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Haugerud IF, Badminton 

   

Årsberetning for 2010 
 

Haugerud 40 år 

I 2010 feiret Haugerud IF 40 års 

jubileum med stor fest i 

Haugerudhallen. Badmintongruppa  

fulgte opp med jubileumsturnering 4-5 

desember i hallen. Deltakere fra 19 

klubber spilte nesten 250 kamper med 

stor innsats. Stemningen var tett og god 

hele tiden og begge lokalavisene fulgte 

opp med artikler om turneringen og 

badmintongruppa.  

 

Haugerud var  største klubb og ble 

premiert i 17 av kategoriene.  

  

 

Administrasjon og møter 

Årsmøte for 2009 ble avholdt 4. mars 2010. Her ble følgende styre valgt:  

 

Øystein Wiborg, leder (gjenvalgt) 

Per Niederbach, sekretær (gjenvalgt) 

Tore Granerud, kasserer (gjenvalgt) 

Sigrun Bekkum, styremedlem (gjenvalgt) 

Shaomeng Li, nytt styremedlem 

Ngan Hang, nytt styremedlem 

 

Lars Harald Ersland og Anne Eggum gikk ut av styret.  

 

Det er avholdt 10 styremøter samt spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer. 

Referat fra møtene er sendt til alle styremedlemmer.   

 

Klubbens hovedtrener Rune Fartum har sittet som nestleder i NBFs instruksjons- og 

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

arbeidet mye med forbundets talentgruppe for U13 spillere og vært assistenttrener ved den 

ukentlige kretstreningen for Oslofjorden Badmintonkrets.  

 

Øystein har sittet i styret for Oslofjorden badmintonkrets med spesielt ansvar for lagseriespill 

i aldersbestemte klasser. I 2010 ble han også valgt til leder for lagserieutvalget i NBF som er 

et underutvalg under Konkurransekomiteen.  Øystein deltok på årsmøtet til Oslofjorden 

badmintonkrets 15 mars 2010. 

  

Øystein og Rune deltok på NBFs ting 4-6 juni. Øystein deltok også på kretsledermøtet i 

Tromsø 17-19 september og har stilt for badmintongruppa i HIFs hovedstyre. 
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Shaomeng ble valgt inn i valgkomiteen i Oslofjorden badmintonkrets på årsmøtet 2010.    

 

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 er åpen og at 

alt nødvendig utstyr er tilstede.   

 

Øystein er kontaktperson inn mot prosjektet som jobber med å få til en fullstendig 

rehabilitering av Haugerudhallen. Målet er en ny hall spesielt tilpasset badminton.  

 

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. 

 

I 2010 er det inngått en avtale med Sport Modern i Sandefjord slik at alle medlemmer i 

Haugerud IF kan kjøpe badmintonutstyr med 10-20% rabatt. Rabatten gjelder også når 

spillerne kontakter Sport Modern direkte.  

 

Før sommeren ble det inngått en avtale med Frogner IL om å søke på å arrangere 

Ungdommens badmintonmesterskap UBM i 2012. Dette ble konkretisert gjennom en felles 

søknad som ble levert i desember. Beslutning om tildeling tas av styret i NBF og 

offentliggjøres i april under UBM 2011. Hvis Frogner/Haugerud får mesterskapet vil det 

avholdes i Oppsal Arena.  

Medlemstall og rekruttering 

Pr 31.12.09 hadde badmintongruppa 93 registrerte medlemmer. Pr 31.12.08 var tallet 78. 

Dette er en gledelig økning. Medlemstallet består av samtlige medlemmer, aktive og passive, 

som har betalt årskontingent for 2010 til Haugerud IF.  

 

Da utmelding skjer pr 01.01.10 vil medlemstallet ofte synke ved inngangen til nytt år. Det har 

ikke skjedd i år. Nedgangen på 12 ble oppveid av 14 medlemmer fra 1. januar.  

 

I 2010 har rekruttering fulgt samme mønster som tidligere. En fin badmintonplakat ble som 

vanlig satt opp på flere skoler, i Haugerudhallen og i Oppsal Arena. Websidene og klubbens 

egne medlemmer bidrar også godt til rekruttering da klubben jevnlig får telefoner eller mail 

fra personer som ønsker å spille og som har vært inne på sidene våre.   

 

Generelt har 2010 vært et godt år for gruppen, økt medlemstall og økt aktivitet spesielt blant 

de voksne spillerne. 

Utdanning og kurs 

Rune Fartum, Germain Schmid, Lars Eirik Nilsen og Peter Ludvik Eidsvig deltok i august på 

Miniton kurs arrangert av Oslofjorden Badmintonkrets. Miniton legger spesielt vekt på 

hvordan en kan trene de yngste spillerne.  

 

Rune og Germain deltok også på en trenersamling i regi av NBF under NIC på Bygdø i 

november. Også her var barnebadminton et viktig tema. 
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På NBF sitt ting i juni ble det bestemt at alle klubber som deltar i mesterskap og lagspill må 

stille med et visst antall dommere avhengig av antall spillere i klubben. Høsten 2010 var 3 

medlemmer i gruppa på dommerkurs, Waheed, Shaomeng og Germain. De har alle etter 

kurset dømt det påkrevde antall kamper for å bli godkjent som kretsdommer. Gratulerer! 

Egne arrangementer 

Klubben ble tildelt KM 2010 for Oslofjorden krets etter avstemming på kretstinget. Det ble 

avviklet i Bøler Flerbrukshall 12-13 desember, se årsberetning for 2009.  

 

Haugerud arrangerte lagseriefinalen for 

U15 spillere i Oppsal Arena 20 mars. 11 

lag stilte opp og det ble avviklet 80 

kamper. Etterpå ble lagserieav-

slutningen markert med hyggelig be-

spisning og underholdning av en hiphop 

gruppe. Imens ble hallen rigget om til 

diverse andre aktiviteter, curling, 

bordtennis, turning etc. Alle spillerne 

stilte opp  i sine nye stilige T-skjorter  

og aktiviten var på topp. På bildet til 

venstre er Haugeruds deltakere, foran 

Toheed, i første rekke fra venstre 

Cecilie, Elisa, Amanda og Amanda. Bakerst Alexander, Finn, Vetle og Even.   

 

En nyskapning var klubbmesterskapet for C-klassen. Det er mange ivrige spillere på det 

nivået og Kim og Ngan fikk god respons på initiativet. 13 spillere deltok først i gruppespill 

med påfølgende sluttspill.   

 

Gruppas sommeravslutning for barn og ungdom med foreldre var i år lørdag 12 juni. Ikke så 

mange deltakere som tidligere, men det ble spilt adskillige  kamper til 15 poeng før det ble 

avsluttet med litt mat og drikke i Haugerudhallen.  

 

20. 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 14-15 åringene i gruppen. 

 

Haugerud har høsten 2010 vært teknisk arrangør på flere lagserierunder og har også bistått 

andre klubber ved behov.  

 

Jubileumsturneringen ble avviklet 4-5 desember i Haugerudhallen. Se innledningen av 

årsberetningen. 

 

Det var riktig folksomt på gruppas juleavslutning tirsdag 7. desember i Oppsal Arena. Ca 70 

barn, ungdom med deres foreldre og foresatte benket seg rundt bordene på møterommet 

innenfor kafeteriaen til pizza, brus, kaffe, frukt og hjemmelagde kaker. En riktig fin 

avslutning på et halvår preget av høy aktivitet.  

Mesterskap og turneringsdeltakelse 

Som vanlig har badmintongruppa hatt mange ivrige badmintonentusiaster som har deltatt på 

mange forskjellige turneringer både i østlandsområdet og utenfor. Websiden til Haugerud 

badminton har rapport fra de fleste turneringene så her blir deltakelsen kun listet opp.  
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Haugerud fikk en sølvmedalje under NM for senior 

i 2010 ved Charlotte Aase og Terese Owesen i 

damedouble. Ellers var året preget av stor deltakelse 

på mange turneringer både på topp og breddenivå. 

Haugerud oppnådde å få 6 kretsmestere i 2010.  

 

 

 

 

 

 

Våren 2010 

 

 Senior NM Kristiansand  

 Lagserie Div 1, Div 2 og U15.  

 Ferske fjes Bygdø Monolitten 

 Ranking U15/U17  Hamar 

 Hamarturneringen 

 Trickshot i Horten 

 Ungdommens badmintonmesterskap 2010 i Moss 

 JuniorNM U19 Bygdø 

 Frognerkyllingen 

 Frognerbroileren 

 Otta Open (største tilreisende klubb) 

 Lagseriefinalen U15 i Slagenhallen, Tønsberg 

 

 

 

Høsten 2010 

 Lagseriespill Div1, Div2, Div3 og U15 

 Bergen Ranking 2010 (3 spillere) 

 September Ranking U13, U17 og NR 

Kristiansand (3 spillere) 

 DnBNOR Mossetreffen 2010 

 Fersk Fjes Asker (5 Spillere) 

 Frognerhøna (18 Spillere) 

 BMIL Fersk Fjes (5 Spillere) 

 Fersk Fjes Sandefjord (3 Spillere) 

 November Ranking U17 og NR (9 Spillere) 

 Haugerud Cup Jubileumsturnering (29 Spillere) 

 Julecup Bergen (4 Spillere) 

 

 

 

Aktiviteten har kommet godt i gang nå etter jul med deltakelse i KM 2011 og 

rankingturneringer. 

Bak fv: Alexander, Finn, Even, Vetle,  

Amanda og Elisa på UBM i Moss 

Kim og Ngan i aksjon under Otta Open. 

Charlotte og Terese under doublefinalen 
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Lagseriene 

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

Dette er rekord for Haugerud i antall påmeldte lag. Serien var også rekordstor med over 40 lag 

totalt. Alle lagene gjorde en meget solid innsats.  

 

Følgende resultater ble oppnådd:  

 1 divisjon: 4 plass 

 3 divisjon: 3 plass 

 U15-1: 2 plass 

 U15-2: 4 plass 

 

Haugerud deltok også med et U15 lag i landsfinalen i 2010 for lag i Slagenhallen. Her ble det 

en 7 plass av 12 lag.  

 

I årets sesong 2010/11 stiller Haugerud også med 4 lag, 1 div, 2 div, 3 div og U15. Laglederne 

er hhv. Charlotte Aase, Ngan Hang, Lars Eirik Nilsen og Sigrunn Bekkum.  Høstsesongen har 

gått usedvanelig bra og ved årsskiftet topper Haugerud tabellen i alle 4 divisjoner hvor vi 

deltar.  

 

I regi av Oslofjordens badmintonkrets har Frogner IL og Haugerud IF arrangert uformelt 

lagspill for spillere under 11 år. Høsten 2010 var det en spilledag i Bølerhallen med 16 

deltakere. Det er planlagt to ny på våren 2011. Det er første gang slikt seriespill arrangeres i 

vår krets.  

Trening og instruksjon 

For sesongen 2010/11 fikk vi tildelt følgende treningstider fordelt mellom Haugerudhallen og 

Oppsal Arena. For treningstider våren 2010, se årsrapporten for 2009.  

 

Mandag:  Haugerud 16.00-20.00 

Tirsdag:   Oppsal  17.00-23.00  (21-23 sammen med Skøyenåsen BK) 

Torsdag:  Oppsal 17.00-21.00 

Fredag:    Oppsal 21.00-23.00  (sammen med Skøyenåsen BK)   

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

 

Treningstiden er i hovedsak oppdelt slik at barn og ungdom har fortrinnsrett tidlig, deretter 

kommer konkurransespillere og til sist mosjonister.  

 

For barn og ungdom på ulike nivåer har det vært organisert trening 3 dager i uken, 2 dager 

med racket og en dag hvor fokus har vært styrke og balansetrening.   

 

I hovedsak er halltiden meget godt utnyttet, men det er litt ujevnt mellom dager og 

tidspunkter. Økningen i medlemstallet kan tydlige merkes på de mest populære tidspunkter.  

 

Klubben har i 12010 hatt 4 trenere,  alle med formell kompetanse i badminton. Det er Rune 

Fartum (hovedtrener), Germain Schmid, Lars Eirik Nilsen og Peter Ludvik Eidsvik. I tillegg 

har Morten Eggum gjennomført ukentlig styrke- og balansetrening for de beste 

ungdomsspillerne. Dette er et meget godt supplement  til treningen med racket.  

  

Pga stor interesse for å forlenge sesongen leide klubben 5 timer i Oppsal Arena fra 1. juni og 

til skoleslutt slik at treningstilbudet kunne holdes på samme nivå helt frem til sesongslutt.  
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Nytt av året var også sommerbadminton i Haugerudhallen. 2 dager i uken i hele sommer var 

det mulig å spille takket være Man Nguyen som fungerte som oppmann. Dette viste seg å 

være et meget populært tiltak med godt oppmøte stort sett hele tiden.   

 

Badmintonkretsen har gjennom hele året arrangert kretstrening på fredager. Dette er trening 

for de ekstra ivrige som har nådd et visst nivå. Klubben har hatt mellom 3 og 5 ungdommer 

fast på denne treningen.    

 

Sommeren 2010 deltok syv av våre ivrigste yngre spillere på en ukes treningsleir i 

Kristiansand. Den gav godt utbytte både sportslig og sosialt.  

 

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

takker spesielt Rune, Germain, Lars Eirik,  Peter og Morten for deres verdifulle innsats i 

2010. Vi takker også foreldrene og foresatte som kommer på treningene og spiller med barna 

samt den støtte de gir når det arrangeres turneringer.  

Økonomi 

2010 var et meget aktivt år for badmintongruppa. Nær 100 medlemmer, jubileumsturnering 

og 4 lag i seriene har bidratt til at regnskapets inntekts- og utgiftstall er større enn noen gang 

siden gruppas start høsten 1971.  

 

Alle våre aktive medlemmer betaler treningsavgift, men bak tre andre inntektsposter ligger det 

en ekstra innsats fra medlemmer og de unges foreldre. Vi takker alle som bidro til at 

kiosksalget ved jubileumsturneringen og seriearrangementer ga så gode inntekter. Her er 

stikkordene :Servering av varmmat og bagetter, levering av kaker og frukt og betjening av 

kiosken. En stor takk også til de av våre unge medlemmer som solgte våre tildelte lodd i 

Badmintonforbundets landslotteri. Vi kan fortelle at en slektning av en av loddselgerne vant 

lotteriets førstegevinst! 

 

Den tredje inntektsposten mange av våre medlemmer og deres familier har bidratt til er vår 

andel av Norsk Tippings Grasrotandelen. Den gir kjærkomne inntekter til klubbkassen. Hvis 

dere deltar i Norsk Tippings spill og enda ikke har registrert dere, be kommisjonæren knytte 

spillkortet til:  Haugerud IF, Organisasjonsnr: 974242613. Da går 5% av spilleinnsatsen til vår 

forening. Spilleren får sine gevinster utbetalt uavkortet.  

 

Badmintongruppas regnskap for 2010 viser et akseptabelt overskudd. Innestående kapital kan 

virke som et høyt beløp, men vi får størstedelen av inntektene i høstsesongen samtidig som 

utgiftene påløper jevnt også i vårsesongen. Derfor er kapitalen betydelig mindre i 

sommermånedene.  

Oppsummering 

Badmintongruppa i Haugerud IF kan i 2010 glede seg over fortsatt god aktivitet, spesielt på 

voksensiden og blant de eldre ungdommene.  På barnetreningen har det også vært god 

oppslutning, men vi sliter med å få frem en gruppe barn og ungdom som skal ta over etter 

dagens 13-15 åringer som er aktive i konkurranser og lagspill. Turneringsdeltakelsen har vært 

jevn og god hele året 

 

I 2010 arrangerte vi kretsmesterskap og jubileumsturnering. Begge turneringene gikk bra både 

arrangementsmessig og sportslig.  

   

I sesongen 2010/11 deltar klubben med 4 lag i lagserien på Østlandet. Aldri har det vært bedre 

resultater halvveis i serien.  
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Gruppen har god økonomi med en stabil trenergruppe. Således burde vi stå godt rustet til 

neste sesong. 

 

På våren 2011 får vi vite om vi får arrangere Ungdommens Badmintonmesterskap i 2012 

sammen med Frogner IL. Det vil i så fall være et stort løft for begge klubber med stor 

mulighet for å gi badmintonsporten mer oppmerksomhet i Oslo og i vårt nærområde. 

Spennende blir det også å følge fremdriften i planene for rehabilitering av Haugerudhallen.  

 

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 


