
 
Årsberetning Galterud IF Fotball 2016 

Galterud IF gjennomførte i 2016 den første sesongen med damefotball på Furumoen på 33 år. Da det 

ved årsskiftet 2015-2016 ble klart at det ikke ble herrelag i 2016, tok jentene på seg den hvite og blå 

drakta, og bidro til aktivitet på Furumoen også i 2016. I 2016 var det kun aktivt damelag i klubben. 

Styret i Galterud IF Fotball var nok litt usikre på hvordan dette skulle gå, og om laget skulle klare å 
gjennomføre hele sesongen når lange borteturer på høstsesongen ville dukke opp. Men det var kun 2 
kamper (borte og hjemme mot Nordre Trysil) hvor laget ikke klarte å stille lag. Jentene fikk også vist 
seg fram under vintercupen da laget spilte to treningskamper mot Løten og Eidskog. Selv om det ikke 
ble seier i noen av kampene, fikk vi se et lag i utvikling og den første kvinnelige målscorer i Galterud-
drakt på 33 år! 
 
Laget bidro mer enn det som var forventet av dugnadsinnsats. I vintercupen bidro laget som 
kioskvakter, det plukka søppel langs veier i distriktet i mai og det har stått kioskvakt på Galterud-
bingoen. Alt dette har bidratt til at klubben har gjennomført inntektsbringende arrangementer, noe 
som igjen vil gi laget noe tilbake. I 2016 ble det blant annet satt opp buss til de to lengste 
bortereisene, samt at klubben sponset deler av overtrekk/gensere. 
 
Nå står snart den vanskelige andresesongen for tur. Styret i GIF vil legge forholdene til rette slik at 
det blir damefotball på Furumoen også i 2017, samt i mange år framover.  
 
Totalt har det i 2016-sesongen blitt benyttet 22 spillere i serien, og det har vært i gjennomsnitt 10 
spillere på hver trening. 
 
Laget ble nummer 8 av 9 lag i 4. divisjon kvinner avdeling 3 Indre Østland Fotballkrets. Laget tok 8 
poeng på 16 kamper og fikk en målforskjell på 19-72. Høydepunktene kom i kampene mot Østre 
Trysil som begge endte med seier; 4-3 på bortebane i mai og 3-1 på Furumoen i august. 
 
Galterud IF Fotball arrangerte i 2016 den 28. utgaven av Galterud IF’s Vintercup i Kongsvingerhallen. 
Se eget dokument for hvordan arrangementet gikk. 
 
Regnskapet for Galterud IF Fotball er vist i det totale regnskapet for hovedlaget. 
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