
Årsmelding 2015 Haugerud Idrettsforening 
 
Haugerud Idrettsforening hadde stabilt høy virksomhet i 2015. Stikkord som 
karakteriserer virksomheten: Breddeklubb med vekt på tilbud til barn og 
ungdom, prestasjoner på høyt nivå i badminton og innebandy, stabil aktivitet i 
nye idretter, innovativ satsing på sjakk for barn og unge, bredere samarbeid 
med andre frivillige i nærmiljøet, lokalsamfunnsutvikling og oppgradering av 
anleggene. 
Medlemstallet ved nyttår 2015 var 745, om lag det samme som ett år tidligere. 
Høsten 2015 gjennomførte vi et framtidsverksted i tre etapper, der klubbens 
profil ble gjort tydeligere og det ble lagt planer for vekst og utvikling fram til 
2020. 
 
Sportslige aktiviteter og resultater 
Haugerud IF er på alle måter et breddeidrettslag, og denne profilen har blitt ytterligere 
styrket i 2015. Samtidig kan vi vise til resultater på elitenivå i enkelte av idrettene våre. Det 
gjelder spesielt innenfor badminton, men også herrelaget i innebandy har gjort sine saker 
veldig bra. 
 
Da året startet, hadde klubben i alt åtte grupper i aktivitet, i alfabetisk rekkefølge: Cricket, 
Badminton, Fotball, Håndball, Innebandy, Orientering, Tennis, Trim.  
 
Trimgruppa har fått volleyball som ny aktivitet i 2015, men uten foreløpig å registrere dette 
som ny gruppe i klubben.  
 
Badminton har som tidligere år arrangert badmintonskole høsten 2015. Dette har resultert i 
ca. 20 nye medlemmer. 
 
Håndballen har startet et jenter 9-lag. Dette er det eneste juniorlaget i håndballen. 
 
Beskrivelse av aktiviteten i hver av gruppene og idrettene 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. Marius deltok også i VM i Indonesia. I tillegg har Haugerud Badminton opptil 
flere yngre utøvere i Norgeseliten. Innebandy Herrer har spilt i 1. divisjon og leder serien 
klart ved nyttår. De må nå vurdere om de skal takke ja til spill i Eliteserien etter at de valgte å 
ikke rykke opp før denne sesongen. 
 
Medlemmer 
Haugerud IF har ca. samme antall medlemmer i 2015 som i 2014, som oversikten viser.  
 

Gruppe 01.04. 
2013 

2014 2015 

Badminton 144 163 172 
Håndball 50 29 45 
Fotball 278 270 253 
Tennis 51 49 42 
Trim 67 144 152 
Innebandy 73 53 45 
Orientering 9 8 8 
Cricket 0 34 37 
Totalt 672 750 745 



 
I tillegg er 33 medlemmer i Haugerud sjakkforening tilsluttet klubben, men uten å telle med i 
de offisielle tallene i idrettsregistreringen. 
 
Klubben har 17 æresmedlemmer: 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. 
 
Nye aktiviteter under HIF-paraplyen  
De nye aktivitetene vi startet opp i 2014, har blitt videreført og konsolidert i 2015 med drift 
gjennom hele året. Det gjelder capoeira, dans for damer, cricket, dans for barn og ungdom, 
volleyball og sjakk.  
 
Rent organisatorisk har de fleste av disse aktivitetene blitt registrert under Trimgruppa 
(medlemskap, oppfølging av kontingent og avgifter mm).  Det er et mål at flere av dem kan 
bli egne grupper i klubben etter hvert, om de viser seg å samle folk og frivillige som kan noen 
lederoppgaver. Vi registrerer nå systematisk deltakere på de nye aktivitetene som 
medlemmer i klubben. 
 
Danseaktiviteten for ungdom i trimrommet blir gjennomført i et samarbeid med Trosterud 
fritidsklubb som stiller med instruktører og penger til instruktørlønn. Tilbudet har vært i en 
innkjøringsfase høsten 2015.  
 
Høsten 2014 ble det tatt initiativ til sjakkaktivitet for barn og ungdom på Haugerud. I første 
omgang som kurskvelder for interesserte. Samtidig ble det gjort et forarbeid for å formalisere 
aktiviteten og knytte den til både klubben og Sjakkforbundet/Ungdommens Sjakkforbund. 
Dette siste var en formell nøtt å knekke, i og med at Sjakkforbundet valgte å ikke knytte seg 
til idretten via Norges Idrettsforbund i 2014. I samarbeid med generalsekretæren i Norges 
Sjakkforbund, Geir Nesheim, utviklet vi en modell som gjør at sjakkgruppa på Haugerud kan 
være knyttet til Haugerud IF med et kollektivt medlemskap, samtidig som 
hovedtilknytningen som hvert medlem har, er til Ungdommens Sjakkforbund. Dette ble 
skrevet ut i form av en samarbeidsavtale som ble signert 16. september 2015 av sjakklubben 
og Haugerud IF. Sjakkforbundet ser på dette som et pionerarbeid og kaller det for 
«Haugerudmodellen». De ser på dette som en mulighet for samarbeid mellom lokale 
idrettslag og sjakken også mange andre steder i Norge. 
 
Den 13. januar 2015 ble Haugerud Sjakkforening Barne- og ungdomslag formelt stiftet på et 
møte på ungdomsskolen med generalsekretær Geir Nesheim fra Norges Sjakkforbund til 
stede. Mads Aanerud ble valgt til foreningens første leder, og Nesheim gikk inn som 
styremedlem for å støtte den nye foreningen i oppstarten. 
 
Informasjon og PR 
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 altfor mange som 
ikke vet hva klubben har å tilby og hva vi bidrar til lokalsamfunnet med, spesielt for barn og 
ungdom. Vi har prioritert å drive PR og samfunnskontakt også i 2015, blant annet gjennom 
«Flere på banen»-prosjektet. 
 
Facebook har blitt brukt mye mer effektivt som informasjonskanal. Klubben, gruppene og 
mange av lagene har nå egne sider og grupper som brukes til intern utveksling av 
informasjon og til å fortelle om aktivitetene våre til omgivelsene. Vi er blitt flere hakk flinkere 
til å utnytte Facebook, men fortsatt gjenstår mye, og til dette trengs det opplæring. 
 



Noen av gruppene og lagene er flittige til å bruke hjemmesidene som klubben har; 
www.haugerudif.no Andre legger mindre vekt på dette. Vi bruker også hjemmesidene til å 
informere om fellesaktiviteter i klubben, ledige tider i idrettsparken og på klubbhuset, utleie 
av klubbhuset mm.  I snitt har hjemmesidene mellom 100 og 350 sidevisninger pr. dag. Til 
sammen hadde vi i 2015 74.994 sidevisninger. Tilsvarende tall for 2014 var 68.814 og 65.159 
for 2013. Høyest aktivitet hadde vi i 2015 i januar, august og september med rundt 8.000 
visninger disse månedene. Laveste tall var i juli med litt over 2.800 visninger.  
 
Høsten 2014 fikk Haugerud IF igjen sitt eget trykte nyhetsbrev, HIF-Nytt. Nyhetsbrevet 
inngår i informasjonsstrategien vår og er et ledd i prosjektet «Flere på banen». Utgave nr. 2 
ble gjort klart helt på slutten av 2014 og ble utgitt tidlig i 2015. Utgave nr. 2/2015 kom i 
postkassene i september. Nyhetsbrevet forteller historier om aktiviteter og personer i 
klubben. I tillegg har vi en oversikt over alle grupper og aktiviteter med kontaktpersoner. 
Nyhetsbrevet ble delt ut i ca. 3.600 eksemplarer i postkasser i nærmiljøet ved hjelp av 
dugnadsinnsats fra noen av fotballagene. I tillegg er det spredd digitalt via e-post, Facebook 
og hjemmesider. 
 
Akers Avis hadde også i 2015 en 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 redaksjonen med tips. 
 
Haugerud Idrettspark  
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. 
 
I mai hadde vi Idrettens samarbeidsutvalg, Bymiljøetaten, Bydel Alna og sentrale politikere 
på besøk i Haugerudhallen, som ledd i en befaring på utvalgte utendørsanlegg i bydelen. 
Dette ga anledning til å legge fram våre ønsker for utvikling idrettsparken. 
 
Vi hadde det første hele driftsåret med cricketpitcher i 2015. Anlegget ble montert opp på 
våren og tatt ned igjen før vinteren kom, slik planen har vært. Det er innkjøpt en container 
for lagring av utstyret i vintermånedene.  
 
Noen vinteruker ble asfaltområdet islagt og åpnet for skøytelek for store og små. FAU ved 
Trosterud skole var ansvarlige for islegging.  De to tennisbanene bak klubbhuset 
gjennomgikk en oppgradering i regi av Tennisgruppa før sesongstart på våren.  
 
I 2014 fikk vi 200.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å sette i stand igjen 
flomlysanlegget på asfaltbanen, som hadde stått ubrukt i mange år. Det praktiske arbeidet 
med prosjektering og gjennomføring ble igangsatt på ettervinteren 2015, styrt av Per Kristian 
Løke. Vi måtte gå mange runder både med Bymiljøetaten og leverandører før vi fikk 
avgjørelse om en teknisk løsning. Selve monteringen startet sent på høsten, og i slutten av 
november kunne vi skru på lyset for første gang. Resultatet ble meget godt!  
 
Treningsapparatene i sørenden av fotballbanen ble innviet 29. august under Familiedagen 
med besøk av stortingsrepresentant Jan Bøhler og frisklivsveileder Faiza Siddiqui fra Bydel 
Alna. Bydelen arrangert organiserte treningsgrupper noen torsdager etter dette, men med 
noe begrenset oppmøte. Bydelen gjennomførte også en kartlegging av bruken av slike 
treningsapparater på flere steder i Alna-området. 
 
Vi har fortsatt arbeidet med å få bygd en sandvolleybane i idrettsparken, planlagt til et sted 
mellom administrasjonsbygget på Trosterud skole og den gamle Esso-stasjonen. I 2015 



hadde vi dialog med etater i kommunen for å sikre tillatelse til bygging av banen, og vi har i 
prinsippet fått grønt lys. Tidlig på høsten var det en konsultasjonsrunde med 
Undervisningsbygg, som hadde planer å om rehabilitere området mellom Trosterud skole og 
fotballbanen, som også inkluderte det planlagte arealet for volleyballbane. 
Undervisningsbygg fikk ikke igangsatt sitt arbeid i 2015. 
 
Den største aktiviteten i idrettsparken er knyttet til kunstgressbanen, som nå er i bruk hele 
året og med meget stor aktivitet i sommerhalvåret. Alle klubbens lag trener og spiller kamper 
der, noe som gjør at våre fotballtalenter har topp treningsforhold helt fra de er nybegynnere i 
seksårs-alderen. Vi har også en del eksterne lag som har sine hjemmekamper på Haugerud 
(Rilindja, Lindeberg og Tveita), og noen av dem leier også treningstider. Dette betyr at vi i 
sommerhalvåret har behov for reservebaner til trening når kunstgresset er belagt med 
seriekamper. 
 
Fotballgruppa hadde vinteråpen bane også vintrene 2014-2015 og 2015-2016. Det skrives en 
separat avtale med Bymiljøetaten om dette, der Haugerud IF Fotball overtar alt ansvar for 
drift og vedlikehold mens vinterdriften pågår. Klubben har eget utstyr og mannskap til 
snørydding, men særlig sist vinter var vanskelig. Da hadde vi mye problemer med traktoren, 
og det var dager med ekstremt vanskelige værforhold. Vinterdriften gir likevel mange 
verdifulle treningstimer om vinteren, pluss at man kan spille på banen tidligere om våren og 
senere på høsten enn man ellers kunne gjort. 
 
Høsten 2015 ble det klart at Oslo Idrettskrets og Bymiljøetaten innstilte på at Haugerud 
kunstgressbane skulle stå blant de ti banene som skulle få full rehabilitering i 2016. Dette ble 
siden fulgt opp i byrådets forslag til kommunebudsjett og til slutt bekreftet av bystyret i 
vedtak om kommunebudsjett for 2016. Planleggingsarbeidet starter tidlig i 2016. 
 
Også i 2015 ble det arrangert en aktivitetsuke på fotballbanen, i samarbeid med og finansiert 
av Oslo Idrettskrets, under navnet ”Sommerpatruljen”. Denne gangen siktet vi mot eldre 
tenåringer som deltakere, og arrangementet var derfor lagt til ettermiddag og kveld, ikke på 
dagtid som tidligere. Bedre oppslutning enn tidligere, og mye god aktivitet med utstyr som 
Idrettskretsen lånte ut til oss. 
 
Haugerudhallen  
Klubbens driftsavtale med Oslo kommune på Haugerudhallen utløp gjelder for fem år, fram 
til og med 2019. Hallen har vært fylt av aktivitet alle ledige timer også i 2015. Det meste av 
tida etter kl 16.00 på hverdager og hele lørdag og søndag er belagt med treninger og kamper 
som Oslo Idrettskrets og særkretsene styrer. 
Bruken av hallen styrer vi gjennom en kalender på internett. Blant annet har vi kunnet 
utnytte ledige timer på søndager og i skoleferier mer effektivt. Dette har åpnet for at både 
fotball, cricket og volleyball har noe treningstid på ledige søndagskvelder og i skoleferier. 
 
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 treningsrommet styres gjennom en egen 
kalender. Capoeira flyttet over fra ungdomsskolen til trimrommet i 2015, og alle 
danseklassene våre blir også gjennomført der. 
 
Haugerudhallen trenger sårt modernisering og oppussing, men vi har ikke klart å få hallen 
opp på lista over prioriterte midler i kommunen. Dette skyldes delvis at kommunen venter på 
en mer omfattende ombygging av både skoler, hall og øvrige arealer rundt Haugerudsenteret. 
Ut fra dette valgte klubben å legge om strategien og prioritere å få til et påbygg på 
Haugerudhallen slik den er inntil videre. Vi utviklet en idé om et påbygg mellom de to 
inngangene med følgende funksjoner: En uformell møteplass for barn og ungdom og en mer 
funksjonell inngang til selve hallen. Pr. i dag finnes det ingen samlingsplass der barn og unge 



kan møtes på Haugerud, og inngangspartiet for både spillere og publikum i hallen er lite 
egnet slik det er i dag. 
 
Ideen ble lansert for politikere og administrasjon i Bydel Alna, for Bymiljøetaten og andre 
kommunale etater, for sentrale kommunepolitikere og for ISU og Idrettskretsen. Ideen ble 
særlig godt mottatt som innspill i opptakten til Områdeløftet, siden den både har en sportslig 
og en sosial dimensjon. Dette førte til at påbygget på Haugerudhallen ble valgt som ett av de 
prioriterte tiltakene for de straksmidlene som Bydelsutvalget bevilget i juni 2015. 
 
Tidlig på høsten utlyste Bydel Alna en konkurranse om å lage et skisseprosjekt for et påbygg 
på hallen. HIF var involvert i en medvirkningsprosess gjennom høsten for å bidra med ideer 
til hva det er behov for av bygg og funksjoner. Skissene skulle foreligge tidlig i desember, men 
fristen ble utsatt til rett over nyttår 2016. 
 
Klubbutvikling  
Hovedstyret hadde tidlig på året en diskusjon om vi skulle kjøre en idédugnad for å engasjere 
alle gruppene i et nytt løft for klubben. Omtrent samtidig kom det en invitasjon fra Oslo 
Idrettskrets, som ønsket å kjøre en klubbutviklingsprosess for Haugerud IF, bygd på positive 
erfaringer som andre klubber har gjort seg. 
 
Det ble enighet med OIK om å kjøre et «framtidsverksted» i september med Gerd Husås og 
Kathe Langvik som prosessledere. De brukte en modell som er utviklet av Idrettsforbundet, 
som viste seg å fungere bra for vårt behov. Den ledet oss gjennom idédugnader rundt 
klubbens verdigrunnlag, visjon, overordnede mål osv. 
 
Resultatet ble at framtidsverkstedet ble gjennomført i tre etapper og over to måneder; fra 
september til november.  Til sammen rundt 40 nøkkelpersoner i klubben deltok; av disse var 
rundt 15-16 med på alle tre samlingene. Vi hadde veldig positive diskusjoner, det oppsto 
mange gode prosesser mellom folk og grupper underveis, og produserte flere dokumenter til 
formell behandling i hovedstyret og til slutt på årsmøtet 2016. Vi fikk også forsterket et 
allerede godt samarbeidsforhold til Idrettskretsen. 
 
Samfunnskontakt og samarbeid  
Haugerud IF styrket sin profil som lokalsamfunnsaktør, mer enn bare en idrettsklubb, i året 
som gikk. Dette har delvis vært en ønsket og planlagt utvikling fra styrets side og delvis noe 
som har blitt tilskyndet av begivenheter i lokalmiljøet. Ikke minst har Boost Haugerud og 
Bydel Alna bidratt til å stimulere til frivilliginnsats i lokalmiljøet, og dette har kommet 
klubben vår til gode. 
 
Dette sammenfallet av begivenheter og engasjement fra enkeltpersoner og grupper har 
bidratt til å gjøre Trosterud/Haugerud til et mer levende lokalsamfunn. Som et biprodukt har 
det blitt en økende bevissthet om Trosterud/Haugerud/Lutvann som ett nærmiljø, noe som 
sammenfaller helt med Haugerud IFs forståelse av hva som er vårt primære nedslagsfelt. 
Noen av gruppene favner likevel et større område, slik som Badmintongruppa. 
 
Områdeløft 
Mot slutten av 2014 lanserte Bydel Alna ideen om et såkalt «områdeløft» for Trosterud og 
Haugerud. Modellen var hentet fra andre områder i Groruddalen, blant annet Furuset og 
Lindeberg, og et program som Husbanken gjennomfører. Et fullskala områdeløft forutsetter 
friske penger og et spleiselag mellom flere  bidragsytere. Bydel Alna valgte likevel å starte opp 
arbeidet med et områdeløft med siktemål å skaffe bredere forankring og finansiering 
underveis. 
 
Haugerud IF var en av de mange lokale aktørene som ble invitert inn i en idérunde over flere 
etapper der målet var å produsere mange ideer til hvordan det sosiale og fysiske miljøet kan 



forbedres. Vi gjennomførte en intern idérunde i gruppene og på årsmøtet for å sikre best 
mulig tilfang av ønsker fra idrettens side. 
 
Bydelsutvalget bevilget i juni 2015 et beløp til gjennomføring av strakstiltak, for å sparke i 
gang en forløper til områdeløftet og for å beholde det lokale engasjementet som var skapt. 
Forprosjektering av et påbygg til Haugerudhallen ble et av de prioriterte prosjektene i denne 
bevilgningen. Se eget avsnitt under «Haugerudhallen». 
I kjølvannet av idédugnadene som Bydelen arrangerte, ble det enighet om å opprette et 
samarbeidsforum for beboere og frivillige organisasjoner i vårt område. Mot slutten av 2015 
begynte «Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud» å ta form, og det ble valgt en interims 
styringsgruppe til å fullføre etableringen og sette i gang driften. Haugerud IFs leder Dag 
Endal ble valgt som leder av styringsgruppa. Haugerud IF ble et av de aller første formelle 
medlemmene av Samarbeidsrådet. 
 
Aktivitetskalender og aktivitetsdag 
I desember ble det produsert en kulturkalender for Trosterud og Haugerud der bredden av 
kulturaktiviteter og organisasjoner ble presentert. Kalenderen var inspirert av et tilsvarende 
produkt på Lindeberg, og Charlotte Sætre i Bydelen gjorde en kjempejobb med å samle inn 
informasjon. Kalenderen ble delt ut på dugnad til alle beboere (4.500 eksemplarer) av fire av 
fotballagene våre. Haugerud IFs aktiviteter utgjør en betydelig andel av tilbudene i 
kalenderen. 
 
I regi av Samarbeidsrådet deltar vi i planlegging av en felles «åpen dag» for hele nærmiljøet, 
lagt til siste helg i august 2016. Haugerud IFs tradisjonelle familiedag vil bli lagt inn i dette 
arrangementet. 
 
Samarbeidsavtale med Bydel Alna 
I 2015 tok vi et viktig steg i samarbeidet mellom klubben og Bydel Alna. Bydelen ønsket å 
undertegne en formell samarbeidsavtale med Haugerud IF, første omgang for 2016, men med 
siktemål å gjøre den mer langvarig. Avtalen skal danne grunnlag for en serie felles tiltak de 
kommende årene. Allerede den første versjonen av avtalen, som ble signert i slutten av 
september, inneholdt flere konkrete prosjekter å samarbeide om. 
 
Furuset/Alnaskolen 
Haugerud IF inngikk i 2015 et mer formelt samarbeid med Furuset IF, etter at de har vært 
våre gode og nære naboer i mange år. Bakgrunnen var et ønske fra vår side om å kunne få 
noen plasser for ungdom fra vårt miljø som deltakere på neste kull i Alnaskolen. Dette er et 
lederopplæringsprogram for unge talenter som kan bli ressurser i frivillig virksomhet. 
Alnaskolen har vært drevet gjennom flere år i et samarbeid med Bydelen og har gitt meget 
gode resultater. 
 
Vi fikk umiddelbart positiv respons på vår forespørsel til Furuset IF, og høsten ble brukt til å 
diskutere hvordan et samarbeid skulle legges opp. Dette ble konkludert med signering av en 
avtale mellom Alnaskolen, Furuset IF og Haugerud IF i november. Bydel Alna og 
Trosterudklubben deltok i disse diskusjonene, men uten å bli parter til avtalen. 
Haugerud/Trosterud skal nå rekruttere 4-6 deltakere til skoleåret som starter i februar 2016, 
og vi skal følge opp disse med en egen lokal mentor. 
 
Trosterudklubben 
I 2015 innledet vi et tettere samarbeid med Trosterudklubben, som umiddelbart ga positive 
resultater. Samarbeidet rundt Alnaskolen er nevnt i avsnittet over, og oppstart av 
danseklasser i Haugerudhallen er beskrevet et annet sted i årsmeldinga. 
Vi har videre samarbeidet om montering av nytt lydanlegg i trimrommet i hallen, finansiert 
av Bydelen, og om styrking av aktivitetstilbudet i Åpen hall. 
 



Alle disse samarbeidsrelasjonene har bidratt til å styrke og utvikle Haugerud IF, både 
sportslig og som lokal møteplass.  
 
 «Åpen hall» i Haugerudhallen 
Tilbudet «Åpen hall» er videreført i 2015, fortsatt med økonomisk støtte fra og i nært 
samarbeid med 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. På 
sommeren er det også aktiviteter på plassen foran hallen. Det er mellom seksti og hundre 
personer til stede hver gang. Prosjektansvarlig er Mai-Britt Andersen. 
 
Tiltaket er godt forankret i klubbstyret Idrettens Samarbeidsutvalg og nærmiljøet. Det som 
også er veldig positivt, er at prosjektet trekker mange jenter til hallen. Ungdommene som er 
ledere, får opplæring i lederansvar og som rollemodeller for de andre ungdommene.  Det har 
vist seg at disse er gode konfliktløsere og tar ansvaret sitt på alvor. 
 
Prosjektet er nå en institusjon i lokalmiljøet. 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, i praksis alle lørdager de ukene skolene er åpne. 
 
Høsten 2015 fikk vi mulighet for å leie inn ekstra aktivitetsutstyr på noen av lørdagene, 
takket være ekstraordinære midler fra Bydel Alna og Oslo Idrettskrets. Dette har gjort 
«superlørdagene» ekstra attraktive for deltakerne. 
 
Voksenprosjektet «Flere på banen»  
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 idrettslagets aktiviteter. 
 
Også i 2015 fikk vi bevilgning til prosjektet fra Bydel Alna, 280.000 kroner. På starten av året 
ble det rapportert for aktiviteten i 2014.  
 
Vi videreførte delmålene fra 2014 og la til ett nytt, slik at vi i 2015 hadde disse fire: 
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. 
Rekruttering: Prøve ut metoder for å spørre folk mer direkte om en frivillig innsats for 
klubben. 
 
I 2015 videreførte vi ordningen med å ha flere medarbeidere i deltidsstilling, i stedet for én 
prosjektleder, 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 2015 har disse vært deltidsengasjert i prosjektet: Uzma Khan, hele året; prosjektleder for 
tiltak for innvandrerkvinner. Laila Svendsen, hele året; instruktør for Masala Bhangra, 
Bollywood og Zumba (dans for damer). Martin Keul, fra november: Utprøving av tiltak for 
verving av frivillige. 
I tillegg har det vært lagt ned en betydelig frivillig innsats i de ulike tiltakene. Styreleder Dag 
Endal har vært leder for prosjektet på hovedstyrets vegne. 
 
Av aktiviteter i prosjektet i 2014 kan nevnes: 
• Dans for damer hele året. Onsdager i Haugerudhallen; trimrommet. 



• Åpen Familiedag lørdag 29. august.  
• Nyhetsbrevet HIF-Nytt, to utgaver i 2015; én på fire sider og én på åtte sider. Opplag: 

4.300 eksemplarer som blir delt ut på dugnad til alle postkasser i området. Fire av 
fotballagene står for dugnaden. 

• «Hva skjer på Haugerud»; digital møteplass for nærmiljøet som har vært drevet hele 
året. Omdøpt til «Hva skjer på Haugerud/Trosterud?» og gjort om til «offentlig gruppe 
på Facebook» på høsten. Ved årets utløp hadde gruppa 600 medlemmer 

• Haugerud Aktivitetssenter, som organiserer tilbud som norskkurs, engelskkurs, 
svømming for damer, og samtalegruppe, spesielt rettet inn mot innvandrerkvinner på 
dagtid. 

• Bruktmarked på ungdomsskolen, 25. og 26. april, på ungdomsskolen i samarbeid med 
Boost Haugerud. 

 
 

Ledelse og administrasjon 
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 Arbeidsutvalget med medhjelpere. 
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 
organisasjonsapparatet 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 14. april 2015, og med veldig 
bra oppmøte.  Møtet vedtok ny lov for Haugerud IF, bygd på lovmalen som Norges 
Idrettsforbund har laget. 
 
Hovedstyret (AU og gruppelederne) har etter årsmøtet bestått av: 
 
Arbeidsutvalg:  
Leder     Dag Endal  
Nestleder    Terje Hasle 
Sekretær    Eva Bakke 
Økonomileder   Trond Dahl 
Medlem   Thomas Dahl 
Medlem   Eva Theodorsen 
 
Gruppeledere: 
Badminton   Øystein Wiborg 
Håndball   Eva Bakke 
Fotball    Dag Endal 
Tennis    Kenneth Ytterbø 
Trim     Odd Arne Erikstad  
Innebandy    Christer Hansen  
Orientering   Unni Drage  
Cricket    Rasab Shazad Ahmad  
Sjakk    Mads Aanerud 
 
Det er avholdt fire hovedstyremøter i perioden. I tillegg er det avholdt møter direkte med 
gruppene. Dette har fungert bra. Arbeidsutvalget har avholdt to møter. Det meste av styre- og 



AU-virksomheten foregår utenom møtene, gjennom uformelle samtaler, telefon, e-post og 
sms.  
 
Øvrige verv og medspillere i klubben: 
Intern revisor   Lasse Bjørndahl 
Kartotekfører   Marianne Falck 
Leder Banestyret   Fotballstyret v/Dag Endal 
Anleggsansvarlig  Knut Sælid 
Utleie av klubbhuset  Mona Heggelund 
Valgkomiteen   Erland Vestby, Lasse Bjørndahl, Terje Hasle 
Snømåking/vedlikehold av 
vei til klubbhuset  Bjørn Gunnestad 
ISU- representant   Erland Vestby 
 
ISU har holdt ni møter i 2014, der Erland Vestby har vært en aktiv bidragsyter på vegne av 
Haugerud IF. Dette er et viktig forum for å holde klubben informert om idrettspolitiske saker 
og en mulighet for å påvirke slike saker. 
 
Medlemsregister 
Marianne Falck har ansvar for Medlemsnett og håndterer det på en meget tilfredsstillende 
måte. Alle gruppene bruker nå Medlemsnett som medlemsregister. Klubben hadde i 2015 en 
medlemskontingent på 300 kroner.- Inntekten av dette 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 arrangementer for våre egne spillere og ledere. I tillegg leier 
vi ut til møter og festligheter for enkeltpersoner og grupper i lokalmiljøet. Mona Heggelund 
er hovedansvarlig for utleie. I 2014 har vi ikke hatt noen langtidskontrakter. 
I 2015 pusset vi opp kjøkkenet. Vi er veldig fornøyd med resultatet. 
 
Økonomi 
Hovedstyrets årsregnskap viser at klubben hadde en omsetning på 1,5 millioner kroner i 
2015, 200.000 lavere enn 2014 da vi hadde noen ekstraordinære inntekter. Driften gikk i 
balanse med et lite underskudd på x000 kroner som er dekket inn av egenkapitalen. Ved 
utgangen av 2015 er den frie egenkapitalen på 492.345 kroner, som er plassert i bank. Ut fra 
ette konkluderer styret med at vi hadde en kontrollert drift i 2015 og at den økonomiske 
situasjonen er god ved utgangen av året. Samtidig må det sies at vi har mange flere ønsker og 
planer som vi kunne realisert om vi hadde hatt flere penger til rådighet.  
 
Årsresultatet er bedre enn budsjettert. Årsmøtet 2014 vedtok et budsjett med et underskudd 
på 83.000 kroner. Omsetningen ble en halv million kroner høyere enn i budsjettet. 
 
Det er laget egne regnskaper for voksenprosjektet «Flere på banen» og for driften av 
Haugerudhallen. Driftskontoen blir nå lagt inn i hovedstyrets regnskap i og med at vi ikke har 
en selvstendig driftskomité lengre. 
 
Det er ingen vesentlige uventede poster i 2015-regnskapet, verken på inntekts- eller 
utgiftssida. Av forandringer i forhold til 2014-regnskapet kan vi peke på at Sommerpatruljen 
nå er egen post i budsjettet, det har gått økte overføringer til gruppene som følge av økning i 
medlemstall fra 2013 til 2014, og vi har investert over 170.000 kroner i oppussing av 
kjøkkenet på klubbhuset. 
 



Alle gruppene i klubben avleverer regnskaper for sin drift til årsmøtet. I tillegg er det laget et 
regnskap som viser den totale aktiviteten i alle deler av klubben. Dette regnskapet viser en 
samlet omsetning på ca. xx kroner. 
 
Ved årets utgang hadde klubben totalt 1.553.886 kroner på konto. Tilsvarende tall var vel 1,2 
millioner kroner. Men det er store forskjeller på gruppene. Enkelte har praktisk talt ingen 
penger på bok, mens badmintongruppa hadde mest penger på slutten av 2015, vel 400.000 
kroner. 
 
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 2015.  
 
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, 14. mars  2016 
Haugerud IF Hovedstyret 
 
Dag Endal, styreleder 
 
Terje Hasle, nestleder; Eva Bakke, sekretær; Trond Dahl, økonomileder; Thomas Dahl; Eva 
Theodorsen 
   
Øystein Wiborg; Kenneth Ytterbø; Odd Arne Erikstad ; Christer Hansen, Unni Drage, Rasab 
Shazad Ahmad  


