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Det ble holdt årsmøte i Fotballgruppa den 14. mars. Tilstede var ca. 20 deltagere. Styret var 
representert ved Dag Endal, Toril Todal-Støback, Astrid Bjerke Lund og Efrem Mesfun. I 
forkant av årsmøtet ble det gjennomført et lagledermøte for å forberede kommende sesong 
og gi opplæring i oppgaver for laglederne. 
  

Årsmøtet 14. mars 2013 valgte nytt styre for Fotballgruppa. Alle de sittende styre-
medlemmene sa seg villig til å fortsette, og ble gjenvalgt. I tillegg ble Marion Børresen ble 
valgt til nytt styremedlem. 

 
Nytt styre i Haugerud Fotball ble da: 
Leder   Dag Endal 
Kasserer  Toril Todal-Støback 
Web-ansvarlig : Astrid Bjerke Lund 
Materialforvalter Efrem Mesfun 
Styremedlem  Marion Børresen  
Marion Børresen trakk seg fra styret sommeren 2013  
på grunn av at familien flyttet til en annen kant av byen.  
Toril Todal-Støback har hatt ansvaret for medlemsregisteret i Medlemsnett, mens Dag Endal 
har vært operatør av FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem) for 
klubben. 
 
Det er avholdt 4 styremøter i 2013, og i alt er det behandlet 56 saker. Mellom møtene er den 
løpende driften blitt fulgt opp gjennom e-post og telefon. 
 
Dag Endal har representert Fotballgruppa i hovedstyret for Haugerud IF. Hovedstyret består 
av lederne i alle gruppene pluss arbeidsutvalget og behandler saker av felles interesse for 
klubben. 
 

Arbeidet i styret og Fotballgruppa har i 2013 vært en kombinasjon av drift av eksisterende 
aktiviteter og utviklingsarbeid. Driften er under kontroll, både økonomisk, administrativt og i 
lagene. Fotballstyret består imidlertid bare av fem /fire personer, og all administrasjon av 
fotballaktiviteten skjer gjennom frivillig innsats fra styret. Det er stort behov for flere 
frivillige til å dele på praktiske og organisatoriske oppgaver, og her er det mulig å involvere 
voksne som i utgangspunktet ikke er spesielt fotballkyndige.  
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 I 2013-sesongen hadde Haugerud IF til sammen 14 lag i fotballkretsens serie, fordelt på 
følgende klasser: Menn 7-er, Haugerud A, GJunior,  J1999, G1999, G2000, ,J2000, 
G2001, G2002, J2002, G2003, G2004, G2005, G2006. Lagene har i tillegg valgt seg  
cup-er og turneringer de har deltatt på utover i sesongen.  

 Junior, G2003, G2002 og G2001 har i tillegg spilt futsal-turnering i vintersesongen  
2013-2014. 

 På slutten av året ble det meldt på et A-lag i NM i futsal, bestående av tidligere 
Haugerudspillere. Målet var å teste hvor langt man kunne komme i cup-en. Haugerud 
vant vår første cupkamp i desember, men ble senere utslått i en hjemmekamp i 
Haugerudhallen. 

 Menn 7er vant sin avdeling i 2. divisjon med god margin til neste lag. 

 Høsten 2013 startet vi nye lag for G2007 og J2005, mens vi avviklet J1999-laget på grunn 
av mangel på trener. 

 G1996-laget stod uten trener på vårparten og Lars Erik Hempins tok over fra 
forsommeren som honorert trener, den eneste vi har. Styret ser det som nødvendig å 
engasjere eksterne krefter/honorere når lagene kommer opp i disse årsklassene.   

 A-laget har slitt noe med frafall av spillere, men fikk rekruttert nye og gjennomførte 
sesongen som planlagt. 

 Vi hadde tre lag i Norway Cup i 2013; G1999, G2000 og G2002. Dette er en flott 
opplevelse for spillere, ledere og familier, både sportslig og miljømessig. 

 Høsten 2013 fikk fotballgruppa tildelt ganske mange treningstimer inne i gymsalen på 
Lutvann skole, i tillegg til at Haukåsen skole igjen ble åpnet for trening. Vi har også hatt 
noen få timer på Hellerud videregående skole. Dette har gitt alle de yngste lagene våre 
mulighet til å trene inne om vinteren, men størrelsen på lokalene setter en del grenser for 
hvilke aktiviteter de kan ha. 

 14. mars var det lagledermøte i forbindelse med årsmøtet. Oppgaver for lagledere og 
kommende sesong ble gjennomgått og 
diskutert. 

 Den 16. april ble det gjennomført en samling 
for trenere og lagledere, der diskusjonen gikk 
om prioriteringer framover. 
Utviklingsprosessen i fotballgruppa var tema.  

 De fleste lagene har hatt årsavslutninger på 
klubbhuset med utdeling av diplomer og 
premier for innsatsen. Noen hadde også 
våravslutninger. 

 Følgende har vært kretsdommer for Haugerud 
Fotball i 2013-sesongen: Erik Dan Nguyen, Naser Lusnjani, Jegan Kanaganathan og 
Samir Taghizadeh. 

 Høsten 2013 kjørte Lars Erik Hempkins spesialtrening en gang i uka for keepertalenter i 
alderen 10-15 år.  

 

Ved utgangen av 2013 hadde fotballgruppa 278 betalende medlemmer. Til sammen hadde vi 
294 navn i medlemsregisteret, en økning på 75 fra forrige årsskifte. Rundt 80 prosent av 
medlemmene er under 16 år. 
 
Styret og lagledere har lagt mye arbeid i å få flest mulig til å betale kontingent og 
fotballavgift, og resultatet er bedre enn årene før. De fleste betaler det de skal nå, men det er 
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fortsatt noen gratispassasjerer. 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 Fotballgruppa (lagledere, trenere, styremedlemmer) 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. 
 

  
I 2013 har vi hatt følgende lagledere og trenere på våre lister, hele eller deler av året: 
Menn 7-er Frank Haugom, Terje Syversen 
Haugerud A Amaid Ali Chaudhary, Wakas Iqbal, Azrar Ahmed,  
G96/Junior Farhan Elmi, Lars Erik Hempkins 
J1999 Monica Larsen, Dawda Janha, Isra Noraddin Barzinje, Nayab Butt, Zerian 

Ghafour 
G1999  Toril Todal-Støback, Ingve Opaker, Efrem Mesfun, Bernt Ivar Kristoffersen  
G2000  Eva Theodorsen, Arvid Evenrud, Erik Dan Nguyen, Vladimir Radosavljevic 
J2000  Kristin Kvalheim Olsen, Sigmund Rostad 
G2001  Naser Lunsjani, Tahir Nawaz, Dag Endal 
G2002 Mouna Nilssen, Shaista Riaz, Ronny Singh Plaha, Rune Bjørn Ekberg, 

Mohammad Abo Joaila 
J2002  Anne Bonsak, Espen Frøvik, Bernt Holøyen, Anita Myhre 
G2003  Sigmund Rostad, Tore Hvamstad 
G2004  Anne Helen Sørum Ekberg, Karlo Pettersen, Aslan Rusiti, Seare Goitom, 
J2005  Zerian Ghafour 
G2005  Odd Arne Erikstad, Adis Lekovic, Lakhvir Singh 
G2006  Anjum Salwan, Amin Arakia, Frode Haugland, Amir Pallani,  
G2007  Muhamet Lusnjani, Rufki Bekiri, Seval Curri 
 
De fleste av lagene har i tillegg til dem som er listet 
ovenfor, hatt foreldre og søsken som 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 kontinuerlig 
utfordring for fotballstyret hele tida å skaffe nye 
frivillige 
 
Vi har hatt deltakere på kretsens C-trenerkurs også 
i 2013. Erfaringen er at dette er veldig gode kurs, 
de er praktisk lagt opp og gir oss tilgang til beste av 
kunnskap om 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.  
 
 
 

2013 ble også året da vi fikk på plass en del av de ønskede tiltakene for sportslig 
utvikling. For første gang på mange år fikk fotballgruppa en trenerkoordinator. 
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Ingve Opaker, som har trent 1999-gutta siden starten og fram til 2013, ble engasjert på deltid 
til å følge opp trenerne og utvikle treningsoppleggene våre. 
 
Ingve Opaker og Dag Endal laget en konkretisering av sportsplanen, som dekker disse 
punktene:  

 Haugerudøvelser; øvelser vi skal satse på som kjernen i treningsopplegget for alle 
aldersklasser 

 Bruk av Treningsøkta.no på internett, der vi har et eget bibliotek med bl.a. våre egne 
utvalgte øvelser 

 Trenersamlinger. En slik samling ble gjennomført 16. april med gjennomgang av 
øvelsesbanken og bruk av Treningsøkta. 

 Belønning etter innsats; retningslinjer for hva vi skal belønne med spilletid. 

 Fem før og fem etter; et opplegg for samtaler med spillergruppene i forkant og etterkant 
av treninger. 

 Ferdighetsmerker; opplegget som Fotballforbundet har. 

 Fotballskole og Fotball-sfo. Se eget avsnitt. 
 

Tidlig på året ble fotballgruppa kontaktet av Thomas Holm, Trosterudgutt med mange års 
proffspill bak seg. Sammen med Lars Erik Hempkins, tidligere aktiv i HIF, ville de starte 
firmaet Fotballsfo for å drive fotballaktivitet blant barn og unge. Dialogen resulterte i at det 
ble tegnet samarbeidsavtale mellom fotballgruppa og Fotballsfo. Dette ga tre fine 
aktivitetstilbud til spillerne våre i løpet av året. 
 
Den første fotballskolen ble gjennomført den første 
uka i sommerferien med 10 deltakere. Første uke i 
skoleåret 2013-2014 ble Haugerud fotball-sfo 
startet opp med aktivitet etter skoletid på tirsdager 
og torsdager. Aktiviteten foregikk ute på 
Haugerudbanen fram til det ble kaldt og snø. Da 
flyttet Fotball-sfo inn i Haugerudhallen. Ved 
utgangen av året hadde Fotball-sfo rundt 20 
deltakere. 
 
En gave fra Canal Digital gjorde at vi i høstferien 
kunne tilby en ukes fotballskole til en pris av 300 kroner pr. deltaker. Dette ga stor 
oppslutning. Rundt 60 barn i alderen sju til tretten år deltok på fem dagers fotballaktivitet på 
Haugerudbanen og i klubbhuset. 
 
Fotball-sfo har et gjennomført opplegg med en blanding av teknisk trening, småkamper, 
frukt og mat, lek og leksehjelp. Vi har erfart at prisen har stor betydning for oppslutningen. 
 

Hovedstyret i Haugerud IF inngikk i 2011 en utstyrsavtale med Sport Engros i Fredrikstad. 
De kunne tilby oss en god avtale, både i økonomisk forstand og når det gjaldt service og 
muligheter til å ordne bestillinger på internett. Siden har fotballgruppa både kjøpt utstyr 
gjennom denne avtalen og tatt ut en del av gratisutstyret som klubben har rett på. Blant 
annet har alle trenere og lagledere som ønsker det, fått treningsjakke med Haugerud-profil.  
 
I 2013 begynte samarbeidet med SportEnrgos å bli vanskelig, siden de hadde store problemer 

med å levere utstyret vi trengte og bestilte. Det ble gjort flere forsøk på 
oppklaring, men problemet bare tiltok utover året. Dette resulterte i at hele 
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klubben avviklet samarbeidet mot slutten av året og startet forhandlinger med Gresshoppa 
om ny utstyrsavtale. Denne ble inngått tidlig i 2014. 
 

På et styremøte i mai 2012 vedtok styret en serie dokumenter som skulle bli retningsgivende 
for en utviklingsprosess i fotballgruppa: Utviklingsplan for Haugerud Fotball 2012 – 2014;  
Dette er Haugerud Fotball; Utviklingsmål 2012 – 2014; Sportsplan for Haugerud Fotball. I 
tillegg ble det utviklet notater om klubbkultur og profilering av klubben. Mange av tiltakene 
som er beskrevet i denne årsberetningen inngå i utviklingsprosjektet.  
 
Det ble i 2012 laget en liste over mål som utviklingsprosjektet skulle arbeide fram mot i 
perioden 2012-2014. På styremøte i januar 2014 ble det lagt fram følgende status for hvor 
langt vi var kommet med målene ved utgangen av 2013: 
 

Vedtatte mål Status desember 2013 

Vi skal ha lag på alle aldersnivåer fra seksåringer til junior. Nå har vi 2007 til 1999, junior, senior og veteran. 

Vi skal øke medlemstallet fra ca. 200 medlemmer ved starten 
av 2012 til 300 ved utgangen av perioden. 

Ca. 290 medlemmer registrert ved utgangen av 2013. 

Vi skal ha minst tre jentelag i seriespill. Tre jentelag i seriespill i 2013-sesongen. Nytt J2005 
startet opp i oktober 2013. 

Vi skal ha en godt utviklet sportsplan som ikke bare er et stykke 
papir, men en plan som er gjennomført i praksis. 

Sportsplanen er konkretisert, spesielt med noen 
utvalgte Haugerudøvelser. Gjennomføring bare så 
smått på begynt. 

Vi skal holde Haugerudbanen åpen for trening og kamper hele 
året gjennom, Haugerud Fotball og våre verdier skal profileres 
på banen, og banen skal fungere for «løkkefotball» i tillegg til 
mer organisert bruk. 

Helårsdrift på Haugerudbanen.  
Utstyr innkjøpt for snørydding med eget mannskap, vi 
går nå inn i den andre vintersesongen med dette 
opplegget. 
Ingen profilering av HIF på banen. 
Det er plass til fotball-lek og løkkefotball store deler av 
uka og store deler av året, men det er trangt på de 
viktigste ukedagene i den mest hektiske 
kampsesongen. 

I løpet av et år skal vi ha minst fem miljøtiltak som bygger 
identitet og kontakt på tvers av lag og aldersgrupper. 

Åpen dag gjennomført i 2013. 
Fotballskole og Fotball-sfo. 

Vi skal ha gjennomført et profileringsprogram der vi gjennom 
grafisk profil, treningsutstyr, kamper, arrangementer og 
Haugerudbanen viser hvem og hva Haugerud Fotball er. 

Grafisk profil utviklet i samarbeid med Yello Digital. 
Fire profilbrosjyrer laget. 
Vedtak om bestilling av flagg mm. er gjort, men ikke 
effektuert. 

Haugerudbanen skal være ryddig, godt vedlikeholdt og et trygt 
og trivelig sted å være for alle aldersgrupper. 

Haugerudbanen ser for det aller meste pen og ryddig ut, 
takket være regelmessig oppfølging fra baneansvarlig.  
Mål osv. er bra vedlikeholdt, men det er stadig småting 
som må følges opp. 
Vi har ikke hatt «hendelser» rundt banen, så vidt vi vet. 

Vi skal ha fått oppmerksomhet flere ganger fordi vi gjør ting på 
en positiv og annerledes måte (mediadekning, utmerkelser e.l.). 

I 2013 har vi hatt mye og positiv mediedekning av 
Fotballgruppa, særlig i Akers Avis. 
Pris på 50.000 kroner mottatt fra Canal Digital (Gir 
tilbake) 
Fotballgruppa og klubben fikk 415.000 fra Bydel Alna til 
prosjekt for å øke frivillig engasjement. 

På disse tre årene skal vi ikke ha en eneste bot, utvisning eller 
annen konflikt som kan skape negativ oppmerksomhet rundt 
Haugerud Fotball. 

Ikke oppnådd. Utvisninger og karantener på Juniorlaget, 
fort øvrig ingen disiplinærsaker av betydning. 

Alle lag skal ha rutiner som gjør at foreldrene deltar i og støtter 
opp om laget mange ganger i løpet av et år. 

Ikke gjort. 

Vi skal ha skrevet ned hva vi forventer av ledere, spillere, 
foreldre osv. Dette skal ligge lett tilgjengelig på hjemmesidene, 

Fire profilbrosjyrer produsert. 
Vi har begynt spredning av brosjyrene. 
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og vi skal ha diskutert klubbens forventninger gjentatte ganger 
med alle berørte. 

Brosjyrene er foreløpig brukt på foreldremøter osv. bare 
i liten grad. 

Vi skal ha minst femten eldre tenåringer involvert med verv og 
oppgaver i driften av fotballgruppa (hjelpetrenere, lagledere, 
dommere osv). 

Lite gjort. 

Vi skal ha et nært og fast samarbeid med Haugerud skole og en 
eller flere av barneskolene i området, til beste for både skolene 
og klubben. 

Fungerer! 

Vi skal fortsette å være blant de fotballklubbene i Oslo som har 
lavest medlemskontingent og treningsavgifter, men likevel gi et 
godt aktivitetstilbud. 

Fortsatt lav treningsavgift, forholdsvis høy grad av 
betaling etter intensiv purre-virksomhet. 

Vi skal ha et fast opplegg for oppstart av nye lag ved skolestart 
hver høst, samt et system for å følge opp dem som melder 
interesse for å spille fotball hos oss. 

Gjennomført. 2007- og 2006-lag startet på denne 
måten. 

 

Et av målene med utviklingsprosessen vår har vært å gjøre fotballgruppa og klubben bedre 
synlig for omgivelsene. Ved et sammenfall av planlagte tiltak og flaks har vi lyktes godt med å 
bli lagt merke til, både i lokalavisa Akers Avis, Bydel Alna, 
Fotballforbundet og kretsen. 
 
Dokumentene som definerer hva vi står for og hva vi forventer 
av spillere, trenere og foreldre ble høsten 2013 utgitt som en 
serie på fire brosjyrer:  

 Dette er Haugerud Fotball (presentasjon av 
fotballgruppa);  

 Vi spiller for Haugerud Fotball – så klart (for spillerne);  

 Viktige voksne i Haugerud Fotball (for trenere og ledere);  

 Vi som er foreldre i Haugerud Fotball.  
Brosjyrene skal brukes til å utvikle en felles klubbkultur rundt noen sentrale verdier. 
 
Parallelt med utvikling av brosjyrene ble det, i samarbeid med designer Tommy Spaberg i 
Yello Digital, laget en grafisk profil for Haugerud Fotball. Den definerer hvordan materiellet 
vårt skal se ut; skrifttyper, farger, bruk av logo og bilder osv.  
 
Akers Avis Groruddalen har hatt mange fine og store oppslag om Haugerud Fotball og 
klubben i 2014. De har vært flinke både til både å plukke opp nyheter fra HIF og til å følge 
opp tips de har fått fra oss. 
 
Tidlig på høsten kom det en meget hyggelig overraskelse til Haugerud Fotball. Vår søknad 
var valgt ut av CanalDigital som den beste som kom inn fra Oslo-klubbene, og for dette fikk vi 
50.000 kroner fra deres prosjekt ”CanalDigital Gir tilbake”. Pengene skulle brukes til å tilby 
fotballskole i høstferien til en sterkt redusert pris. Styreleder Dag Endal mottok en symbolsk 
sjekk på de 50.000 kronene i pausa på en VIF-kamp på Ullevaal stadion i slutten av august. 
 
Etter Åpen dag sendte vi en rapport til Fotballforbundet, for å dokumentere vår variant av 
”Klubbens dag”. Dette resulterte også i en overraskelse i form av penger fra forbundet. Vi fikk 
10.000 kroner til å drive opplæring i klubben. 
 

Som ledd i voksenprosjektet har vi i 2013 fått skiltet Haugerud Idrettspark slik 
at det blir lettere å finne fram til banen, hallen, klubbhuset osv. Sammen med de 
andre gruppene i klubben har vi også hatt en serie med stands på Rimi på 
Haugerudsenteret for å informere om tilbudene som klubben har. Til dette 

 

http://www.haugerudif.no/no/fotball
http://www.facebook.com/haugerudfotball


 
 

 
 

9 

 

formålet har vi produsert stands, rollups og en felles brosjyrene for hele klubben. 
 

Våren 2012 tok hovedstyret initiativ til å utvikle nye hjemmesider for hele klubben. Hvert lag 
fikk egne undersider og tilgang til redigering. Det nye verktøyet er mye enklere og mer 
effektivt i bruk enn det forrige, og dette har lettet arbeidet for fotballstyret. I tillegg har 
sidene fått et mye penere design. Astrid Bjerke Lund har vært web-ansvarlig i styret. 
 
Det ble lagt inn nøkkelinformasjon om fotballgruppas aktiviteter på de nye sidene, og alle 
lagene har mulighet til å lage sine egne hjemmesider innenfor de felles rammene. Noen av 
lagene har benyttet seg av dette, men langt fra alle. 
Hjemmesidene har blitt fylt opp med nytt stoff gjennom hele året, både nyheter og 
bakgrunnsinformasjon som trenere, spillere og foreldre kan ha nytte av. 
 
I 2013 ble det også opprettet egen side for Haugerud Fotball på Facebook. Sidene har ved 
årets slutt rundt 100 ”likere”. Facebook-sidene blir brukt til å formidle korte meldinger på en 
rask måte. det er stort potensial for å bruke Facebook mer effektivt enn vi gjør i dag. Fire-fem 
av lagene bruker egne Facebook-grupper til å kommunisere internt. 
 

Lørdag 8. juni var det igjen tid for Åpen dag i 
Haugerud IF. Denne gangen allierte vi oss med 
Bydel Alna, Judo-klubben og et par cricket-
klubber. Vi hadde et godt program, vi la en stor 
innsats ned i PR, og da vi i tillegg ble velsignet 
med godt vær, ble dagen en skikkelig suksess. Vi 
hadde flere hundre besøkende, og et 
aktivitetskort med trekning av gevinster gjorde at 
veldig mange sirkulerte til alle de ulike 
idrettsgrenene og dessuten ble helt til 
programmet ble avsluttet med trekning av fine 
gevinster som Bydelen hadde hjulpet oss med. Vi fikk bred omtale i Akers Avis, både på 
forhånd og i etterkant. 
 
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. Tobias Brandal Busæt 
gjorde stor lykke med sitt trikseshow, og ”Fotball-sfo” var med for å promotere tilbudene om 
sfo og fotballskole i sommerferien. 

Haugerud Fotball var også i 2013 deltaker i breddeprosjektet som Vålerenga har. VIF mistet 
sin hovedsponsor denne gangen, noe som førte til svært redusert aktivitet i prosjektet. Vi fikk 
fortsatt 50 gratisbilletter til alle VIFs hjemmekamper på Ullevaal, og vi benyttet disse på de 
fleste kampene i løpet av året. Billettene ble delt ut til lag, familier og enkeltpersoner som 
ville ha. 
 
  

Dette prosjektet ble initiert av fotballgruppa som et ledd i utviklingsprosjektet 
vårt. Målet er å engasjere flere voksne frivillige i klubben, både i sportslige 
oppgaver og i organisering og miljøtiltak rundt lagene. Prosjektet ble ganske 
raskt utvidet til å gjelde hele klubben, siden formålet var like aktuelt for flere av 
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de andre gruppene. Bydel Alna bevilget 415.000 kroner til prosjektet i 2013, men vi brukte 
bare om lag halvparten. Prosjektet fortsetter i 2014. 
 
Martin Wroblewski var engasjert som prosjektleder på deltid fra 1. april til 17. november, da 
han gikk over i en annen full stilling. Styringsgruppa har hatt det overordnede ansvaret for 
prosjektet og har bestått av Knut Sælid fra Hovedstyret, Carina Alice Bredesen fra Innebandy 
og Dag Endal fra Fotball (leder). Håndballgruppa deltar også i styringsgruppa i den grad de 
har anledning.  
 
Prosjektet ble startet opp med en idédugnad med 
vel 20 deltakere den 24. januar på klubbhuset. Her 
samlet vi egne og eksterne ressurspersoner, bl.a. 
fra Bydelen, til å drodle rundt mulige tiltak 
innenfor Voksenprosjektet. 
 
Prosjektleder gjennomførte etter dette en 
dokumentstudie for å summere opp erfaringer som 
andre har klubber har gjort og som kan være 
relevante for oss. Videre påbegynte han en 
kartlegging blant familier fra de ulike etniske 
gruppene som hører til klubben, for å høre om deres forventninger til klubben og hvilke råd 
de kan gi oss. Han var også ansvarlig for utvikling av informasjonsmateriell (skilt, stands osv) 
og deler av programmet på Åpen dag. 
 

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, og de har støttet oss i drift av de eldste jentelagene.  
Ungdomsskolen har også lånt bort til Fotball-sfo den siste timen av sin tid i Haugerudhallen 
på tirsdager og torsdager. 
 

Kunstgressbanen på Haugerud gir spillerne vår svært gode treningsforhold, i praksis hele 
året gjennom. Alle lag uansett aldersgruppe, får de samme forholdene. Vi hadde i 2013 
kontrakt med kommunen om å ta driftsansvaret for banen både i sommer- og 
vintersesongen. 
 
Sommersesongen var det stor aktivitet på Haugerudbanen. Alle våre egne lag trente og spilte 
sine hjemmekamper der, tillegg til at flere eksterne lag hadde sine hjemmekamper på banen. 
Dette førte til trang timeplan i høysesongen for kamper, der mange treninger måtte flyttes 
eller avlyses pga. kollisjoner. Sletta ved Haukåsen skole og Lille Wembley har i noen grad 
blitt brukt som avlastningsbaner. 
 
Vi kjører med ny fordeling av treningstider pr. 15. april og 1. november hvert år. Våre egne lag 
får i praksis så mye treningstid på kunstgress 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 i den grad 
det er plass i ukeplanen. Vi tar 500 kr pr. time for hele banen og 250 kroner for halv bane. 
Dette er rimelige priser i forhold til mange andre baner av samme kvalitet. Lag som tegner 

langsiktige avtaler får en pakkepris. 
 
Vinteren 2013-2014 var det stort sett stort sett gode treningsforhold på 
Haugerudbanen. Traktoren har vært i drift i hele perioden, og det har vært mye 
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mildvær. På nyåret 2013 var det vanskeligere å holde banen snøfri på grunn av perioder med 
veksling mellom smelting og frysing. 
 
Det var Aslan Rusiti og Idrizi Bujar som delte på 
snørydding første halvår, mens Aslan Rusiti og en 
medhjelper hadde ansvaret fra november og ut 
året. 
 
Lars Andreas Lund har hatt ansvaret for det 
tekniske og vedlikehold av traktor og brøyteutstyr. 
Siden det dreier seg om en brukt traktor, har det 
vært noen runder med oppgradering og 
vedlikehold. Traktoren er godt egnet for formålet. 
 
I april mai hadde vi flere kvelder med dugnad for å samle sammen gummikuler som var blitt 
brøytet bort fra banen med snøen, og som skulle spres ut over banen igjen i følge kontrakten 
med kommunen. Åtte-ti foreldre deltok over noen kvelder. Vi fikk låne rensetrommel for en 
rimelig penge av Nordstrand IF, noe som gjorde at oppryddingsjobben ble gjort mye mer 
effektivt. 
 
Aslan Rusiti var baneansvarlig på sommeren i 2013-sesongen. Han 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. 
 
Dag Endal har hatt ansvaret for fordeling av tider på banen, oppfølging av eksterne  
leietakere og kontakten til kommunen ved Bymiljøetaten, som vi har en leieavtale med både 
for sommeren og vinteren. Følgende lag har vært leietakere på banen i 2013: Lindeberg SK, 
Setra FK, Fortuna FK, Rilindja FK, Fire Lys FK og Tveita A-lag. 
 
Tevfik Karagülle har gjennom hele året oppdatert en kalender for Haugerudbanen på 
internett, der alle kan se hvilke tidspunkter banen og opptatt og ledig. Dette har gjort 
disponering av banen enklere og mer effektiv, særlig i perioder der vi har hatt utleie til 
eksterne lag. 
 
Etter at det ble installert nytt nøkkelsystem i 
Haugerudhallen på slutten av 2012, inkludert til 
dørene i fotballgarderoben, tok vi i 2013 garderobene 
i bruk for de eldste lagene og noen eksterne lag. Det 
er inngått avtale med ISS om renhold av 
garderobene. 
 
Fotballstyret har hatt et ønske om at Bua på banen 
skal pusses opp, men det har vært dårlig respons på 
våre oppfordringer til dugnadsinnsats. Vi har også 
planer om å bygge om hele innredningen, slik at Bua blir mer hensiktsmessig å bruke. 
 

Økonomien i Fotballgruppa er også ved utgangen av 2013 under god kontroll. 
Den er organisert slik at alle inntekter (treningsavgifter, 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). 
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2013-regnskapet er gjort opp med en balanse på kr. 660.137 og et overskudd på kr. 69.351. 
Egenkapitalen pr. 31.12.2013 er da på kr. 178.429. 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. 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 i 2013 har vært de samme som de to-tre foregående år, og 
antakelig blant de aller laveste i Oslo-fotballen: 
 

Lag Avgifter i 2013 
7 år 1.000 
8 år 1.050 
9 år 1.100 
10 år 1.150 
11 år 1.200 
12 år 1.250 
13 år 1.300 
14 år 1.350 
15 år 1.400 
16 år og eldre 1.600 

 
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 har råd til det meste av det vi 
trenger, uten at medlemmer og foreldre blir belastet med dugnader og lotterier for å skaffe 
inntekter.  
 
De største utgiftspostene i den ordinære driften er påmeldingsavgifter til serie og cup-er, 
arrangementer for lagene, samt innkjøp av nye drakter og utstyr en gang i mellom. I 2013 har 
vi hatt noe ekstraordinær kostnader til vedlikehold av traktor for snørydding på banen.  
 
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, 9. mars 2014 

 
Haugerud IF – styret i Fotballgruppa 

 
Dag Endal    Toril Todal-

Støback              
      Efrem Mesfun       Astrid Bjerke 

Lund 
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