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Haugerud IF - Badminton 

   

Årsberetning for 2014 

 
2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. 

Medlemstallet viste en liten økning fra 144 

til 164. Vi er den nest største gruppa i 

Haugerud IF etter fotballen.  

 

Den formelle treningsaktiviteten har økt i 

2014 gjennom ansettelse av ny hovedtrener. 

Det er nå organisert trening fire ganger i 

uken og hovedtrener arbeider i snitt mellom 

12 til 13 timer pr uke. Spesielt de yngste 

aldersklassene har fått et forbedret tilbud, 

men også de beste seniorene har fått mer 

organisert trening enn før.  

 

 

I 2014 arrangerte gruppa to større turneringer i Haugerudhallen, Haugerud ranking U13/U19 i 

mars og kretsmesterskap for Oslofjorden badmintonkrets i desember. Begge ble gjennomført på 

en god måte. På rankingturneringen møttes landets beste U13 og U19 spillere (junior), det bles 

spilt ca 290 kamper og Haugerud fikk en seier ved Elisa Wiborg i damesingle U19.  

 

På våren 2014 avsluttet vi lagspillsesongen 11 lag i seriespillet. Vi var representert i alle 

divisjoner for voksne og i aldersbestemte klasser. Klubben beholdt også eliteserieplassen med 

knappest mulig margin. Sesongen 2013/14 startet opp med et lag til, altså 11 lag.  

 

Haugerudspillerne har i 2014 deltatt på en rekke turneringer i inn- og utland og har oppnådd 

mange gode resultater i lokale og nasjonale turneringer. Marius Myhre vant årets senior NM i 

herresingle og fulgte opp med sølv i herredouble. Elisa Wiborg fikk bronsemedalje i damesingle 

i samme mesterskap. Elisa vant også bronse i damesingle og sølv i mixdouble i junior NM. I 

ungdommens badmintonmesterskap i U15 klassen imponerte Toheed Saeed med sølv i 

herresingle og herredouble og gull i mixdouble.  

 

Klubben er godt representert med tillitsverv i badmintonkretsen og i badmintonforbundet. 

Foruten styreplass i Oslofjorden badmintonkrets så har vi tre representanter i ulike utvalg i 

forbundet. Så godt er vi aldri vært representert før.  

 

I 2014 har vi hatt flere gode oppslag i Akers avis Groruddalen. Avisen har vært til stede på alle 

våre større arrangementer og skrevet om rekrutteringen, aktiviteten i gruppa, elitelaget og 

prestasjonene til våre beste spillere. Gruppa har for første gang fått laget en rekrutteringsvideo i 

samarbeid med hovedforeningen. Den ligger på hjemmesidene våre under menypunktet 

«Medlemsskap». 

 

Sommerstid 2014 kom det forslag om at Skøyenåsen badmintonklubb og Haugerud IF skulle slå 

seg sammen. Bakgrunnen var synkende medlemstall i Skøyenåsen. I løpet av høsten ble saken 

forberedt med vedtak om sammenslåing på ekstraordinær generalforsamling i begge foreninger. I 

november ble sammenslåing godkjent av Oslo Idrettskrets.  

Norgesmester 2014 i herresingle Marius Myhre 

 fra Haugerud med kongepokalen 
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Administrasjon og møter 
Årsmøte for 2013 ble avholdt 6. mars 2014. Her ble følgende styre valgt:  

 

 Øystein Wiborg, leder (gjenvalgt) 

 Tore Granerud, oppmann (gjenvalgt) 

 Bjørn Petter Halvfstad, påmelding- og draktansvarlig (gjenvalgt) 

 Shaomeng Li, økonomiansvarlig (gjenvalgt) 

 Terje Fjelldal, barne- og ungdomsaktivitet (gjenvalgt)  

 Rune Fjeldheim, barne- og ungdomsaktivitet (ny) 

 Markus Haukebø, elitelag og voksenspillere (ny) 

 

Det er avholdt 10 styremøter i 2014 samt spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med 

arrangementer. Referat fra møtene ligger i arkivet på Dropbox.   

 

På badmintontinget i juni 2014 ble følgende personer fra Haugerud valgt til tillitsverv i 

forbundet:  

 

 Rune Fartum, leder Instruksjons- og utdanningskomiten (IUK) 

 Øystein Wiborg, nestleder i Konkurransekomiteen (KK) og leder av Lagserieutvalget 

 Markus Haukebøe, medlem i Kontrollutvalget  

 

Thorbjørn Jenssen overtok etter Bjørn-Petter Halvfstad i kretsstyret på årsmøtet våren 2014. Alle 

de fem største klubbene i kretsen er forpliktet til å stille med ett styremedlem.  

 

Øystein Wiborg stiller for badmintongruppa i HIFs hovedstyre og er revisor i kretsen.  

Markus Haukebø ble på badmintontinget i 2014 valgt inn som medlem i Kontrollutvalget.  

 

Det ble holdt dommerkurs under KM i Haugerudhallen i desember 2014. Der deltok Håkon 

Haukebøe og Frode Kjærnsmo. De har senere begge blitt godkjent som kretsdommere. Klubben 

har ved utløpet av 2014 fire dommere, Bjørn-Petter Halvfstad, Torleiv Daleng, Waheed Saeed, 

Frode Kjærnsmo og Håkon Haukebøe.  

 

Tore Granerud har hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i Haugerudhallen på mandager 

og lørdager. Bjørn-Petter Halvfstad har skjøttet samme jobben på fredager. Gruppa har i tillegg 

vaktansvaret ved badmintonarrangementer i hallen på lørdager og søndager. Tore er også 

oppmann på de fleste treninger og ser til at hallen er åpen og at alt nødvendig utstyr er tilstede.   

 

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. Det er i 2014 også kommet sider på 

engelsk. Facebookgruppa Haugerud badminton er blitt lukket og hadde ved årsskiftet ca 100 

medlemmer. Den benyttes ganske aktivt. Alle medlemmer får tilbud om å bli med.  

 

I 2010 ble 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. Avtalen var fortsatt ved lag ved utgangen av 2014. 

 

I 2014 ble det inngått en sponsoravtale med Bransjedata. Det er klubbens første avtale av slik art. 

Den gjelder for en tre års periode. I tilknytning til det ble det høsten arbeidet med å anskaffe et 

nytt sett med klubbdrakter. Valget falt på Gresshoppa AS på Helsfyr og draktene ble levert til 

gunstig pris like før jul. Målet er at flest mulig spillere benytter klubbdrakt ved turneringer og 

lagspill. 
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Med ansettelse av ny hovedtrener var det behov for nye administrative rutiner knyttet til 

lønnsutbetalinger. Dette er ordnet gjennom en avtale inngått av hovedforeningen med et 

regnskapsbyrå slik at alle grupper gjør dette likt og iht. lover og regler.        

Medlemstall og rekruttering 
Badmintongruppa har hatt en god økning i medlemstallet i 2014. Pr 31.12.2014 hadde gruppa 

164 medlemmer mot 144 ved utgangen av 2013. Av totalen var 66 medlemmer under 19 år.  

 

Høsten 2014 ble det satt 

i gang en ny 

badmintonskole. Det 

resulterte i at vi har fått 

10 nye ivrige barn som 

allerede har deltatt på 

sine første nybegynner-

turneringer.   

 

Badmintongruppa var 

med på Familiedag 

arrangementet før 

sommerferien hvor alle 

gruppene i Haugerud 

presenterte seg for 

bydelen. Mange barn og 

unge var da innom 

hallen og prøvde seg på 

badminton.  

 

Det har vært jevnt tilsig av nye medlemmer i løpet av året, men det har også vært en del frafall. 

Det fordeler seg ganske jevnt på aldergruppene da andel ungdomsspillere er konstant.  

 

Høsten 2014 ble det innledet et samarbeid med Trosterud barneskole etter initiativ av 

hovedforeningen. Det ble avtalt at badmintongruppa skulle stille med trener for tre dobbelttimer 

på 5-6 trinn for å instruere i badminton. Det var ungdomstrener Lars Eirik Nilsen som stilte fra 

gruppa. Det diskuteres om tiltaket skal fortsette. Det kan være en god rekrutteringskanal på sikt.  

 

Websidene våre er en viktig rekrutteringskanal.  Mange som henvender seg til oss om 

informasjon, sier de har funnet frem til klubben via nettet. Etter flere henvendelser ble det i år 

laget sider også på engelsk.  

 

Halltildeling av avhengig av aktiviteten i gruppa. Med aktivitet menes det at spillerne våre 

faktisk deltar på registrerte turneringer eller lagspill. Det gir ingen timer i å ha mange barn og 

mosjonister på treningene dersom de ikke deltar på noen aktiviteter. Minimumskravet for å telle 

med er 4 turneringer eller lagkamper. Av den grunn følges aktivitetsnivået tett og det finnes egne 

rapporter som gir tallene pr spiller i en periode.  

  

Glade badmintonspillere! 



 

Årsberetning 2014 HIF badminton 15.03.2015 Side: 4 av 10 

Utdanning og kurs 
 

Klubben har hatt følgende trenere i 2014:  

  

 Sondre F. Jørgensen (hovedtrener) 

 Rune Fartum (badmintonskolen) 

 Lars Eirik Nilsen (ungdomsparti) 

 Peter Ludvik Eidsvik (ungdomsparti)  

 Aleksander Drzewiecki (assistenttrener, sluttet til sommeren 

2014) 

 Theepiga Makesan (assistenttrener) 

 Håkon Halnes (assistenttrener) 

 Arnab Misra (assistenttrener) 

 

Alle trenere er lønnet bortsett fra Rune Fartum som arbeider 

frivillig. Assistenttrenerne er ungdommer født 1996-97 som bidrar 

på de ulike treningene sammen med hovedtrener og på 

badmintonskolen. 

 

Theepiga, Håkon og Arnab gikk på trener 1 høsten 2014 og har derfor opparbeidet seg formell 

trenerkompetanse.  

  

Hovedtrener Sondre F. Jørgensen 
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Egne arrangementer 
 

Klubben ble tildelt KM 2014 for Oslofjorden 

badmintonkrets på kretstinget våren 2013. Det 

ble avholdt i Haugerudhallen 7-8 desember 

2013. Arrangementet var meget vellykket og 

fikk god pressedekning gjennom Akers Avis.  

 

Haugerud har i løpet av 2014 vært teknisk 

arrangør på flere lagserierunder og har også 

bistått andre klubber ved behov.  

 

Haugerud ranking U13/U19 ble avholdt i 

Haugerudhallen 14-16 mars. Det var stor 

deltakelse, 128 spillere fra 24 klubber. De 

representerte alle  landsdeler, fra Hammerfest og 

Kirkenes i nord til  til Kristiansand og Mandal i 

sør. Meget gledelig at så mange ville ta turen til oss. 

Haugerud stilte med 13 spillere, en sterk økning fra ifjor. Vi oppnådde en flott seier ved Elisa 

Wiborg i DSU19X i kamp med landets beste juniorer. 

 

 

Det var folksomt i hallen under sommeravslutningen lørdag 14 juni. Vi talte nesten 50 spillere og 

foreldre. Norgesmester Marius Myhre var også på besøk og fortalte litt om sine erfaringer. I 

tradisjonen tro spilte vi masse korte doublekamper, barn, ungdom og foreldre om hverandre. Det 

skiftes makkere etter hver kamp. I pausene vanket det godt med frukt, kaker, brus og kaffe.   

Torsdag 15. januar samlet ca 80 spillere og foreldre seg på Oppsal Arena til den tradisjonelle 

nyttårsfesten. Årets høydepunkt var visning av et nytt sett med klubbdrakter som nettopp hadde 

ankommet. Kafeen på Oppsal var helt full da pizzaen og brusen ankom. Et helt bord med kaker 

og kaffe kunne nytes etterpå. Utover mat og hyggelig prat viste Terje badmintonportalen og gikk 

igjennom aktivitetene på våren. Tore minnet om innlevering loddbøker og hovedtrener Sondre 

presenterte seg og informerte litt om treningen. 

  

Elisa Wiborg konsentrert under finalen i DSU19X. 

 Trener Rune Fartum sitter bak.  

Marius Myhre sammen med Teodor og Bo 
Visning av nytt sett med klubbdrakter under juleavslutningen 
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Mesterskap og turneringsdeltakelse   
 

Haugerudspillerne har i 2014 deltatt på en rekke 

turneringer i inn- og utland og har oppnådd mange 

gode resultater i lokale og nasjonale turneringer. 

Marius Myhre vant årets senior NM i herresingle 

og fulgte opp med sølv i herredouble. Elisa Wiborg 

fikk bronsemedalje i damesingle i samme 

mesterskap. Elisa vant også bronse i damesingle og 

sølv i mixdouble i junior NM og sølv i damesingle 

i U23NM. I ungdommens badmintonmesterskap i 

U15 klassen imponerte Toheed Saeed med sølv i 

herresingle og herredouble og gull i mixdouble.  

 

I årets kretsmesterskap tok Haugerud en 

gullmedalje ved Elisa Wiborg i damesingle.  

I veteran NM kopierte Berit Thyness dette i 

damesingle V35+. 

 

Haugeruds yngre og eldre spillere har deltatt i en 

mengde lokale og nasjonale turneringer i 2014, fra 

rankin g og mesterskap til nybegynner. Det gror 

godt i ungdomsgruppa og det er mange barn som 

deltar. Vi har spesielt en gruppe spillere i alderen 

fra 9 til 12 år som viser stor treningsvillighet og har 

fått gode resultater. En av disse er U13 spilleren 

Aimee Hong som høsten 2014 ble tatt ut til 

forbundets talentlag og som kan vise til flere 

premier i nasjonale turneringer. Klubbens voksne 

deltar også en god del og klubben er alltid tilstede 

på mesterskap og større arrangement. På lokale 

turneringer er typisk Haugerud blant de tre klubber 

med flest spillere.  

 

Haugerud hadde i 2014 tre spillere i badmintonforbundets landslagstropp. Det er:  

 

 Marius Myhre, senior 

 Elisa Wiborg, senior 

 Toheed Saeed, U17 

  

 

  

 

  

Haugeruds tropp til UBM2014 på Sotra utenfor Bergen, 

Amanda, Cecilie, Toheed, Petter, Bjørn, Sondre og Taklun 

Sofie og Mari under Jarlsbergosten ved Tønsberg 
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Lagseriene 
 

For Haugerud IF er det viktig å delta med så 

mange lag som mulig i seriespillet. Det 

stimulerer aktivitet og er avgjørende for 

tildeling av halltid i kommunale haller. I 

sesongen 2013-14 deltok vi med 11 lag og vi 

var representert i alle divisjoner, elite, 1 

divisjon, 2 divisjon, to i 3 divisjon, tre i 4 

divisjon, to i U15 og et i U13. Laglederne 

var hhv. Lars Harald Ersland, Rowena 

Thakore-Gunter, Sophie Thorell, Vikram 

Kapoor, Bjørn Petter Halvfstad, Frode 

Uberg, Waseem Warrich, Lars Eirik Nilsen, 

Terje Fjelldal og Knut Møen og Kim Hong. 

Et av 3 divisjonslagene består kun av U17 

spillere.  

 

Vi beholdt plassen i eliteserien med et 

nødskrik og med god hjelp av Bergen BK 

som valgte å trekke laget sitt. Vårt 1. 

divisjonslag hadde en meget god sesong og 

avsluttet med en sterk tredjeplass.  

 

Blant de andre lagene har resultatene vært litt 

blandet. De beste var 3 plass i 3 div, 1 plass i 

4 div og 3 plass i U13. Jevnt over har vi ligget 

litt over og litt under midten.  

 

Sesongen 2013/14 har startet godt med 

samme antall lag. en økning til 11 lag. Vi er 

fortsatt representert i alle divisjoner.  

 

Vårt U13 lag ble uttatt til landsfinalen for 

ungdomslag. Når det gjelder ungdomslagene 

denne sesongen så stiller vi med et lag i U13 og 

to lag i U15.  I U13 klassen har laget bestått av 

4 spillere.  

 

  

 

  

 U13-2 laget med Karianne, Shakira, Andy, Theodor og Theodor 
sammen med lagleder Terje 

John, Mathias, Therese og Aimee på landsfinalen 
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Trening og instruksjon 
 

For sesongen 2014/15 fikk vi tildelt økt treningstider fordelt mellom Haugerudhallen og Oppsal 

Arena: 

 

Mandag: Haugerud 16.00-22.30 

Tirsdag:  Oppsal  18.00-23.00   

Torsdag: Oppsal 17.00-23.00 

Fredag:  Haugerud 16.00-22.30 

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

 

I løpet av sesongen er det jobbet med å få flest mulig av medlemmene til å delta enten på lagspill 

eller turnering. Det er dokumentert deltakelse her som teller inn i grunnlaget for tildeling av 

treningstid.  

 

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

kommer konkurransespillere og til sist mosjonister.  

 
For barn og ungdom har det vært tre treningsgrupper 

i 2014. For gruppene er det organisert trening 2-3 

ganger i uken. Hver gruppe har hatt et oppmøte på i 

snitt rundt 15-20 spillere på hver trening.   

 

Høsten 2014 arrangerte vi igjen «badmintonskole» 

for nye, unge spillere. Totalt ca 10 deltagere, hvorav 

de fleste har fortsatt på ordinære treninger. 

 

Halltiden er meget godt utnyttet, men det er litt 

ujevnt mellom dager og tidspunkter. Økningen i 

medlemstallet kan tydelig merkes på de mest 

populære tidspunkter.  

 

Klubben byttet i 2014 hovedtrener. Sondre Flåten Jørgensen tok over etter Rune Fartum i april 

2014. I 2014 har vi hatt 4 trener med formell kompetanse i badminton. Det er Rune Fartum 

(hovedtrener frem til april 2014), Sondre Flåten Jørgensen, Lars Eirik Nilsen og Peter Ludvik 

Eidsvik. For å øke kapasiteten på trenersiden har klubben fra høsten 2013 engasjert fire 

ungdommer født 1996/97 som assistenttrenere. Disse var også i 2014 en viktig ressurs.  

 

Pga stor interesse for å forlenge sesongen leide klubben 8 timer i Oppsal Arena fra 1. juni og til 

20. juni slik at treningstilbudet kunne holdes på samme nivå helt frem til sesongslutt.  

 

Også i år ble det arrangert sommerbadminton i Haugerudhallen, denne gangen fra 23 juni til 18 

august. Dette ble organisert av Markus Haukebøe med hjelp fra spillere på elite og 1. 

divisjonslaget. Tilbudet var trening 2 timer mandag, tirsdag og torsdag. Det har vært et populært 

tiltak med godt oppmøte.  

 

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

takker spesielt i 2014 Rune Fartum som igjennom mange år har vært klubbens hovedtrener, og 

Sondre Flåten Jørgensen for å ha gitt kubben et sportslig løft som klubbens nye hovedtrener.  Vi 

takker også klubbens andre trenere, foreldrene og foresatte som kommer på treningene og spiller 

med barna samt den støtte de gir når det arrangeres turneringer.  

 

  

Theepiga underviser på badmintonskolen 
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Økonomi 
 

Inntektene i 2014 viste en økning fra 415.000 til 472.000. Samtidig lå utgiftene på omtrent 

uendret nivå på 467.000. Det gjorde at resultatet gikk fra 43.000 i minus til 5.000 i pluss.  

De økte inntektene skyldes blant annet bedre kontroll med utestående fordringer samt at en større 

antall medlemmer betalte treningsavgift. Gruppa har fra høsten også hatt hallvakt i 

Haugerudhallen i flere timer enn før. Det gir ekstra inntekter. Våre to arrangementer KM for 

Oslofjorden og Haugerud ranking i mars gir også gode inntekter og er helt sentrale for gruppas 

økonomi. På disse fikk vi inn 79.000 i startkontingent.  

 

De tre største utgiftspostene er lønn til trenere (132.000), dekning av startkontingent for barn og 

ungdom (52.000) og ballforbruk til trening og lagspill (66.000). Dette avspeiler en overgang til å 

ah en økonomi hvor trenere lønnes. Dette er viktig for å ha en mer robust drift av gruppa i 

fremtiden.  

 

Økonomien i gruppa er god med en egenkapital på kr 267.000. 

 

For 2014 ble kontoplanen utvidet med en rekke nye regnskapskonti slik at styret kunne få bedre 

oversikt over pengebruken. Det var også nødvendig å inkludere konti for lønn, feriepenger og 

arbeidsgiveravgift. Lønnskjøringer gjøres gjennom et felles opplegg med Haugerud IF hvor et 

regnskapsbyrå sørger for at det gjøres iht. lover og regler.  

 

Som gruppe i Haugerud IF får vi tildelt offentlige midler bl.a. til virksomhet for barn og 

ungdom. Det er også til barn og ungdom hoveddelen av utgiftene går både til trening og 

turneringsdeltakelse. Gruppa får også sin andel av ”grasrotmidlene” gjennom Norsk Tipping. 

Det utgjorde kr 29.000 i 2014. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer med foreldre som 

deltar i Norsk Tippings spill, å knytte sitt spillekort til Haugerud IF.   
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Oppsummering 
 

2014 har vært et godt år for badmintongruppa med fortsatt stor aktivitet og litt økning i 

medlemstallet. Det viktigste er kanskje at ansettelsen av ny hovedtrener og flere assistentrenere 

har gitt flere timer organisert trening og mer kvalitet på treningene. Dette er nødvendig for å nå 

målet om at Haugerud både skal kunne gi ungdom muligheter til å bli gode spillere på nasjonalt 

nivå og samtidig være en klubb hvor spillere på mange nivåer og i alle aldre kan føle seg 

hjemme.  

 

Forberedelsene til en av året høydepunkter, den nasjonale U15/U17 rankingturnering i 

Ellingsrudhallen 6-8 mars er i gang. Samtidig så håper vi at det nye settet med drakter medfører 

at flere av våre spillere benytter Haugerudfargene ved lagserie og ved turneringer.  

 

Gruppestyret takker for seg i år 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 


