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På tirsdager framover skal barn 
og ungdom, men også voksne, 
møtes på ungdomsskolen for  
å lære sjakk og spille sjakk. Den 
nye klubben søker nå om til
slutning til Haugerud IF og Ung
dommens Sjakkforbund.

Stiftingsmøtet valgte et styre for 
den nye sjakkklubben bestående 
av Mads Aanerud som leder og 
Neil Anton Heggernes, Emil 
Shamloo og Geir Nesheim som 
styremedlemmer. Disse skal nå 
organisere den nye klubben og 
legge til rette for at flest mulig 
kan oppleve gleden ved å spille 
sjakk. 

Klubben har helt fra starten 
fått proff instruktør til å lære 

bort sjakk på klubbkveldene; 
ArneBirger Lund som er daglig 
leder i Ungdommens Sjakkfor
bund. Det er satt opp en kalen
der for aktivitetene hele året, 

med både kurs, spillekvelder og 
turneringer. Den blir lagt ut på 
hjemmesidene snart. Det er bare 
å møte opp på klubbkveldene på 
tirsdager om du vil være med!

Svømming

Nyheter fra Haugerud Idrettsforening
“Ditt idrettslag i nærmiljøet”
Nr. 1 | 2015

Ny sjakk-klubb  
på Haugerud!

Nå har vi også en sjakk-klubb på Haugerud.  
Den ble stiftet tirsdag 13. januar og fikk navnet 
«Haugerud sjakkforening – barne- og ungdomslag», forkortet til HSF.

– Sjakk er veldig morsomt, sier kame
ratene Kemal Kardes (9 år) og Armin 
Galesic (9 år) unisont. De bestemte seg 
for å delta på sjakkurs for å bli bedre, 
selv om de allerede vinner en del. – Jeg 
har vunnet mange ganger mot mamma 
og pappa, så jeg er litt god, sier Armin. 
 

Vi i styret for den 
nye sjakk klubben 
skal nå sørge for å 
få på plass det vi 
trenger for å drive 
klubben på en god 
måte. Det trengs 
medlemsregister, 

bankkonto,  hjemmesider, Facebook- 
konto og mye mer. Med god organisering 
skal mange få et utviklende sjakk tilbud 
her på Haugerud. Vi tar gjerne i mot 
hjelp fra flere voksne som kan bistå på 
klubbkveldene.

Mads Aanerud, initiativtaker og leder for  
Haugerud sjakk forening

Jeg har alle-
rede begynt å 
kalle dette for 
«Haugerud-
modellen». 
Haugerud IF viser 
hvordan et vanlig 
idrettslag kan 

hjelpe til med å starte sjakkaktiviteter, 
selv om sjakken ikke er medlem av Norges 
Idrettsforbund. Et spenn ende pilot -
prosjekt for oss i Norges Sjakkforbund! 
Derfor har jeg også valgt å bruke tid på å 
støtte den nye sjakklubben på Haugerud.

Geir Nesheim, 
generalsekretær i Norges Sjakkforbund
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Marius Myhre Fartum  
drømmer om OL-deltakelse!
Noen Haugerudspillere når lengre 
enn andre. Marius Myhre Fartum 
begynte sin badminton karriere i 
Haugerud IF da han var elleve år. 
Nå er han 22 år og drømmer om OL-
deltakelse i 2016.

Hva er målet for 2015? 
Jeg ser veldig fram til at OL 
kvaliken skal starte i mai i år. Dette 
er en periode hvor man skal prøve 
å samle poeng på verdensrankin
gen ved å vinne kamper. Det er 
selvsagt en tøff periode, men også 
veldig utfordrende og spennende!

Hvorfor startet du med 
 badminton?
Jeg startet å spille badminton 
 fordi pappa (Rune Myhre Fartum)  
tok meg med i hallen og introdu
serte meg for sporten. Samtidig 
syntes jeg det var  utrolig moro 
å spille. Bare å holde en racket 
gjorde meg glad.

Hva er ditt beste minne  
fra Haugerud IF?
Det er nok da jeg vant mitt første 

Haugerudprofilen

senior kretsmesterskap. Jeg 
husker ikke hvor gammel jeg  
var, men jeg var ikke over 14 år  
i hvert fall. Dette var veldig stort 
for meg; å slå alle dem som var 
voksne og som på papiret skulle 
slå meg uten problemer. 

Hvorfor vil du anbefale 
 andre å spille badminton?
Det er en litt annerledes sport, 
men også en utrolig morsom 
sport. Man kan lære seg finter 
og triks som gir en masse gode 

følelser på trening. Det er også en 
sport der man er nødt til å bruke 
hele kroppen. Så for mosjonens 
skyld er det muligens den beste 
sporten å holde på med, sier 
 Marius med et smil.

Hva er viktigst for deg,  
å delta eller vinne?
Det viktigste for meg har vært å 
delta for å vinne. Det er muligens 
derfor jeg har vært Norges beste  
i juniorklassen siden jeg spilte 
mitt første NM.

Siste nytt fra idrettslaget :

Nå kan du spille  
volleyball på Haugerud! 
I første omgang er det mosjonsspill 
for moro skyld. Nå satser vi på å lage  
et godt volleyballmiljø. Kanskje kan 
det bli egen klubb og mer seriøst 
spill også, etter hvert.

Møt opp i Haugerudhallen på søn-
dager kl. 17.30. Joggesko/innesko  
og lett  treningstøy. Vi holder på fram 
til 19.00. Ingen krav til ferdigheter.

Vil du følge med  
på hva som skjer  
i nærmiljøet vårt?

Meld deg inn  
i Facebookgruppen  
«Hva skjer  
på Haugerud?»



HIF-Nytt nr. 1 | Januar 2015

Haugerud IF drives av frivillighet.  
Så enkelt er det, sier Haugerud IFs 
leder, Dag Endal. – Uten frivillige, 
ingen klubb, ingen lag, ingen 
 treninger, kamper eller turneringer.

Alle aktivitetene våre ledes av 
voksne og ungdommer som 
velger å bruke av sin fritid for å 
lage et godt oppvekstmiljø rundt 
Haugerud, Lutvann og Trosterud. 
Vi har ingen ansatte i klubben, 
med unntak av noen få av trenerne 
som får et lite deltidshonorar. De 
fleste frivillige er foreldre eller 
søsken til noen som trener og 
spiller for klubben.

Hvis Haugerud IF ikke hadde 
alle disse frivillige, ville rundt 

700800 barn, unge og voksne 
mistet et viktig fritidstilbud. 
Samtidig gjør dette klubben til 
en viktig møteplass og et viktig 
”lim” i lokalmiljøet. Gjennom 
HIF treffer voksne andre voksne, 
man blir kjent, danner nettverk. 
På fotballbanen eller i hallen 
møter igjen folk man har sett på 
foreldremøter eller på Tbanen. 
Folk som man blir kjent med 
gjennom idrettslaget, kan man 
hilse på og slå av en prat med når 
man treffes på Haugerudsenteret, 
på Tbanen eller på 17. mai 
arrangementet på skolen. Det blir 
tryggere lokalmiljøer og venn
ligere mennesker av slikt! Det 
gjør Haugerud til et bedre sted å 
bo, sier HIFlederen Dag Endal.

Haugerud IF trenger deg 
– og du trenger idrettslaget!

Rundt 140 foreldre bidrar dag 
ut og dag inn med store og små 
oppgaver for Haugerud IF. Men 
klubben trenger flere mødre og 
fedre med en ildsjel i magen. 

Ingve Opaker (bildet) har vært en 
engasjert pappa i klubben i 12 år, 
som trener, lagleder, og ikke minst, 
støttende pappa.  For at klubben 
skal gå rundt, er det nødvendig 
med engasjerte foreldre, under
streker Opaker. For ham har tiden 
i Haugerud vært vel investert tid. 

– Du blir kjent med flere av 
vennene til barna dine. Du kom
mer mye mer inn i nærmiljøet, og 
du blir kjent med flere folk. Du 
blir tryggere på et vis, fordi du er 
mer involvert. Pluss at ungene vil 
ha foreldrene der, og det er vel 
investert tid for de voksne.

Hva kan mor og far  
bidra med i klubben?
– Alt mulig, være trener, lagleder, 
hjelpe til med små ting, sitte i 

«Mammaer og pappaer,  
engasjer dere!»

styret, webansvarlig, pressekon
takt, eller vannbærer. Har man 
lyst til å bidra er det alle varianter 
av oppgaver, poengterer pappa 
Ingve, som nå er koordinator for 
trenerne i Haugerud Fotball.

Engasjér deg!

3

Dette kan 
du bidra med 
✔	«Kampvert»  

på hjemmekamper
✔	Lage sosiale aktiviteter  

for lag og spillere
✔	Utstyrsansvarlig  

for et lag.
✔	Organisere dugnader  

for et lag eller en gruppe.
✔	Dommer i kamper  

og turneringer.
✔	Stå vakt på Trosterud  

og Haugerud skoler  
under Norway Cup

✔	Ta bilder fra aktiviteter
✔	Lage små filmer  

og intervjuer med spillere, 
voksne, trenere, foreldre

✔	Legge ut stoff på 
 hjemme sidene til  klubben, 
gruppene og mange  
av lagene.

✔	Skaffe sponsorer til klubben, 
til gruppene og til lagene.

✔	Kjøre til kamper  
og turneringer.

✔	Rydde på Haugerud 
Idrettspark, f.eks. om våren

✔	Følge opp Bua på   banen 
(snekre, rydde,  organisere)

✔	Lage sosiale aktiviteter  
på klubbhuset

✔	Hjelpe til under større 
 arrangementer; Åpen dag, 
bruktmarkeder osv.

✔	Være kontaktperson  
til media for et lag  
eller en gruppe

✔	Male og snekre når det trengs
✔	Ta vakter i Haugerudhallen
✔	Stå i kiosken når det er 

 arrangementer i hallen  
eller på banen  

Vil du bidra med 
frivillig innsats  
i Haugerud IF?
Send melding til 
daglig@haugerudif.no  
eller sms til 911 84 388,  
så tar klubben kontakt.

Ingve Opaker, 12 år  
som frivillig i Haugerud IF.
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Kontaktinformasjon

Følg oss på Facebook : 
facebook.com/haugerudidrettsforening

Ta flotte bilder og hashtag oss på 
Instagram : #HaugerudIF

For informasjon – besøk vår hjemmeside : 
www.haugerudif.no

Vil du vite mer om klubbens tilbud? 
Ta kontakt : daglig@haugerudif.no 

G
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Lyst til å bli med på aktiviteter  
i Haugerud idrettsforening?

Her er kontaktinformasjonen  
til tilbud vi har i klubben.  
Les mer på klubbens hjemmesider 
www.haugerudif.no

 

Nytt i 2015: Sjakk
Nystartede ”Haugerud Sjakkforening 
– barn og ungdom” har spillekvelder 
annenhver tirsdag gjennom hele året. 
Kurs og turneringer innimellom. Sted: 
Haugerud skole. Nybegynnere kl. 18.00 
og litt øvede/viderekomne kl. 18.45.

Kontakt:
Mads Aanerud
mads.aanerud@getmail.no
Mobil 971 18 684
 

Nytt i 2015: Volleyball
Fra januar 2015 tilbyr vi volleyballspill 
for mosjonister en dag i uka. Søndager  
kl. 17.30 – 19.00 i Haugerudhallen.  
Møt opp med joggesko og trimtøy.  
Det er plass for alle, uansett ferdigheter. 
Nå prioriterer vi å skape et godt volley
ballmiljø.

Kontakt:
Maria Kalstø
mariakalstoe@gmail.com
Mobil 988 26 725
 

Innebandy
Har lag i herrelag i 1. og 2. divisjon, 
damelag i 1. divisjon, Old Boys, Old Girls, 
og ikke minst barne og ungdomsav
deling.

Kontakt:
Hanne Ingeborg Berg
hifinnebandy@gmail.com
Mobil 976 80 753
 

Håndball
Har  to damelag som spiller i 4. og 5. 
divisjon. Nytt Jenter 10lag. Interessert  
i å få i gang mer aktivitet for barn og 
unge. Treninger tirsdager og torsdager  
i Haugerudhallen.

Kontakt:
Eva Bakke
eva.bakke@telenor.com
Mobil 901 07 005

Badminton
Trener 5 dager i uken, mandag, fredag  
og lørdag i Haugerudhallen og tirsdag  
og torsdag i Oppsal Arena. Badminton
skole på Haugerud mandager og i Oppsal 
Arena på onsdager og torsdager.

Kontakt:
Øystein Wiborg
oystein.wiborg@gmail.com
Mobil 928 97 452
 

Capoeira
Capoeira er blanding av dans, musikk  
og selvforsvar. Treninger på tirsdag  
kl. 17.00 for barn 28 år, onsdager  
kl. 18.30 for 9 til 99 år. Sted: Haugerud 
skole. Alle kan få prøvetime, det er bare 
å møte opp.

Kontakt:
Morena
genia78@hotmail.com
Mobil  942 01 794
 

Dans for unge og voksne damer: 
Bhangra/Bollywood og Zumba
På onsdager hele året. Kl. 1819: 
Bhangra/Bollywood og kl. 1920: Zumba. 
Trimrommet i kjelleren på Haugerud
hallen.

Kontakt:
Laila Svendsen
svendsen_laila@yahoo.no
Mobil 934 84 6 60
 

Dans for barn og ungdom
Åpent for barn fra seks år og oppover. 
Inndeling i grupper avhenger av opp
slutningen. Kl. 18.30 på torsdager  
i trimrommet i Haugerudhallen.

Kontakt:
Marianne Franck
mfranck@online.no
Mobil 480 32 822
 

Fotball
Lag og trening for gutter fra sjuåringer 
og opp til senior og old boys. Også 
jentelag i noen aldersgrupper. Noen av 
lagene spiller futsal om vinteren. Bane 
for trening og hjemmekamper: Kunst
gressbanen på Haugerud.

Kontakt:
Dag Endal
dagend@online.no 
Mobil 911 84 388

Cricket
Elitelag og grupper for mosjonister, 
 ungdom og barn. Skal starte trening  
og lag for barn og for ungdom.

Kontakt:
Rasab Shazad Ahmad
rahmad1981@hotmail.com
mobil 980 37 438.
 

Trim for barn
Barnetrim på mandager, tre grupper fra 
2 år og opp til 12 år. Idrettslek i gymsalen 
på Haukåsen skole, siden bading med 
foreldrene i svømmehallen.

Kontakt:
Anita Myhre 
myhre.anita@yahoo.no
Mobil 993 00 716
 

Trim for voksne
Mandager: Variasjoner av pilates
inspirert styrketrening, strikk, step  
og ball. Tirsdager: Aerobic med bruk  
av step.

Kontakt:
Ellen Orud
ellen.orud@gmail.com
Mobil 476 04 887 
 

Tennis
Herrer, damer, junior og senior, i tillegg 
har vi tilbud og medlemmer for rulle
stoltennis. Vi har to grusbaner og en 
hardcourtbane. Ikke faste treningstider, 
det er bare å komme på banen for å spille 
tennis.

Kontakt:
Kenneth Ytterbø
kenneth.ytterbo@thoneiendom.no
Mobil 920 14 988
 

Haugerud Aktivitetssenter
Sosiale og lærerike aktiviteter på 
 Haugerud IFs klubbhus: Svømming  
for kvinner (lørdager, på Haukåsen 
skole), Språkkurs: Norsk (onsdager), 
Språkkurs: Engelsk (mandager), 
 Matlaging (fredager), Strikkekafé 
 (tirsdager), Pakistansk kvinnegruppe 
(fredager), Datakurs

Kontakt:
Uzma Khan
uzmakhan19@hotmail.com
Mobil 993 44 593


