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Haugerud IF er på alle 
måter et breddeidretts-
lag, og denne profilen 
har blitt ytterligere 
styrket i 2014. Nye 
trim- og mosjonsorien-
terte aktiviteter er kom-
met til i løpet av året. 
Samtidig kan vi vise til 
resultater på elitenivå i 
enkelte av idrettene 
våre. Det gjelder spesi-
elt innenfor badminton, 
men også herrelaget i 

innebandy har gjort 
sine saker veldig bra. 
Da året startet, hadde 
klubben i alt sju grup-
per i aktivitet, i alfabe-
tisk rekkefølge: 
Badminton, Fotball, 
Håndball, Innebandy, 
Orientering, Tennis, 
Trim.  
 
Mandag 16. juni ble det 
etablert cricketgruppe i 
Haugerud IF. Etter 
innledende samtaler 
over noen måneder 

valgte City Cricket Club 
å gå inn i Haugerud IF  
og danne Haugerud IF 
Cricket. Den nye  
gruppa ble lansert på 
Familiedagen fire dager 
senere, samtidig med 
åpningen av de tre nye 
treningspitchene i 
idrettsparken.  
Cricket er en idrett som 
veldig mange i vårt 
nær-miljø er opptatt av 
og vi er glad for at klub-
ben fikk til denne etab-
leringen. Bydel Alna 
har støttet godt opp ved 
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å bevilge midler til 
treningsanlegget.  
Trimgruppa har blitt 

utvidet med nye under-
aktiviteter i 2014. Det 
er dans for damer og 
for ungdom og capo-
eira. Oppstarten av 
dette har vært et resul-
tat av samarbeid med 
Boost Haugerud. 
 
Høsten 2014 tok vi og 
Boost Haugerud, sam-
men med ildsjelen 
Mads Aanerud initiativ 
til oppstart av sjakk-
aktivitet på Haugerud. 
Dette resulterte i ny 
undergruppe i klubben 
rett på nyåret 2015. Se 
mer nedenfor. 
 
Beskrivelse av aktivi-
teten i hver av idretts-
gruppene finnes i 
gruppenes egne 
årsmeldinger.  
 
Det er all grunn til å 
feire og være stolt av at 
Haugerud IF også har 
medlemmer som 
hevder seg på elitenivå. 

Aller lengst i så måte er 
Marius Myhre i 
Badmintongruppa 

kommet, som ble 
Norgesmester i herre-
single og vinner av 
Kongepokalen for 
andre gang. I tillegg har 
Haugerud Badminton 
opptil flere yngre utøv-
ere i Norgeseliten. 
Innebandy Herrer 
spilte i Eliteserien 
første halvår 2014, men 
endte opp med nedrykk 
til 1. divisjon da ny 
sesong startet på 
høsten. Denne høsten 

gjorde de imidlertid 
sine saker bra, med 
veldig med flott spill og 
mange seire. Da laget 
tok juleferie lå Hauge-
rudgutta helt på toppen 
i divisjonen.  
 
Det er også verdt å 
nevne spesielt at 
Jannicke Kirkelund 
dømmer for Haugerud  
IF i 1. divisjon og 
eliteserien i håndball.  
 
Klubben har i 2014 hatt 
avtale med Gresshoppa 
som leverandør av 
sportsutstyr. Fotball, 
Badminton og Inne-
bandy er gruppene som 
har benyttet seg mest 
av denne avtalen. 
Avtalen utløp i desem-
ber, og i den forbin-
delse ble det foretatt en 
evalueringsrunde for å 
vurdere erfaringene fra 
samarbeidet. På nyåret 
2015 ble det konkludert 
med å satse på Nike og 
Torshov Sport som 
framtidig utstyrs-
leverandør. 
 

 

 



 

 

Haugerud IF har hatt 
en pen medlemsvekst i 
2014, som oversikten 
viser. Den store 
økningen har kommet i 
Trimgruppa med de 
nye aktivitetstilbudene 
dans og capoeira, samt 

ved oppstart av Cricket-
gruppa. Badminton har 
hatt en liten økning i 
2014 mens innebandy 
og håndball har hatt en 
nedgang. Haugerud IF 
har antakelig et 
betydelig potensial for å 
kunne verve 
støttemedlem-mer, 
men hoved-styret har 
ikke hatt kapasitet til å 
gå løs på denne 

utfordringen i 2014. 
 
Klubben har 17 æres-
medlemmer: Olay 
Eriksrud, Rolf Erik 
Eriksen, Erling Heen, 
Knut Marring, Jan Erik 
Larsen, Laila Masterud, 
Roy Yssen, Tore 
Granerud, Sidsel 

Karlsson, 
Gerda 
Torvildsen, 
Torvild 
Torvildsen, 
Harald 
Hagen, Karl 
M Hellnes, 
Per Kristian 
Løken, Knut 
Sælid, Hege 
Ramnes og 

Tore Stenslie. 
 

Haugerud IF har i 2014 
utvidet vårt 
aktivitetstilbud betyde-
lig. Dette har delvis 
skjedd innenfor ram-
mene av prosjektet 
«Flere på banen», 

delvis som en opp-
følging av Boost 
Haugerud og delvis ved 
at vi har utnyttet mulig-
heter som har oppstått 
lokalt. 
 
Vi har hatt tre partier 
med capoeira, fordelt 
på tirsdager og ons-
dager. Instruktører har 
vært Geneviève 
Chevalier og Ove 
Kenneth Nilsen, og 
aktiviteten har foregått 
i samlingssalen på 
ungdomsskolen. 
Foreløpig har tilbudet 
vært organisert som en 
åpen aktivitet under 
Trimgruppa. Fra 2015 
vil deltakerne bli 
registrert som medlem-
mer i HIF, og mulig-
heten er også til stede 
for å kunne opprette 
capoeira som en egen 
undergruppe i 
idrettslaget. 
 
Dansetilbudet for 
damer har vært kjørt 
hele året, først to 
partier på tirsdager, 
siden på onsdager, i 

Gruppe 2013 April 
2013 

2014 

Badminton  144 163 
Håndball  50 29 
Fotball  278 270 
Tennis  51 49 
Trim  67 144 
Innebandy  73 53 
Orientering  9 8 
Cricket  0 34 
Totalt 665 672 750 
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trimrommet i 
Haugerudhallen. 
Instruktør har vært 
Laila Svendsen, og 
tilbudet har omfattet 
Bhangra Masala, 
Bollywood og Zumba. 
Godt oppmøte hele 
året. Dette tilbudet er 
også organisert under 
Trimgruppa, og 
deltakerne er fra 2014 
blitt registrert som 
medlemmer i klubben. 
 
Høsten 2014 startet vi 
også opp et dansetilbud 
for unge jenter, med 
Marianne Franck som 
organisator og Sara 
Alvirovic som instruk-
tør. Sted: Trimrommet 
i Haugerudhallen. 
 
I november høst tok 
HIF og Boost Hauge-
rud initiativ til et 
informasjonsmøte om 
sjakk for barn og ung-
dom for å teste inter-
essen for et sjakktilbud 
på Haugerud. 
Oppslutningen var 
overveldende; rundt 90 
barn og voksne møtte 
opp. Over 50 av disse 
valgte å følge kurs-
serien som fulgte på 
tirsdager fram mot jul. 
Lokaler fikk vi låne av 
ungdomsskolen, blant 
annet deres sjakkrom 
med utstyr. I slutten av 
november mottok HIF 
12.500 som gave fra 
Oslo-fondet til å kjøpe 
inn utstyr til den nye 
sjakkaktiviteten. 
Leder for sjakktilbudet 
har vært Mads 

Aanerud, og vi har vært 
så privilegert at 
generalsekretæren i 
Sjakkforbundet, Geir 
Nesheim, har valgt å gå 
inn som frivillig 
instruktør for oss hele 
høsten. Han og Sjakk-
forbundet har sett på 

«Haugerudmodellen» 
som et interessant 
pilotforsøk som kanskje 
etter hvert kan bli en 
modell som kan brukes 
andre steder. 
 
Før jul ble det gjort 
forarbeid til oppstart av 
en egen sjakklubb på 
Haugerud, planlagt 

tilsluttet Haugerud IF. 
Anita Myhre, en av 
ildsjelene i nærmiljøet, 
HIF og Boost Haugerud 
arrangerte i oktober et 
bruktmarked på 
ungdomsskolen, lørdag 
11. og søndag 12. 
Oppslutningen ble 

meget god, både fra 
selgere og nysgjerrige 
kjøpere, særlig tatt i 
betraktning at dette var 
første forsøk med 
bruktmarked i vår regi. 
Rundt 500 mennesker 
var innom de to dagene 
det sto på. 
 
 

 

 



 

 

Ledige timer på 
søndagskveldene i 
Haugerudhallen har 
blitt brukt til å få i gang 
mosjonspartier for 
voksne både i fotball 
(gubbefotball) og 
volleyball. Mosjons-
partiet i volleyball kan 
med tid og stunder bli 
til en egen gruppe i 
Haugerud IF, og vi ser 
dette i sammenheng 
med ønsket om en 
sandvolley-bane i 
idrettsparken. 
 

Haugerud IF er en av 
de desidert største 
fritidsaktørene i vårt 
område, målt i både 
antall deltakere, 

medlemmer, 
aktivitetstimer og 
bredde i tilbudet. 
Samtidig er det mange 
som ikke vet hva 
klubben har å tilby og 
hva vi bidrar til 
lokalsamfunnet med, 
spesielt for barn og 
ungdom. 
Klubben har i 2014 lagt 
mye større vekt på 
informasjon og PR, i 
stor grad knyttet til 
prosjektet «Flere på 
banen». Skal flere bli 
frivillige i klubben, må 
aktiviteten vår være 
godt kjent blant 
befolkningen. Informa-
sjonsstrategien som ble 
laget i første utkast i 
november, systema-

tiserer målgrupper, 
budskap og virke-
midler, samt hvordan 
de ulike informasjons-
kanalene skal samspill 
og styrke hverandre. 
 
Facebook har blitt 
brukt mye mer effektivt 
som informasjonskanal 
dette siste året. Det ble 
gjennomført en kam-
panje på våren for å 
skaffe flere ”likere” til 
klubbens Facebook-
side, spesielt i 
forbindelse med 
familiedagen. Dette ga 
godt resultat. Ved 
utgangen av året var 
det rundt 800 som 
fulgte klubben via 
Facebook. Mange av 

 

http://www.haugerudif.no/
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gruppene i klubben har 
sine egne sider og 
grupper på Facebook, 
og i tillegg bruker 
mange av enkeltlagene 
våre Facebook til intern 
kommunikasjon. 
 
Hjemmesidene er blitt 
omstrukturert for å gi 
plass til flere aktiviteter 
og for å få en mer logisk 
oppbygning. I snitt har 
hjemmesidene mellom 
100 og 350 sidevis-
ninger pr. dag.  

Til sammen hadde vi i 
dette året 68.814 
sidevisninger. 
Tilsvarende tall for 
2013 var 65.159. Høyest 
aktivitet hadde vi i 2014 
i september og oktober 
med rundt 9.000 
visninger disse 
månedene. Laveste tall 
var i juli med litt under 
2.000 visninger.  
En økende andel av 
informasjonen fra 
klubben blir nå 

formidlet via Facebook, 
siden dette er et mer 
fleksibelt medium, det 
er lettere å publisere 
saker der, og vi når ut 
til målgruppene uten at 
de aktivt må oppsøke 
oss, slik som tilfellet er 
med vanlige 
hjemmesider. Mest 
effektivt er å bruke en 
kombinasjon av 
Facebook, 
hjemmesider, sms og e-
post, og dette har vi 
blitt flinkere til i 2014. 

 
Etter noen års opphold 
fikk Haugerud IF igjen 
sitt nyhetsbrev, HIF-
Nytt. Nyhetsbrevet 
inngår i informasjons-
strategien vår og var et 
ledd i prosjektet «Flere 
på banen». Første 
nummer kom ut i 
september, mens nr. 2 
gjort klart helt på 
slutten av året og ble 
utgitt tidlig i 2015. 
Nyhetsbrevet skal 

fortelle historier om 
aktiviteter og personer i 
klubben. I tillegg har vi 
i de to første numrene 
hatt en oversikt over 
alle grupper og 
aktiviteter med 
kontaktpersoner. 
Nyhetsbrevet ble delt ut 
i ca. 3.000 eksemplarer 
i postkasser i 
nærmiljøet ved hjelp av 
dugnadsinnsats fra 
noen av fotballagene, 
samt til elevene ved 
Lutvann og Trosterud 

skoler. I tillegg 
er det spredd 
digitalt via e-
post, Facebook 
og hjemme-
sider. 
 
I 2014 har vi 
også hatt 
stands noen 
ganger på 
Haugerud-
senteret for å 
møte folk i 
nærmiljøet 
direkte og få en 
anledning til å 
snakke om 
tilbudet 
klubben har og 

hva vi gjør for lokal-
miljøet. Mye hyggelig 
respons å få, samtidig 
som vi opplever at 
altfor mange ikke 
kjenner til klubben. 
 
Akers Avis hadde i 2014 
bredere dekning av 
klubbens aktiviteter 
enn tidligere. Dette 
skyldes delvis at vi har 
hatt nye og interessante 
aktiviteter å fortelle om, 

 



 

 

og delvis at vi mer 
systematisk har fulgt 
opp avisen med tips. 
 

Klubben har 
driftsavtale med 
Bymiljøetaten i Oslo 
kommune om drift av 
Haugerud Idrettspark. 
Driften av 
kunstgressbanen utgjør 
den største delen av 
avtalen, og den er det 
Fotballgruppa som står 
for. Avtalen med 
kommunen utløp i 
2014, og det ble tegnet 
ny driftsavtale for 
perioden 2015-2019. 
Haugerud Idrettspark 
må være en av de mest 
allsidige og komplette 
idrettsanleggene i Oslo, 
og vi fikk flere 
anledninger til å vise 
fram parken for gjester 
fra både Idrettskretsen, 
Bydelen og kommunen. 
 
Vi fikk på plass flere 
nye tilbud i 
idretts-
parken i 
2014. Den 
20. juni 
åpnet vi det 
nye 
treningsan-
legget for 
cricket med 
tre pitcher; 
det største 
anlegget av 
denne typen i 
Norge. 
Finansiert av 
penger fra 
Bydel Alna. 

Planen er å demontere 
picthene hver høst slik 
at denne delen av 
asfaltbanen kan brukes 
til skøyte-bane om 
vinteren. Vinteren 
2014-2015 tok FAU ved 
Trosterud skole 
ansvaret for sprøyting 
av skøyte-banen, men 
dette er et prosjekt som 
naturlig nok er veldig 
vær-avhengig. 
 
Penger fra 
Sparebankstiftelsen 
DNB gjorde det mulig å 
montere seks utendørs 
treningsapparater sør 
for kunstgressbanen. 
Disse sto klare tidlig på 
høsten og ble umiddel-
bart tatt i bruk til 
uformell trening av 
både barn og voksne. 
Sparebankstiftelsen 
DNB bevilget helt på 
slutten av året 200.000 
kroner som gjør det 
mulig å få lysanlegget 
på asfaltbanen i drift 
igjen. Planleggings-
arbeidet startet 

umiddelbart.  
 
I 2014 startet vi 
arbeidet med å få bygd 
en sandvolleybane i 
idrettsparken, planlagt 
til et sted mellom 
administrasjonsbygget 
på Trosterud skole og 
den gamle Esso-
stasjonen. 
 
Også i 2014 ble det 
arrangert en aktivi-
tetsuke på fotballbanen, 
i samarbeid med og 
finansiert av Oslo 
Idrettskrets, under 
navnet ”Sommer-
patruljen”. Denne 
gangen siktet vi mot 
eldre tenåringer som 
deltakere, og arrange-
mentet var derfor lagt 
til ettermiddag og 
kveld, ikke på dagtid 
som tidligere. Alt i alt: 
Bedre oppslutning enn 
tidligere, og mye god 
aktivitet med utstyr 
som Idrettskretsen 
lånte ut til oss. 
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Også driftsavtalen med 
Oslo kommune på 
Haugerudhallen utløp i 
2014 og ble fornyet for 
nye fem år, fram til og 
med 2019. Hallen har 
vært fylt av aktivitet 
alle ledige timer også i 
2014. Høsten 2014 
etablerte vi en kalender 
på internett som vi 
bruker til å styre 
timene i hallen på en 
mer systematisk måte. 
Blant annet har vi 
kunnet utnytte ledige 
timer på søndager og i 
skoleferier mer effektiv. 
Dette har åpnet for at 
både fotball, cricket og 
volleyball fikk noe 
treningstid på ledige 
tider høsten 2014. 
 
Treningsrommet i 
kjelleren på hallen ble 
pusset opp i 2014 og er 
nå mer i bruk enn 
tidligere, spesielt til 
dansetimer. Noen av 
gruppene som trener 
oppe i hallen, har også 
reservert tid i 

treningsrommet til 
ekstra treninger. 
Timene i trenings-
rommet styres av en 
egen kalender. 
 
Arbeidsutvalget har 
fortsatt arbeidet med å 
få Haugerudhallen opp 
på lista over anlegg som 
trenger rehabilitering. 
Klubben har fra tidlig-
ere valgt å gå for en 
løsning med full rehabi-
litering av hallen der 
den står nå. Køen av 
anleggsprosjekter på 
vent er imidlertid lang, 
og vi har ikke vært i 

nærheten av å lykkes. 
En ekstra kompli-
serende faktor er at 
Haugerudhallen 
sorterer under 
Utdanningsbygg og skal 
dermed vurderes i 
forbindelse med fram-
tidige planer for skole-
bygg på Haugerud, ikke 
bare som et idretts-
anlegg. 
 
Høsten 2014 begynte 
Arbeidsutvalget å 
revurdere vår strategi 
for om mulig å finne 
løsninger som kunne gi 
en raskere rehabili-
tering av Haugerud-
hallen. Spesielt ble det 
sett på muligheten for å 
realisere deler av det 
store rehabiliterings-
prosjektet, nemlig et 
påbygg mellom de to 
inngangene slik at vi 
kan få tilgang på rom 
for sosiale aktiviteter, 
en uformell møteplass 
og flere aktivitetsrom 
for mindre idretter og 
for møter/kurs. 
 

 

 



 

 

 
Både våre egne priori-
teringer og hendelser i 
nærmiljøet har gjort at 
Haugerud IF har fått en 
bredere kontaktflate 
enn tidligere. Vi har 
samarbeidet tett med 
Boost Haugerud, som 
har virvlet opp mye 
positivt engasjement og 
gode ideer i nærmiljøet. 
Nye folk har meldt sin 
interesse for å bidra til 
aktivitet, og løsningen 
har i flere tilfeller blitt 
å kanalisere 
engasjementet inn i 
idrettslaget, som en av 
de få organisasjonene 
som har et apparat for 
å drive prosjekter. 
Eksempler på dette har 
vært sjakk, capoeira, 
dans og bruktmarked. 
 
De fleste gruppene i 
Haugerud IF organi-
serer barn og unge fra 
hovedsakelig tre skoler; 
Haugerud, Trosterud 
og Lutvann. 
Badmintongruppa har 
et bredere nedslagsfelt. 
Skolene har kunnet vise 
til en positiv utvikling. 
Spesielt har ungdoms-
skolen gjennomgått en 
bemerkelsesverdig 
endringsprosess de 
siste årene.  
 
Når skolene lykkes på 
denne måten, bidrar 
det positivt til idretts-
lagets arbeid, siden vi 
engasjerer skoleelevene 
mange av de timene i 

uka hvor de ikke er på 
skolen.  
Positiv stemning 
internt ved skolene har 
også skapt positiv vilje 
til samarbeid med 
andre aktører i 
nærmiljøet, slik som 
vårt idrettslag. Vi får 
låne lokaler til aktivi-
teter, skolene sprer 
informasjon om våre 
tilbud, og de har hjulpet 
oss med oppstart av 

sjakklubben. 
Badmintongruppa har 
hatt noen timer med 
”fysisk aktivitet” på 
Trosterud skole.  
 
Videre har vi fått 
benytte skolene til 
overnatting når vi har 
stevner i helgene. 
Innebandy-gruppa har 
hatt vakt- og 
driftsansvar for 
Trosterud og Haugerud 
skoler under Norway 
Cup også i 2014. 
 

Haugerud IF opplever 
at vi har et godt og 
tillitsfullt samarbeid 
med Bydel Alna. Vi har 
en løpende dialog med 
kulturetaten i bydelen, 
og vi har fått økono-
misk støtte til å 
gjennomføre aktiviteter 
vi prioriterer. Dette har 
blant gjort det mulig 
med nye tilbud i 
idrettsparken.  
 

Høsten 2014 
gjennomførte Bydel 
Alna en forstudie for 
eventuell oppstart av et 
Områdeløft 
Trosterud/Haugerud, 
tilsvarende det som har 
vært på Furuset og som 
nå er i gang på Linde-
berg. I desember 
bevilget Bydelsutvalget 
penger til et forpro-
sjekt. Haugerud IF er 
definert som en inter-
essant samarbeids-
partner i et områdeløft, 
og i klubben har vi 
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begynt å forberede et 
engasjement fra vår 
side i 2015 og videre. 
 

 
Tilbudet «Åpen hall» er 
videreført også i 2014, 
fortsatt med økonomisk 
støtte fra Oslo 
Idrettskrets.  
 
Haugerudhallen holder 
oppe lørdagskvelder 
mellom 18 og 22. Det er 
fire til seks ledere/ 
instruktører i hallen. 
Dette er ungdom 
mellom 17 og 23 år. 
Både jenter og gutter. 
Aktiviteter i hallen er 
Fotball, badminton, 
innebandy ,bordtennis, 
basket og dans. Om 
sommeren blir det også  
gjennomført slåball 
utenfor hallen. Det er 
mellom seksti og 
hundre personer 
tilstede. Prosjektet er 
jevnt besøkt. 
 
Hovedmåte å 
kommunisere på er 
Facebook. Det blir også 
endel  jungeltelegraf. 
Tilbudet ligger også ute 
på Haugerud If sine 
nettsider. Det er stor 
aktivitet hver lørdag. 
Målene blir oppnådd. 
Tiltaket er godt 
forankret i klubbstyret, 
ISU og nærmiljøet. Det 
som også er veldig 
positivt, er at prosjektet 
trekker mange jenter til 
hallen. Ungdommene 
som er ledere får opp-
læring i lederansvar og 

som rollemodeller for 
de andre ungdommene.  
Det har vist seg at disse 
er gode som konflikt-
løsere og tar ansvaret 
sitt på alvor. 
 
Det er ønske om 
samarbeid mellom 
prosjektene i  Oslo fra 
Haugerud IF. Hva med 
en fotballturnering inne 
om vinteren og 
lignende. Også for å 
utveksle erfaring. 

 
Vi merker dessverre at 
det er blitt litt tøffere i 
hallen. Derfor har vi 
utvidet med flere ledere 
noen kvelder. For første 
gang på fem år måtte 
hallen stenges på grunn 
av uro i år. Vi lærte mye 
av den kvelden og har 
endret opplegget vårt 
for å forebygge slike 
problemer. 
Prosjektet er nå en 
institusjon i lokal-
miljøet. Foreldre ringer 
og lurer med en gang 
hallen er stengt en 

lørdag, og det blir 
ansamlinger utenfor 
hallen. Vi prøver derfor 
og ha hallen oppe flest 
mulig helger.  
 

Initiativet til dette 
prosjektet ble tatt av 
Fotballgruppa i 2012, 
men har siden 2013 
vært drevet som et 
fellestiltak for flere av 

gruppene våre. Målet 
med prosjektet er å  
 
engasjere flere voksne 
som frivillige i idretts-
lagets aktiviteter. 
 
Også i 2014 fikk vi 
bevilgning til prosjektet 
fra Bydel Alna, i alt 
400.000 kroner. 
Rapporten som ble 
sendt Bydelen i 
desember, viste at hele 
beløpet var brukt, og vi 
søkte samtidig om nye 
400.000 til fortsettelse 
i 2015. 

 



 

 

Etter en gjennomgang 
av aktiviteten i 2013 
justerte vi 
prioriteringene i 
prosjektet.  
I 2014 hadde vi disse 
delmålene: 
 
Markedsføring: 
Gjøre klubben og våre 
aktiviteter bedre kjent i 
lokalmiljøet, både 
kortsiktig knyttet til 
konkrete tiltak og mer 
langsiktig.  
Nye aktivitetstilbud: 
Skape aktiviteter som 
åpner opp klubben for 
nye grupper. 
Samarbeid internt: 
Skape en tydeligere 
helhet i klubben ved at 
gruppene i større grad 
samarbeider på tvers. 
 
Vi har i 2014 ikke 
videreført ordningen 
med en prosjektleder 
med overordnet ansvar 
for planlegging og 
gjennomføring. I stedet 
har vi prioritert å ha 
flere medarbeidere i 
deltidsstilling, slik at vi 
kan trekke på flere 
typer kompetanse. 

Dette har gitt økt 
innsats på konkrete 
aktiviteter, men mindre 
kapasitet til strategi og 
ledelse. 
 
I 2014 har disse vært 
deltidsengasjert i 
prosjektet: Uzma Khan; 
prosjektleder for tiltak 
for innvandrerkvinner. 
Fra 1. februar. Morten 
Johansen; prosjekt-
leder for markeds-
føring. Fra 1. februar. 
Christine Hallås; 
medarbeider på film, 
bilder og tekst (digitale 
fortellinger). Fra 1.mai. 
Laila Svendsen; 
instruktør for Masala 
Bhangra, Bollywood og 
Zumba (dans for 
damer). Hele året. 
I tillegg har det vært 
lagt ned en betydelig 
frivillig innsats i de 
ulike tiltakene.  
 
Styreleder Dag Endal 
har også vært leder for 
voksenprosjektet. 
 
Av aktiviteter i 
prosjektet i 2014 kan 
nevnes: 

 Dans for damer 
hele året. 

 Videodokumenta-
sjon av aktiviteten i 
gruppene og bruk 

av Facebook for å 
spre materiellet. 

 Utvikling av en 
informasjonsstrate-
gi for klubben. 

 Omlegging av 
hjemmesider og 
Facebook-sider og 
spissing av bruken 
av disse informa-
sjonskanalene. 

 «Semidiginar» i 
oktober; et kurs i 
markedsføring via 
digitale medier. 

 Oppstart av dans 
for jenter, capoeira 
og sjakk. 

 En fritidsunder-
søkelse sammen 
med Boost Hauge-
rud og Trosterud og 
Haugerud skoler. 
Alle elevene fikk 
vise hvilke fritids-
aktiviteter de helst 
ønsker å drive med. 

 Åpen Familidag 
lørdag 20. juni  

 Nyhetsbrevet HIF-
Nytt. 

 «Hva skjer på 
Haugerud»; ny 
digital møteplass 
for nærmiljøet. 
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 Haugerud 
Aktivitetssenter, 
som organiserer 
tilbud som 
norskkurs, 
engelskkurs, 
svømming for 
damer, 
strikkegruppe og 
samtalegruppe, 
spesielt rettet inn 
mot 
innvandrerkvinner 
på dagtid. 

 Bruktmarked på 
ungdomsskolen 
Flere av disse 
aktivitetene er 
nærmere omtalt 
andre steder i 
årsmeldingen. 

 
I rapporten til Bydel 
Alna viser vi blant 
annet til disse resul-
tatene av «Flere på 
banen» i 2014: 
På våre medlemslister 
og i faste aktiviteter har 
vi ved utgangen av 2014 
rundt 120 flere voksne 
enn vi hadde for ett år 
siden. I tillegg har vi 
hatt flere hundre 
voksne som deltakere 
på åpne enkeltakti-
viteter. Tilsvarende 
utvikling har vi ikke 
sett når det gjelder å 
trekke foreldre/voksne 
inn som frivillige i den 
etablerte aktiviteten 
vår, f.eks. som trenere, 
ledere osv. Veksten i 
antall voksne som er 
aktivt involvert i 
idrettslaget har med 
andre ord kommet mye 
mer gjennom nye 
aktiviteter enn ved økt 

mobilisering innenfor 
våre egne rekker. 
 
Vi har utvidet spekteret 
av aktiviteter under 
klubbens paraply 
betydelig, slik at vi har 
åpnet HIF for nye 
grupper av interes-
senter. Men vi kan ikke 
rapportere å ha funnet 
«x-faktoren» som 
skulle gjøre at vi fikk 
mange flere frivillige 
voksne i klubben – i 
den grad en slik faktor 
finnes. Derimot har vi 
tydelig bevist at plan-
messig og hardt arbeid 
for å nå ut til nye grup-
per og skape nye akti-
viteter og møteplasser, 
faktisk gir resultater. 
 
Vi har tatt mange steg i 
retning av mer bevisst 
og tydelig markeds-
føring av klubben og 
aktivitetene våre. Vi er 
mye flinkere på PR og 
markedsføring nå enn 
for et år tilbake, sam-
tidig som vi har fått 

kartlagt at vi har mye å 
gå på fortsatt. Vi regi-
strerer også at tiltakene 
som er gjennomført i 
prosjektet, har ført til at 
de ulike gruppene i 
klubben har bedre 
kontakt og samarbeider 
om flere tiltak enn 
tidligere. 
 

Aktiviteten i Haugerud 
IF er i all hovedsak 
drevet av frivillig 
innsats. Noen trenere 
og instruktører mottar 
mindre honorarer, det 
samme gjør noen 
medhjelpere i gruppene 
og under hovedstyret 
samt medlemmene i 
AU. Klubben har ingen 
ansatte til å drive 
administrasjonen, så 
dette arbeidet blir 
utført av Arbeidsut-
valget med med-
hjelpere. 
 
 
 

 



 

 

Regnskapsbyrået 
Eksakt er blitt år 
samarbeidspartner på 
lønnsadministrasjon, 
for å gjøre rutinene 
rundt utbetaling av 
honorarer enklere og 
mer effektive.  
 
Veksten i aktivitet 
utover i året har 
aktualisert spørsmålet  
 

om hvordan organisa-
sjonsapparatet i 
klubben kan bli styrket. 
Det trengs en struktur 
som er sterk nok til å 
kunne bære økt 
aktivitet. Styret ser for 
seg at veksten i klubben 
kan fortsette i årene 
som kommer. 
 

Klubbens årsmøte ble 
gjennomført etter plan 
og vedtekter den 10. 
april 2014, men med 
dårligere oppmøte enn 
vanlig. Det nye styret 
fikk i oppdrag å rette 
opp dette til årsmøtet i 
2015. Styret startet 
høsten 2014 et arbeid 
med å gjennomgå og 
revidere vedtektene, 
med sikte på å legge 

fram et forslag på 
årsmøtet 2015. 
 
Ved valget takket Knut 
Sælid av som leder for 

klubben etter 10 år i 
vervet og enda mange 
flere år i styre og stell i 
klubben. Han ble 
behørig hyllet og takket 
av årsmøtet. 
Oversiktene nedenfor 
viser tillitsvalgte og 
andre medhjelpere i 
Haugerud IF i 2014. 
 
Det er avholdt fire 
hovedstyremøter i 

perioden. I tillegg er det 
avholdt møter direkte 
med gruppene. Dette 
har fungert bra.  
 

 

Arbeidsutvalget etter årsmøtet:  
Leder  Dag Endal (Knut Sælid fram til årsmøtet) 
Nestleder Terje Hasle 
Sekretær Eva Bakke 
Økonomileder Trond Dahl 
Anleggsansvarlig Knut Sælid 
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Arbeidsutvalget har 
avholdt to møter. Det 
meste av styre- og AU-
virksomheten foregår 
utenom møtene, 
gjennom uformelle 
samtaler, telefon, e-
post og sms.  
 
ISU har holdt ni møter i 
2014, og Erland Vestby 
har vært en aktiv 
bidragsyter på vegne av 
Haugerud IF. Dette er 
et viktig forum for å 
holde klubben infor-
mert om idretts-
politiske saker og en 
mulighet for å påvirke 
slike saker. 
 
Medlemsregister 
Helen Korsmo har 
ansvar for Medlemsnett 
og håndterer det på en 
meget tilfredsstillende 
måte. Alle gruppene 
bruker nå Medlemsnett 
som medlemsregister. 
Det er i løpet av høsten 
gjort en betydelig jobb 
med å avklare og 
strømlinjeforme rutin-
ene rundt registrering 
av medlemmer, kontin-
genter og avgifter.  
Klubben hadde i 2014 
en medlemskontingent 
på 300 kroner. Inn-
tekten av denne tilfaller 
klubben i sin helhet. 
Gruppene bestemmer 
sine egne trenings- og 
deltakeravgifter, og 
dette er inntekter som 
helt og holdent går til 
gruppenes drift.  
 
 
 

Klubbhuset 
Huset blir mye 
brukt til møter 
og arrange-
menter for våre 
egne spillere og 
ledere. I tillegg 
leier vi ut til 
møter og 
festligheter for 
enkeltper-
soner og 
grupper i 
lokalmiljøet. 
Mona Hegg-
lund er 
hovedansvar-
lig for utleie. I 
2014 har vi 
ikke hatt noen 
langtidskon-
trakter. 
 
Det nyoppus-
sede møterom-
met i kjelleren 
er blitt mye brukt til 
styre-møter og lag-
møter, og dette rommet 
gjør bruken av 
klubbhuset mer 
fleksibel. Det var satt av 
penger i 2014-
budsjettet til oppussing 
av kjøkkenet i 
klubbhuset, men 
jobben ble utsatt til 
starten av 2015. 
 

 
 

Haugerud IF har hatt 
en kontrollert og god 
økonomi også i 2014. 
Regnskapet balanserte 
med 1.709.550 kroner 
og ga et overskudd på 
378.574. Årsmøtet 2014 
vedtok et budsjett med 
et underskudd på kr. 

28.850. Det er to 
grunner til at års-
resultatet ble så mye 
bedre enn budsjettert. 
For det første at den  
 
planlagte oppussingen 
av klubbhuset ble utsatt 
til starten av 2015. Den 
var budsjettert til å 
koste 130.000 i 2014, 
men AU valgte å utvide 
jobben og vente til 
2015, der kostnaden til 
slutt ble rundt 170.000 
kroner. For det andre 
har vi dette året foretatt 
en opprydding i 
balansekontoene i 
regnskapet. Der har det 
stått avsetninger på 
rundt 250.000 kroner 
som ikke kommer til å 
bli aktuelle å bruke. 
Disse har vi nå 

Gruppeledere i 2014: 
Badminton: Øystein Wiborg 
Håndball: Eva Bakke 
Fotball: Dag Endal 
Tennis: Kenneth Ytterbø 
Trim: Odd Arne Erikstad  
Innebandy: Hanne Ingeborg Berg  
(Carina Bredesen fram til sommeren) 
Orientering: Tor Drage 
Cricket: Rasab Shazad Ahmad (fra juni) 
 
Øvrige verv og medspillere i 
klubben: 
Intern revisor: Lasse Bjørndahl 
Kartotekfører: Helen Korsmo 
Leder Banestyret: Fotballstyret v/Dag 
Endal 
Leder av Driftskomiteen for Haugerud-
hallen: Knut Sælid 
Utleie av klubbhuset: Mona Heggelund 
Valgkomiteen: Erland Vestby, Lasse 
Bjørndahl og Terje Hasle 
Snømåking/vedlikehold av vei til  
klubbhuset: Bjørn Gunnestad 
ISU- representant: Erland Vestby 
 



 

 

inntektsført.Det reelle 
drifts-resultatet i 2014 
ligger på rundt 130.000 
kroner.  
 
Overskuddet i 2014 er 
foreslått tilført 
egenkapitalen som med 
dette blir på 446.076 
ved utgangen av året. 
 

 

 

 

 

Styret vil rette en stor takk til alle gode 
medspillere i klubben, som har bidratt til 
folkehelse, trivsel og glede ved å lage idretts- og 
mosjonsaktiviteter for nærmiljøet i 2014.  
 
Takk også til eksterne samarbeidspartnere og 
gode hjelpere som har støttet oss og gitt klubben 
en mulighet for å nå våre mål om vekst og 
utvikling. 
 

Oslo, 10. april 2015 
Haugerud IF Hovedstyret 

 
Dag Endal, styreleder 

 
Terje Hasle, nestleder; Eva Bakke, sekretær; Trond Dahl, økonomileder;  

Knut Sælid, anleggsansvarlig 
 

Øystein Wiborg; Kenneth Ytterbø; Odd Arne Erikstad ; Hanne Ingeborg Berg,  
Tor Drage, Rasab Shazad Ahmad 

 

 


