. Alle som hadde 

deltatt på ski fikk diplom. Mandagsrenne er et veldig populært tiltak det ser vi på antall 

deltagere som var totalt 60. Av disse var det 30 stk. som hadde gått 7 eller flere renn. Vi ser at 

det er lite ungdom som kommer på skirenn. Det er mest unger fra barneskolen og de har 

gjerne foreldre med seg så det blir veldig sosialt. I tillegg legger vi opp til aktiviteter i 

lekehaugen med at vi setter opp porter.  Premieutdeling skjer i forbindelse med det siste 

rennet da får alle saft, kaffe, boller og vafler. Takk til alle store og små som har gått på ski 

sammen med oss. 

 

Hytta i Steinlia 
Hytta har vært oppe 7 søndager denne vinteren. Det med stor glede at vi ser at åpen ski hytte 

er populært. I år har 200 vært innom å fått seg en  kaffekopp og sjokolade. Vi hadde hytta opp 

1. påskedag, men dårlig vær gjorde at det ble dårlig oppslutting. Vi vil rette en stor takk til 

alle de som har stilt opp som hyttevakter. Skiløypa rundt hytta har i år vært en del av Ti på 

topp vinter. 



Gibostadløpet 
Gibostadløpet ble avholdt 24. mars med 100 betalende deltakere. Det ble utdelt ca. 30 

medaljer av ulik valør. Deltakerne kan velge i mellom to løyper, 1 mil og 2 mil. På begge 

distansene har vi saftstasjoner. Skihytta holder opp for enkel servering for de som har tid til å 

stoppe, og det er mulighet å kjøpe middag på samfunnshuset ved målgang. . Nytt i år var at vi 

trakk ut to deltakere som fikk hver sin Ti på topp-turpakke. 

Løyper og kjøring 
Løyper og løypekjøring er et stort og svært tidkrevende arbeid. Her har vi 4 faste kjører som 

utfører dette arbeidet. Hvor mange timer som er lagt ned til dette arbeid er vanskelig si, men 

jobben de gjør er til stor glede for alle som liker å gå på ski. 

 

Det er blitt utført en del reparasjoner og vedlikehold på tråkkemaskinen . Store deler av 

skisesongen var vi uten tråkkemaskin på grunn av omfattende vedlikehold som blant annet 

skifting av belter. Tråkkemaskinen begynner å bli gammel og krever bare mer vedlikehold. 

Scooteren har det også vært en del problemer med i år så den har vært på en litt større service.  

Løypene har under vinteren blitt flittig brukt, noe man ser ved at så mange har skrevet seg i 

turbøkene våre. Barnekassa har det vært 50 innskrivninger, demninga 1000, nordvarden 170 

og sørvarden 140. Vi har også i år tatt over ansvar for turboka bak Storhaugen. Den sammen 

med boka ved demninga er flittigst brukt. Den som har gått flest turer i Storhaugen i år har 70 

turer til boka. 

 

Skigruppa 

 

 

 

 

2.4 Andre aktiviteter 
 

Offentlig bading 

Offentlig bading er en godt besøkt aktivitet. Det er i hovedsak barn som benytter seg av dette 

tilbudet. Vi har også en del voksne som er trofaste gjengangere. Det er et krav at badevaktene 

oppdateres årlig (de som har gjennomført livredningskurs).  For at det ikke skal være noen tvil 

om hvem som er godkjente badevakter, vil vi kjøre oppdateringskurs i ved oppstart av 

badesesongen på høsten. Mange stiller seg til disposisjon som badevakter og billettører. 

 

Friluftsleiren 

Et besøk i friluftsleiren er for mange skoler blitt et fast innslag i forbindelse med skolestarten 

på høsten. 800 personer var innom leiren, en liten nedgang fra i fjor. NRK Troms (radio) 

hadde et innslag om leiren. Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med Gibostad skole og 

Senja videregående skole når det gjelder friluftsleiren. Som følge av slitasje og skader har vi 

levert inn alle telt og lavvoer til reparasjon. 

 

Dametrim 

Dametrimmen startet opp i januar 2013. Aktiviteten har foregått i gymsalen. Tilbudet er for 

alle damer over 18 år. Mange har satt pris på tiltaket. Oppmøte har variert fra 3-16 stk.  

 

 

 



2.5 Utdanning 
HLR-kurs for badevaktene 

Brynjulf Edvardsen har deltatt på kurs i FIKS 

Alf Tore Kristoffersen og Brynjulf Edvardsen har deltatt på kurs i Klubbadmin 

 

Forslag til nøkkel LAM Lenvik Idrettsråd: 
 Min 35-40 %: barn 6-12 år, herav 10-12 % til Idrettsskoler  

(Def. idrettskoler :  http://www.idrett.no/t2.aspx?p=44194) 

 Min 45-50 %: unge 13-19 år 

 10-20 % til gruppa: 

 Barn med spesielle behov 

 Regelmessig aktivitet som ikke blir registrert innen Idrettsregistreringen 

 Lag med spesielle trener – og lederutdanningstiltak 

Rapporteringsskjema bes innarbeides i årsmeldingen: 

Tiltak Hva slags tiltak Målgruppe  Antall deltagere 

Barn med spesielle 

behov.  

Dette er tiltak som 

krever en ekstra 

tilrettelegging for 

enkelte grupper som f. 

eks. 

funksjonshemmede, 

asylsøkere, flyktninger 

og barn med 

adferdsproblematikk 

   

Regelmessig aktivitet 

som ikke blir 

registrert innen 

Idrettsregistreringen 

Dette er tiltak som må 

gjennomføres minst 5-

6 ganger og hvor antall 

deltagere pr gang i 

aldersgr. 6-12 og 13-19 

år må dokumenteres. 

Eks. friluftsleir Revet. 

Mandagsrenn 

 

Svømming 

Barn og ungdom 

 

Barn og ungdom  

60 

 

35 

Lag med spesielle 

leder - og 

lederutdanningstiltak. 

Dette er tiltak hvor lag 

tilrettelegger for 

utøvere som har ”lagt 

opp”, men som ønsker 

å være med som 

ledere/trenere. 

   



2.6 Anlegg 
 ANLEGGOVERSIKT GIBOSTAD I.F. 2013 

 

I anleggsoversikten for 2013 er det brukt samme ”mal” som for tidligere. I denne årsrapporten 

er det også tatt med hva som er gjort siste år.  

 

TYPE TILSTAND 
HVA SKAL GJØRES 

HVA ER GJORT KOSTNAD 

Grusbane fotball Mindre god Nytt toppdekke  

Gressbane fotball Mindre god   

Fotballmål  God   

El. anlegg Idrettsparken Meget god Nytt   

Salgsbod  God God  

Redskapshus/garasje God God  

Gressklipper God          God  

Vanningsanlegg Meget god   

Lagerhus God   

Merkevogn (gress og 

grus) 

God Vedlikehold  

Ski-leikanlegg Meget godt Tilløp til hopp bør bygges  Dugnad 

Egne materialer 

Lys til skileikanlegget Meget godt .  

BMX-løype God   

Løpebaner 60 meter  Er planlagt  

Grillbu Meget god   

Lysløype  Meget god   

Satsar`n God   

Hoppbakken Ikke godkjent Tårn bør rives.  Dugnad 

Tråkkemaskin  God Skiftet belter og kabelarhjul   

Snøscooter God  Større service gjennomført  

Sti fra kapellet til 

Idrettsparken 

God  Dugnad 

Parkeringsplass 

Idrettsparken 

God   

Overbygd bålplass Meget god   

Sandvolleyballbane Meget god   

Friluftsleiren God Supplering av utstyr  

  

Vi kjøpte inn nytt toppdekke til grusbanen, men bestilte feil størrelse. Dermed ble grusen for 

grov til banedekke og vi satt plutselig med 700 m
3 

grus som vi ikke hadde bruk for. Heldigvis 

var det andre i bygda som kunne benytte seg massene, i hovedsak Gibostad båtforening og 

Senja videregående skole. Simon Godtlibsen hadde forhandlet fram en god pris som nå kom 

kjøperne til gode. Et pluss for bygda, samt at vi berget pengene våre. 

  



2.7 Økonomi 
  

Ut fra dagens aktivitet er økonomien god. Dersom vi skal gjøre store investeringer i framtiden 

er det nødvendig å styrke egenkapitalen. De eksisterende sponsoravtalene gikk ut i 2012. Vi 

tegnet nye avtaler med Senja Autoservice, Salmar Nord og Bygg i Nord. Disse sammen med 

grasrotandel er viktige bidrag. For øvrig kommer inntektene fra offentlig bading, salg av 

rømmegrøt på martna’n, øvrige sponsorinntekter, medlemskontingent, treningsavgift, 

skiaktiviteter og offentlige tilskudd.  

 

 

 

2.8 Regnskap 
 
KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett Budsj.Ifjor  

       
RESULTATREGNSKAP      

       

 DriftsInntekter      

       

3000 Medlemskontingent  17 350,00 17 250,00 0 0  

3011 Salg martna  27 754,00 17 025,00 0 0  

3012 Kiosksalg fotball  6 131,00 0,00 0 0  

3013 Kiosksalg skigruppa  0,00 8 032,50 0 0  

3030 Inntekt andre arrangementer  4 535,00 2 148,00 0           0  

3040 Sponsorinntekter  31 706,00 3 400,00 0 0  

3041 Kronerulling tråkkemaskin  3 130,00 0,00 0 0  

3050 Idrettsarrangement generell  3 370,00 3 692,00 0 0  

3051 Idrettsarrangement fotball  0,00 493,00 0           0  

3052 Idrettsarrangement ski  13 389,00 4 220,00 0 0  

3400 Offentlig støtte  73 294,00 61 777,00 0 0  

3401 Annen støtte  24 128,00 31 716,00 0 0  

3406 Grasrotandelen  56 947,17 43 529,89 0 0  

3600 Leieinntekter  300,00 4 300,00 0 0  

3601 Billettsalg svømming  44 901,00 0,00 0 0  

3700 Andre driftsinntekter  38 150,00 320,00 0 0  

3703 Diverse inntekter  160,00 10 000,00 0 0  

3750 Treningsavgifter  12 130,00 9 900,00 0 0  

 Sum DriftsInntekter 357 375,17 217 803,39 0 0  

       

 DriftsKostnader      

       

4000 Deltagelse i andres stevner/turneringer  -8 600,00 -31 575,00 0 0  

4005 Dommerregninger  -5 050,00 -2 113,00 0 0  

4010 Varer for salg  -3 918,80 -3 174,50 0 0  

4030 Arrangementsutgifter andre arrangement  0,00 -7 233,51 0 0  

4031 Arrangementsutgifter martna  -9 314,00 -5 515,30 0 0  

4050 Arrangementsutgifter idrettsarrangementer  -4 089,52 -2 132,12 0 0  

5100 Møte utgifter  -204,40 0,00 0 0  

5900 Kurs/studieringer  -3 680,00 -5 000,00 0 0  

6010 Ordinære avskrivninger  -32 400,00 -38 380,00 0 0  

6320 Renovasjon, vann og avløp  -2 500,00 -2 500,00 0 0  

6340 Strøm og ved  -12 596,91 -11 828,66 0 0  

6500 Utstyr Fotball  -2 307,04 -6 644,60 0 0  

6501 Utstyr idrettsskolen  -4 000,00 -7 231,00 0 0  

6502 Utstyr ski  -1 384,00 0,00 0 0  



6503 Utstyr villmarksleir  -9 543,00 0,00 0 0  

6504 Utstyr diverse idrett  0,00 -358,96 0 0  

6540 Inventar  -450,00 0,00 0 0  

6550 Premier  -14 568,00 -3 316,00 0 0  

6560 Gaver  -500,00 6 160,00 0 0  

6600 Vedlikehold lokaler  -2 547,50 0,00 0 0  

6610 Vedlikehold idrettsparken  -61 224,03 -8 499,00 0 0  

6620 Vedlikehold tråkkemaskin  -35 726,07 -44 884,24 0 0  

6690 Vedlikehold annet  -2 245,00 -2 105,29 0 0  

6800 Kontorrekvisita  -3 514,35 -1 019,99 0 0  

6801 Trykking, kopiering, brosjyrer  -95,00 0,00 0 0  

6804 Data/EDB-kostnader  -6 538,75 -8 148,75 0 0  

6890 Andre kostnader  -6 355,00 -12 605,50 0 0  

6901 Porto  -152,00 -269,00 0 0  

7000 Drivstoff tråkkemaskin  -8 375,27 -15 200,60 0 0  

7001 Drivstoff annet  -5 657,74 0,00 0 0  

7020 Vedlikehold kjøretøy annet  -12 486,82 -1 147,50 0 0  

7100 Reiseutgifter  -4 716,80 -2 999,00 0 0  

7110 Bilgodtgjørelse  0,00 -1 303,56 0 0  

7301 Møter, tilstelninger  -940,30 0,00 0 0  

7500 Forsikringer  -5 870,00 -5 679,00 0 0  

7770 Bankgebyrer  -1 486,75 -1 495,50 0 0  

 Sum DriftsKostnader -273 037,05 -226 199,58 0 0  

       
DRIFTSRESULTAT 84 338,12 -8 396,19 0 0  

       

 Finansposter      

       

8040 Renteinntekter  13 117,62 14 701,00 0 0  

 Sum Finansposter 13 117,62 14 701,00 0 0  

       

RESULTAT FØR SKATTER 97 455,74 6 304,81 0 0  

       

 Årsoppgjørs disp, skatt      

       

 Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 0 0  

       

ÅRSRESULTAT 97 455,74 6 304,81 0 0  

 

  



KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor 

    
EIENDELER    

    

 Anleggsmidler   

    

1200 Tråkkemaskin  122147,00 
 

136 147,00 

1230 Lysløype  76108,00 84 508,00 

1240 Grillhytte  57350,00 
 

63 850,00 

1260 Snøscooter  11000,00 14 500,00 

1270 Eiendom ved idrettspark  150000,00 150 000,00 

 Sum Anleggsmidler 416605,00 449 005,00 

    

 Omløpsmidler   

    

1460 Beholdning medaljer - Turmarsj  24 342,00 24 342,00 

1461 Beholdning medaljer - Skigruppa  2 053,00 2 053,00 

1900 Kontanter  282,00 -18,00 

1920 4776.67.77100 - kapitalkonto  559655,51 434 638,89 

1921 4776.63.63233 - Hovedstyret  50565,61 36 553,17 

1922 4776.20.79638 - Anleggsutvalget  135,86 135,86 

1923 4776.63.79636 - Fotballgruppa  7968,12 9 819,44 

1924 4776.63.79644 - Skigruppa  20272,98 27 911,98 

1925 4776.63.79652 - Samarbeidslag fotball  1,00 1,00 

1929 4776.63.79660 - GIF/BUIL  16666,31 16 649,31 

 Sum Omløpsmidler 655547,39 552 086,65 

    

SUM EIENDELER 1138547,39 
 

1 001 091,65  

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

    

 Egenkapital   

    

2000 Innskutt egenkapital  1054209,27 994 786,84 

2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 84338,12 
 
 

6 304,81 

 Sum Egenkapital  1 001 091,65 

    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1138547,39 
 

1 001 091,65  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Kontingent 
Det foreslås følgende endringer: 

Barn økes fra kr 75,00 til kr 100,00 

Voksne økes fra 125,00 til kr 150.00 

Familie økes fra kr 325,00 til kr 400,- 

 

Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.2015 

 

 

2.9 Innkomne forslag 

a. På forrige årsmøte ble det opprettet en komitè som skulle se på mulighetene for å 

bygge hall. Etter en tids arbeid mistet komitèen interessen og avsluttet arbeidet. Styret 

foreslår at denne saken er avsluttet. 

 

 

b. Behovet for kunstgressbane melder seg med full tyngde. Skal vi kunne gi våre spillere 

et optimalt tilbud anser styret det som nødvendig å begynne arbeidet med en 

kunstgressbane. Styret får fullmakt å finne personer som kan arbeide for en 

kunstgressbane. Innen to år skal gruppa legge fram sitt arbeid. Følgende oppgaver skal 

besvares: 

 Innarbeidelse i reguleringsplanen 

 Prosjektering 

 Byggekostnader  

 Finansieringsplan 

 Årlige driftsutgifter og hvordan disse skal finansieres (når banen er ferdig) 

 

 

3.0 Budsjett 
KtoNr KontoNavn 2013 Budsjett 2014  

     
Budsjett    

 DriftsInntekter      

       

3000 Medlemskontingent  17 350,00 18000,00    

3011 Salg martna  27 754,00 28000,00    

3012 Kiosksalg fotball  6 131,00 5000,00    

3013 Kiosksalg skigruppa  0,00 4000,00    

3030 Inntekt andre arrangementer  4 535,00 5000,00 
00 

   

3040 Sponsorinntekter  31 706,00 25000,00    

3041 Kronerulling tråkkemaskin  3 130,00 7000,00    

3050 Idrettsarrangement generell  3 370,00 4000,00    

3051 Idrettsarrangement fotball  0,00 1000,00    

3052 Idrettsarrangement ski  13 389,00 15000,00    

3400 Offentlig støtte  73 294,00 40000,00    

3401 Annen støtte  24 128,00 20000,00    

3406 Grasrotandelen  56 947,17 57000,00    

3600 Leieinntekter  300,00 300,00    

3601 Billettsalg svømming  44 901,00 22000,00    

3700 Andre driftsinntekter  38 150,00 30000,00    

3703 Diverse inntekter  160,00 500,00    

3750 Treningsavgifter  12 130,00 10000,00    

 Sum DriftsInntekter 357 375,17 291800,00 
 

   

       



 DriftsKostnader      

       

4000 Deltagelse i andres stevner/turneringer  8 600,00 10000,00    

4005 Dommerregninger  5 050,00 5000,00    

4010 Varer for salg  3 918,80 4000,00    

4030 Arrangementsutgifter andre arrangement  0,00 5000,00    

4031 Arrangementsutgifter martna  9 314,00 10000,00    

4050 Arrangementsutgifter idrettsarrangementer  4 089,52 5000,00    

5100 Møte utgifter  204,40 500,00    

5900 Kurs/studieringer  3 680,00 10000,00    

6010 Ordinære avskrivninger  32 400,00 33000,00    

6320 Renovasjon, vann og avløp  2 500,00 2500,00    

6340 Strøm og ved  12 596,91 14000,00    

6500 Utstyr fotball  2 307,04 5000,00    

6501 Utstyr idrettsskolen  4 000,00 10000,00    

6502 Utstyr ski  1 384,00 1000,00    

6503 Utstyr villmarksleir  9 543,00 15000,00    

6504 Utstyr diverse idrett  0,00 1000,00    

6540 Inventar  450,00 1000,00    

6550 Premier  14 568,00 10000,00    

6560 Gaver  500,00 2000,00    

6600 Vedlikehold lokaler  2 547,50 5000,00    

6610 Vedlikehold idrettsparken  61 224,03 10000,00    

6620 Vedlikehold tråkkemaskin  35 726,07 18000,00    

6690 Vedlikehold annet  2 245,00 3000,00    

6800 Kontorrekvisita  3 514,35 5000,00    

6801 Trykking, kopiering, brosjyrer  95,00 1000,00    

6804 Data/EDB-kostnader  6 538,75 7000,00    

6890 Andre kostnader  6 355,00 7000,00    

6901 Porto  152,00 300,00    

7000 Drivstoff tråkkemaskin  8 375,27 25000.00    

7001 Drivstoff annet  5 657,74 6000,00    

7020 Vedlikehold kjøretøy annet  12 486,82 10000,00    

7100 Reiseutgifter  4 716,80 5000,00    

7110 Bilgodtgjørelse  0,00 1000.00    

7301 Møter, tilstelninger  940,30 1000,00    

7500 Forsikringer  5 870,00 6000,00    

7770 Bankgebyrer  1 486,75 1500,00    

 Sum DriftsKostnader 273 037,05 255800,00    

       

DRIFTSRESULTAT 84 338,12 36000,00    

       

 Finansposter      

       

8040 Renteinntekter  13 117,62 14000,00 
 

   

 Sum Finansposter 13 117,62 14000,00    

       
RESULTAT FØR SKATTER 97 455,74 50000,00    

       

 Årsoppgjørs disp, skatt      

       

 Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00    

       
ÅRSRESULTAT 97 455,74 50000,00    
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Organisasjonsplan 

Gibostad IF  



Valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte i Gibostad IF 2014 
 

Hovedstyre: 

Leder: Brynjulf Edvardsen    2014 

Nestleder: Emilie Godtlibsen   2014 

 

Styremedlemmer: 

 Krister Jensen (anlegg)   2014/2015 

 Cecilie Godtlibsen (idrettsskole)  2014/2015 

 Jan Hugo Richardsen    2014 

 Trine-Lise Fredriksen (ski)   2014/2015 

 Allan Flakstad (basseng)   2013/2014 (ikke på valg) 

 Alf-Tore Kristoffersen (fotball)  2014/2015 

 

Varamedlemmer: 

 Rebecca Jørgensen    2013/2014 (ikke på valg) 

 Leif Erik Jensen    2014/2015 

 

To representanter til HGFB samarbeidet (administrativt): 

 Brynjulf Edvardsen    2014 

 Alf-Tore Kristoffersen   2014/2015 

 

Skigruppa: 

 Trine-Lise Fredriksen    2014/2015 

 Christin Hansen    2014/2015 

 Torstein Lorentsen    2014/2015 

 Bjynjar Winje     2013/2014 (ikke på valg) 

 

Idrettsskolen: 

 Emilie Godtlibsen    2013/2014 (ikke på valg) 

 Cecilie Godtlibsen    2013/2014 (ikke på valg) 

 Marita Kramvik    2014/2015 

 

Revisor: 

 Thor Malnes     2013/2014 (ikke på valg) 

 Sverre Helgesen    2014/2015 

 

Styret foreslår følgende valgkomite: 

 Hilde Iversen     2013/2014 (ikke på valg) 

 Eivind Johansen    2014/2015 

 May Iren Mortensen    2014/2015 

 

 


