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Haugerud IF, Badminton 

   

Årsberetning for 2009 
 

Administrasjon og møter 

Årsmøte for 2008 ble avholdt 4. mars 2009. Her ble følgende styre valgt:  

 

Øystein Wiborg, leder (gjenvalgt) 

Per Niederbach, sekretær (gjenvalgt) 

Tore Granerud, kasserer (gjenvalgt) 

Lars Harald Ersland, styremedlem (gjenvalgt) 

Anne Eggum, styremedlem (ny) 

Sigrun Bekkum, styremedlem (ny) 

Eirik Sivertsen, styremedlem (ny) 

 

I løpet av årets forlot Eirik styret da sønnen sluttet i badmintongruppa.  

 

Det er avholdt 9 styremøter samt spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer. 

Referat fra møtene er sendt til alle styremedlemmer.   

 

Klubbens hovedtrener Rune Fartum sitter som nestleder i NBFs instruksjons- og 

utdanningskomite. Utover hovedansvaret for trening av Haugeruds yngre spillere, har han hatt 

ansvar for forbundets talentgruppe for U13 spillere og vært assistenttrener ved den ukentlige 

kretstreningen for Oslofjorden Badmintonkrets i Oppsal Arena.  

 

Sigrun og Øystein deltok på årsmøtet til Oslofjorden badmintonkrets 23. mars 2009. Øystein 

ble valgt inn i kretsstyret og Rune Fartum til valgkomiteen.  Ved avstemming ble Haugerud 

IF tildelt KM for 2010. Øystein deltok i arbeidet for å fremme krav fra badmintonkretsen om 

halltid sesongen 2009-10.  

 

Øystein deltok på NBFs ledermøte 29-30 august og har stilt for badmintongruppa i HIFs 

hovedstyre.  

 

Tore har hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i Haugerudhallen på lørdager i 

tidsrommet 09-11. Gruppa har i tillegg vaktansvaret ved badmintonarrangementer i hallen på 

lørdager og søndager. Tore er også oppmann på alle treninger og ser til at hallen åpen og at alt 

nødvendig utstyr er tilstede.   

 

Medlemsregisteret inneholder telefonnr og e-postadresse til alle aktive medlemmer. All 

kommunikasjon til medlemmene foregår via e-post eller websiden. I tillegg benyttes av og til 

oppslag i hallen og utdeling av rundskriv på treningene. 

 

Aktiviteten på websidene har vært jevn gjennom året. Det legges ut informasjon om 

arrangementer, turneringer som Haugerudspillere har deltatt på samt fast informasjon om 

treningstider, innmelding, utstyr og kontaktpersoner. 

Medlemstall og rekruttering 

Pr 31.12.09 hadde badmintongruppa iht. idrettsregistreringen 78 medlemmer. Pr 31.12.08 var 

tallet 72. Således har medlemstallet økt noe siste år. Tallet over er et bruttotall iht. NIFs sitt 

regelverk som gjelder personer som har vært medlemmer i løpet av 2009.  
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Da utmelding skjer pr 01.01.10 vil medlemstallet ofte synke ved inngangen til nytt år. I fjor 

sank det til 60 ved årsskiftet. Det har ikke skjedd i år da nye medlemmer på slutten av året 

oppveide avgangen.   

 

Også i år har vi laget en fin badmintonplakat som ble satt opp på flere skoler, i 

Haugerudhallen og i Oppsal Arena. Websidene har også bidratt til rekruttering, klubben får 

jevnlig telefoner eller mail fra personer som ønsker å spille og har vært inne på sidene våre.   

 

Generelt har 2009 vært et godt år for gruppen, økt medlemstall og økt aktivitet spesielt blant 

de voksne spillerne. 

Utdanning og kurs 

Lars Erik Nilsen og Germain Schmid fullførte iløpet av 2009 Trener 1 kurs. 

 

Germain og Rune deltok også på double-kurs i forbindelse med NIC. 

Høsten 2009 har Haugerud tatt i bruk en ny treningsmetodikk for trening av barn og ungdom, 

Best-on-Court.  I første omgang benyttes den for treningen for de yngste, fortrinnsvis 

nybegynnere.  

Best-on-court kommer fra badmintonlandet Danmark og tar for seg badminton steg for steg i 

utviklingen av badmintonspillere, og er en komplett treningsmetode helt fra den yngste 

nybegynner til elitespilleren på europeisk topplan.  

 

- øvelsene er delt inn i tekniske, taktiske og fysiske øvelser  

- øvelsene er delt inn etter aldersnivå/ferdighetsnivå  

- øvelsene er delt inn i 4 nivåer, begynner, øvet, mester og elite  

 

Dette gjør det lettere og for trenere og spillere å finne øvelser tilpasset nivå og alder og 

planleggingen av treningsøkter gjøres enklere.  

 

En av grunnpilarene i metoden for de yngste er foreldrenes tilstedeværelse på treningen. 

Foreldrene blir hjelpetrenere, men dog ikke for sitt eget barn som er et viktig prinsipp.  

 

Det at foreldre eller andre som spilleren har tillit til, er med og deltar i starten må anses som 

en fordel begrunnet i det at badminton er en teknisk krevende idrett og nybegynnere kan 

komme til og føle seg utenfor. I tillegg betyr det mye at personer som spilleren har tillit til er 

med på de første turneringer. Selvom nybegynnerturneringer er uformelle og "ufarlige" kan 

det likevel være en høy terskel og trå over første gangen.  

Badmintonforbundet arrangerte trenersamling 25-27 september hvor konseptet ble introdusert. 

Rune Fartum deltok, og har startet dette som et prøveprosjekt høsten 2009. 

Egne arrangementer 

Klubben arrangerte KM for Oslofjorden 2009 i Haugerudhallen 24-25 januar. Det var 

opprinnelig satt opp i Oppsal Arena, men med god velvillighet fra Håndball og  Innebandy 

fikk vi flyttet det til hjemmebanen. Arrangementet gikk knirkefritt, og det var mange foreldre 

som bistod både som kioskvakter og i sekretariatet. Totalt ble det avviklet ca. 210 kamper. 

Haugerud kapret 4 kretsmesterskap og vant i tillegg C klassen i herredouble.  
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På våren 2009 var det tre spilledager med lagsserie for ungdom (U13 og U15) spillere i 

Haugerudhallen. Med 14 lag i serien vil det avvikles over 100 kamper hver spilledag. Kun 

siste spilledag ble avviklet i en annen hall. Haugeruds U15 lag ble nr 3 i serien og kvalifiserte 

seg til landsfinalen i Kragerø.  

 

6. juni var det igjen Haugeruddag hvor alle gruppene i klubben presenterte seg for bydelen. 

Badminton delte hallen med håndball og på det meste var det spill samtidig på 4 baner. I 

hallen var det musikk, visning av topp badmintonvideoer, servering av frukt og drikke og 

instruksjon av klubbens ungdomstrenere og de mest erfarne 13-14 åringene i gruppen. 

 

Sesongen 2008/09 ble lørdag 13. juni avsluttet med en familieturnering, musikk, video og 

servering i hallen. En hyggelig avslutning på en fin sesong med god aktivitet i klubben. 

 

Siden Oppsal Arena stengte 31. mai ble ukentlig kretstrening for de aldersbestemte klasser 

flyttet til Haugerudhallen etter initiativ fra Styret.  

 

Badmintongruppa har i 2009 fortsatt kontakten med Bjerke bydels uteteam og tatt i mot 

ungdommer og voksne enkelte kvelder for badmintoninstruksjon og spill.  

 

I lagserien for sesongen 2009/10 er Haugerudhallen en av spillestedene. Da sørger klubben 

for at hallen er åpen og driver kiosken. Arrangementsansvaret er spredt mellom klubbene i 

hallen og Haugerud tar sin del som andre klubber.  

 

Klubben ble på ny tildelt KM for Oslofjorden krets etter avstemming på kretstinget. Det ble 

avviklet i Bøler Flerbrukshall 12-13 desember. En strålende helg for Haugerud. Klubben 

deltok med 23 spillere, vant 6 KM titler og ble beste klubb etter badmintonforbundets 

poengsystem. I alt 225 kamper ble avviklet lørdag og søndag, og det ble servert varm og kald 

mat fra et utmerket kjøkken. En stor takk til alle spillere og foresatte som gjorde 

arrangementet mulig.   

Mesterskap og turneringsdeltakelse 

Badmintongruppa har mange ivrige jenter og gutter på treningene og flere av disse deltar på 

turneringer i Østlandsområdet, både for nybegynnere og de mer viderekomne.  

 

Seniorgruppen er også blitt styrket i år, spesielt med mange damespillere. Det har gitt økt 

deltakelse i turneringer og også flere klasseseire.  

 

Rapport fra turneringene finnes på websiden slik at de bare listes opp her i årsrapporten.  

 

Spillere fra Haugerud har deltatt på følgende turneringer i 2009:  

 

Våren:  

 Lagseriespill U15 

 KM2009 (27 spillere) 

 Hamarturneringen (9 spillere) 

 Ferske fjes Sandefjord (6 spillere) 

 Drøbak-Frogn ungdomsturnering (7 spillere)  

 Ungdommens badmintonmesterskap 2009 på Kolvereid (2 spillere)  

 Frognerkyllingen  Frogner (11 spillere mellom 9 og 15 år) 

 Landsfinale U15 spill i Kragerø 

 

Høsten: 
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 Lagseriespill U15 (2 lag), 1. og 3. divisjon (ny rekord i antall lag-spillere) 

 Frogner Ranking U15 (3 spillere) 

 Slagentreffen Vestfold (5 spillere) 

 Ranking U17 Kristiansand (2 spillere) 

 Mossetreffen Moss (9 spillere) 

 Ferske fjes Asker (4 spillere) 

 Frognerhøna  Frogner  (9 spillere) 

 Otta Ranking U15 (3 spillere) 

 KM Oslofjorden 2010 (23 spillere) 

 

Elisa og Amanda deltok i Ungdommens Badmintonmesterskap på Kolvereid i april. Det var 

en flott opplevelse med mye badmintonspill. De kom lengst i double hvor de tapte en jevn 

kamp i kvartfinalen mot paret som fikk sølvmedalje.  

Lagseriene 

I sesongen 2008/09 stilte Haugerud med ett U15 lag og ingen seniorlag grunnet mangel på 

damespillere. U15 laget ble nr 3 i Oslofjordserien og ble uttatt av NBF til å delta landsfinalen 

i  kragerø 30/4 til 2/5. Det var Elisa, Amanda, Finn og Alexander som deltok.  

 

I sesongen 2009/10 stiller Haugerud med 4 lag, 2 U15 lag og et i 1. divisjon og et i 3. 

divisjon. Det er gledelig at aldri har klubben stilt med så mange lag i serien som i år. Serien er  

også rekordstor med over 40 lag totalt.  

 

Ved årsskiftet ligger 1. divisjonslaget på 4. plass, mens 3. divisjonslaget er på 3. plass. Laget i 

U15 divisjon 1 er på 2. plass mens laget i U15 divisjon er på 5 plass.  

Trening og instruksjon 

For sesongen 2009/2010 fikk vi tildelt følgende treningstider fordelt mellom Haugerudhallen 

og Oppsal Arena. For treningstider våren 2009, se årsrapporten for 2008. 

 

Mandag:  Haugerud 16.00-20.00 

Onsdag:   Oppsal  17.00-20.00 

Torsdag:  Oppsal 17.00-20.00   

Lørdag:   Haugerud 09.00-11.00  (sammen med Skøyenåsen BK) 

 

Høsten 2009 har det også vært mulig å spille sent tirsdag kveld i Oppsal Arena på Skøyenåsen 

BK sine timer.  

 

Barn og unge har hatt fortrinnsrett den første delen av treningstimene. Gjennom året har det 

vært organisert trening 2-3 ganger i uken for de yngre spillerne. Hovedtrener Rune Fartum har 

hatt støtte av Lars Eirik Nilsen (spesielt for de yngste) og Lars Harald Ersland.  

 

Høsten 2009 har Sigrun Bekkum sammen med noen andre foreldre organisert en times styrke 

og balansetrening for de beste ungdomsspillerne.  

 

Badmintonkretsen har gjennom hele året arrangert kretstrening i Oppsal Arena på fredager. 

Dette er trening for de ekstra ivrige som har nådd et visst nivå. Klubben har hatt 5 

ungdommer fast på denne treningen.    

 

Finn Moen deltok våren 2009 i Badmintonforbundets talentgruppe for U13 spillere. Han var 

valgt ut blant 8 gutter og 8 jenter på samme alderstrinn. Gjennom det har han deltatt på flere 
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forbundssamlinger og vist stor fremgang i løpet av året. I høstsesongen 2009 har han deltatt 

på U15 laget til forbundet.  

 

Sommeren 2009 deltok syv av våre ivrigste yngre spillere på en ukes treningsleir i 

Kristiansand. Den gav godt utbytte både sportslig og sosialt. En god økning fra året før da fire 

spillere deltok.  

 

På årets Powergirls samling i Moss deltok i år 4 jenter fra Haugerud, Amanda, Cecilie, Norun 

og Tora. En flott samling med 50 andre jenter fra Sør-Norge som ble avsluttet med tur til 

Bygdøy for å se topp badminton under finalene i NIC (Norwegian International 

Championship).   

 

Uten en aktiv gruppe trenere er det ikke mulig å drive klubben på dette nivået. Gruppestyret 

takker Rune, Lars Harald og Lars Eirik for deres verdifulle innsats i 2009. Vi takker også 

foreldrene som kommer på treningene og støtter opp gjennom å spille med barna og 

ungdommene.   

Økonomi 

2009 var et meget aktivt år for gruppa. Det var økning i medlemstallet og vi hadde flere lag 

med i lagserien. Vi arrangerte to KM i 2009, i januar for sesongen 2008/9 og i desember for 

sesongen 2009/10. Dette gav oss større inntekter enn budsjettert, både i startkontingenter og i 

kiosksalg. Det er betryggende at regnskapet viser et overskudd på ca kr 32.000. Det er ikke 

sannsynlig at Haugerud får tildelt KM neste år slik at vi trenger kapitalreserven ved årsskiftet 

til å opprettholde aktiviteten i 2010. Gruppa får en betydelig del av inntektene i høstsesongen 

bl.a. gjennom treningsavgiften, mens utgiftene kommer fordelt gjennom hele året. Mange av 

utgiftene viser at vi har hatt mange av våre medlemmer med på turneringer, treningsleire og 

samlinger.  

 

Gruppestyret takker våre unge loddselgere for innsatsen med å selge våre tildelte loddbøker i 

Badmintonforbundets landslotteri.   

  

Oppsummering 

Badmintongruppa i Haugerud IF kan i 2009 glede seg over økt aktivitet, spesielt på 

voksensiden.  På barnetreningen har det også vært god oppslutning og det er tatt i bruk et nytt 

treningsprinsipp Best-on-Court på mandagstreningen. Turneringsdeltakelsen har vært jevn og 

god hele året 

 

I 2009 har vi avviklet 2 kretsmesterskap – for 2009 i januar og 2010 i desember. Begge 

mesterskapene gikk bra både arrangementsmessig og sportslig.  

   

I sesongen 2009/10 deltar klubben med 4 lag i lagserien, 2 voksen og 2 ungdom. Det er ny 

rekord! 

 

Gruppen har god økonomi og det har vært litt bedring på trenersiden i løpet av året. Således 

burde vi stå godt rustet til neste sesong. 

 

Gruppestyret takker for seg og oppfordrer alle medlemmer og foreldre å stille opp på 

årsmøtet. Det er viktig med deres innsats for å videreutvikle klubben og spesielt gi de yngre 

spillere et godt og trygt badmintontilbud! 

 

Gruppestyret  Haugerud IF - Badminton 


