STYRETS ÅRSBERETNING 2019
Styret har bestått av:
Verv
Leder (arbeidsutvalget)
Nestleder (arbeidsutvalget)
Medlem (arbeidsutvalget)
Leder Fotball
Leder Håndball
Leder Friidrett
Leder Ski
Leder Amerikansk Fotball

Navn
Arne-Morten Knutsen
May Britt Sørgård
Espen Mjøen
Liv Tørring
Anja Juul Tormodsgaard
Otto Gullesen
Jon Bjarne Onsøien
Scott Boer

Møter
Det er gjennomført 8 møter i løpet av perioden, og behandlet 57 saker.
Det har blitt gjennomført vekselsvis arbeidsutvalgsmøter og hovedstyremøter med god
oppslutning fra gruppene.
Det har blitt gjennomført et sportslig møte med trenere og ledere fra undergruppene. Møtet
hadde god oppslutning med 33 deltakere. Hensikten med møtet var å sette i gang en prosess
hvor kubben involveres i stor grad sik at barna blir lengst mulig i Gjerpen.
Viktige saker
Foruten de vanlige driftsoppgavene har vi prioritert følgende oppgaver:
1. Opprettelse av Sportslig utvalg
2. Samme utstyrsleverandør slik at Gjerpen fremstår som en enhetlig organisasjon og
barn kan bruke bekledning på tvers av aktivitet. Etter en prosess i foreningen falt
valget på Umbro (Friidrett og Ski har fått tillatelse til å fortsette å bruke Trimtex)
3. Opprettelse av Amerikansk fotball som ny aktivitet
4. Opprettelse av Sportmix, lavterskel ukentlig aktivitet for 13-16 åringer
5. Jobbe aktivt med å få opp aktivitet på anlegg og klubbhus
6. Ansettelse av daglig leder i 40% stilling

Økonomi:
Gjerpen IF kjøper regnskapstjenester fra Rising Regnskapsbyrå og er svært fornøyd med
tjenesten de leverer.
Resutatregnskapet for hele Gjerpen IF inkludert undergruppene er gjort opp med et resultat
på kr. 220.791,- Resultatregnskapet for Gjerpen IF uten undergrupper er på kr. 108.056,Gjerpen IF har et anleggslån på kr. 16.325.766,- Lånet fikk tilskudd fra tippemidlene på kr.
6.516.000,- i desember 2019. Det gikk rett til nedbetaling av lån i januar 2020. Det forventes
MVA refusjon anlegg på kr. 3.546.038,- i 2020. Det vil også komme inn tilskudd fra Skien
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kommune. Lånet forventes å være nede i rundt 5 millioner i løpet av 2020.
Rentekostnaden på lånet i 2019 var på kr. 615.824,-

Aktiviteter
Totalt sett har Gjerpen IF 695 medlemmer registrert i Klubbadmin som er idrettens eget
medlemssystem. For 2018 var det 786 registrerte medlemmer i Gjerpen IF, men ikke alle var
da lagt inn i Klubbadmin. Registrert tall fra 2018 skilte ikke mellom betalende og ikke
betalende medlemmer. Gjerpen IF praktiserer gratis medlemskap for 6- åringer og i tillegg er
ikke deltakere i amerikansk fotball lagt inn. Antall medlemmer betalende og ikke betalende
vil derfor være rundt 750 personer.
Oversikt over medlemmer pr gruppe i Klubbadmin
•
•
•
•
•
•
•

Håndball:
Fotball :
Friidrett:
Knøtte:
Ski:
Amerikansk Fotball
Volleyball:

215
228
91
12 (ligger ikke i klubbadmin for 2019)
12
20 (ligger ikke i klubbadmin for 2019)
2

I tillegg har vi 147 medlemmer direkte i Gjerpen Idrettsforening
Det er i all hovedsak stor aktivitet i gruppene, med deltakelse i en rekke stevner og serie for
de aktuelle gruppene/lagene.
Gjerpen IF har søkt og fått tildelt midler til inkludering i idrettslag for vår Sportmix aktivitet.
Vi har i denne gruppen lagt inn ressurser for å få med deltakere med innvandrerbakgrunn.
Det henvises til gruppenes årsberetninger for nærmere informasjon.
Stor takk!
Det er mange som bidrar slik at Gjerpen Idrettsforening eksisterer og utvikler seg. Styret vil
rette en ekstra takk til alle som bidrar til at Gjerpen er et godt sted å være for store og små.
Skien 2.mars 2020

Arne-Morten Knutsen

May Britt Sørgård

Espen Mjøen
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Årsberetning Gjerpen fotball

Organisering av Gjerpen Fotball
Det ble ikke valgt leder av fotballstyret på gruppas årsmøte. Det tok tid før styret fikk på
plass en leder, nestleder og sekretær.
I 2019 har vi forsøkt en annen organisering av ledergruppa. Alle årstrinn ble oppfordret til å
stille med 1 representant til styremøter. Måten å arbeide på, fungerte i varierende grad.
Midtveis i året, organiserte vi styremøtene til annenhvert møte for alle representantene og
annenhvert for en mindre gruppe. Den mindre gruppen har bestått av leder, nestleder,
økonomiansvarlig, sekretær, kvalitetsklubbansvarlig og sportslig ansvarlig. Det har blitt bytte
av ulike roller underveis i året, enkelte roller har i perioder stått tomme og noen av
medlemmene har trukket seg fra styrevervet i løpet av 2019.
Følgende roller var besatt per 31.12.19:
• Liv Tørring, leder
• Anne Ringstad, nestleder og kasserer
• Jostein Tveit, sekretær,
• Thor Arnold Nomme, kvalitetsklubbansvarlig
• Marcus Sandholmen, sportslig ansvarlig
• Gro Drage Evjen, sportslig ansvarlig
• Veronica Dahl, dugnadsleder Ibsenhuset.

Møteaktivitet
I 2019 har det vært avholdt 10 styremøter.
Dugnader
Dugnader er vår viktigste inntektskilde. Dette er med på å dekke løpende utgifter, og
nødvendig utstyr.
Alle verv i Gjerpen Fotball er basert på frivillighet. Alle trenere, styrerepresentanter og
øvrige ressurspersoner gjør en kjempeinnsats for barn og unge på Gjerpen.
I 2019 gjennomførte vi to toalett/kjøkkenrull-dugnader, Ibsenhusvakter samt julelotteri.
Dette gir oss i omtrent 278 000,- i overskudd.
Utover dette har veldig mange bidratt med dugnad i form av åpen kiosk på kampkvelder.
Status økonomi
Regnskapet viser et resultat på kr 2836,Innestående bankinnskudd/kontanter pr 31.12.2019 er kr 188 851,-
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Medlemmer/lag
Følgende lag har spilt 11-fotball:
Old bøys, A-lag Herre og juniorlag (2 lag)
Ungdomsfotball:
J 2006/07, G 2006
Barnefotball:
G 2007, G 2008, J2009/10, G 2009, G 2010, J 2011. G 2011, J 2012, G 2012, J/G 2013
Sportslige prestasjoner
Vi har i 2019 hatt 190 registrerte medlemmer fordelt på 23 spillergrupper. Alle lag har spilt
seriefotball for Gjerpen i år. Det har ikke vært fokus på deltakelse på felles-cuper i 2019
Rekruttering
Det jobbes aktivt med rekruttering. Alle 6 åringer som begynte ved Gjerpen barneskole
høsten 2019, fikk invitasjon/tilbud om å spille fotball i regi Gjerpen Fotball. Dette resulterte i
15 aktive jenter og gutter per 31.12.19
Kvalitetsklubb
Fotballgruppa søkte i 2019 om å bli kvalitetsklubb. Det er fortsatt en lang vei å gå for å nå
kriteriene for trinn 1, men det jobbes aktivt med kvalitetsheving. Telemark Fotballkrets
bistår med veiledning i dette arbeidet. Kvalitetsklubb har mange roller og verv som må fylles,
det har vært utfordrende å finne personer som ikke allerede har andre store oppgaver i
fotballen, til kvalitetsklubbrollene.
Investering
Anlegget vårt er i 2019 blitt oppgradert med 2 fotballvant for spilling på treerbane. Det er
lagt ned et betydelig arbeid i dette, både før og etter at de kom på plass. Det gjelder
innhenting av pristilbud, evaluering og vurdering av kvalitet på utstyret og søknader om
økonomisk bistand.
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Årsberetning for Gjerpen friidrett 2019
Gruppestyret 2019
Leder: Otto Gullesen
Nestleder: Vibeke Bråthen
Nestleder: Aasne Olden
Kasserer: Ove Tufte
Sekretær: Tor Sanderød
Styremedlem: Svein Stranddal
Styremedlem: Øyvind Hylleseth
Valgkomite: Gudmund Simonsen og Torunn Holtan
Representant til Stadion styre: Jan Voie
Materialforvalter: Aasne Olden
Representasjon: Bendik Dale er Medlem i serie, rekord og statistikkutvalget og
hederskomiteen i Telemark Friidrettskrets.
Styreaktivitet:
Det har vært avviklet 3 styremøter i år.
Det har vært avholdt diverse arbeidsmøter i forbindelse med våre
løpsarrangementer/sosiale aktiviteter.
Idrettslige aktiviteter:
Arrangør av Børsjesjø rundt, Svanstulløpet, Byløpet og Nyttårstrimmen.
To fellestreninger i uka. En fra klubbhuset vårt.
Ingen banestevner arrangert i år.
Stor deltakelse i gate/landeveis/skogsløp både nasjonalt og internasjonalt.
Flere av våre veteranutøvere hevder seg i Norgeseliten.
Medlemmer:
Vi var 70 medlemmer pr. 31/12-19. En reduksjon på 7 ifra i fjor.
I 2019 ble det opprettet en barne/ungdomsgruppe med ca. 20
medlemmer. Her er det lønnede instruktører.
Anlegg:
Nytt anlegg har for det meste kommet ungdomsavdelingen til gode.
Økonomi:
Gode inntekter på våre trimløp.
Regnskapet viser for 2019 et underskudd på kr.7640,56

5/3-20 Tor Sanderød - Sekretær

«Flest mulig, lengst mulig»

Årsberetning for Gjerpen skigruppe 2019
Styret har bestått av:
Leder:
Nestl./ sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Valgkomite:

Jon Bjarne Onsøien
Ola D. Strande
Heidi Mustvedt- Pluss
Bjørn Vidar Aasland
Odin Langslet

Møter:
Det har i perioden blitt avholdt tre styremøter; ett årsmøte, og to møter for å hovedsakelig
planlegge Svanstulrennet 2019 og 2020. På møtene har blant annet følgende blitt tatt opp:
- Konkurransedresser: Trimtex har klargjort et design for oss med Gjerpenfarger og logo, og
noen løpere har bestilt nye dresser i 2020
- Snøscooter: Skigruppa har i 2019 anskaffet ny snøscooter
Arrangementer 2019:
Svanstulrennet ble arrangert 23.02 med totalt 66 startende. Vellykket arrangement.
Medlemmer:
Skigruppa har i 2019 bestått av 12 medlemmer
Dugnader
Deler av Gjerpenløypa har blitt ryddet og vedlikeholdt.
Økonomi:
Kjøp av snøscooter har vært en nyttig investering for skigruppa. Se egen årsrapport fra
kasserer
Jon Bjarne Onsøien
leder
Ola D. Strande
sekretær
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Årsberetning for Amerikansk Fotball 2019

Årsmøtet i Gjerpen IF i 2019, vedtok å opprette Amerikansk fotball som en egen aktivitet i
Gjerpen IF.
Amerikansk Fotball startet treninger på gamle Gjerpen Kunstgressbane våren 2019. Vi trener
2 ganger i uka og teller på det meste rundt 20 spillere. Aldersspennet er fra xx år til xx år.
Vi jobber med å bygge en langsiktig organisasjon. Gruppen ble opptatt som medlem i Norges
Amerikanske Idrettsforbund i 2019 under navnet Gjerpen AFK – Grenland Giants
Våre mål for 2020 er å bygge opp vår økonomi. Vi har søkt om tilskudd gjennom lokale
virksomheter, men opererer samtidig ut ifra at vi ikke får tilsagn. I mellomtiden er vi
selvfinansierte i den forstand at medlemmene betaler for eget utstyr og deltakeravgifter i
konkurranser.
Ved deltakelse i konkurranser vil derfor utgiftene bli fordelt mellom spillerne. Vi vil være
selvfinansierte inntil tilskudd kommer på plass. Vi jobber aktivt med å finne lokale bedrifter
som ønsker å sponse oss for turneringsaktivitet som vil koste minst 50.000,- kroner.
Avhengig av hvor mye penger som kommer inn vil vi jobbe med å forbedre utstyret vårt.
For tiden er vi i en oppbyggingsfase og jobber i et lengre perspektiv.
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