
Gode fotballopplevelser. Et trygt  
fritidsmiljø. Vennskap. Dette ønsker 
vi å gi barn og unge gjennom fotball-
gruppa i Haugerud IF. 

Men slikt kommer ikke av seg selv! 
Det er mye som må ordnes i en  
fotballklubb. Vi trenger voksne ledere 
som kan være med og organisere 
aktiviteter.

Trenere og lagledere må vi naturligvis 
ha, og vi trenger alltid flere. Men det 
er også mange andre praktiske  
oppgaver vi trenger hjelp til. Dette  
er oppgaver som ikke krever mye 
kunnskap eller interesse for fotball. 
Kjøre til kamper, holde orden på 
utstyr, lage trykksaker, fotografere, 
legge ut på hjemmesider, lage  
arrangementer, skaffe inntekter osv.

Kunne du tenke deg  
å gjøre noen oppgaver  
for Haugerud Fotball? 

Ta kontakt, så finner vi 
noe som kan passe dine 
muligheter og talenter!
 

Web
www.haugerudif.no/no/fotball/

Facebook
www.facebook.com/ 
HaugerudFotball

Haugerud Fotball
Dag Endal
dagend@online.no
+47 911 84 388
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FOTBALL

Vil du hjelpe
Haugerud Fotball?

Vi som er foreldre  
i Haugerud Fotball
Haugerud Fotball drives av frivillige foreldre og andre voksne  
i nærmiljøet vårt. Vi trenger flere voksne på laget!



Møt opp på trening og kamp 
Barna ønsker det, klubben trenger det 
– og du vil ha glede av det!

Gi oppmuntring til alle spillerne
– ikke bare ditt eget barn.  
Det handler om laget.

Gi oppmuntring  
i medgang og motgang
Haugerudspillerne våre kommer  
til å oppleve begge deler!

Respektér trener/lagleders 
bruk av spillere underveis
Vi tar gjerne i mot seriøse innspill 
etter kampen.

Se på dommeren  
som en veileder
Respektér og støtt opp om  
avgjørelsene.

Spør om kampen  
var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet.

Sørg for riktig  
og fornuftig utstyr
– men ikke overdriv. Lær barna  
å ta vare på eget utstyr.

Støtt opp om klubbens arbeid
Delta på foreldremøter for å få  
informasjon og bli kjent med  
holdninger og forventninger.

Haugerud Fotball trenger  
voksne medhjelpere
Hva kan du bidra med? Tilby deg  
å hjelpe. Svar ja om du blir spurt.

Husk at barna gjør som du gjør
– ikke som du sier.

Betal kontingenter og avgifter
Det er billig å være medlem  
i Haugerud Fotball. Pengene blir 
brukt fornuftig.

Spillernes foreldre og familier er en helt avgjørende del 
av Fotballgruppa på Haugerud. Vi er en foreldredrevet 
klubb. Alt som gjøres rundt trening, kamper og andre 
aktiviteter, blir gjort av foreldre og familiemedlemmer.  
Alt dette skjer på frivillig basis og uten noen form  
for betaling. Haugerud Fotball har ingen ansatte,  
bare frivillige.
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