
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nytt 2008-lag i Haugerud Fotball 
 

Vi inviterer interesserte barn som er født i 2008 til å være med å starte et nytt lag under 
Haugerud IF Fotball. Informasjon om fotballgruppa kan en finne på våre hjemmesider: 
http://www.haugerudif.no/no/fotball/  
 
En klubb som foreldrene driver 
Haugerud IF Fotball er en klubb som gir barn og ungdom her i området mye fotballmoro, 
sommer som vinter. Hele driften av Fotballgruppen bygger på frivillig innsats av foreldre og 
andre voksne. Ingen får betalt for jobben de gjør for ungene. Det er pappaer, mammaer og andre 
i spillernes familier som er trenere, lagledere og medhjelpere på hvert av lagene. Klubben bidrar 
med utstyr og bane, opplæring gjennom kretsen og råd og veiledning. Uten frivillig innsats blir 
det ingen fotballaktivitet her i området! 
 
Lagleder og trenere 
Siden Haugerud Fotball drives av frivillige, er vi avhengige av at noen foreldre til spillerne er 
villige til å ta oppdrag som lagleder og trener. Slik drives alle lagene våre. Hva dette innebærer i 
praksis, vil det bli gitt opplæring i. 
 
Aktiviteten 
Et nytt 2008-lag vil trene inne nå i vinter, en kveld i uka: Tirsdager kl 18.00 -19.30 i gymsalen på 
Haukåsen skole. I tillegg er det mulig å trene ute på Haugerudbanen, evt. om en vil prøve seg på 
en liten treningskamp eller to i vinter. Utetrening starter igjen en gang i april neste år, og på 
Haugerudbanen kan vi tilby barna strålende treningsforhold! Til våren blir laget meldt på i en 
serie, slik at de får prøve seg med å spille kamper. I denne alderen spiller jenter og gutter 
sammen. 
 
Hva koster det? 
For at vi skal klare å betale det som det koster å drive, betaler alle spillere to avgifter: Medlems-
kontingenten på 300 kroner i året til Haugerud IF og fotballavgiften til fotballgruppa. 
Fotballavgiften er på 1.100 kroner året for de yngste. 
Siden vi starter med trening så sent på året, betaler 2008-laget bare de 300 kronene i 2014.  
 
Hva slags utstyr trenger barna? 
Spillerne skaffer selv: Fotballsko til utetrening, joggesko til innetrening, leggskinner og fotball 
(3er-ball, evt. 4er). Når kampene starter, får spillerne rød Haugerudtrøye og skaffer blå 
kortbukse og blå fotballstrømper selv. 
 
Medlemskap i Haugerud IF 
Første steg hvis vi blir enige om å starte et lag, er at alle spillerne må registreres som 
medlemmer i Haugerud IF. Det blir en ved å fylle ut medlemsblanketten. Så blir spillerne 
registrert som medlemmer i Haugerud og får tilsendt faktura for medlemskontingenten. 
Trening starter så snart vi har fått trener og lagleder på plass.  
 
Mer informasjon? 
Nå ved oppstarten er det Fotballgruppas styreleder som kan gi mer informasjon. Se nedenfor. 
Siden er det lagleder og trener som blir kontaktpersoner for 2008-laget. 
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