
 

Det har vært stor aktivitet i Fotballgruppa siste året, og det viktigste er alle gode 
treningsøkter som er avviklet og som bidrar til å gi barn og ungdom en arena for å bruke 
kroppen og oppleve samhørighet og læring med andre. Vi er en breddeklubb, og det 
gjenspeiles i at vi satser på å ha store grupper av spillere på flest mulig alderstrinn og lengst 
mulig oppover i tenårene. Fotballen er desidert største undergruppe i Haugerud IF, og vi kom 
ut av 2015 med nok et høyt medlemstall; 253, som er en liten nedgang fra forrige årsskifte. 
Familiedagen ga mange nye barn og familier en mulighet til å bli litt kjent med 
idrettsforeningen, og vi fikk positive tilbakemeldinger fra de som deltok.  
Høsten 2015 har vært særlig spennende for styret og alle som er engasjert for 
Haugerudbanen. Det har gjennom flere år vært mye møteaktivitet, befaringer og mye 
utadrettet virksomhet for å vise behovet for oppgradering, og politikerne har nå vedtatt en 
oppgradering av Haugerudbanen i 2016. Dette vil gi et viktig løft for alle som trener og 
bruker banen. 
Den nye utstyrsavtalen med Nike og Torshov Sport har ført til veldig fin profilering av 
klubben i nærmiljøet og når vi er ute og spiller bortekamper. 
 

Årsmøtet 2015 i Fotballgruppa ble holdt den 18. mars på HIFs klubbhus. I tillegg til de 
vanlige årsmøtesakene hadde vi en orientering og idédugnad om det kommende Områdeløft 
Trosterud/Haugerud.  
  

Arbeidet i styret og Fotballgruppa har i 2015 vært en kombinasjon av drift av eksisterende 
aktiviteter og utviklingsarbeid. Driften er stabil, både økonomisk, administrativt og i lagene. 
Fotballstyret består av 7 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. Det er viktig å rekruttere flere voksne som kan ta oppgaver, gjerne 
folk som i utgangspunktet ikke er spesielt fotballkyndige.  
 

I 2015-sesongen hadde Haugerud IF til sammen 16 lag i fotballkretsens serier og 
lilleputtserien på Lille Tøyen, fordelt på følgende klasser:  A-laget, G2000, G2002, J2002, 
G2003, G2004, J2005, G2005, G2006 og G2007, G2008, G2009. 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, og senior. Andre 

halvår har disse spilt futsal: G2007, J2005, G2004, G2003, J2002. 
 Det er av stor verdi for klubben at vi har to jentelag med god og stabil drift over flere år; 

J2002 og J2005. I tillegg ble J2003 startet opp høsten 2015, og J2004 er kanskje på vei 
til å bli etablert.  

 Høsten 2015 startet vi nytt lag for barn født i 2009. Dette ga bortimot 20 nye spillere 
umiddelbart, samt foreldre som tok oppgavene som lagledere og trenere. 

 A-laget har drevet selvstendig også i 2015 med utgangspunkt i samarbeidsavtalen som er 
inngått mellom laget og fotballstyret.  

 Tidlig på året måtte vi dessverre legge ned G2001-laget. Det besto av en gjeng gutter som 
hadde spilt i klubben fra de var sju år. De som ville fortsette å spille hos oss, ble tatt inn 
på 2000-laget, noe som fungerte godt. 
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 Også G2002-laget ble nedlagt i 2015, på grunn av ustabilitet på trenersida. Laget spilte i 
1. divisjon, men måtte trekkes før sommerferien etter at spillerne fikk være med på å ta en 
avgjørelse. 

 G2000-laget har hatt stor pågang av spillere. Laget ble delt tydeligere i to grupper fra 
november med et førstelag og et andrelag. Deler av treningene er også delt for å få mindre 
treningsgrupper og mer tilpasset opplegg. Sedat Algunerhan måtte gi seg som trener pga. 
skade i beinet. To nye dyktige trenere tok over på høsten; Frank Vee og Martin Keul. 

 Flere av de yngste lagene har måttet operere med ventelister fordi pågangen av nye barn 
er større enn det vi klarer å håndtere med trenerne vi har. Det er en stor utfordring å 
rekruttere nye trenere når et lag først er etablert. Da trekker altfor mange foreldre seg 
tilbake og involverer seg ikke i driften, når deres barn først har fått plass på laget. 

 Vi hadde tre lag i Norway Cup i 2015; G2000, J2002 og G2003. De sportslige resultatene 
har vært blandet, med Norway Cup er likevel opplevelse for spillere, ledere og familier.  

 Høsten 2015 fikk fotballgruppa tildelt ganske mange treningstimer inne i gymsalen på 
Lutvann skole, i tillegg til på Haukåsen skole og på Hellerud videregående.  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. Flere av lagene foretrekker 
utetrening hele vinteren, så langt det er mulig. 

 Også i 2015 har fotballgruppa hatt noen få treningstimer på søndagskveldene inne i 
Haugerudhallen gjennom vinteren. Disse timene har blitt delt mellom interesserte lag, og 
de eldste lagene har vært prioritert.  

 Vi har fortsatt med «gubbefotball» på søndagskveldene gjennom hele 2015. Dette er 
mosjonsfotball for voksne med godt humør og små ambisjoner. Etter en treg start med 
lite oppmøte, har oppmøtet tatt seg opp. Det har vært rundt 10-20 spillere på treningene, 
- og mye fotballmoro. 

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

 Fotballstyret stimulerer lagene til å delta på cuper og turneringer i tillegg til seriespill. I 
utgangspunktet har vi sagt to turneringer pr. årsklasse, men vi har ikke vært nødt til å 
nekte noen som vil delta. Høsten 2015 var pågangen på påmelding stor, og vi har 
oppfordret lag som vil delta på mange cuper, til å ta en deltakeravgift på kr. 100. Noen lag 
har også reist på cup eller treningsleir med overnatting. Fotballstyret subsidierer slike 
overnattingsturer med 300 kroner pr. deltaker, både barn og voksne. 

 
Kampverter: Styret har oppfordret lagene til å begynne å bruke «kampverter», og berømmer 
J2002 som har startet denne ordningen. Rollen til kampverten er å tar imot det besøkende 
laget, forklare hvor garderoben er, ordne med mål og bane osv.   
 
Ordningen med Ingve Opaker som trenerkoordinator ble videreført i 2015. Dette har vært 
nyttig siden det gir mulighet for tettere oppfølging av enkelttrenere. Trenerkoordinatoren har 
vært en viktig støtte for trenere, spesielt i lag med utfordringer mht. folkeskikk, grensesetting 
og konflikter. 
 
Følgende har vært kretsdommer for Haugerud Fotball i 2014-sesongen: Erik Dan Nguyen og 
Naser Lusnjani. Petter Eia Lien tok dommerkurs på starten av 2015 og har dømt hele 
sesongen. 
 
På ettervinteren kjørte vi noen ukers keepertrening for keepere i alderen 11-12 til 16 år. 
Dyktig instruktør var Sigurd Wiik Hagen fra Lørenskog. 
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Noen av 2000-spillerne har vært klubbdommere og dømt kamper for de yngste lagene våre. 
Andreas Todal-Støback var dommer under Norway Cup og fikk ekstra opplæring og 
veiledning i den forbindelse. 
 

Ved utgangen av 2015 hadde fotballgruppa 253 betalende medlemmer.  Dette  var en 
nedgang fra forrige årsskifte da vi hadde 280 medlemmer. Over 90 prosent av medlemmene 
er under 16 år. Oversikten nedenfor viser hvordan medlemmene fordelte seg på de ulike 
årsklassene. 
 
Styret og lagledere har lagt mye arbeid i å få flest mulig til å betale kontingent 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. Styret har signalisert at dette kan praktiseres strengere, og vil jobbe videre 
med en kontrakt som signeres når et barn starter på trening. 
 
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 2015 har vi hatt følgende lagledere og trenere på våre lister, hele eller deler av året 
(lagledere i kursiv skrift, noen av disse har vært både lagledere og trenere):  
 
Lag Betalende 

medl. pr. 
31.12 

Lagledere og trenere i løpet av 2015 

G2009 15 Almir Hasic, Muhamed Murat, Ferid Adrovic 
G2008 20 Zejna Selimovic-Cehajic, Antonio D’Ercole, Ali Ismathi, May 

Hilde Løvhaug 
G2007 18 Muhamet Lusnjani, Rufki Bekiri, Seval Curri, Anita Myhre 
G2006 21 Sissil Lea Heggernes, Njål Gunnar Stokkenes, Efrem Mesfun 
J2005 15 Zerian Ghafour, Antonio D’Ercole, Åshild Andreassen 
G2005 23 Odd Arne Erikstad, Adis Lekovic, Mostafa Awonso 
G2004 25 Karlo Pettersen, Seare Goitom, Kemal Buljabasic, Aslan Rusiti 
J2003 11 Liv Alice Pope, Wissam Yactine 
G2003 24 Sigmund Rostad, Tore Hvamstad, Claus Rødgaard Thomsen 
G2002 9 Bente Leirvik, Ronny Singh Plaha 
J2002 16 Espen Frøvik, Bernt Holøien, Anita Myhre, Long Le, Geir Ivar 

Myhre. 
G2001 0 Dag Endal, Ibrar Ahmad (bare på starten av året) 
G2000 40 Eva Theodorsen, Arvid Evenrud, Sedat Algunerhan, Dag Endal, 

Frank Vee, Martin Keul, Bente Leirvik. 
A-laget 15 Shahan Iqbal, Abdullah Khan, Amang Ibrahim, Uzeir Aslam 
Junior 1  
Totalt 253 Til sammen 45 personer med trener- eller lederoppgave  
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De fleste av lagene har i tillegg til dem som er listet ovenfor, hatt foreldre og søsken som 
ekstra medhjelpere. Men vi er helt avhengige av å kunne mobilisere flere foresatte til 
praktiske oppgaver rundt lagene. 
 
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. Hvert år bruker fotballstyret og trenerkoordinator betydelig med 
tid på å finne nye folk og stabilisere driften på kanskje 4-5 av lagene våre. 
 
Vi hadde i 2015 ett tilfelle av en ekstern trener med et deltidshonorar i første halvår. De 
øvrige trenerne er «pappatrenere» som gjør en innsats - en stor innsats! – på frivillig basis. 
Som en liten gest til dem som har drevet på lengst, ga vi høsten 2015 en utstyrspakke fra Nike 
til trenerne for 200, 2002 og 2003. Dette vil vi følge opp med tilsvarende pakker til nye 
trenere som har tilbakelagt en «lang og tro tjeneste» for klubben. Vi ser foreløpig for oss at vi 
gir slike utstyrspakker til trenere som har lag fra 13 år og oppover. 
 
Vi har hatt deltakere på kretsens C-trenerkurs også i 2015, 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 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. Vi har en del å gå på når det gjelder å skape en kultur for læring og utvikling i 
klubben.  
 

Vi fikk midler fra de såkalte «fattigdomsmidlene» i Bufdir til å gjennomføre fotballskole med 
lav deltakeravgift i sommerferien. Siden vi ikke fant noen løsning på den praktiske 
gjennomføringen, valgte vi å søke om å få overført midlene til et tilsvarende tiltak i 
sommerferien 2016. Dette ble godkjent. Vi har en foreløpig avtale med «Fotball-sfo» om å stå 
for gjennomføring. 
 

Utstyrsavtalen med Gresshoppa utløp i desember 2014. Da startet en intern runde med 
evaluering og definering av behov, både i fotballgruppa og i 3-4 andre grupper i klubben. 
Dette resulterte i at det ble signert ny avtale i februar 2015 med Torshov Sport/Nike som ny 
utstyrsleverandør for hele Haugerud IF. 
 
Vi fikk en avtale tilpasset vårt behov. Den innebar at vi kan kjøpe attraktivt sportsutstyr til en 
rimelig penge, siden Nike nå også har en lavpriskolleksjon. Utstyret har vist seg populært 
både hos de unge spillerne våre og blant trenere og ledere. En av grunnene til at vi valgte to 
store aktører i markedet (Nike som produsent og Torshov Sport som lokal leverandør), var at 
vi ble lovet raske og sikre leveranser. Dette har blitt bare delvis innfridd, noe vi har vært i 
dialog med Torshov Sport om flere ganger. Leveransene har blitt litt mer forutsigbare og 
stabile utover i året. 
 
Vi har i 2015 kjøpt et mye større volum med utstyr enn forutsatt da vi inngikk avtalen. 
Fotballstyret gjorde vedtak før sesongstart om å legge på 250 kroner på treningsavgiften og 
skjøte på med penger fra fotballkassa slik at alle spillere som betalte avgiften, kunne få ei flott 
treningsjakke med HIF-logo og HIF-navnet på ryggen. Til sammen har vi delt ut opp mot 
200 jakker i året som gikk. 
 
Årsoversikten viser at klubben og noen enkeltmedlemmer til sammen kjøpte utstyr fra 
Torshov Sport for 189.750 kroner. Vi inngåelse av avtalen hadde vi tanker om innkjøp mer i 
50.000 kroner-klassen. 
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Efrem Mesfun er ansvarlig for materiell og utstyr i Fotballgruppa og gruppas hovedkontakt til 
leverandøren. Vi har til enhver tid et lite lager av utstyr og spillertrøyer i klubbhuset, men 
verdien av draktene på lager blir mindre etter hvert som vi får flere og flere lag over på Nike-
utstyr. Vi er imidlertid nøysomme med pengebruken og prøver å la draktsett vare lengst 
mulig og gå i arv nedover til de yngre lagene. 
 

Facebookgruppen for Haugerud Idrettsforening har 850 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 
kommunisere 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. Adresse: 
http://haugerudif.no/no/fotball/  
Målet er at både egne tillitsvalgte og eksterne personer, slik som foreldrene, skal finne svar 
på de spørsmålene de har om fotballen på 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. Noen av fotballagene har tatt dugnadsjobb med å dele ut nyhetsbrevet i postkassene på 
Haugerud, Lutvann og Trosterud. Dette har gitt inntekter til lagskassene. 
 

Familiedag i Haugerud idrettspark ble i år arrangert søndag 30. august. Ekstra aktivitet 
denne gangen: Åpning av utetreningsapparatene – bystyrepolitiker Jan Bøhler deltok og 
testet apparatene. Et sted mellom 300 og 400 deltakere var innom i løpet av dagen. Godt vær 
og stor aktivitet på alle stasjoner og idretter. Denne gangen var alle aktiviteter samlet på 
banen, og det ble lettere for barn og foreldre å finne alle postene. Av Torshov sport fikk vi 
låne et oppblåsbart mål med elektronisk måling av skuddstyrke, dette var populært og hadde 
jevn kø hele dagen. Vi hadde to runder med keepertrening med Ulrik Hansen. Det var også 
innleid en bane for spill med smålag. 
Fotballen hadde ca. 16 voksne frivillige til aktiviteter og matsalg, og 8-10 leverte kaker eller 
vaffelrøre for salg som foregikk utenfor klubbhuset. 
Både Fotballgruppa og hele klubben har summert opp at dette ble veldig vellykket og noe vi 
vil gjenta.  

Dette prosjektet ble initiert av Fotballgruppa i 2012 som et ledd i utviklingsarbeidet vårt. 
Målet for prosjektet 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 

http://haugerudif.no/no/fotball/
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hele klubben, siden formålet var like aktuelt for flere av de andre gruppene. Bydel Alna 
bevilget 280.000 kroner til prosjektet i 2015, litt mindre enn de foregående årene 
 
De delene av prosjektet som var relevante for Fotballgruppa i 2015, var PR/informasjon via 
sosiale medier, informasjonsstrategien, Nyhetsbrevet HIF-Nytt og Åpen dag. Disse tiltakene 
er omtalt andre steder i denne årsrapporten og i rapporten fra hovedstyret. 
 
Mot slutten av 2015 tok vi opp igjen et av elementene fra den tidlige fasen av prosjektet; 
utprøving av metoder for å rekruttere frivillige blant spillernes familier. Martin Keul ble 
engasjert i deltidsstilling til å følge opp dette. Han har samlet inn fra alle gruppene i klubben 
en oversikt over oppgaver som vi kan be frivillige om å løse for oss, og fotballgruppa har 
meldt inn alle våre ideer. Vi skal prøve ut noen metoder i samarbeid med utvalgte lag som 
har et spesielt behov for flere frivillige. 
 

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 treningsforhold, i praksis hele 
året gjennom. Alle lag uansett aldersgruppe, får de samme forholdene. Vi hadde i 2015 
kontrakt med kommunen om driftsansvaret for banen både i sommer- og vintersesongen. 
Kontrakten for sommerdrift varer til 2019, mens det gjøres årlige avtaler om vinterdrift. 
 
En av de siste dagene før jul fikk vi bekreftet en meget god nyhet: I kommunebudsjettet for 
2016 er det satt av midler til full rehabilitering av elleve kunstgressbaner i byen, og 
Haugerudbanen er en av de høyest prioriterte. Arbeidet skal igangsettes ut i 2016 etter 
nærmere avtale mellom Bymiljøetaten og Haugerud IF. 
 
I sommersesongen var det stor aktivitet på Haugerudbanen også i 2015. Alle våre egne lag 
trente og spilte sine hjemmekamper der, tillegg til at flere eksterne lag hadde sine 
hjemmekamper på banen (Rilindja, Lindeberg senior og junior, Tveita). I tillegg hadde vi i 
2015 tre egne 11er-la.  Dette førte til trang timeplan i høysesongen for kamper, særlig fra kl. 
20 og ut kvelden, og mange treninger måtte flyttes eller avlyses pga. kollisjoner. Sletta ved 
Haukåsen skole har i noen grad blitt brukt som avlastningsbane, og noen lag har kjørt 
treninger på arealene utenfor gjerdet på Haugerudbanen. 
 
Vi kjører med ny fordeling av treningstider rundt påske og 1. november hvert år. I 2015 
skiftet vi fra vinter- til sommertider 6. april og tilbake til vintertider fra 1. november. 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. I 2015 måtte vi ha tre lag med 
trening samtidig på enkelte ukedager for å få kabalen til å gå opp. 
 
Eksterne lag får leie treningstid på Haugerudbanen 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. I 2015 leide disse lagene treningstid: Lindeberg SK, 
Rilindja FK, Setra FK  og Tveita A-lag. 
 
Vi har hatt diskusjoner med Rilindja FK om et mer langsiktig og omfattende samarbeid om 
både Haugerudbanen og sportslige utfordringer. De satser på å rykke oppover i divisjonene 
med sitt A-lag og har derfor en del andre krav og forventninger til baneforholdene enn våre 
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egne lag har. De har også penger de ønsker å investere i oppgradering av banen og 
fasilitetene rundt. 
 
Treningsforholdene på Haugerudbanen de første månedene av 2015 var mer blandet enn 
normalt. Vi hadde lange perioder med gode forhold, men særlig noen uker i januar/februar 
ble vanskelige. En blanding av svært uheldige værforhold og tekniske problemer med 
traktoren gjorde at vi mistet en del treningsdager i denne perioden. 
 
Aslan Rusiti var baneansvarlig på sommeren også i 2015-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. Vi har avklart med Bymiljøetaten at ansvaret for slike ting som mål og nettkroker ligger 
hos dem.  
 
Aslan Rusiti og en medhjelper har hatt ansvar for snørydding også vintermånedene i 2015. 
Lars Andreas Lund har fulgt opp  det tekniske med vedlikehold av traktor og brøyteutstyr. Vi 
hadde problemer med oppstart og drift av traktoren på begynnelsen av 2015, særlig i de 
kaldeste periodene. Dette gjorde brøytearbeidet mye mer tungvint og tidkrevende enn 
nødvendig, i tillegg til at det medførte en god del kroner i reparasjonsutgifter. 
 
Det koster oss med andre ord betydelige summer å holde vinteråpen bane (vedlikehold og 
drift av traktor, innkjøp av utstyr og betaling for snørydding). Men dette gir oss mange ekstra 
treningsdager på vinterstid 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.  
 
På våren hadde vi et par dugnadskvelder på og rundt kunstgressbanen med deltakelse fra 
tillitsvalgte og foreldre. På våren må alt ryddes etter vinterdriften, og gummikulene må legges 
ut på banen igjen. Vi har nå gode rutiner og den nødvendige erfaringen med dette, og jobben 
blir gjort med innlånt utstyr og dugnadsinnsats. 
 
Etter årsmøtet i mars overtok Bernt Holøien ansvaret for Haugerudbanen etter Dag Endal. 
Bernt har mange års erfaring med banedrift fra jobben sin i Oslo kommune og følger opp 
banen fra dag til dag, sammen med frivillige medhjelpere.  
Dag Endal har fortsatt ansvaret for fordeling av tider på banen, oppfølging av eksterne 
leietakere og kontakten til kommunen 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 kalender, som alle lagledere/trenere kan 
sjekke for å planlegge treninger. 
 
Fotballstyret har planlagt en oppgradering av fasilitetene rundt banen. Redskapsboden ble 
flyttet til den nordre enden av banen og pusset opp utvendig. Neste steg er å rive ut alt 
inventar og bygge opp på nytt slik at alle lagene kan få hver sine låsbare skap. Samtidig har vi 
planer om å kjøpe inn en mindre kiosk som kan brukes til enkel kiosk/kafe-drift på frivillig 
basis. Vi har også forberedt innkjøp og montering av innbytterbokser på langsida mot 
Trosterud. Vi fikk til sammen 90.000 kroner av Bydel Alna til redskapsbod og 
innbytterbokser i 2015. Men på grunn av den planlagte rehabiliteringen av banen fra 
kommunens side i 2016, fikk vi tillatelse til å føre pengene over til 2016. 
 

Årsmøtet i mars 2015 valgte nytt styre for Fotballgruppa. Alle de sittende styremedlemmene 
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sa seg villig til å fortsette og ble gjenvalgt, og i tillegg fikk vi tre nye styremedlemmer inn. 
Nytt styre i Haugerud Fotball ble da: 
Leder     Dag Endal 
Kasserer    Toril Todal-Støback 
Web-ansvarlig:   Astrid Bjerke Lund 
Materialforvalter   Efrem Mesfun 
Arrangementsansvarlig   Anita Myhre 
Driftsansvarlig Haugerudbanen Bernt Holøien 
Styremedlem    Jean Robert Bernadotte-Nordenstam 
 
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 3 styremøter i 2015, februar, mai og i oktober, og i alt er det behandlet ca. 30. 
saker. Mellom møtene er den løpende driften blitt fulgt opp gjennom e-post og telefon. 
 
Dag Endal og Bernt Holøien/Efrem Mesfun 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. 
 
Fotballgruppa har hatt flere deltakere i det tredelte framtidsverkstedet som hovedstyret 
kjørte for hele klubben fra september til november. Dette har resultert i dokumenter som 
behandles på klubbens årsmøte 10. mars 2016 og som siden blir styrende også for 
fotballgruppa. 
 

Økonomien i Fotballgruppa er også ved utgangen av 2014 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). 
I tillegg disponerer en del av lagene noen tusenlapper hver som de har samlet inn til sine 
respektive lagskasser. Disse pengene blir brukt til ekstra tiltak for spillerne (reiser, utstyr, 
sosiale aktiviteter, ekstra cuper osv). Pengene blir samlet inn gjennom dugnader. 
 
2015-regnskapet er gjort opp med en balanse på kr. 611.709, en nedgang på ca. 100.000 
kroner fra året før. Resultatet ble et underskudd på 23.036 som er foreslått tatt dekket inn 
over egenkapitalen. Dette er et akseptabelt resultat, men siden vi også hadde et underskudd i 
2014, må fotballgruppa sikte mot å gå med overskudd i 2016 for å øke egenkapitalen noe.  
 
Egenkapitalen pr. 31.12.2015 er da på kr. 62.239. Hele egenkapitalen er frie midler og står 
som kontanter på fotballgruppas bankkonto.  
 
Det meste av utgiftene som Haugerud Fotball har, er knyttet til trening og kamper, dvs. 
aktiviteter for lagene våre. Hovedpostene er: Påmeldinger til serie og cup-er, dommerutgifter, 
driften av Haugerudbanen og kjøp av utstyr. Alle som betalte treningsavgiften i 2015, har fått 
flotte Nike/HIF-treningsjakker. Dette er dekket inn gjennom et påslag i treningsavgiften og 
subsidiering fra kassa til fotballgruppa. Vi hadde høyere aktivitet med cup-er og turneringer 
for lagene enn vi har brukt å ha, bl.a. futsalserien om vinteren og deltakelse i Norway Cup. I 
budsjettet er det en forholdsvis stor lønnspost. Dette er utgifter som kunne vært flyttet over 
til de ulike aktivitetskontoene. Det dreier seg i stor grad om utgifter til vinterdrift på 
Haugerudbanen og noen honorarer til trenere. 



 
 

 
 

9 

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 2015, men er fortsatt antakelig blant de 
aller laveste i Oslo-fotballen: 
 

Lag Avgifter i 2015 
7 år 1.400 
8 år 1.450 
9 år 1.500 
10 år 1.550 
11 år 1.600 
12 år 1.650 
13 år 1.700 
14 -16 år 1.800 
Junior 1.800 
7er Menn/senior Ikke fastsatt i 2015 

 
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, 15. februar 2016 

 
Haugerud IF – styret i Fotballgruppa 

 

Dag Endal    Toril Todal-
Støback              

      Efrem Mesfun        

    
    

Astrid Bjerke Lund     Anita Myhre Bernt Holøien   Jean Robert  
                                                                                                                         Bernadotte-Nordenstam 


