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Haugerud IF, Badminton 

   

Årsberetning for 2013 

 
2013 ble et godt og aktivt år for 

gruppa. Medlemstallet holdt seg 

ganske uendret, men viste en liten 

nedgang fra 152 til 144 ved årsskiftet. 

Vi er den nest største gruppa i 

Haugerud IF etter fotballen.  

 

Aktiviteten har økt utover høsten i 

forhold til vårparten. Det vises på flere 

lag i lagserien og flere medlemmer 

som deltar i turneringer.  

 

I mars 2013 arrangerte gruppa den 

første nasjonale rankingturneringen i 

Haugerudhallen på 20 år. Her deltok 

spillere fra Finnmark i nord til 

Kristiansand i sør. Et vellykket 

arrangement som vil bli gjentatt våren 2014.  

 

På våren 2013 avsluttet vi lagspillsesongen 2012/13 med hele 10 lag i seriespillet. Vi var 

representert i alle divisjoner for voksne og i aldersbestemte klasser. Dette er det høyeste antall 

lag for Haugerud IF noen gang. Klubben beholdt også eliteserieplassen med knappest mulig 

margin. Sesongen 2013/14 startet opp med et lag til, altså 11 lag.  

 

Haugerudspillerne har har i 2013 deltatt på en rekke turneringer i inn- og utland og har oppnådd 

mange gode resultater. Vi har tatt medaljer i KM for Oslofjorden badmintonkrets,  junior NM, 

veteran NM, Nordisk og VM, U23 NM og flere seire i nasjonale rankingturneringer for U15 og 

U19 klassen. Årets U23 Norgesmester herresingle var Marius Myhre fra Haugerud, mens Elisa 

Wiborg fulgte opp med bronsemedalje i damesingle i samme mesterskap. Hun vant også bronse i 

junior NM, både i single og mixdouble. Berit Thyness fikk bronse i V3 klassen i veteran VM i 

Tyrkia.  

 

En ny runde med badmintonskole ble startet høsten 2013 med 10 ivrige barn fra 2 til 5 klasse. 

Gruppen har utviklet seg godt utover høsten og allerede deltatt i sin første turnering.  

 

I 2013 har vi hatt flere større oppslag i Akers avis enn noen gang før. Avisen har vært tilstede på 

alle våre større arrangementer og skrevet om rekrutteringen, aktiviteten i gruppa, elitelaget og 

prestasjonene til våre beste spillere. Det er hyggelig å kunne si at badmintonsporten i 

Groruddalen får fin dekning lokalt.    

Administrasjon og møter 

Årsmøte for 2012 ble avholdt  19. mars 2013. Her ble følgende styre valgt:  

 

Øystein Wiborg, leder (gjenvalgt) 

Tore Granerud, oppmann og kasserer (gjenvalgt) 

Bjørn Petter Halvfstad, styremedlem (gjenvalgt) 

Toheed svever høyt over gulvet under KM i Haugerudhallen 
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Shaomeng Li, påmeldingsansvarlig (gjenvalgt) 

Ngan Hang, styremedlem (gjenvalgt) 

Terje Fjelldal, styremedlem (gjenvalgt)  

Kari Berntsen, økonomiansvarlig (gjenvalgt) 

Knut Møen, styremedlem (gjenvalgt) 

 

2013 har vært det første fulle året med bruk av medlemsnett med tilhørende betalingsløsning. 

Erfaringen er litt blandet. Mye er positivt, men gruppa har fått dårligere kontroll med 

innbetalinger og oppfølging av utestående enn tidligere.  

 

Det er avholdt 8 styremøter i 2013 samt spesifikke 

arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer. 

Referat fra møtene er sendt til alle 

styremedlemmer.   

 

Tore Granerud var blant de 15 finalistene som 

konkurrerte om å bli blant de fem nominerte i 

årets ildsjel konkurranse.  Tore nådde ikke opp 

blant de fem, men fikk en fin diplom fra Norges 

Idrettsforbund som bevis på at han tilhørte 

”finalegruppa”  på 15. Det er meget vel fortjent. 

Gratulerer! 

 

Klubbens hovedtrener Rune Fartum har sittet som 

nestleder i NBFs instruksjons- og utdannings-

komite i 2013.  I praksis har han vært leder det 

meste av året. Han har samtidig hatt ansvaret for trening av de yngste spillerne samt støttet 

treningen for noen av de beste juniorene.  

 

Germain Schmid har sittet i kretsstyret våren 2013. Han var hovedtrener på den ukentlige 

kretstreningen våren 2013. I Haugerud hadde han samtidig ansvaret for de beste juniorspillerne.   

 

Bjørn-Petter Halvfstad overtok etter Germain i kretsstyret høsten 2013. Alle de fem største 

klubbene i kretsen er forpliktet til å stille med ett styremedlem.  

 

Øystein stiller for badmintongruppa i HIFs hovedstyre, er revisor i kretsen og medlem av NBFs 

lagserieutvalg.  

 

Det ble holdt dommerkurs under KM2013 i Haugerudhallen i desember 2012. Der deltok Bjørn-

Petter Halvfstad og Torleiv Daleng. Etter nødvendig praksis ble begge godkjente som 

kretsdommere våren 2013. Klubben har ved utløpet av 2013 fire dommere. Bjørn-Petter, Torleiv, 

Waheed Saeed og Shaomeng Li.  

 

Tore har hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i Haugerudhallen på mandager og 

lørdager. Bjørn-Petter Halvfstad har skjøttet samme jobben på fredager. Gruppa har i tillegg 

vaktansvaret ved badmintonarrangementer i hallen på lørdager og søndager. Tore er også 

oppmann på de fleste treninger og ser til at hallen er åpen og at alt nødvendig utstyr er tilstede.   

 

Aktiviteten på websidene har vært jevn gjennom året. Det legges ut informasjon om 

arrangementer, turneringer som Haugerudspillere har deltatt på samt fast informasjon om 

treningstider, innmelding, utstyr og kontaktpersoner. 

 

Tore med ildsjeldiplomet 
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I 2010 ble det inngått en avtale med Sport Modern i Sandefjord slik at alle medlemmer i 

Haugerud IF kan kjøpe badmintonutstyr med 10-20% rabatt. Rabatten gjelder også når spillerne 

kontakter Sport Modern direkte. Avtalen var fortsatt ved lag ved utgangen av 2013.  

Medlemstall og rekruttering 

Badmintongruppa har hatt svakt fallende medlemstall i 2013 etter sterk økning de senere år. Ved 

utgangen av 2012 var medlemstallet 152. Det hadde sunket til 144 pr 31.12.2013. Av totalen var 

67 medlemmer under 19 år.  

 

Høsten 2013 ble det satt i gang en ny 

badmintonskole. Det resulterte i at vi har 

fått 10 nye ivrige barn som allerede har 

deltatt på sine første nybegynner-

turneringer.   

 

Badmintongruppa var med på Åpen dag 

arrangementet før sommerferien hvor alle 

gruppene i Haugerud presenterte seg for 

bydelen. Mange barn og unge var da 

innom hallen og prøvde seg på 

badminton. Spillere fra Haugerud deltok 

også i badmintonuka som har til formål å 

spre informasjon om badmintonsporten 

og gjennom det øke rekrutteringen.  

  

Det har vært jevnt tilsig av nye medlemmer i løpet av året, men det har også vært en del frafall. 

Det fordeler seg ganske jevnt på aldergruppene da andel ungdomsspillere er konstant. 

Treningstidene er meget godt utnyttet slik at et medlemstall på ca 150 samsvarer rimelig godt 

med den halltiden vi har.  

 

Websidene våre er en viktig rekrutteringskanal.  Mange som henvender seg til oss om 

informasjon, sier de har funnet frem til klubben via nettet.  

 

Halltildeling av avhengig av aktiviteten i gruppa. Med aktivitet menes det at spillerne våre 

faktisk deltar på registrerte turneringer eller lagspill. Det gir ingen timer i å ha mange barn og 

mosjonister på treningene dersom de ikke deltar på noen aktiviteter. Minimumskravet for å telle 

med er 4 turneringer eller lagkamper. Av den grunn har vi begynt å følge opp aktivitetsnivået 

tettere. Pr 31.12.2013 hadde 99 medlemmer deltatt i enten lagspill eller turnering. Av disse 

hadde 62 fire eller flere. For hele 2012 var de tilsvarende tallene 82 og 58. Mao, vi ligger 

allerede over hele fjoråret og kan trolig spille inn god aktivitetsøkning til hallfordelingen neste 

år.  

Utdanning og kurs 

Klubben har hatt følgende trenere i 2013:  

  

 Rune Fartum (hovedtrener) 

 Germain Schmid (flyttet til Hammerfest i august) 

 Lars Eirik Nilsen 

 Peter Ludvik Eidsvik 

 Per Vestli (elitelaget) 

 

Theodor og Theodor fra badmintonskolen på 

nybegynnerturnering i Drøbak (foto: Stine Loe Jenssen) 
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For å styrke trenerkapasiteten og for å skape mer stabile rammebetingelser ble det etablert 

formelle trenerkontrakter med timebetaling for de yngre trenerne fra høsten 2013. Av de 

etablerte trenerne omfattet dette Lars Eirik og Peter.  

 

Kontrakter ble også skrevet for fire nye hjelpetrenere. Hjelpetrenerne er ungdommer født i 1996 

som har spilt flere år i klubben. De har støttet hovedtrener på de ulike barne- og 

ungdomspartiene.  Hjelpetrenerne er: 

 

 Aleksander Drzewiecki 

 Theepiga Makesan 

 Håkon Halnes 

 Arnab Misra 

 

Aleksander gikk på trener 1 kurs våren 2013. Håkon og Theepiga gikk på aktivitetslederkurs i 

2012. Klubben har forpliktet seg til å sende alle fire på de relevante trenerkursene som 

arrangeres på Østlandet. Dessverre har det ikke i sesongen 2013/14 vært avholdt trener 1 kurs 

som passer Theepiga, Håkon og Arnab. Aleksander skal på trener 2 kurs på våren 2014.  

Egne arrangementer 

Klubben ble tildelt KM 2013 for Oslofjorden badmintonkrets på kretstinget våren 2012. Det ble 

avholdt i Haugerudhallen 8-9 desember. Arrangementet var meget vellykket og fikk god 

pressedekning gjennom Akers Avis.  

 

Haugerud har i løpet av 2013 vært teknisk arrangør på flere lagserierunder og har også bistått 

andre klubber ved behov.  

 

Den første nasjonale rankingturneringen på Haugerud på 20 år ble spilt i helgen 8-10 mars. 

Arrangementet ble greit gjennomført innenfor tidsskjemaet og det ble spilt en rekke gode og 

spennende kamper i begge klasser (U13 og U19). Klubbens eneste deltaker, Elisa Wiborg i U19 

klassen, spilte seg frem til to tredjeplasser. 

Det var hyggelig at spillere fra alle landsdeler hadde tatt turen til Haugerud. Berlevåg 

badmintonklubb var riktig på langtur, men det kom også spillere fra Trøndelag, Bergen, 

Rogaland, Kristiansand, Otta og fra områdene rundt Oslofjorden.  

 

Haugerudhallen ble fylt med 35 ivrige spillere og 

foreldre lørdag 15. juni under den tradisjonelle 

sommeravslutningen. Det vanket uformelt doublespill 

med nye makkere i hver kamp. Mange foreldre hev 

seg også ut på banen med stor innsats sammen med 

barna og ungdommene. En gruppe foreldre med Anne 

Eggum i spissen sørget for rikelig med brus, kaffe, 

kaker og oppskåret frukt. Even Eggum ble uformell 

klubbmester da han som eneste spiller gikk igjennom 

alle kampene uten tap.  

 

Haugerud var igjen arrangør av sesongens første 

eliteserierunde. Den såkalte Lillerunden gikk av 

stabelen 2-3 november med lagene Moss, Bygdø, 

Vestre Aker og Haugerud. For første gang på mange år deltok kun lag fra egen krets. Det viser at 

badminton er på fremgang på Østlandet.  Arrangementet ble som før greit gjennomført i hallen.  

 

Terje deler ut kort som bestemmer 

 doublemakker i neste runde 
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Årets høydepunkt, juleavslutningen, ble i år utsatt til 14. januar og ble omdøpt til nyttårsfest. 

Mellom 60 og 70 barn, ungdom med deres foreldre og foresatte benket seg rundt bordene på 

møterommet innenfor kafeteriaen på Oppsal Arena til pizza, brus, kaffe, frukt og hjemmelagde 

kaker. En riktig fin avslutning på et halvår preget av høy aktivitet. Styret benyttet også 

anledningen til å orientere om styrets arbeid, aktuelle arrangementer våren 2014 og svare på 

spørsmål.  

Mesterskap og turneringsdeltakelse  

Som vanlig har Haugeruds ivrige badmintonentusiaster deltatt på mange turneringer både i 

østlandsområdet og utenfor, også i internasjonale turneringer. Websiden til gruppa har rapportert 

fra de fleste turneringene så her blir deltakelsen bare listet opp.  

 

I løpet av året har ungdomsspillerne fått flere 

medaljer i nasjonale rankingturneringer og vi har vist 

frem bredden i gruppen ved de lokale arrangementer. 

I alt fikk klubben en krets-mester i 2013 av Elisa 

Wiborg i DSA klasse. Blant ungdomsspillerne har 

Toheed Saeed , Elisa Wiborg oppnådd de beste 

resultatene denne sesongen med medalje i UBM 2013 

og i U23 mesterskapet og seire i nasjonale U15 og 

U19 rankingturneringer. Og Elisa Wiborg ble tatt ut 

til NIC turnering av NBF.  

 

Haugerud fikk en norgesmester i 2013 gjennom 

Marius Myhre i herresingle i U23 mesterskapet. Han 

vant også herredouble sammen med Carl Christian Hem fra Sandefjord.  

 

 

Våren 2013 

• Lagseriespill Elite, Div1, Div2, Div3, Div4 og U15 

ogU13 

• Ranking U15+U19 2013 Bergen (1 Spiller) 

• Oslo cup ranking senior og U17 2013 (10 Spillere) 

• NM Senior 2013 Mo i Rana (1 Spiller) 

• Sandefjord open  2013 (22 Spillere) 

• Ranking U13+U19  2013 Haugerud (1 Spiller) 

• Veteranmesterskapet 2013 (4 Spillere) 

• Ferske Fjes Slagen 2013 (1 Spillere) 

• Ranking U15+U17 2013 Frogner (8 Spillere) 

• Vestre Aker open 2013 (13 Spillere) 

• NM Jr. 2013 Lillehammar (3 Spillere) 

• UBM 2013 (15 Spillere)  

• Frognerkyllingen 2013 (28 Spillere) 

• Frognerbroileren 2013 (2 Spillere) 

• Otta Open 2013 (2 Spillere) 

• Ranking U13+U19 B (1 Spiller)  

 

 

Høsten 2013 

Marius Myhre på vei mot single gull i U23 

Aimee, Therese, John og Mathias har vært 

sett ofte på turnering og lagspill 
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• Lagseriespill Elite, Div1, Div2, Div3, Div4,   

            U15 og U13 

• Ranking U17+Senior NR 2013  (10 Spillere) 

• Slagentreffen 2013 (6 Spillere)  

• Mossetreffen 2013 (13 Spillere) 

• U23 mesterskapet 2013 (3 Spillere) 

• Frognerhøna 2013 (13 Spillere) 

• Fersk Fjes 2013 Nøtterøy (10 Spillere) 

• Fersk Fjes 2013 Asker (8 Spillere) 

• Ålesundcupen 2013 (1 Spiller) 

• Ranking U13+U17 og NRSenior 2013 Moss (10 Spillere) 

• Jarlsbergosten 2013 (10 Spillere) 

• VM for veteraner i Tyrkia (1 Spiller) 

• Åpent nordisk Veteranmesterskapet 2013 (1         

            Spiller) 

• Ranking U17 +U19 2013 Brodd (2 Spiller) 

• Ranking U13+U17+Senior 2013 Moss (7 Spillere) 

• Debutanten  Asker 2013 (10 Spillere) 

• KBK cup Kristiasand 2013 (3 Spillere) 

• NIC 2013 (1 Spiller) 

• KM Oslofjorden 2013 (40 Spillere) 

• Powergirls 2013 Moss (2 Spillere) 

Lagseriene 

For Haugerud IF er det viktig å delta med 

så mange lag som mulig i seriespillet. Det 

stimulerer aktivitet og er avgjørende for 

tildeling av halltid i kommunale haller. I 

sesongen 2012/13 deltok vi med 

rekordmange 10 lag. Det er det høyeste 

tallet for klubber i Norge. Vi var 

representert i alle divisjoner, elite, 1 

divisjon, 2 divisjon, to i 3 divisjon, to i 4 

divisjon, 2 i U15 og U13. Laglederne var 

hhv. Lars Harald Ersland, Rowena 

Thakore-Gunter, Amanda Bonesmo, 

Vikram Kapoor, Håkon Halnes/Theepiga 

Makesan, Jon Ytterhaug, Terje Fjelldal 

(begge U15) og Knut Møen.  Et av 3 

divisjonslagene består kun av U17 

spillere.  

 

Vi beholdt plassen i eliteserien i et dramatisk sluttspill hvor NTNUI og Haugerud etter 10 

kamper hadde vunnet samme antall  kamper, sett og baller. Det måtte omspill til i en kategori. 

Det ble trukket damesingle som Haugerud til slutt vant relativt klart.  

 

Blant de andre lagene har resultatene vært litt blandet. Jevnt over har vi ligget litt over og litt 

under midten.  

 

Elisa under junior NM på Lillehammer  

på vei mot bronse i damesingle 

Året eliteserielag fv. Man, Berit, Elisa, Charlotte, bv. Markus, 

Håkon, Johannes, Kari, Therese, Per (lagleder) 
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Sesongen 2013/14 har startet godt med en økning til 11 lag. Vi er fortsatt representert i alle 

divisjoner, men nå med et ekstra 4. divisjonslag.  

 

Når det gjelder ungdomslagene denne sesongen så stiller vi med et lag i U13 og to lag i U15.  I 

U13 klassen har laget bestått av 4 spillere.  

 

U15 har hatt tilsammen 16-17 spillere som har deltatt i sesongen 2013/2013. En del frafall, 

spesielt blant jentene har skap noen utfordringer, tross mange spillere på begynnelsen av 

sesongen.  

 

I tillegg har vi et 3. div lag som kun består U17 spillere samt at det er ungdomsspillere på elite, 1 

div og 2 div laget slik at det til sammen spillemessig er ca fem ungdomslag.  

Trening og instruksjon 

For sesongen 2013/14 fikk vi tildelt følgende treningstider fordelt mellom Haugerudhallen og 

Oppsal Arena. Nye tildelingsregler hvor barneaktivitet begynte å telle dobbelt så mye som 

voksenaktivitet, gjorde at badminton generelt fikk redusert timetallet. Det gav to timers 

reduksjon i vår tildeling.  

 

Mandag: Haugerud 19.30-22.30 

Tirsdag:  Oppsal  18.00-23.00   

Torsdag: Oppsal 17.00-23.00 

Fredag:  Haugerud 16.00-20.00 

Lørdag:  Haugerud 09.00-11.00  (sammen med Skøyenåsen BK) 

 

I løpet av sesongen er det jobbet med å få flest mulig av medlemmene til å delta enten på lagspill 

eller turnering. Det er dokumentert deltakelse her som teller inn i grunnlaget for tildeling av 

treningstid.  

 

Treningstiden er i hovedsak oppdelt slik at barn og ungdom har fortrinnsrett tidlig, deretter 

kommer konkurransespillere og til sist mosjonister.  

 
For barn og ungdom har det vært tre treningsgrupper 

i 2013. For gruppene er det organisert trening 2 

ganger i uken. Hver gruppe har hatt et oppmøte på i 

snitt rundt 20 spillere på hver trening.   

 

Høsten 2013 arrangerte vi igjen «badmintonskole» 

for nye, unge spillere. Det er to år siden siste dette 

ble arrangert. Totalt ca 12 deltagere, hvorav de fleste 

har fortsatt på ordinære treninger. 

 

Halltiden er meget godt utnyttet, men det er litt 

ujevnt mellom dager og tidspunkter. Økningen i 

medlemstallet kan tydelig merkes på de mest 

populære tidspunkter.  

 

Klubben har i 2013 hatt 4 trenere  med formell kompetanse i badminton. Det er Rune Fartum 

(hovedtrener), Germain Schmid, Lars Eirik Nilsen og Peter Ludvik Eidsvik. Germain forlot oss 

dessverre etter vårsesongen da han flyttet til Hammerfest.  

  

Theepiga underviser på badmintonskolen 
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For å øke kapasiteten på trenersiden har klubben fra høsten 2013 engasjert fire ungdommer født 

1996/97 som hjelpetrenere.  Se flere detaljer under avsnittet ”Utdanning og kurs”.  

 

Pga stor interesse for å forlenge sesongen leide klubben 8 timer i Oppsal Arena fra 1. juni og til 

20. juni slik at treningstilbudet kunne holdes på samme nivå helt frem til sesongslutt.  

 

Også i år ble det arrangert sommerbadminton i Haugerudhallen. Fra 8. juli til 15. august var det 

trening 2 timer mandag, tirsdag og torsdag. Man Nguyen og noen andre spillere på elite og 1. 

divisjonslaget delte på oppgaven med å organisere det. Det har vært et populært tiltak med godt 

oppmøte.  

 

Badmintonkretsen arrangerte på våren kretstrening på fredager. Dette er trening for de ekstra 

ivrige som har nådd et visst ferdighetsnivå. Dessverre med få deltakere fra Haugerud. Da 

Germain Schmid flyttet nordover forsvant kretstreneren og det var også vanskelig å finne egnet 

halltid. Av den grunn ble det ikke igangsatt kretstrening på høsten.  

 

Sommeren 2013 deltok seks av våre ivrigste yngre spillere på en ukes treningsleir i Kristiansand. 

Den gav meget godt utbytte både sportslig og sosialt. 

 

Gruppa har i sesongen 2013/14 to spillere som er knyttet til forbundets land- og talentlag. Det er 

Toheed Ahmed på U15 talentlag og Elisa Wiborg på U19 landslaget. Begge trener hovedsakelig 

under landslagstrenerne på Bygdø.    

 

Uten en aktiv gruppe trenere er det ikke mulig å drive klubben på dette nivået. Gruppestyret 

takker spesielt Rune, Germain, Lars Eirik og Peter for deres verdifulle innsats i 2013. Vi takker 

også hjelpetrenerne, foreldrene og foresatte som kommer på treningene og spiller med barna 

samt den støtte de gir når det arrangeres turneringer.  

Økonomi 

Badmintongruppa fortsatte den gode trenden fra de foregående årene og hadde også i 2013 høy 

aktivitet. De tre viktigste årsakene til dette var at vi arrangerte Rankingturnering for U13 og U19 

i mars samt Kretsmesterskap for Oslofjorden Badmintonkrets i desember og at vi har klart å 

beholde det høye medlemstallet. Inntektene i 2013 utgjorde totalt kr 415.000 som er en nedgang 

på kr 50.000 fra 2012-omsetningen på kr 465.000. Den høye aktiviteten i tillegg til at man 

gjennom høsten 2013 har godtgjort 5 trener har medført økte utgifter. Disse steg fra kr 369.000 

til kr 458.000. Det medfører at regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr 43.000.  

 

Som gruppe i Haugerud IF får vi tildelt offentlige midler bl.a. til virksomhet for barn og 

ungdom. Det er også til barn og ungdom hoveddelen av utgiftene går. For eksempel så dekker 

klubben alle turneringsavgifter for spillere opp til 19 år. Gruppa får også sin andel av 

”grasrotmidlene” gjennom Norsk Tipping. Vi oppfordrer alle våre medlemmer med foreldre som 

deltar i Norsk Tippings spill, å knytte sitt spillekort til Haugerud IF.   

 

Vi har også gode inntekter av kiosksalget ved våre turneringer og seriespill arrangementer. Vi 

takker alle foreldre og medlemmer som tar sin tørn i kiosken. Vi takker også de av våre unge 

medlemmer som solgte våre tildelte lodd i Badmintonforbundets lotteri.  

 

De tre største utgiftspostene er startkontingenter ved turneringer og seriespill, treningsleire og 

innkjøp av fjærballer.  

 

Vår kapitalbeholdning ved årets slutt er meget solid. Det gir oss rom for å kunne sette i gang nye 

tiltak i neste sesong.   
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Oppsummering 

Tross svak medlemsnedgang kan badmintongruppa i Haugerud IF kan i 2013 glede seg over skt 

aktivitet i de fleste grupper. Vi har deltatt på en rekke turneringer og vi gikk inn i sesongen 

2013-14 med hele 11 lag i seriespillet. Det er rekord for Haugerud. I 2013 fikk Haugerudspillere 

medaljer i en rekke mesterskap hvor det størst var to gull i U23 mesterskapet.  

 

Gruppen har mistet en av sine erfarne trenere dette året. Samtidig har det vært jobbet med å øke 

trenerkapasiteten, blant annet ved å tilby trenere lønn og engasjere 4 av ungdomsspillerne som 

hjelpetrenere.  Dette arbeidet vil fortsette inn i 2014.  Til tross for et underskudd på drøye 40.000 

så har gruppa god økonomi.  Men det er behov for å vurdere hvordan vi skal innrette satsningen 

da både hall og trenerkapasitet er trukket litt for langt i forhold til medlemstallet.  

 

Forberedelsene til en av året høydepunkter, den nasjonale U13-U19 rankingturnering i 

Haugerudhallen 14-16 mars, er i gang. Vi ber flest mulig av våre medlemmer og de unges 

foreldre om melde seg til innsats som frivillig.  

 

Gruppestyret takker for seg i år og oppfordrer alle medlemmer og foreldre å stille opp på 

årsmøtet. Det er viktig med deres innsats for å videreutvikle klubben og spesielt gi de yngre 

spillere et godt og trygt badmintontilbud! 

 

 

Gruppestyret  Haugerud IF - Badminton 


