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Innledning
Gulset IF er et fleridrettslag som ledes av et valgt styre. Gulset idrettsforening sine lover
følger Norges idrettsforbund sin lovnorm.
Idrettsforeningen er medlem i Norges idrettsforbund og er for tiden tilknyttet følgende
særforbund:
Fotballforbundet (fotballgruppa)
Håndballforbundet (håndballgruppa)
Skiforbundet (skigruppa)
Gymnastikk- og turnforbundet (turngruppa)
Friidrettsforbundet (skigruppa ivaretar friidretten)
Norges tumarsjforbund
I tillegg har Gulset IF egen gruppe for turmarsj og en seniorgruppe.
Gruppene representerer også i hovedstyret, vanligvis med sine ledere eller en annen fast
representant. Det øvrige gruppestyret fungerer som vararepresentanter til representanten.

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Gulset idrettsforening
Stiftet: 14/7-1935
Idrett: Fotball, Håndball, Ski, Turn, Turmarsj, Volleyball
Postadresse: po.boks 1877, Gulset, 3703 Skien
E-postadresse: hovedpost@gulsetif.no
Bankkonto: 2610 19 67475
Bankforbindelse: Sparebank1 Telemark
Internettadresse: gulsetif.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 979476345
Anleggsadresse: Gulsetringen 159
Telefon:
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og parolympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Telemark idrettskrets
Registrert tilknytning til Skien idrettsråd
Registrert tilknytning til
Norges fotballforbund
Norges håndballforbund
Norges skiforbund
Norges gymnastikk- og turnforbund
Norges friidrettsforbund
Norges turmarsforbund
Registrert tilknytning til Telemark idrettskrets
Klubbnummer i NIFs medlemsregister:
Årsmøtemåned: Innen april
Styret skal registreres i Brønnøysund-registeret etter hvert årsmøte der det er gjort endringer i
styresammensetningen.
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Historikk – sammendrag
Stiftelsen
Anker Bøe var en av initiativtakerne til dannelsen av Gulset Ballklubb som var navnet på
foreningen fram til 1978.
Det var en flokk gutter i Gulset / Strømdal-området som i 1935 ønsket å stifte en fotballklubb.
Anker Bøe som den gangen var 19 år, fikk sammenkalt noen voksne til et møte med tanke på
å stifte en klubb. Møtet ble holdt på Strømdal skole.
Gulset Ballklubb ble dermed stiftet. Datoen var 14/7-1935. Kjøpmann Otto Pedersen ble
valgt til formann. På denne tiden var det to mindre fotballklubber i området. Det var Strøm,
som hørte hjemme på Strømdal, og Kvikk på Gulset. Begge klubbene gikk inn i Gulset
Ballklubb.

Aktivitet
Den første nye gruppa som kom til i Gulset Ballklubb var Håndballgruppa, den blir første
gang nevnt i protokoller i 1947 , og fikk stor fremgang i femtiårene og hadde flere lag med i
serien. Den driftige leder for gruppa var Kåre Bøe.
I syttiårene ble det bygget voldsomt på Gulset og behovet for et allsidig idrettstilbud oppstod.
I 1978, på årsmøtet i Gulset Ballklubb, ble det vedtatt og gå over til et fleridrettslag med
følgende grupper: fotball, håndball, ski, turn og trim og turmarsj. Navnet på laget skulle være
Gulset Idrettsforening.
I 1981 ble arbeidet med barneidretten påbegynt noe som endte opp med en barneidrettskole på
Gulset i GIF's regi. Drivkraften bak dette var Åse Beate Svendsen. Heidi Halvorsen dro også
dette lasset i mange år. Hun bidro sterkt til idrettskolens vekst i hele regionen og kanskje også
nasjonalt.
På ekstraordinært årsmøte 27.april 1984 ble det vedtatt å legge ned Skigruppa og opprette en
Langrennsgruppe og en Alpingruppe. Alpingruppa's første formann ble Øyvind Andersen.
Foreningen bestod da av følgende grupper: Alpin, Fotball, Friidrett, Handball, Langrenn,
Turmarsj og Turn.

Anlegg
Etter at klubben var stiftet i 1935 fikk klubben et areal på Kollmyr, vederlagsfritt, av Thomas
Strømdal der de kunne bygge sin egen bane. Banen ble bygget på dugnad, noe som tok lang
tid. I mellomtiden spilte Gulset sine hjemmekamper på Ynglingebanen på Nordre Falkum.
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Under krigen ble fotballaktiviteten lagt på is, og det ble dyrket poteter på Kollmyrbanen av
folket i området.
På slutten av syttiåra ble det bygget et klubhus ved Kollmyr banen. Her holdt foreningen sine
møter og samlinger gjennom mange år, helt til huset brant opp i juli 2006.
Lysløypa på Gulset ble laget på 80-tallet, etter initiativ fra interesserte med utgangspunkt i
idrettslaget. Lysløypekomiteen ble dannet. Denne dugnadsgjengen har fortsatt å arbeide med
lysløypa gjennom alle år.
10. sept 1983 ble Gulset stadion åpnet av ordfører Halvor Aas. Her var det da en ny gressbane
og friidrettsstadion. Klubben hadde etter dette 2 fotballbaner. Etter hvert som
fotballaktiviteten økte kom det ønske om å kunne trene også om vinteren. Den gamle banen
var veldig dårlig, og den lå lavt i terrenget og ble av og til oversvømt av Kollmyrbekkken.
Banen ble derfor løftet og fikk kunstgressdekke. Året er 2000. Siden, i 2012, er enda en
kunstgressbane bygget. Fotballaktiviteten har økt, og banekapasiteten er nå slik at videre
vekst er mulig.
Klubbhuset brant ned til grunnen i juli 2006. Nytt klubbhus er nå bygget, like nord for der det
gamle stod. Det er bygget med større garderobekapasitet og lokaler som er en stor
idrettsforening verdig. På loftet blir det både møterom, klubbrom og 4 kontorer.
.Idrettslagets

formål

Skape positive idrettsaktiviteter som gir barn, ungdom og voksne glede og fellesskap.
Utvikle fritidsaktiviteter som spesielt engasjerer ungdom med og uten idrettsbakgrunn.
Utvikle idrettsanlegg for mangfoldig (idretts)aktivitet i regi av klubb, skole og SFO.
Gjennom nært samarbeid med skole og SFO, utvikle et bredt utvalg av fysiske aktiviteter i
”skoletiden” som deretter gjør det naturlig for barna å fortsette med aktiviteter i GIF.
Utvikle rutiner som ”fanger opp” barn og ungdom som faller utenfor miljøet på lag /
treningsgrupper.
Gjennom holdninger og aktiviteter skal GIF utvikle seg til en attraktiv samarbeidspartner for
organisasjoner og næringsliv.
Gjennom positive aktiviteter for ulike aldersgrupper skal GIF skape interesse for å engasjere
seg som tillitsvalgt i klubben.
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Visjon
”Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF bedre oppvekstmiljøet for barn og
ungdom på Gulset.”

Verdigrunnlaget
Trygghet
Trivsel
Mangfold
Fair play

Virksomhetsideen
Gulset idrettsforening skal være hovedaktør for bredde- og konkurranseidrett på Gulset
innenfor de til enhver tid aktive idrettsgrupper som foreningen har opptatt. Aktiviteten skal
kjennetegnes av lagånd, solidaritet og at alle blir tatt hensyn til, uavhengig av kvalifikasjoner.
Der det er formålstjenelig kan samarbeid med andre klubber innledes for å opprettholde
aktivitet eller bedre kvaliteten på aktiviteten.
Gulset idrettsforening eier et relativt stort idrettsanlegg med ski-stadion og lysløype rundt i
Gulsetmarka, 2 kunstgressbaner og en gressbane for fotball med friidrettsanlegg rundt. I
tillegg er nytt klubbhus under bygging. Hovedforeningen står som eier av anleggene, men
driftsansvaret er i stor grad overlatt gruppene. Klubben har drifts- og leieavtale med
fotballgruppa ift. fotballanleggene.

Handlingsplan
En handlingsplan kan være over flere år eller over kortere perioder. Her setter en inn
konkrete oppgaver klubben vil jobbe med, beskriver hvordan en skal utføre oppgaven og hvem
som har ansvaret for at oppgaven skal utføres. Setter en tidsfrist så vil det være mer press på
å få oppgaven gjort. Handlingsplanen er en måte som styret kan vise årsmøtet(medlemmene)
hva de har gjort i løpet av året.
En kan også legge inn spesifikk inne aktuelle tema som organisasjon, trenere, arrangement,
anlegg osv.
Kortsiktig handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Tidsfrist
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Handlingsplan langsiktig
Hovedmål
Hovedmålene er hva klubben ønsker å oppnå i løpet av 4-5 år en har ofte 4-5 mål.
Har en undergrupper kan en også ha mål for disse også.

Delmål
Ut fra hovedmålet og innsatsområdene lages delmål som beskriver forventede resultater i framtiden.

Virkemiddel
Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers
innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål.
Virkemidlene kan tilhøre et eller flere mål
Eksempel:
Hovedmål
……… skal være den mest fremgangsrike klubben i kommunen
Delmål
Skal de neste 5 årene øke medlemsantallet med 10% hvert år.
Skal være åpen for alle og drive med idrett for alle
Skal ikke spesialisere utøver før de er 12 år.
Virkemiddel:
Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer
Få hjemmesiden opp og gå
Jobbe mot innaktive voksne, barn og innvandrere
Melde klubben inn i idrettskolen for å få et variert tilbud.
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Idrettsforeningens

Organisasjon
ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Styremedlem m. ansvar for klubbhus
Styremedlem m. ansvar for medlemsregister

Hederskomitè
Leder + 2 medlemmer
Sponsorkomitè
Økonomiansv + 4 - 5
medlemmer

Valgkomité
Leder – velges på årsmøtet
1 Medlem fra hver av
gruppene (utpekes av
gruppenes årsmøte)

Revisor
1. reviso
2 .revisor

Idrettsmerkeutvalg
4 medlemmer

Fotball

Håndball

Turn /
barneidrett

Ski og
friidrett

Turmarsj

Senior

Merknad:
Hovedstyret:

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd,
utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3
medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7
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Styrets funksjon og sammensetning
Leder – velges for ett år av gangen
Nestleder – velges for 2 år av gangen
Økonomiansvarlig – velges for 2 år om gangen
Sekretær - velges for 2 år om gangen
Styremedlem med ansvar for klubbhuset - velges for 2 år om gangen
Styremedlem med ansvar for medlemskontingent - velges for 2 år om gangen
Styret holder møter etter behov, og normalt ca. hver måned.
Til styremøtene innkalles også èn fast representant fra hver gruppe, vanligvis leder.
Styret skal







Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid,
budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for
idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i
klubben
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter
plan og godkjent budsjett
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det
anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at
spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.
Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver:
Leder






er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale
aktivitet
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
anviser utbetalinger sammen med kasserer
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som
har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede
instanser innen gitte frister.

Nestleder




fungere som leder under lederens fravær, og bør derfor være valgt med
henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
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Sekretær







føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
lage møteplan i samarbeid med styret og distribuerer denne til alle
styremedlemmer.
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til WEB-ansvarlig
Oppdatere WEB-siden
Kioskansvarlig.

Økonomiansvarlig






Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
anviser utbetalinger sammen med leder.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp
denne
sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til
årsmøtet.

Klubbhusansvarlig



hovedansvar for drift av klubbhuset
administrere utleie

Ansvarlig for medlemsregister



Hovedansvar for å holde medlemsregisteret oppdatert
Hovedansvar for å innkreve medlemskontingent.

Revisorer




Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar
med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om
organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar
med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004

Valgkomité
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for
personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye
styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.
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Valgkomiteen i Gulset IF består av en representant fra hver av gruppene.
Representanten velges på gruppenes årsmøter. Leder velges på hovedforeningens
årsmøte.
Valgkomiteen plikter:
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater
for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har
kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som
kommer til å bli foreslått,
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for
påtenkte oppdrag,
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.

Grupper
Idrettsforeningens ulike sportslige grupper har møteplikt på styremøtene i
hovedforeningen, mens seniorgruppa har møterett. Alle grupper skal ha valgt en fast
representant, vanligvis leder, og de øvrige styremedlemmene er vararepresentanter.
Det er viktig at alle gruppene er representert, da den sportslige aktiviteten jo er det
viktigste i en idrettsforening, og denne ledes av gruppestyrene.
Fotballgruppa
- Har eget styre som velges på fotballgruppas årsmøte. (min. leder,
nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter og sportslig ansvarlig)
- Fører eget regnskap som revisorgodkjennes ved hvert årsskifte
- Er tildelt ansvaret for å organisere fotballaktiviteten i klubben
- Skal, gjennom avtale med hovedforeningen, drifte klubbens fotballanlegg
- Skal rapportere til hovedforeningens årsmøte gruppas drift, regnskap,
budsjett osv. gjennom en egen årsrapport som leveres hovedstyre min.
1 mnd før hovedforeningens årsmøte.
- Har møteplikt med èn representant, normalt leder, i hovedforeningens
styre.
Håndballgruppa
- Har eget styre som velges på håndallgruppas årsmøte. (min. leder,
nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter og sportslig ansvarlig)
- Fører eget regnskap som revisorgodkjennes ved hvert årsskifte
- Er tildelt ansvaret for å organisere håndballaktiviteten i klubben
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-

-

Skal rapportere til hovedforeningens årsmøte gruppas drift, regnskap,
budsjett osv. gjennom en egen årsrapport som leveres hovedstyre min.
1 mnd før hovedforeningens årsmøte.
Har møteplikt med èn representant, normalt leder, i hovedforeningens
styre.

Turngruppa
- Har eget styre som velges på turngruppas årsmøte. (min. leder,
nestleder, kasserer, sekretær)
- Fører eget regnskap som revisorgodkjennes ved hvert årsskifte
- Er tildelt ansvaret for å organisere gymnastikk-, turn-aktiviteten og
barneidretts-aktiviteten i klubben
- Skal rapportere til hovedforeningens årsmøte gruppas drift, regnskap,
budsjett osv. gjennom en egen årsrapport som leveres hovedstyre min.
1 mnd før hovedforeningens årsmøte.
- Har møteplikt med èn representant, normalt leder, i hovedforeningens
styre.
Skigruppa
-

-

-

Har eget styre som velges på skigruppas årsmøte. (min. leder,
nestleder, kasserer, sekretær, lysløypekomitè )
Fører eget regnskap som revisorgodkjennes ved hvert årsskifte
Er tildelt ansvaret for å organisere skiaktiviteten i klubben gjennom
egen virksomhet og gjennom samarbeid i Skien ski.
Er tildelt ansvaret for friidrett, og rapporterer aktiviteten her til
hovedforeningens årsmøte. Friidrett og ski kjører felles regnskap og
budsjett.
Holder lysløypa ved like gjennom egen innsats og samarbeid med
Skien kommune.
Skal rapportere til hovedforeningens årsmøte gruppas drift, regnskap,
budsjett osv. gjennom en egen årsrapport som leveres hovedstyre min.
1 mnd før hovedforeningens årsmøte.
Har møteplikt med èn representant, normalt leder, i hovedforeningens
styre.

Seniorgruppa
- Har eget styre som velges på seniorgruppas årsmøte. (min. leder og
kasserer)
- Fører eget regnskap som revisorgodkjennes ved hvert årsskifte
Er tildelt ansvaret for å organisere aktiviteten i seniorgruppa som i
hovedsak består av sosiale tilstelninger for tidligere aktive i foreningen.
- Skal rapportere til hovedforeningens årsmøte gruppas drift, regnskap,
budsjett osv. gjennom en egen årsrapport som leveres hovedstyre min.
1 mnd før hovedforeningens årsmøte.
- Har møterett med èn representant, normalt leder, i hovedforeningens
styre.
- Seniorgruppa bør bidra i klubbens aktiviteter, der det er formålstjenlig,
på en slik måte at de er med på å skape et godt miljø i klubben. Dette
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kan skje ved å bidra i andres aktiviteter eller dugnader, eller ta eget
initiativ til aktivitet som fremmer klubbens interesser.

Gruppenes rettigheter og plikter
Rettigheter
Gruppene kan kreve inn treningskontingenter og kontingent for annen aktivitet fra
sine medlemmer/brukere. Kontingentene godkjennes på gruppenes årsmøter og
kreves inn av gruppens økonomiansvarlige.
Gruppene kan på eget initiativ sette i gang egne inntektsbring ende tiltak for å styrke
inntektene i gruppen. Alle slike aktiviteter skal godkjennes av hovedstyret. Det er
viktig å følge klubbens og NIF sine etiske retningslinjer i slike tilfeller.
Gruppen blir tildelt midler fra lokale aktivitetsmidler (faste fordelingsregler gitt av
idrettskretsen) og sponsormidler (etter en vedtatt fordelingsnøkkel).
Gruppene kan søke hovedforeningen om tilskudd til kompetansegivende kurs som
bidrar positivt til gruppens aktivitet.

Plikter
Gruppene må stille med hall- og kioskvakter i Gulsethallen utfra en fordelingsnøkkel
som baserer seg på antall registrerte medlemmer i idrettsregistreringen. Normalt skal
klubben stille med 2 personer hver kveld fra 17:00 til 22:15. Lørdag og søndag
gjelder varierende klokkeslett.
Hall-dugnaden er den største inntektskilden til hovedforeningen og grunnlaget som
gjør oss i stand til å bygge og drifte klubbhuset vårt.
Seniorgruppa og turmarsjgruppa er fritatt fra denne aktiviteten pga. lavt medlemstall.
Selv om gruppene har en ”fristilt” økonomi, så er det hovedforeningens årsmøte som
skal godkjenne regnskap og budsjett. Gruppenes økonomi settes inn i
hovedforeningens for å vise total aktivitet i klubben. Hovedforeningen kan legge ned
veto mot unormal pengebruk da alle gruppene er solidarisk ansvarlig for klubbens
økonomi.
Dersom en gruppe oppløses, tilfaller gruppens eiendeler og øvrige aktiva, klubben.
Dersom et lag oppløses, tilfaller lagets eiendeler, og øvrige aktiva, gruppen som
organiserer aktiviteten.

Utvalg i lag/klubb
Idrettsmerkeutvalg
- Består av 4 medlemmer
- De arrangerer et årlig arrangement for de som ønsker å ta
idrettsmerket.
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Hederskomitè
- Består av 3 medlemmer som velges på årsmøtet.
- De vurderer innkommende forslag til sølvmerke og til
gullmerke/æresmedlemskap i klubben ut fra vedtatte statutter.
Sponsorkomitè
- Består av en representant for hver av gruppene fotball, håndball, ski, og
turn i tillegg til hovedforeningens økonomiansvarlige.
- Kan ta opp personer som ikke er medlemmer, men som av andre
grunner kan ha egenskaper som er verdifulle i sp onsorarbeide.
- Skal arbeide med å skaffe sponsorer til klubben.
- Skal legge fram en årsberetning over aktiviteten i året som gikk til
hovedforeningens årsmøte, senest 1 mnd før årsmøtet.
- Har møterett i hovedstyret.

Medlemmer
-

-

-

-

-

-

Medlemskap i Gulset idrettsforening er først gyldig og regnes fra den
dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet
idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i GIF kan opphøre ved utmelding, stryking eller
eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på
årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller
overordnede organisasjonsledd.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn
ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent
er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra
idrettslagets side
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn,
fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få
et bra og oversiktelig medlemskartotek.
Gruppene rapporterer nye aktive til hovedforeningens medlemsregister
fortløpende og senest ved hvert hovedstyremøte.
Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin ansvarlige for
medlemsregister. Ingen undergrupper sender ut regninger for
medlemskontingent..
NIF ut fra lov som ble vedtatt på forrige ting vil i løpet av 2010 lansere
et felles medlemsarkiv som alle klubber tilsluttet NIF skal bruke.

Forsikring
Idrettsforsikring for barn
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
parolympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi
er forsikret opp til de blir 13 år
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http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
Klubbforsikring
Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov.
Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig
pris.
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx

Aktivitet
Her beskriver en aktiviteten i klubben, satsningspunkt og hvordan en utfører de forskjellige
aktivitetene.
Er en et fleridrettslag deler en dette opp i de forskjellige gruppene.
Her kan en også legge inn hvordan en vil ha det når en er ute og reiser med medlemmene.
Barneidrettsbestemmelsene osv.

Anlegg
Her kan det være oversikt over anleggene klubben eier eller disponerer. Hvordan en fordeler
treningstider, hvem har ansvar for fordeling.
Vedlikehold av anlegg hvem har ansvar for det. Utlei av anlegg osv.

Arrangement
Mange klubber har arrangement som turneringer, stevner, kamper, bingo, lotteri og alt annet som skjer
i klubben regi. Skriv inn hva arrangementene er og hva som blir forventet av medlemmer, trenre og
andre under disse tiltakene.
Står dette i organisasjonsplanen og den blir vedtatt på årsmøtet kan ikke medlemmene nekte å
være med på dugnadene.

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: gulsetif-no

Økonomi





Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
Alle faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og
økonomiansvarlig eller leder
 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.

Regnskap
Hovedstyret er ansvarlig for økonomien, ikke gruppeledere eller andre i klubben.
Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i
henhold til regnskapsloven.
I Gulset IF har hver gruppe sin konto der gruppens kasserer har disposisjonsrett,
mens økonomiansvarlig i hovedforeningen har disposisjonsrett over alle kontoer.
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben/gruppene sine kontoer, Det er ikke
lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.
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Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben/gruppen.
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere
inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har
lagt ut.

Eksempel.
En trener/oppmann for et fortballag kan ikke samle inn egenandeler og betale
turneringsdeltakelse fra egen konto, laget kan være en underavdeling i klubben med
eget regnskap men all inn og utbetaling skal gå gjennom kasserer/daglig leder. Blir
det brukt personlige kontoer og vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er
kommet inn kan det regnes som underslag av medlemmer sine penger.

Medlemskontingent / aktivitetsavgifter
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak for det påfølgende år.
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes
som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og
betalt beløp, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.
Vedtatt medlemskontingent er, etter årsmøtet 11/4-2013, som følger:
Medlem (alle aldre)
Familiemedlem

kr. 200,kr. 400,-

Endringen gjelder fra innbetaling av kontingent januar 2014.
Innkrevningsrutiner:
Faktura sendes ut innen utgangen på januar måned med 14 dager betalingsfrist
Første purring 28 dager etter forfall.
31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes.
Medlemskap må betales før en kan delta i klubbens aktiviteter.
Deltakeravgift lagidretter
Gruppene kan kreve inn treningsavgift / aktivitetsavgift. Trenings- og aktivitetsavgifter
skal vedtas på den aktuelle gruppens årsmøte. Det skal tilstrebes å fordele avgiftene
slik at de ulike lag dekker lagets kostnader, men der dette gir store variasjoner fra lag
til lag, kan det foretas en utjevning lagene imellom. Det kan kreves inn egenandeler
ifm. reiser til cup osv.
Startkontingent individuelt
Der det kreves inn individuell startkontingent kan gruppen, eller laget det gjelder,
subsidiere eller helt dekke denne, gjennom en felles aktivitetsavgift i gruppen. Det
kan også kreves inn egenandeler ifm. reiser.
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Reklame/sponsoravtaler
Gulset IF har følgende hovedsponsorer:
-

Sparebank1 Telemark
Meny Myren
Telemarksavisa
MX-sport

Klubbens hovedsponsorer skal ha prioritert plass på alle drakter og
overtrekksdresser. (Det gis unntak for turndrakter.)
Sponsorgruppen arbeider konstant med å skaffe nye sponsorer. Avtalene vil regulere
hvilken profilering som skal gjelde. Dette gjelder både for reklame på baner, i
Gulsethallen, i klubbhuset og på draktene. Det tilstrebes felles avtaler for hele
klubben, foran sponsor for enkelte grupper eller lag. Det kan likevel gjøres særavtale
for enkelte grupper der det vil være kunstig at hele klubben pålegges slik reklame.
Som eksempel kan nevnes at skigruppa kan ha reklame for skismurning eller
skiprodusent.
Alle sponsorer skal godkjennes av hovedforeningens styre.
Sponsormidlene skal pløyes tilbake til sportslig aktivitet etter en fordelingsnøkkel.
I enkelte tilfeller vil sponsing av draktesett for enkeltlag bli akseptert, men alle
klubbens hovedsponsorer skal ha plass, også på disse draktene. Lagene kan selv
disponere ermer og eventuelle shortser, luer, pannebånd osv. Rygg og bryst på
drakter og overtrekksdresser er forbeholdt hovedsponsorer.

Utleie klubbhus
Klubbhuset kan leies ut til arrangementer. Klubbens egne medlemmer har fortrinn.
Klubbhuset leies ikke ut til personer under 20 år. Det aksepteres ikke at klubbhuset
leies ut for ”videreutleie” eller at det tas inngangsbilletter. Klubben vil ha avtale med
et rengjøringsbyrå for vask, og utleier må dekke klubbens utgifter til rengjøring etter
arrangementet. Alternativt kan vask skje på dugnad etter avtale og mot betaling.

Leiepriser:
Aktive tillitsvalgte/trenere/styremedlemmer/husgruppa i Gulset IF:
kroner pr. dag i helgene

1 000

Voksne medlemmer over 20 år i Gulset IF:
kroner pr. dag i helgene

2 000

Øvrig utleie:
dag i helgene

3 000 kroner pr.

Dersom noen ønsker å leie lokalene for en hel helg tilkommer et tillegg på kr 1 000.
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Leie av hovedetasjen pr. kveld søndag – torsdag kr 500 pr kveld. Dette gjelder kun
for medlemmer og organisasjoner etter avtalte med Gulset IF.
Medlemsprisene gjelder for alle over 20 år som har vært medlem mer enn ett år.
Vask kommer i tillegg med kr 900

Kiosk
Håndball- og turn-gruppa har ansvar for kiosken i Gulsethallen.
Kiosken i Gulsethallen skal normalt være åpen når hallen er åpen. Klubben har
forpliktet seg til å holde kiosken åpen når svømmehallen er åpen. Det er derfor
normalt 2 personer på vakt i hallen i åpningstiden mellom 17:00 og 22:00.
Dugnaden er fordelt på gruppene ut fra antall medlemmer. Gruppene deler ofte
ansvaret mellom de ulike lagene, men det skal uansett være en ansvarlig som kan
skaffe erstatter dersom en ikke møter opp. Dette gjelder både for hallvakten og
kioskvakten. Ansvarlig skal oppgis til den som er ansatt i hallen på dagtid min. 14
dager før dugnaden starter.
For drift av kiosken gjelder egne regler ift. pengehåndtering, hygiene osv.
Fotballgruppa er ansvarlig for kiosken i klubbhuset.

Lønn og honorar
Det betales ikke honorar til styreverv i Gulset IF.
Gruppene kan betale honorar til trenere. Det kan betales inntil 4.000 kr til hver, uten
at det skal svares skatt av beløpet. For høyere godtgjørelse skal det innberettes og
det skal betales skatt.
Det kan betales kjøregodtgjørelse etter statens takster. Kjøregodtgjørelsen skal
dokumenteres med kjøreliste og kvittering for utgifter. Beløp over kr. 10.000 skal
innberettes til skatteetaten.
Det kan betales inntil kr. 1.000,- i telefongodtgjørelse, skattefritt. Betales det ut mer,
skal det skattes for kr 4.000,-.
Klubben er fritatt for arbeidsgiveravgift så lenge det ikke utbetales lønn ut over
45.000 kr pr. person eller totalt over 450.000 kr.

Reiseregning
Reiseregning/utlegg - standardskjema:
Det lages et standardskjemaer når det gjelder reise og utlegg.
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Krav til reiseregning:
- Alt fylles ut på reiseregningen:
 navn, adresse, fødselsdato, bankkto.
 til og fra og dato for hver enkelt reise
 formål med hver enkelt reise
 ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis
-

Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer):
 Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.
 Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE

Merverdiavgift
•
•

•

Fotballgruppen er registrert som merverdiavgiftspliktig.
Grense for merverdiavgiftsplikt:
– Merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 på 12 måneder
– I fleridrettslag vil hver selvstendig gruppe kunne søke
fylkesskattekontoret om å få bli selvstendig avgiftssubjekt. Gruppen må
da ha eget årsmøte og styre.
Hovedforeningen er registrert som merverdiavgiftspliktig i leieforhold ift
kunstgressbanene og utleie av traktor til fotballgruppa.
– Merverdiavgiftspliktig omsetning i leieforhold på over kr 50 000 på 12
måneder

•

Pliktig virksomhet
– Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider
– Omsetning som er av profesjonelt preg
– Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene
utkommer mer enn 4 ganger pr år)

•

Fri virksomhet
– Billettinntekter
– Vanlige medlems- og startkontingenter
– Offentlige tilskudd
– Lotteriinntekter
– Bingoinntekter
– Gaver
– Kiosk salg på egne arrangement.
– Salg av programmer/kataloger ifb. med arrangementer

Økonomisk utroskap/varslingsplikt
Alle tillitsvalgte i klubben har varslingsplikt ift økonomisk utroskap. Det skal forsøkes
å rydde opp i forholdene under minnelighet, men anmeldelse vil bli vurdert i hvert
enkelt tilfelle. Oftest kommer en lengst med frivillige ordninger, men dette må
vurderes av hovedstyret i hvert enkelt tilfelle.
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Et medlem som blir tatt for økonomisk utroskap vurderes ekskludert.
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Klubbdrakter/profilering
Logo
Gulset idrettsforening sin logo er en blå og hvit ball med et rødt
bånd over. I det røde båndet står det Gulset med hvit skrift.

Drakter
Gulset idrettsforening sine drakter har rød som hovedfarge med blå detaljer. Klubben
bruker standard drakter, for tiden fra Adidas.
Skigruppa har flere medlemmer som går for Skien ski, som har andre farger.
Turngruppa bruker turndrakter av ulike farger, men overtrekksdraktene skal være i
Gulset IF sine farger.
Klubben har innkjøpsavtale med MX-sport på Myren, og her gis det gode rabatter på
alt av utstyr som den aktive trenger. Det vil bli arrangert klubbkvelder der det er mulig
å bestille drakter, overtrekksdrakter og annet utstyr.
Drakter og overtrekksdrakter vil bli påført reklame fra klubbens sponsorer.
Enkelte grupper eller lag kan ha ønsker om å trykke på noen egne sponsorer. Slike
opplegg må godkjennes av hovedstyret, da det ofte ligger krav hos hovedsponsorene
om ekskludering av konkurrerende virksomheter eller krav til hvor på drakene ulike
sponsorer skal markedsføres.

Regler for Gulset IF
Retningslinjer for foreldre/foresatt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Gulset IF, men er
du med følger du våre regler
Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor
barna dine
Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
Lær barna å tåle både medgang og motgang
Motiver barna til å være positive på trening
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
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Retningslinjer for utøvere
















Gode holdninger
Respektere hverandre
Lojalitet mot klubb og trenere
Hjelpe hverandre
Følge klubbens regler
Stille opp for hverandre
Ærlig overfor trener og andre utøvere.
Godt samhold
Stå sammen
Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
Vise engasjement
Gode arbeidsholdninger.
Stolthet av sin egen innsats.
Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
MOBBING ER IKKE AKSEPTERT

Retningslinjer for trenere
SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL:
•
Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
•
Positive erfaringer med trening og konkurranse
•
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
•
At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
•
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og
foreldre
•
Vær et godt forbilde
•
Møt presis og godt forberedt til hver trening
•
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
•
Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
•
Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
•
Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
•
Vis god sportsånd og respekt for andre
•
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
•
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
•
En målrettet plan
•
Progresjon i opplevelser og ferdigheter
•
Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
•
Effektiv organisering
•
Saklig og presis informasjon
•
Kreative løsninger
•
Fleksibilitet ved problemløsning
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon
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Mobbing
Mobbing aksepteres ikke blant våre medlemmer.
Gulset idrettsforening ønsker at medlemmene skal bygge opp sunne holdninger
overfor medmennesker som kjennetegnes av solidaritet og medmenneskelighet .
Gulset er et flerkulturelt samfunn hvor ungdom med veldig forskjellig utgangspunkt
møtes. Dette skal ses på som en ressurs, og ikke et problem.

Seksuell trakassering
Seksuell trakassering SKAL IKKE forekomme. Alle som er ledere for barn og unge i
klubben skal ha politiattest/vandelsattest. Dette er et pålegg fra Norges
idrettsforbund, men er også med på å sikre at barn kan være trygge i sin aktivitet i
Gulset IF.
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf

Alkohol
GULSET IDRETTSFORENING SIN HOLDNING TIL ALKOHOL

1. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt
og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder
for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
2. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har
på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
3. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det
derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.
4. Gulset IF skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har
en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter.
Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og
retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Regler for reiser
REISEINSTRUKS FOR GULSET IDRETTSFORENING
1.
1.1
1.2
1.3

Formål
Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg,
god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.
Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.

2.

Omfang og forutsetninger.

Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012

23

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og
treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.
Reiser som omfattes av disse regeler er å betrakte som alkoholfri sone for
aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.
På alle reiser i regi av Gulset IF skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som
har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener /
lagleder. Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere.
Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse
lederne skal dekkes reisekasse eller gruppen.
Hovedleder
Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres
foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.
Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne
finnes på klubbkontoret ved avreise. .
Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under
oppholdet, og sørge for at lederne er kjent med denne instruks.
Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har
bestemt, og skal sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle
deltakerne.
Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til
gruppens kasserer. Dette skal være signert av 2 personer.
Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter
skal, her som ellers, øyeblikkelig og direkte, rapporteres til Leder av
Hovedstyret:
 · Overgrepssaker.
 · Ulykke med personskader.
 · Dødsfall blant klubbens medlemmer.
 · Økonomisk utroskap.
 · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
 · Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller
oppmerksomhet fra det offentlige.

Aktuelle Telefon nr.
Klubb kontoret
Leder Hovedstyret
Gruppeleder
Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Gulset IF avkrever vandelsattest fra følgende personer i klubben:
 Trenere
 Lagledere
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Alle styremedlemmer i gruppene og hovedforeningen
Reise-ledere på turneringer og cup-er.

Gulset IF avkrever ikke vandelsattest fra foreldre som kjører egne og andre barn til
vanlige treninger og arrangementer.

Hva skal idrettslaget gjøre?
 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre
oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen
med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.



Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også
navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget,
fremgå.



Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet
av ordningen.



Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n)
må ha politiattest.



Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet.
Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten
sendes fra politiet til den enkelte søker.



Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.



Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er
avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve
attesten beholdes av søkeren.



Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som
ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.



Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse
sakene på telefon 800 30 630 eller på e-post til
politiattest@idrettsforbundet.no.

FAIR PLAY
For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det
er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?
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Fair Play betyr at du som spiller må:
 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 Unngå stygt spill og filming
 Skape trygghet og god lagånd på banen
 Fair Play-ånden skal vokse fram ved:
 Å trene og spille kamper med godt humør
 Å behandle motstanderne med respekt
 Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 Å takke motstanderen etter kampen
 Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd.
Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at
disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner
tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
 Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg
straff for kjeftbruk
 Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også
spillet
 For foresatte og foreldre
 Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er
fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!
 Ta ansvaret og tenk over følgende:
 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes
avgjørelser
 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor
betydning
 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
 Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og
ambisjoner

For publikum og supportere
Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det
gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.
Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning
og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen
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eller breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til
stemningen.
Tenk over følgende:








Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommerne gjør sitt beste
Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed
umulig være feilfri
Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Ikke overreager på dommeravgjørelser

Dugnad
En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad.
Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan få rabatt for utførte
dugnadsjobber.
En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til
treningsleirer, turneringer og andre reiser.
Her kan en også legge inn fordeling på dugnads inntekter i forhold til gruppen og hele
klubben.
Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Her kan dere
legge inn hva som blir forventet av medlemmene når de blir medlemmer i klubben.
Det er også klubber der foreldre må skrive under på at de godkjenner
dugnadsoppgavene før barna blir flyttet opp i konkurransegrupper.
Gulset IF har en stor dugnad som alle må delta på. Det er tilsynsvakt og kioskdrift i
Gulsethallen. Denne dugnaden er en av klubbens viktigste inntektskilder. Den setter
oss i stand til å bygge og drifte klubbhus og øvrige anlegg. Denne dugnaden fordeles
på gruppene etter antall registrerte medlemmer i idrettsregistreringen. Dugnaden
innebærer at 2 personer må stille i hallen på virkedager mellom klokken 17:00 og
22:15, og av og til på lør- og søndager til på forhånd fastsatte klokkeslett.
DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:
1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt
henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse
må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som ”tvangsordninger”.
2.

Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer
ikke stiller og/eller ikke kan stille på dugnad.

3.

Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på
dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres
og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte
gjelde medlemmene.
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STATUTTER FOR GULSET IDRETTSFORENINGS
ERKJENDTLIGHETSTEGN MED DIPLOM.
§ 1.

Gulset Idrettsforeningen, hovedstyret, har 2 graderinger av
Erkjendtlighetstegn:
- Sølvmerket
- Æresmedlemskap med Gullmerket.

§ 2.

Hederskomiteen skal bestå av 3 medlemmer og et varamedlem.
Komiteen velges på Hovedforeningens årsmøte.
Hvert medlem velges for 2 år. 1 medlem er på valg hvert år.
Protokoll skal føres og skal inneholde navn, valør, årstall for utdeling av
erkjendtlighetstegn.

§ 3.

Komiteen skal ta hensyn til aktiv eller administrativ innsats for Gulset
Idrettsforeningen. 8 års medlemskap fordres.

§ 4.

Diplom følger Erkjendtlighetstegn.
Denne skal tekstes: “............ for fortjenstfull innsats i Gulset
Idrettsforeningen”. Diplomet undertegnes av Gulset Idrettsforeningens
leder, sekretær og hederskomiteen leder.

§ 5.

Forslag på kandidater - med begrunnelse - sendes i lukket konvolutt til
leder i hederskomiteen.

§ 6.

Erkjendtlighetstegn utdeles fortrinnsvis på Gulset Idrettsforeningen
årsfest/møte.

§ 7.

Forandringer av disse statuetter kan kun foretas på Gulset
Idrettsforenings årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 8.

Gulset Idrettsforenings erkjendtlighetstegn med diplom disponeres av
hovedstyret i henhold til overstående statutter.

Årlige faste oppgaver
Dato/måned
januar
Innen
april
April/mai

Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar
Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov
Rapportere endringer av post og e- postadresser
Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen
Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist
Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist
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Gulset idrettsforening sin historie
Historikk
Den første del av historien er fortalt av Anker Bøe, skrevet ned av Knut Hj. Svendsen og
stod i det første nummer av Gulsetter'n i 1993.
Anker Bøe, æresmedlem i GIF, var en av initiativtakerne til dannelsen av Gulset Ballklubb
som var navnet på foreningen fram til 1978.
Det var en flokk gutter i Gulset / Strømdal-området som i 1935 Ønsket å stifte en
fotballklubb. Anker Bøe som den gangen var 19 år, fikk sammenkalt noen voksne til et møte
med tanke på å stifte en klubb. Møtet ble holdt på Strømdal skole.
Gulset Ballklubb ble dermed stiftet.
Datoen var 14/7-1935. Kjøpmann Otto Pedersen ble valgt til formann. Dessuten ble Ivar
Jakobsen og Kåre Larsen med i det første styret.
På denne tiden var det to mindre fotballklubber i området. Det var Strøm, som hørte hjemme
på Strømdal, og Kvikk på Gulset. Disse to var vel egentlig for gutteklubber å regne. Både
Strøm og Kvikk gikk inn i Gulset Ballklubb.
Klubben var fra starten av medlem av Arbeidernes Idrettsforbund, forkortet A.I.F Først i
1946 ble klubben opptatt i Norges Fotballforbund.
Det var fire andre lag i Skien
på denne tiden som også var tilsluttet A.I.F. Det var Mæla Ballklubb. Skotfoss A.l.F., Skien
A.I.F. og K.S.K. Disse klubbene, sammen med Gulset Ballklubb, hadde egen serieordning i
fotball.
Anker Bøe forteller videre at Gulset Ballklubb jevnlig arrangerte åreaftener på gamleskolen
som lå ved Dalsbotten gård. (Denne bygningen er nå i privat eie). Medlemmer og andre kom
sammen hver 14. dag. Da var det utlodning, og folk hadde med seg mat og kaffe. Hensikten
med disse åreaftenene var hovedsakelig å komme sammen og ha det moro.
Om vinteren ble det arrangert hopprenn for lag tilsluttet A.I.F. I Gulset - Strømdal området
var det en hoppbakke ved Maihaugen, en inne på Åletjern, en ved Rønningbakken på
Strømdal, og på den andre siden av Falkumelva lå Ringstrøm. Det var stor stemning og god
deltakelse i disse rennene. På Klubbhuset er det en pokal fra 1936. Den ble vunnet i et slikt
renn, hvor de tre beste fra hvert lag telte med i poengberegningen.
Helt fra starten av
ble det jobbet med å få til en egen bane. Det ble tatt kontakt med Thomas Strømdal, og han
stilte Kollmyr til disposisjon uten vederlag. Det ble satt igang dugnadsarbeid - området måtte

Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012

29

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

ryddes, og drenering måtte til. Dreneringen besto i at en brukte ospestokker som ble lagt på
hverandre slik at de dannet et rør. Dette var en vanlig måte å drenere på og som viste seg å
være effektiv. Men det tok tid å opparbeide banen, og i begynnelsen ble kamper spilt på
Ynglingebanen på Nordre Falkum.
Gulset Ballklubb hadde den gangen guttelag, juniorlag, A-lag og Old Boys lag. I 1936 ble
Olaf Olsen valgt til formann, og han ble avløst av Boye Cato Andersen som satt fram til
krigen.
Under krigen ble det dyrket poteter på Kollmyrbanen av folket i området.
Like før krigen ble rekrutteringen og interessen heller dårlig. Flere spillere gikk inn i Mæla
Ballklubb, og Gulset Ballklubb ble nedlagt for å gjenoppstå etter krigen i 1945.
Det finnes ingen protokoller fra tiden før krigen. (De ble visstnok brent i frykt for tyskerne).
Den første nye gruppa
som kom til i Gulset Ballklubb var Håndballgruppa, den blir første gang nevnt i protokoller i
1947 , men den fikk stor fremgang i femtiårene og hadde da flere lag med i serien. Den
driftige leder for gruppa var Kåre Bøe. Damelaget ble endog kretsmestere i 3.divisjon.
I syttiårene ble det bygget voldsomt på Gulset og behovet for et allsidig idrettstilbud oppstod.
I 1978, på årsmøtet i Gulset Ballklubb, ble det vedtatt og gå over til et fleridrettslag med
følgende grupper: fotball, håndball, ski, turn og trim og turmarsj. Navnet på laget skulle være
Gulset Idrettsforening forkortet Gulset I.F.
l denne tiden gikk bingofarsotten over landet, behovet for samarbeid om pengeinntekter var
tilstede. Det ble dannet et bingosamarbeid på Gulset som bestod av Gulset Bryteklubb, Gulset
skolemusikk , Gulset Idrettsforening og Grenland Sykkelklubb.
En dag som den store Idrettsforeningen markert seg sterkt var på 17.mai. I Borgertoget gjorde
foreningen et sterkt inntrykk med alle sine grupper og medlemmer. Enkelte år utgjorde
foreningen en stor del av toget.
Et av foreningens store arrangement på høsten var Gulsetmarsjen, en stor mønstring av
turmarsj-interesserte mennesker som travet rundt i skog og mark. Her kunne antallet på
startene komme opp i 1200 personer. Turmarsjgruppa hadde også hver uke både vår og høst
sine onsdagstrimmer som kunne være besøk av opptil 400 personer pr. kveld. Et imponerende
tiltak.
Å få bygget idrettshallen på Gulset
var en av de store saken for idrettsforeningen. I denne tiden ble det dannet en brukerkomite
for bygging av Idrettshall på Gulset. Tanken om en idrettshall på Gulset ble første gang nevnt
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i 1976. Etter initiativ fra Telemark Idrettskrets ble brukerkomiteen for idretts- og
friidrettsanlegg på Gulset opprettet. I komiteen satt det representanter fra de forskjellige
idrettslag på Gulset: Kollmyr Voleyballklubb, Gulset Ishockeyklubb, Gulset IF Skotfoss Turn
og Idrettsforening og Skien Orienteringsklubb. Komiteen la ned et stort arbeid gjennom
mange år.
I 1981 ble arbeidet med barneidretten påbegynt og som endte opp med en barneidrettskole på
Gulset i GIF's regi. Drivkraften bak dette var Ase Beate Svendsen som også satt en periode i
NIF's hovedstyre med ansvaret for det samme emne. Hun ble også foreslått som nestleder i
Telemark Idrettskrets, men takket nei til dette.
Antall fotball-lag økte sterkt og det var behov for et nytt garderobebygg. Dette ble bygget på
slutten av syttiåra ved Kollmyr banen. Man så da samtidig mulighet for å få et
forsamlingslokale i tilknytning til dette. Her har foreningen holdt sine møte og samlinger
gjennom alle år.
I 1981 ble det opprette et trim og idrettsmerkeutvalg.
Utvalget har hvert år arrangert idrettsmerketagning for interesserte på Gulset. Seniorlaug ble
vedtatt og oppslagtavle for GIF ble hengt opp på Gulsetsenteret.
Fra 1983 ble det vedtatt en ny kontingentordning i foreningen. Ordningen som ble vedtatt var
at alle skulle betale en kontingent til GIF uansett hvor mange grupper de var med i og så en
treningsavgift til den gruppa de var med å trene i. Kontingenten ble fastsatt på årsmøtet til
voksne 50kr og barn 25kr. Det ble samtidig vedtatt en familiekontingent på 100 kr. For å klare
det store arbeidet med å kreve inn kontingenten ble dette overført til postgirokontoret som
gjorde denne jobben, samtidig ble det hele registeret ført i vår forening av Tor Strand, slik at
vi kunne kjøre ut alle våre lister selv.
På årsmøtet dette året ble det vedtatt å flytte datoen for årsmøtet fra tidlig på året til desember,
slik at årsmøtet i hovedforeningen ble holdt etter at alle gruppen hadde hatt sine årsmøter.
Dette var en praktisk ordning fordi alle årsberetninger og regnskaper skulle godkjennes på
GIF's hovedforenings årsmøte.
Av økonomiske tiltak som ble arrangert i denne tiden var: rebusløp, påskekalender, store og
små lotterier og ellers mange forskjellige tiltak som skaffet penger i kassa. Et økonomiutvalg
ble dannet og foreningen laget en plan for de forskjellige tiltak hvert år. En ting som her må
nevnes spesielt er bingoen på Klubbhuset. Denne ble arrangert gjennom mange år av den
eldre garde i foreningen og husstyret. Her ble det lagt ned et imponerende arbeid. I 1982 ble
det fremmet ønsker om å synliggjøre foreningen for hele Gulsets befolkning med utgivelse av
en klubbavis, hver gruppe valgte en kontaktperson som skulle sende stoff til avisen.
Det første nummer av avisen kom i 1983. I første nummer ble det utlyst en navnekonkurranse
for avisen som ble vunnet av Knut Arne Moen, hans forslag lød på navnet Gulsetter'n. Avisa
var selvfinansierende da reklameinntektene dekket utgiftene, med noe overskudd tilbake til
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klubben. I avisa kunne alle gruppene komme med sine informasjoner, ingen nyhet var for
liten og ingen for stor.
Etter å ha hvert i drift i 10 år ble avisen lagt ned i 1993. Den som i disse årene dro lasset og
var hovedansvarlig for avisen var Knut Hj. Svendsen. De siste årene var også Tor Strand med
i dette arbeidet. Avisen ga hele tiden et bilde av livet i GIF og skrev ned historien for laget.
10. sept 1983 vil alltid stå som en merkedag for laget.
Denne dagen ble Gulset stadion åpnet av ordfører Halvor Aas, med defilering av medlemmer
fra idrettslaget, etterfulgt av en fotballkamp mellom Skidars og Gulset's guttelag som Gulset
vant 4-2, samt de første løp på friidrettsbanen.
Da Gulset Stadion ble bygget var alt lagt tilrette for trening av friidretts aktiviteter. Det ble
derfor opprettet et friidrettsutvalg 2.februar 1983 som senere ble omgjort til en gruppe i
idrettslaget. I løpet av 1983 arrangerte gruppa Klubbmesterskap og Kollmyrtier'n. Gruppa
levde noen år, men ble så lagt ned av mangel på interesse.
I 1983 oppstod det lederproblemer i fotballgruppa, dette gjorde at gruppa ikke torde ta sjansen
på å melde på så mange lag i serien. Men for at alle skulle få spille fotball allikevel startet de
en løkkeserie på Gulset, et tiltak som vakte stor begeistring.
På ekstraordinært årsmøte 27.april 1984 ble det vedtatt å legge ned Skigruppa og opprette en
Langrennsgruppe og en Alpingruppe. Alpingruppa's første formann ble Øyvind Andersen.
I 1984 startet idrettsskolen
sin trening med ca.100 ivrige gutter og jenter tilstede. Et tilbud foreningen støttet på alle
måter. Vi vet alle at det er viktig å gi barna et tilbud, som bygger på barnas egne premisser,
som utvikler allsidighet og motvirker for tidlig spesialisering. Dette skal gjøre at vi beholder
de lengre innen idrettsbevegelsen og at mindre skader oppstår som en følge av for spesialisert
trening.
I 1985 hadde GIF 50års jubileum.
Hovedforeningen markerte jubileet 19.oktober. Først ble det holdt en mottagelse på
Klubbhuset for inviterte gjester. Hit ble det invitert naboforeninger og særforbund, senere på
kvelden var det stor fest på hotell Ibsen, tilstede ca.70 gjester med ordføreren Einfrid
Halvorsen i spissen. Her var det taler og gaveoverrekkelse.
I 1985 ble det gjort en liten undersøkelse over hvor mange tillitsvalgte GIF hadde og resultat
var imponerende. I hovedforeningen med komiteer og utvalg var det 179 personer, i gruppene
og idrettsskolen var det 298 personer. Altså til sammen 477 personer som hadde en oppgave i
foreningen. Foreningen bestod da av følgende grupper: Alpin, Fotball, Friidrett, Handball,
Langrenn, Turmarsj og Turn.
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Antall medlemmer i foreningen var ca.1800.
Foreningen var en av de største i Telemark. For å drive foreningen måtte hele foreningen til
sammen samle inn ca. 2.3 millioner kr hver år. Pengeinntektene fordelte seg slik: 14%
kontingenter og treningsavgifter, Tilskudd fra kommunen 3%, salg og tiltak 83%. Fra Skien
kommune var tilskuddet ca.30.000kr. For dette drev vår forening et gigantisk barne og
ungdomsarbeid i bydelen, alt basert på medlemmenes innsats. Overalt forgikk det idrettslig
aktiviteter, på fotballbanen og lekeplasser, i Lysløypa på Gulset Stadion, Kollmyrbanen osv.
Det var imponerende.
For å få inn alle disse pengen ble det drevet et allsidig innsamlingsarbeid. Tidligere er nevnt
noen av de, men det kan også nevnes noen årvisse arrangementer som hele foreningen gikk
sammen om, disse var Julekalenderen og Kalk og Gjødselaksjonen. Disse ble kjørt i en
årrekke og skaffet foreningen mange penger. Om økonomiske tiltak er det å si at de som satt
med lederverv i foreningen stort sett var opptatt av å skaffe penger til arbeidet og mindre
opptatt av de sportslige sider, noe som mange av lederne og styrene gav uttrykk for.
I 1985 ble det gjort en gigantsatsing på Gulset av idrettslaget.
Lekeland Cupen ble gjennomført. En hektisk helg i juni, 14.-16. juni, satte 2000 deltakere sitt
preg på Gulset. Hvor mange frokoster og hvor mange is som ble solgt holdt ingen rede på ,
men det var mange. Den store initiativtaker til dette, var Terje Strande, lidenskapelig
håndballtilhenger, trener og leder, han gikk dessverre bort så altfor tidlig og tapet var et stort
slag for håndballgruppa og idrettsforeningen.
Dette året reiste 6 fra Gulset til London for å være med i London Maraton 21.april , det var
Laila og Asbjørn Bakken, Finn Lauritzen, Øystein Pettersen, Bjørn Berg og Ragnar Staulen.
De fleste var medlemmer hos oss.
I 1986 ble alpinbakken og lysløypa holdt åpen hele sesongen, vinteren var god og alt fungerte
fint. I klubbavisen ble det dette året holdt en innsamling til drift av lysløypa, den ga gode
resultater. Det er tydelig at folk setter pris på Lysløypa og vil støtte driften.
Endelig kom Idrettshallen på Gulset, Gulsethallen.
Det første spadestikket ble tatt 26.mai 86 og byggingen var i gang. Brukerkomiteen hadde da
jobbet med hallen i 10 år. Hallen ble åpnet 3.des. 1988 med brask og bram. Det var om å gjøre
at flest mulig av våre medlemmer var med på åpningen, derfor var det defilering ,
håndballkamper og turnoppvisning. Brukerkomiteen bestod ved åpningen av formann Gunleik
Haugom, Reidar Gullesen Gulset Bryteklubb, Frank Gulliksen GIF, Hans Kåre Lia Kollmyr
Volleyballklubb, Bjørn Nilsen Skotfoss Turn og Idrettsforening og Tor Strand GIF fra
foreningene, Olav Nordbø fra Telemark Idrettskrets., Rolf Tellefsen og Olav Kristiansen fra
kommunen.
Det som var viktig for laget var vi skulle bruke hallen mest mulig til våre arrangementer.
foreningen arrangerte derfor juleshow i hallen søndag 24. nov. Her fikk barn og voksne vist
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sine kunster . Alle foreningene på Gulset var invitert og det var brytekamp og korsang. Et
arrangement som ble arrangert flere år.
Gulsettrimmen er populær og det er stor oppslutning om idrettsskolen. Gulset er årets komet i
4.divisjon i fotball.
Nytt av året var at Gulset sammen med kommunen startet friskvern-grupper. Grupper for
personer som vil holde seg i form uansett alder og kjønn.
På ekstraordinært årsmøte 3.februar 88 ble det opprettet et interimstyre for en ishockey
gruppe i laget. Dette var gjort etter søknad fra Gulset Ishockey Klubb om å bli medlem av
foreningen. På årsmøte senere på året ble det vedtatt å ta opp starte en ishockey gruppe i laget,
dermed var det 8 grupper i GIF.
GIF leier tid i Gulsethallen for å tilby bading for medlemmene. Det var en enorm tilstrømning
av barn og unge, men det hele gikk meget bra. Som badevaker stilte voksne medlemmer opp
og det ble gjort en kjempedugnad av medlemmene denne tiden. Vi fikk 300 nye medlemmer
som en følge av tilbudet.
GIF prøver på alle måter å komme mer inn i hallen, men kommunen er ingen lett
samarbeidspartner.
Hovedforeningen kjører et ILIS (Idrettslaget i Sentrum) opplegg for alle styrene på
Klubbhuset.
Håndballgruppa har et jubelår.
Damene går til 4.divisjon og herrene til 5.divisjon- Gulset slår Odd 3-2, " VI ER BEST I
BYEN" og alle er fornøyde. Juniorlaget går til finalen i Danacup. Gulsetmarsjen arrangeres
for 10.gang.
I 1989 markerte Gulset IF som vanlig i borgertoget. I år er det friidrettsgruppa som har
ansvaret for å bære fana. Fanebærer er Hermod Klaudiussen. En ting som her må nevnes er at
foreningen i alle år hadde en flaggbærer.
Det utvikles tanker om en allidrettsgruppe i GIF. Denne skal organisere medlemmer fra 0 til
100 år. Fra en allsidig barneidrett gjennom spesialisering og overgang til spesialgruppene for
senere etter avlagt tid i en gruppe gå tilbake til allidrettsgruppa igjen og drive på mosjonsnivå
med allsidige tilbud uansett idrettsgren resten av livet. Grunnen var at vi så en meget stor
avgang av ungdommer fra idrettsforeningen og lite tilbud til voksne eller eldre medlemmer.
I mai 90 reiste 100 deltaker til Grete Waits løpet i Oslo. Gulset - Joggen starter opp med 5
grupper. " Møt opp ved Gulsethallen kl. 18.00. Hilsen Laila og Britt"
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GIF satser sterkt på bading i Gulsethallen. Turngruppa satser i Rytmisk sportsgymnastikk,
gruppa drar på sykkeltur til Mikaelshulen. Langrennsgruppa holder rulleskirenn. GulsetJoggen holder fram.. Hovedstyret praktiserer sine hovedstyremøter som lederopplæringskurs
hvor lederne er ressurspersoner for hverandre.
For å møte 90-årene foreslår håndballgruppa en ny organisasjonsform i gruppa.
Langrennsgruppa skal stå for arrangementet av landsdelsmesterskap 27.-28. januar.
Arrangementet må flyttes til Høydalsmo på grunn av snømangel.
Fotballgruppa holder lederkurs i Danmark.
Hovedstyret støtter gruppene i å sende medlemmene på kurs. Til sammen brukte foreningen
25.000kr til dette.
Medlemsoversikten viser at vi har 1814 medlemmer.
Håndballgruppa arrangerer håndballskole, mer enn 70 unge fra 7-10 år deltar på skolen.
Hovedstyret gir støtte til leder og treningsseminar for fotballgruppa i Vrådal l.- 13.januar.
Det arrangeres et fellesmøte 16.april, temaet er: hvordan starte arbeidet med et større
klubbhus.
All utleie av klubbhuset skal gå gjennom vår husvert Tone Rosland.
Søndag 25.november arrangeres Juleshowet med imponerende deltagelse fra store og små. Vi
starter samarbeidet med Gjensidige, de vil satse på kontaktformidling.
Årsmøtet velger ny leder i foreningen etter Tor Strand som har sittet som leder i 10 år. Den
nye heter Kjell Inge Løvdal og arbeider i fylket.
Friskvernsentralen i kommunen har kontaktet foreningen for å få hjelp til vaktholdet når de
leier svømmehallen.
Lysløypa på Gulset
ble laget etter initiativ fra interesserte med utgangspunkt i idrettslaget, lysløypekomiteen ble
dannet, denne dugnadsgjengen fortsatte å arbeide med lysløypa gjennom alle år, de arbeidet
med å gjøre den bedre og bedre. "Den skulle være slik"; sa Ben Elvenes en gang, ivrig
langrennstilhenger, leder av langrennsgruppa, fotballtilhenger og idrettsglad." Du skal kunne
gå på ski i lysløypa på bare rimet". Dugnadsgjengen arbeider i lysløypa gjennom en årrekke.
Stort oppslag i Gulsetter'n. Gulset er med i OL. Oppmann for guttelaget i fotball er arenaleder
under vinterolympiaden på Lillehammer neste år. Året 1992 var et godt Økonomisk år for
foreningen. Det ble vedtatt på hovedstyremøte å opprettholde leieavtalen med grunneier om å
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leie alpinbakkeområdet. Langrennsgruppa har tanker om å lage det om til en tumleplass for
barn og ungdom. Arbeidsutvalget arbeider med å få til en felles bank til foreningen.
Langrennsgruppa innleder samarbeide med Gjerpen og Herkules. Bakgrunnen er en rekke
med snøfattige vintrer som har tært hardt på de aktive medlemmene.
Leder av lysløypekomiteen, Bjørn Halstvedt, tar fatt i kommunen forslag til utbygging av
Vestre Gulset. Kommunens utbyggingsplaner vil gå rett inn i vårt trim og treningsområde og
slette alle de dugnadstimer som våre medlemmer har nedlagt gjennom mange år. Han
oppfordrer alle beboerne og lagmedlemmer til å stå sammen for å påvirke politikerne til å ta
vare på våre ressursområder. " Vi må stå sammen for å utvikle Gulset til en trivelig by" sier
han og får stor støtte fra Gulset's befolkning.
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