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Haugerud IF Fotball er et trygt fritidsmiljø som utvikler 
barn til gode venner og glade fotballspillere. 

 
Vi er glad i og stolt av klubben vår.  

 
Vi som er Haugerud-spillere har respekt for våre ledere og 

foreldre, for medspillere og motspillere og for spillets 
regler. 

 
I Haugerud Fotball er vi mange voksne som velger å bruke 

tid sammen med barn og unge i nærmiljøet. 
 



 

 

    

 
Årsmøtet 2015 i Fotball-
gruppa blir den 18. mars. 
Som del av årsmøtet blir 
det informasjon og 
diskusjon om «Område-
løft Trosterud/ 
Haugerud» som Bydel 
Alna planlegger. 
  

Arbeidet i styret og Fot-
ballgruppa har i 2014 
vært en kombinasjon av 
drift av eksisterende 
aktiviteter og utviklings-
arbeid. Driften er stabil, 
både økonomisk, admini-
strativt og i lagene. 
Fotballstyret består  
imidlertid bare av fire  
 

 

 
personer, og all admini- 
strasjon av fotballaktivi-
teten skjer gjennom frivil-
lig innsats fra styret. Det 
er stort behov for flere  
frivillige til å dele på 
praktiske og organisato-
riske oppgaver. Det er 
viktig å rekruttere flere 
voksne som kan ta 
oppgaver, gjerne folk som 
i utgangspunktet ikke er 
spesielt fotballkyndige.  
 

I 2014-sesongen hadde 
Haugerud IF til sammen 
19 lag i fotballkretsens 
serie og lilleputtserien på 
Lille Tøyen, fordelt på  
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følgende klasser: Menn 7-
er, Haugerud A, GJunior,  
G1999, G2000, J2000, 
G2001, G2002, J2002, 
G2003, G2004, J2005, 
G2005, G2006 og G2007. 
Lagene har i tillegg valgt 
seg cup-er og turneringer 
de har deltatt på utover i 
sesongen.  
 
I futsal-serien første 
halvår stilte vi med disse 
lagene: G2001, G2002, 
G2003 og senior. Andre 
halvår har disse spilt 
futsal: J2005, G2004, 
G2003, G2002, J2002 og 
senior. 
 
Det ble organisert et 
futsal-lag med erfarne 
spillere som ble påmeldt i 
NM-cupen. Målet var å se 
om det gikk an å komme 
til topps i NM. Laget tapte 
dessverre knepent på 
hjemmebane i 
Haugerudhallen i 2. 
runde av cupen. 
 
Høsten 2014 startet vi 
nytt lag for G2008. 
Dette ga bortimot 20 nye 
spillere umiddelbart, 
samt foreldre som tok 
oppgavene som lagledere 
og trenere. 

 

Vi satset store ressurser 
på Juniorlaget gjennom 
betalt trener (Lars Erik 
Hempkins) og påmelding 
både i juniorklassen og i 
senior 8. divisjon, samt 
futsal-spill både vinter og 
høst. Dette var en satsing 
som var bare delvis 
vellykket. Vi fikk flere 
disiplinærsaker med 
bøter og karantene på 
spillere, oppslutningen 
fra spillerne var varier-
ende og førte til slutt til at 
vi måtte trekke 
8.divisjonslaget fra 
serien. 
 
 

 
A-laget drives som en 
egen enhet under 
Fotballgruppa, med fullt 
ansvar for egen økonomi 
og virksomhet. Dette er 
nedfelt i en skriftlig 
avtale. Det var i 2014 
utbytte av store deler av 
spillerstallen, samt trener 
og lagleder. Virksomheten 
i 2014 har vært stabil og 
god, og laget endte helt 
oppunder toppen i sin 
avdeling i 8. divisjon, én 
plassering unna opprykk 
til 7. divisjon. Ved 
tilfeldigheter i 
serieoppsettet fikk laget 
likevel opprykk da 
oppsettet for 2015-
sesongen ble ferdig fra 
kretsens side. 
 
G1999 ble dessverre 
avviklet på høsten, på 
grunn av manglende 
engasjement hos 
spillerne. Gutter som er 
interessert, ble invitert til 
å søke om plass på 
G2000-laget.  
 
G2000-laget fikk ny 
trener på høsten; Sedat 
Algunerhan.  
 
 

 

 



 

 

Det er av stor verdi for 
klubben at vi har to 
jentelag med god og 
stabil drift; J2002 og 
J2005. J2000-laget måtte 
vi avvikle på grunn av 
mangel på spillere.  
 
Vi hadde fire lag i 
Norway Cup i 2014; 
G1999, G2000, G2002 og 
G2003. Dette er en flott 
opplevelse for spillere, 
ledere og familier, både 
sportslig og miljømessig. 
Men sviktende oppslut-
ning, spesielt fra G99-
laget, gjorde at vi ikke 
fikk samme utbytte av 
Norway Cup i år som 
tidligere år. 

 
Høsten 2014 fikk fotball-
gruppa tildelt mange 
treningstimer inne i gym-
salen på Lutvann skole, 
i tillegg til på Haukåsen 
skole. De yngste lagene 
våre har blitt prioritert for 
trening i gymsal også 
denne vinteren, men 
størrelsen på lokalene 
setter en del grenser for 
hvilke aktiviteter de kan 
ha. Vi hadde trening for 
to lag på Hellerud videre-
gående skole på starten av  

året, men fra høsten 2014 
ble gymsalen der stengt 
pga. oppussing.  
 
Senhøstes 2014 ble det en 
åpning for at fotball-
gruppa kunne få trenings-
tid i Haugerudhallen 
på søndagskveldene på 
tider som ikke blir brukt 
av andre. Dette har vært 
ønsket lenge, og noen 
organisatoriske grep med 
kalender og nøkler og 
opplæring i sikkerhets-
rutiner gjorde at ønsket 
nå kunne realiseres. Alle 
lag har blitt invitert til å 
trene, og de tilgjengelige 
timene har blitt fordelt 
likt mellom lag som  

 
ønsker seg innetid i  
hallen. Dette har vært A-
laget, G2000, G2001, 
G2004 og G2005. 
 
Høsten 2015 startet vi 
med ”gubbefotball” på 
søndagskveldene. Dette er 
mosjonsfotball for voksne 
med godt humør og små 
ambisjoner. Etter en treg 
start med lite oppmøte, 
kom det flere utover 
høsten på Haugerud-
banen til five-s-side-spill.  

Da det ble ledige 
treningstimer inne i 
hallen, flyttet gubbe-
fotballen inn og tok den 
siste timen på kvelden 
som ingen andre lag ville 
ha. Vinteren 2014-2015 
har det vært stabilt 
oppmøte på 12-18 spillere 
– og mye fotballmoro. 
 
Det ble gjort et forsøk 
med å engasjere de yngre 
lagene og spillerne i 
innebandytrening i 
hallen om vinteren. dette 
vil være en styrke både for 
Innebandygruppa og for 
Fotballgruppa. Vi kom litt 
sent inn i forhold til plan-
legging av treningstidene 
for fotballagene, så 
responsen ble begrenset. 
Ideen er antakelig fortsatt 
god! 
 
De fleste lagene har hatt 
årsavslutninger på 
klubbhuset med 
utdeling av diplomer og 
premier for innsatsen. 
Noen hadde også vår-
avslutninger. J2002 laget 
sin egen treningsleir over 
en helg i Kragerø. G2000 
og G2001 var sammen om 
å dra på helgetur til  
Storhamar Cup i april, i 
forkant av seriestart. Slike 
tiltak er veldig bra for 
miljø og samhold i lagene. 
Fotballstyret subsidierer 
slike overnattingsturer 
med 300 kroner pr. 
deltaker, både barn og 
voksne. 
 
Følgende har vært  
kretsdommere for 
Haugerud Fotball i 2014-
sesongen: Erik Dan 
Nguyen, Naser Lusnjani, 
Hassan Iqbal, Hussain 
Baydoun, Sam Mazhabi 
Fard. 
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Med Lars Erik Hempkins 
som instruktør ble det 
kjørt noen økter med 
keepertrening på våren 
2014. Varierende opp-
møte fra de påmeldte. På 
slutten av året ble det 
planlagt et nytt opplegg 
med keepertreninger. 
 
Ordningen med Ingve 
Opaker som trener-
koordinator fra 2013 
ble videreført i 2014. 
Dette har vært bra for 
klubben, siden det gir 
mulighet for tettere 
oppfølging av enkelt-
trenere. Trenerkoordi-
natoren har vært en viktig 
støtte for trenerne, 
spesielt i lag med 
utfordringer m.h.t. folke-
skikk, grensesetting og 
konflikter. 
 
Tirsdag 19. august kjørte 
vi klubbdommerkurs 
for sju spillere fra 99- og 
2000-lagene: Kasem 
Kassem, Andreas Todal-
Støback, Tordar Evenrud, 
Naod Efrem, Tan Minh 

Nguyen, Jonas Ambaya 
og Albert Husby, samt 
Petter Lien Eia som sikter 
mot å bli kretsdommer.  
Instruktør var Naser 
Lusjnani. Noen av 
kursdeltakerne fikk 
oppgave som dommer i 
kamper for de yngre 
lagene utover høsten. 
 
På slutten av året er det 
alltid noen spillere som 
ønsker å prøve seg i andre 
og større klubber. Det 
dreier seg ikke om noen 
større antall, men ofte 
gjelder det nøkkelspillere 
på lagene våre, særlig i 
tenårsklassene. Vi forstår 
og legger til rette for at 
spillere med spesielle 
talenter skal få sjansen til 
å utvikle seg videre i 
andre klubber, dersom 
ikke vi kan gi et godt nok 
tilbud. Men for å unngå 
unødig uro i lagene har 
fotballstyret innført en 
rutine med at alle som ber 
om tillatelse til å 
prøvespille for andre lag, 
aller først skal ha en 
skikkelig prat med sin 
trener eller lagleder. 
 
Det er innkjøpt et 
videokamera med stativ 

slik at lagene kan filme  
egne kamper og 
treninger. Lagleder 
G2000, Eva Theodorsen, 
oppbevarer og låner ut 
utstyret. 
 

Ved utgangen av 2014 
hadde fotballgruppa 270 
betalende medlemmer, 
omtrent på samme nivå 
som ved forrige årsskifte. 
Til sammen hadde vi i 
overkant av 300 navn i 
medlems-registeret. 
Rundt 80 prosent av 
medlemmene er under 16 
år.  
 
Styret og lagledere har 
lagt mye arbeid i å få flest 
mulig til å betale kontin-
gent og fotballavgift. De 
fleste betaler det de skal 
nå, men det er fortsatt 
noen få gratispassasjerer 
på en del av lagene. 
Lagledere og trenere har 
anledning til å prioritere 
spilletid i kamper for dem 
som har betalt, men vi 
praktiserer ikke dette 
veldig strengt, og nå 
gjelder det tross alt bare 
et lite antall spillere. 
 
 

 

 



 

 

 
Barn av foreldre som tar 
på seg verv i Fotball-
gruppa (lagledere, 
trenere, styremedlem-
mer) er fritatt fra 
treningsavgiften, som en 
kompensasjon for den 
frivillige innsatsen som 
foreldrene gjør for 
klubben. 
 
Medlemsnett fungerer 
etter intensjonen, og har 
gjort jobben med å følge 
innbetalingene til lagene 
mye enklere. 
 

  
Oversikten i boksen til 
høyre viser hvilke lag-
ledere og trenere  vi har 
hatt i 2014, hele eller 
deler av året. De fleste av 
lagene har i tillegg til dem 
som er listet ovenfor, hatt 
foreldre og søsken som 
ekstra medhjelpere. 
 
Vi er heldige som har 
frivillige lagledere og 
trenere som stiller opp for 
barn og familier, år etter 
år og mange timer i uka. 
Samtidig er det en konti-
nuerlig utfordring for 
fotballstyret hele tida å 
skaffe nye frivillige. Hvert 
år bruker fotballstyret og 
trenerkoordinator 
betydelig med tid på å 
finne nye folk og stabili- 

sere driften på kanskje   
4-5 av lagene våre. 
 
Vi har hatt deltakere på 
kretsens C-trenerkurs 
også i 2014, men vi skulle  

gjerne hatt flere. 
Erfaringen er at dette er 
veldig gode kurs, de er 
praktisk lagt opp og gir 
oss tilgang til beste av 
kunnskap om 
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treningsmetodikk for 
barn og ungdom. Det er 
ønskelig at flest mulig av 
trenere og ledere i 
fotballgruppa tar slike 
kurs, ikke minst nye 
trenere som skal ta seg av 
de yngste årsklassene.  
 

Våre samarbeidspartnere 
i «Fotball-sfo» kjørte 
fotball-sfo etter skoletid 
hele forrige skoleår; 
tirsdager og torsdag fra 
kl. 14 i alle uker med 
ordinær skole, fra 
september 2013 til juni 
2014. Det ble tidlig klart 
at interessen og 
betalingsvilligheten ikke 
er spesielt godt i vårt 
område. Det var ikke mer 
enn ca. 30 deltakere fra 
starten av, et tall som ble 
redusert til litt over 10 i 
løpet av vårhalvåret.  
 
Lederne Thomas Holm og 
Lars Erik Hempkins 
konkluderte i juli 2014 
med at de ikke kunne 
fortsette sfo på disse 
premissene på Haugerud, 
noe både de og 
fotballstyret sterkt 
beklaget. Men klubben 
har ikke mulighet for å 
skyte inn midler for å 
subsidiere en slik aktivitet 
når ikke betalingsvillig-

heten er til stede fra 
foreldres side. Vi subsi-
dierte allerede mye i året 
som gikk ved ikke å kreve 
leie for klubbhus og 
banen, og heller ikke 
forvente overskudd fra 
driften. 
 
Det ble kjørt fotballskole 
på Haugerudbanen første 
uka i skoleferien. 
Ansvarlig: Fotball-sfo og 
Lars Erik Hempkins. 
Takket være støtte fra 
Bydel Alna/Bufdir kunne 
vi tilby opplegget gratis til 
deltakerne. Rammen på 
60 deltakere ble fort fylt 
opp, og vi måtte sette 
stopp for flere. Opplegget 
gikk som planlagt. 

 
Fotballgruppa har brukt 
mye penger på utstyr og 
drakter i 2014. Det er 
innkjøpt spillertrøyer, 
treningsutstyr, 
førstehjelpsutstyr osv. 
fortløpende. I tillegg gikk 
vi i mars/april ut med 
tilbud om en utstyrspakke 
til alle spillere: Trenings-
dress og treningsbag med 
HIF-logoer og spillernes 
initialer. Egenandel for 
spillerne: 400 kroner.  
Total kostnad pr. pakke: 
Ca. 750 kroner. 
Fotballgruppa gikk inn 
med mellomlegget. Vel 
100 spillere bestilte denne 
utstyrspakka via sine 
respektive lag. 
 

 

 



 

 

Efrem Mesfun er ansvar-
lig for materiell og utstyr i 
Fotballgruppa og gruppas 
hovedkontakt til leveran-
døren. Ved utgangen av 
året har vi et brukbart 
lager med forbruks-
materiell og drakter i 
klubbhuset. 
Utstyrsavtalen med 
Gresshoppa har vært 
preget av en del rot og 
forsinkelser på leveranser 
ved oppstart av serie-
sesongen, noe som har 
gitt frustrasjoner for både 
fotballstyret og trenere/ 
lagledere. Avtalen med 
Gresshoppa utløp i  

 
desember 2014. Da 
startet en intern runde 
med evaluering og 
definering av behov. 
Dette resulterte i at det 
ble signert ny avtale i 
februar med Torshov 
Sport/Nike som ny 
utstyrsleverandør for hele 
Haugerud IF. 
 

Som ledd i voksenpro-
sjektet «Flere på banen» 
har klubben jobbet med 
forbedring av PR- og 
informasjonsvirksom-
heten, både internt og 
overfor lokalmiljøet. Det 
har vært satset på 
følgende: Mer systema-
tisk bruk av hjemme-
sidene, økt bruk av 
Facebook og utgivelse av 
nyhetsbrevet HIF-Nytt på 
papir. Mot slutten av året 
ble det vedtatt en infor- 
masjonsstrategi for 
klubben i en foreløpig  

 
versjon, og det ble gjen-
nomført et kveldskurs i 
markedsføring via sosiale 
medier (Facebook spesi-
elt). Fotballgruppa hadde 
flere deltakere på dette 
kurset, både fra styret og 
lagene. Fotballgruppa er 
sammen med Badminton 
den gruppa i klubben som  
 

har kommet lengst i 
oppfølging av informa-
sjonsstrategien og bruk av 
hjemmesider og 
Facebook. 
 
Facebookgruppen for 
Haugerud Idrettsforening 
har 800 følgere ved 
årsskiftet og viser siste 
nytt fra fotballen og de 
andre idrettene. 
Fotballgruppa har 
dessuten egen 
Facebookside med 120 
følgere og en lukket 
gruppe. Mange av lagene 
bruker egne Facebook-
grupper til å kommu-
nisere internt. Det finnes 
både Facebook-side og 
Facebook-gruppe for 
Haugerudbanen, der det 
nesten fra dag til dag blir 
lagt ut informasjon om 
treningsforholdene på 
banen i vinterhalvåret. 
Høsten 2014 ble det også 
opprettet en lukket 
gruppe for trenere og 
lagledere i Fotballgruppa, 
som et nytt virkemiddel 
for bedre intern 
informasjonsutveksling. 
 
Mens Facebook egner seg 
godt for formidling av 
begivenheter og kortsiktig 
informasjon, passer 
hjemmesidene til å lagre 
mer varig informasjon.  
Målet er at både egne 
tillitsvalgte og eksterne 
personer, slik som forel-
drene, skal finne svar på 
de spørsmålene de har 
om fotballen på 

 

 

 

http://haugerudif.no/no/fotball
https://www.facebook.com/groups/520315384745722/
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Haugerud; lag, 
treningstider, 
kontaktpersoner, regler 
og rutiner. Det ble i 2014  
 
opprettet egne undersider 
spesielt beregnet på 
lagledere/trenere, spillere 
og foreldre. I 2014 ble det 
laget en mulighet for 
innmelding i 
fotballgruppa via 
hjemmesidene. Dette har 
etter hvert blitt benyttet 
av stadig flere. 
Det ligger egne sider for 
alle lagene/aldersklassene 
våre, men det er 
varierende hvor mye disse 
blir brukt av lagledere og 
trenere. Det mest vanlige 
nå er at informasjon 
mellom ledere/trenere og 
spillere/foresatte nå går 
via sms og Facebook. 
 
Fotballaktiviteten har 
blitt markedsført, 
sammen med de øvrige 
gruppene i klubben i HIF-
Nytt. Fire av fotballagene 
har tatt dugnadsjobben 
med å dele ut rundt 3.500 
eksemplarer av 
nyhetsbrevet i 
postkassene på 
Haugerud, Lutvann og 
Trosterud. Dette har gitt 
inntekter til lagskassene. 

Åpen dag i Haugerud 
idrettspark ble i år 
arrangert lørdag 20. juni. 
Ekstra aktivitet denne 
gangen: Åpning av nye 
cricketbaner og lansering 
av ny cricketgruppe i 
klubben. Et sted mellom 
400 og 500 deltakere var 
innom i løpet av dagen. 
Godt vær og stor aktivitet 
på alle stasjoner og 
idretter. Fotballen hadde 
ca. 10 voksne frivillige. Vi 
engasjerte også to triksere 
fra stallen til Tobias 
Brandal Busæt som også 
hadde med seg to 
treningsapparater. Gutta 
hadde to trikseshow i 
løpet av dagen, og fulgte 
dessuten opp med  
instruksjon for interes- 
 

serte. J2002-laget spilte 
kamp mot voksne. 
 
Både Fotballgruppa og 
hele klubben har 
summert opp at dette ble 
veldig vellykket og noe vi 
vil gjenta. Vi lærte 
dessuten en del ting vi 
kan forbedre neste gang.  

Dette prosjektet ble 
initiert av Fotballgruppa 
som et ledd i utviklings-
arbeidet vårt. Målet for 
prosjektet er å engasjere 
flere voksne frivillige i 
klubben, både i sportslige 
oppgaver og i organi-
sering og miljøtiltak 
rundt lagene.  
 
Prosjektet ble ganske 
raskt utvidet til å gjelde 
hele klubben, siden for-
målet var like aktuelt for 
flere av de andre grup-
pene. Bydel Alna bevilget 
415.000 kroner til pro-
sjektet i 2013, men vi 
brukte bare om lag halv-
parten. Med overføring av 
de ubrukte midlene fra 
2013, samt ny bevilgning 
fra Bydel Alna for 2014, 
disponerte prosjektet til 
sammen 400.000 kroner 
i 2014. 

 

 



 

 

Fire deltidsmedarbeidere 
har vært engasjert i 2014; 
Uzma Khan, Laila 
Svendsen, Morten 
Johansen og Christine 
Hallås. De delene av pro-
sjektet som var relevante 
for Fotballgruppa i 2014, 
var PR/informasjon via 
sosiale medier, informa-
sjonsstrategien, digitale 
historier (videofilmer) fra 
fotballaktiviteter, Nyhets-
brevet HIF-Nytt og Åpen 
dag. Disse tiltakene er 
omtalt andre steder i 
denne årsrapporten. 
Som ledd i prosjektet ble 
det i oktober forsøkt med 
bruktmarked i idretts-
lagets regi for første gang. 
Tre av fotballagene tok 
ansvar for kafeen en lør-
dag og søndag og fikk inn 
pene beløp til lags-
kassene. 
 

Haugerud Fotball har hatt 
et godt samarbeid med 
skolene i nærområdet; 
Haugerud, Trosterud og 
Lutvann. Alle skolene 
bidrar med utdeling av 
informasjon til elevene 

om fotballgruppas 
aktiviteter. 
Ungdomsskolen stiller 
veldig velvillig sine 
lokaler til rådighet for oss 
når vi måtte trenge det.  
 

Kunstgressbanen på 
Haugerud gir spillerne 
vår svært gode trenings-
forhold, i praksis hele året 
gjennom. Alle lag, uansett 
aldersgruppe, får de  
samme  trenings-
mulighetene. Hos oss skal 
småttingene på sju år ha 
like gode trenings-forhold 
som en junior eller en 
senior. Vi hadde i 2014 

kontrakt med kommunen 
om å ta drifts-ansvaret for 
banen både i sommer- og 
vinter-sesongen. 
 
Sommersesongen var det 
stor aktivitet på Hauge-
rudbanen. Alle våre egne 
lag trente og spilte sine 
hjemmekamper der, 
tillegg til at flere eksterne 
lag hadde sine hjemme-
kamper på banen. Dette 
førte til trang timeplan i 
høysesongen for kamper, 
der mange treninger 
måtte flyttes eller avlyses 
pga. kollisjoner. Sletta 
ved Haukåsen skole har i 
noen grad blitt brukt som 
avlastningsbaner, og noen 
lag har kjørt treninger på 
arealene utenfor gjerdet 
på Haugerudbanen. 
 
Vi kjører med ny for-
deling av treningstider 
rundt 15. april og 1. 
november hvert år. Våre 
egne lag får i praksis så 
mye treningstid på kunst-
gress som de ønsker seg, 
selv om en del må tilpasse  
sine ønsker om tider for 
at det skal bli plass til alle.  
 
Eksterne lag får leie 
treningstid på Haugerud-
banen i den grad det er 
plass i ukeplanen. Vi tar 
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500 kr pr. time for hele 
banen og 250 kroner for 
halv bane. Dette er rime-
lige priser i forhold til 
mange andre baner av 
samme kvalitet. Lag som 
tegner langsiktige avtaler 
får en redusert «pakke-
pris». I 2014 har disse 
lagene leid treningstid: 
Lindeberg SK, Rilindja 
FK, Setra FK, Fortuna og 
Tveita A-lag. 
 
Aslan Rusiti var bane-
ansvarlig på sommeren i 
2014-sesongen. Han og 
hans medhjelpere følger 
opp med reparasjon og 
vedlikehold av mål og 
rydding av søppel på hele 
området, samt å tenne 
flomlysene hver kveld. 
Det har ikke vært hærverk 
av betydning på banen 
dette året, men det er en 
kontinuerlig utfordring å 

sørge for at alle nettene 
henger på plass og er uten 
hull. Høsten 2014 fikk vi 
avklaring med Bymiljø-
etaten om ansvaret for 
slikt som mål og nett-
kroker, i forbindelse med 
at noen hadde brutt av tre 
stag på 7er- og 11er-mål. 
Vi har fått levert nye stag, 
og før nesten sesong må 
noen av nettene byttes ut. 
 
Aslan Rusiti og en med-
hjelper har hatt ansvar 
også for snørydding de to 
siste vintrene. Lars 
Andreas Lund har hatt 
ansvaret for det tekniske 
og vedlikehold av traktor 
og brøyteutstyr.  
Det koster oss betydelige 
summer å holde vinter-
åpen bane (vedlikehold og 
drift av traktor, innkjøp 
av utstyr og betaling for 
snørydding). Men dette 

gir oss mange ekstra 
treningsdager på vinters-
tid i løpet av et år, i tillegg 
til at vi får lengre sesong 
med tidligere start på 
våren og spill lengre 
utover høsten. Uten et 
slikt treningstilbud ville 
det være vanskelig å 
holde på de eldste lagene 
våre fra år til år.  
 
Hvor gode forholdene blir 
på banen om vinteren og 
hvor mange vinterdager 
vi klarer å gi brukbare 
treningsforhold, bestem-
mes i stor grad av været. 
Dagens klima gir kortere 
vintre og mindre snø enn 
tidligere. Dette letter 
vinterdriften. Samtidig 
kan været i perioder være 
veldig ustabilt med raske 
og store skifter mellom 
kulde/klarvær og regn/ 
snø/mildvær. Da er det 
meget vanskelig å gi gode 
treningsforhold selv om vi 
bruker brøyteutstyret for 
alt det er verdt. Vi har 
valgt å ikke bruke kjemi-
kalier i vinterdriften. Det 
er meget kostbart, og 
resultatet er ikke  
garantert.  
 
I perioder har tekniske 
problemer med traktoren 
gjort at vi ikke har kunnet 
rydde snø som planlagt. 
Det har vært jobbet 
kontinuerlig med å finne 
løsninger på dette. 
 

 

 



 

 

På nyåret 2014 var det 
vanskeligere å holde 
banen snøfri på grunn av 
perioder med veksling 
mellom smelting og 
frysing. 
På slutten av året fikk vi 
mange gode trenings-
tider, med unntak av 
noen snøfall i desember. 
Banen var snøfri i jula. 
 
I løpet av året, spesielt på 
våren, har det vært noen 
dugnadskvelder på og 
rundt kunstgressbanen. 
På våren må alt ryddes 
etter vinterdriften, og 
gummikulene må legges 
ut på banen igjen. På 
høsten hadde vi en  
dugnad for å rette opp 
gjerder, ballnett, mål og 
andre småting som blir 
slitt eller ødelagt i løpet 
av sesongen. 
 

Dag Endal har hatt 
ansvaret for fordeling av  
tider på banen, oppfølg-
ing av eksterne leietakere 
og kontakten til kommu-
nen ved Bymiljøetaten. 
Det er meget tidkrevende 
å sørge for at fordeling av 
banetid mellom klubber, 
lag, treninger og kamper. 
Men arbeidet er blitt mye 
lettere ved at vi nå bruker 
en internettbasert kalen-
der, som alle lagledere og 
trenere kan sjekke for å 
planlegge treninger. 
Fotballstyret har hatt et 
ønske om at Bua på 
banen skal pusses opp, 
eventuelt erstattes med 
en ny. Slik den er 
innredet i dag, fungerer 
den dårlig for alle formål. 
Vi søker frivillighets-
midler 2015 for å kunne 
gjennomføre dette. 
 

Årsmøtet i mars 2014 
valgte nytt styre for 
Fotballgruppa. Alle de 
sittende styremedlem-
mene sa seg villig til å 
fortsette og ble gjenvalgt: 
Leder:  
Dag Endal 
Kasserer: 
Toril Todal-Støback 
Web-ansvarlig:  
Astri Bjerke Lund 
Materialforvalter: 
Efrem Mesfun 
 
Toril Todal-Støback har 
hatt ansvaret for med-
lemsregisteret i Medlems-
nett, mens Dag Endal har 
vært operatør av FIKS 
(Fotballens Informasjons- 
og Kommunikasjons-
system) for klubben. 
Det er avholdt tre styre-
møter i 2014, og i alt er 
det behandlet ca 50 saker. 
Mellom møtene er den 
løpende driften blitt fulgt 
opp gjennom e-post og 
telefon. 
 
Dag Endal har represen-
tert Fotballgruppa i 
hovedstyret for Haugerud 
IF. Hovedstyret består av 
lederne i alle gruppene 
pluss arbeidsutvalget og 
behandler saker av felles 
interesse for klubben.  
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Etter at Dag Endal ble 
valgt som leder også for 
Hovedstyret i klubben i 
april 2014, har Efrem 
Mesfun møtt i hoved-
styret på vegne av 
Fotballgruppa. 
 

Økonomien i 
Fotballgruppa er også ved 
utgangen av 2014 under 
god kontroll. Den er 
organisert slik at alle 
inntekter (trenings-
avgifter, offentlig støtte, 
grasrotadelen osv.) går 
inn i Fotballgruppas felles 
regnskap, og så tar lagene 
ut utstyr og utgifter etter 
behov og innenfor 
rammer som fotballstyret  
har fastlagt (f.eks. antall 
cup-er i løpet av et år). 
 
Styret har i 2014 brukt 
mer penger på utstyr, 
treninger, cup-er og 
dommere enn tidligere år. 
Noe er en ren konsekvens 
av de mange lagene som 
ble meldt opp til serie-
spill, mens andre deler av 
de økte utgiftene skyldes 
valg og prioriteringer som 
styret har gjort. Det ene 
var satsingen på junior-
gutta med honorert trener 

og oppmelding i flere 
serier, det andre var 
tilbudet om subsidiert 
utstyrspakke til alle 
spillere. Vinterdrift på 
Haugerudbanen er også 
en betydelig kostnad. 
 
2014-regnskapet er gjort 
opp med en balanse på kr. 
711.391 og et underskudd 
på kr. 93.154. Egen-
kapitalen pr. 31.12.2014 
er da på kr. 137.510. Hele 
egenkapitalen er frie 
midler og står som 
kontanter på klubbens 
bankkontoer. 
 
Medlemskontingenten til 
klubben er på kr. 300 pr. 
år. Det er antallet som 

betaler denne 
kontingenten, som avgjør 
hva vi får av offentlig 
støtte til klubben. 
Klubbkontingenten går til 
hovedstyret i HIF. 
 
Treningsavgiften er 
fotballgruppas viktigste 
inntektskilde. Avgiften 
som alle aktive spillere 
bidrar med, dekker alle 
utgiftene ved drift av 
fotballgruppa; utstyr, 
banedrift, seriespill, 
påmelding til cup-er, 
dommerutgifter, kurs for 
trenere, sosiale aktiviteter 
osv. I tillegg får vi gode 
bidrag via hovedstyret i 
form av såkalt hodestøtte 
og grasrotmidler. 

 

 



 

 

Satsene for fotballavgiften  
ble økt med 50 kroner i 
2014, men er fortsatt 
antakelig blant de aller 
laveste i Oslo-fotballen: 
 
Lag Avgifter 

i 2014 
7 år 1.100 
8 år 1.150 
9 år 1.200 
10 år 1.250 
11 år 1.300 
12 år 1.350 
13 år 1.400 
14 år 1.450 
15 år 1.500 
Junior 1.650 
Senior 1.700 

 

 

lagledere og trenere skal 
ha all mulig honnør for å 
være nøkterne i sine 
forventninger og i bruken 
av klubbens penger. Slik 
har vi i utgangspunktet 
råd til det meste av det vi 
trenger, uten at 
medlemmer og foreldre 
blir belastet med 
dugnader og lotterier for 
å skaffe inntekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styret retter en stor takk 
til lagledere, trenere og 
andre som gjør en stor 
frivillig innsats for at barn 
i vårt område skal få gode 
fotballopplevelser 
sammen med venner og i 
et trygt fritidsmiljø! 

 
 
 

 
Oslo, 10. mars 2015 

 
Haugerud IF – styret i Fotballgruppa 

 
 
 

Dag Endal  - Toril Todal-Støback – Astrid Bjerke Lund  - Efrem Mesfun 
 

 

 


