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Hovedstyret konkluderer med at 2016 ble et meget godt år, både for Haugerud 
IF, som klubb, for den lokale idrettsaktiviteten og for hele nærmiljøet på 
Trosterud, Lutvann og Haugerud. Klubbens brede tilnærming til idrett og 
nærmiljøutvikling resulterte i at vi i april ble tildelt Oslo kommune og Oslo 
Idrettskrets sin utmerkelse «Årets idrettslag 2016». Det er skapt nye lokale 
allianser, og det er utviklet en positiv stemning i nærmiljøet på 
Trosterud/Haugerud.  
 
Haugerud IF har vært en viktig bidragsyter til en slik positiv atmosfære. 
Samtidig har vi i klubben klart å trekke veksler på slike positive trender i 
lokalmiljøet og omsette disse i økt aktivitet. Denne vekselvirkningen mellom 
idrettslag og nærmiljø er en ressurs som vi skal trekke på i årene som kommer, 
og spesielt når vi skal i gang med bidrag til Områdeløftet. 
 
En helt målbar vekst i 2016 går på medlemstall. Vi kunne ved nyttår 2016 telle 
opp 885 betalende medlemmer, en vekst på rundt 18 prosent på ett år. Veksten 
kom både i de etablerte gruppene og gjennom oppstart av nye aktiviteter. 
 
Selv om vi er en typisk breddeklubb, har vi også klart å dyrke fram utøvere som 
presterer på sportslig høyt nivå. Dette gjelder spesielt innebandy og badminton, 
som begge har utøvere helt i Norgeseliten. Den største bredden har vi i fotball, 
badminton og i trimgruppa. En del av de nye aktivitetene våre er blitt lagt inn 
under trimgruppa. 
 
Haugerud IF har bidratt vesentlig til å fremme identitetsfølelsen i lokalmiljøet 
gjennom nye fellesaktiviteter, bl.a. Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud og 
gatefest med konsert i slutten av august. 
 
2016 har vært preget av organisasjonsutvikling i hele klubben. Årsmøtet vedtok 
et nytt verdidokument i april, etter nesten ett års forarbeid gjennom 
framtidsverksteder og arbeidsgrupper. Møtet vedtok også nytt og helt oppdatert 
lovverk pluss en ambisiøs, men realistisk utviklingsplan fram mot 50-
årsjubileet i 2020. 
 

Haugerud IF hadde i 2016 æren av å bli kåret som Årets idrettslag i Oslo. Prisen fikk vi 
overrakt 8. april på et arrangement i Oslo rådhus der ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var 
vertskap. Prisen blir delt ut i et samarbeid mellom Bymiljøetaten i kommunen og Oslo 
idrettskrets. 
Juryen begrunnet sitt valg med at Haugerud IF har valgt å gå utenfor de vanlige 
idrettsrammene og ta et utvidet samfunnsoppdrag. Den viser til vår nye visjon ”Haugerud IF 
– setter hele lokalmiljøet i bevegelse” og at denne signaliserer at klubben tar 
samfunnsoppdraget på alvor. Ikke bare i ord, men også i praksis gjennom aktivitetstilbudet. 
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Juryen lister opp de mange aktivitetene som klubben har, både av klassiske idretter og nyere; 
blant annet innebandy, cricket, badminton, tennis, sjakk, capoeira og dans. Den peker også 
på at HIF har vært sentral i å starte opp et samarbeidsråd for frivilligheten i nærmiljøet og at 
klubben er engasjert i oppstart av et Områdeløft som Bydel Alna har tatt initiativet til, samt 
at HIF driver Åpen hall som et tilbud for ungdom på lørdagskveldene. 
 
Breddeidrett og samfunnsansvar kan fint kombineres med toppresultater, mener juryen: 
”Selv om Haugerud IF først og fremst er et idrettslag for nærmiljøet og breddeaktiviteten, 
leveres det også gode sportslige prestasjoner. Mest aktuelt er klubbens innebandylag for 
herrer som nylig har kvalifisert seg for Eliteserien, mens badmintongruppa er over mange år 
godt etablert i Norgeseliten”. 
 
Prisen som ble overrakt i Rådhuset, var et diplom og 15.000 kroner til aktiviteter i klubben. I 
etterkant ble HIF invitert til møte i Bydelsutvalget der vi fikk en ekstra påskjønnelse med 
rosende ord og 2.000 kroner. 
 
Tidligere på året, 17. februar, fikk klubben også hyggelig anerkjennelse av lokalmiljøet da 
Akers Avis kåret HIF-leder Dag Endal til «Årets idrettsleder i Groruddalen». Helt siden 1959 
har avisa delt ut priser for å skape oppmerksomhet om idrettsaktiviteten i dalen. Til å 
begynne med var det en årlig pris til en utøver, men etter hvert har også utvalgte idrettsleder 
blitt hedret med pris hvert år. I 2005 var det Haugerud Badmintons Tore Granerud som ble 
årets idrettsleder, og nå i år var det altså klubbleder Dag Endal som fikk æren av å gå i Tores 
fotspor. 
 
Ekstra hyggelig var det klubben også hadde en kandidat til Årets idrettsutøver, nemlig Marius 
Myhre Fartum som presterer badmintonspill helt i verdensklasse og som under utdelingen 
var opptatt med spill i utlandet i et forsøk på å kvalifisere seg til OL i Rio.  
 

Haugerud IF er på alle måter et breddeidrettslag, og denne profilen har blitt ytterligere 
styrket i 2016. Samtidig kan vi vise til resultater på elitenivå i enkelte av idrettene våre. Det 
gjelder spesielt innenfor badminton, der vi på senior- og spesielt på juniornivå har en stor 
bredde av lovende spillere som har forsynt seg friskt fra premiebordet i viktige turneringer. 
Et spesielt høydepunkt var det da Marius Myhre Fartum ble Norgesmester i februar 2016 og 
vant Kongepokalen for herrer senior. 
 
Herrelaget i innebandy har spilt i eliteserien igjen og gjorde sine saker veldig bra i 
høstsesongen og lå ved nyttår an til å kunne kvalifisere til sluttspill, et oppsiktsvekkende godt 
resultat ut fra ressurser og satsing. Det er viktig for klubben også å ha utøvere som hevder seg 
i Norgestoppen, og vi er stolte av våre lokale helter som viser treningsiver og innsats som 
fører dem helt til topps.  
 
Klubben har i 2016 hatt ni grupper i aktivitet, en gruppe mer enn tidligere år i og med at 
Haugerud Sjakkforening nå også er tilsluttet klubben. Gruppene var ved utgangen av året, i 
alfabetisk rekkefølge: Badminton, Cricket, Fotball, Håndball, Innebandy, Orientering, Sjakk, 
Tennis, Trim.  
 
Vi har hatt en vurdering av om capoeira skulle bli en egen gruppe, men konkluderte med å 
skyve dette foran oss. På slutten av 2016 ble det tatt initiativ til å starte opp en sykkelaktivitet 
i regi av klubben, noe som på sikt kan bli en egen gruppe. 
 
Beskrivelse av aktiviteten i hver av gruppene og idrettene finnes i gruppenes egne 
årsmeldinger.  
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I utviklingsplanen fram til 2020 er det satt et meget ambisiøst mål for medlemsvekst. Vi skal 
øke til 1.200 medlemmer ved utgangen av jubileumsåret 2020. Status pr. 1. desember 2015, 
da første versjon av planen ble laget, var 745.  
 
2016 ga en skikkelig bråstart på medlemsveksten. Ved utgangen av året kunne vi telle opp til 
sammen 885 betalende medlemmer, 140 flere enn året før, noe som er en økning på 18 
prosent på ett år. Den største veksten kom i gruppene Fotball, Trim og Badminton, som 
tabellen viser: 
  

Gruppe 01.04. 
2013 

2014 2015 2016 

Badminton 144 163 172 197 
Håndball 50 29 45 52 
Fotball 278 270 253 314 
Tennis 51 49 42 48 
Trim 67 144 152 170 
Innebandy 73 53 45 61 
Orientering 9 8 8 8 
Cricket 0 34 37 51 
Totalt 672 750 745 885* 
Sjakk   33 32 
Æresmedlemmer 17 17 17 17 

 
(*) Hvis man legger sammen medlemmene i alle gruppene, blir tallet 901, dvs. høyere enn 
totalen på 885. Dette skyldes at noen medlemmer er registrert i mer enn én gruppe. 
 
32 medlemmer i Haugerud sjakkforening er tilsluttet klubben, men uten å telle med i de 
offisielle tallene i idrettsregistreringen. Sjakkmedlemmene er individuelt registrert i 
Ungdommens Sjakkforbund, som står utenfor idrettsregistreringen. Derfor er de kollektivt 
tilsluttet Haugerud IF gjennom at Sjakkforeningen er tatt opp som undergruppe i klubben. 
 
Klubbens 17 æresmedlemmer er: Olay Eriksrud, Rolf Erik Eriksen, Erling Heen, Knut 
Marring, Jan Erik Larsen, Laila Masterud, Roy Yssen, Tore Granerud, Sidsel Karlsson, Gerda 
Torvildsen, Torvild Torvildsen, Harald Hagen, Karl M Hellnes, Per Kristian Løken, Knut 
Sælid, Hege Ramnes og Tore Stenslie. 
 

Klubben har driftsavtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune om drift av Haugerud 
Idrettspark. Driften av kunstgressbanen utgjør den største delen av avtalen, og den er det 
Fotballgruppa som står ansvarlig for. Avtalen med kommunen gjelder for perioden 2015-
2019. Haugerud idrettspark må være en av de mest allsidige idrettsanleggene i Oslo. 
 
Det største enkeltprosjektet i klubben i 2016 må ha vært rehabilitering av kunstgressbanen og 
området rundt. I desember 2015 vedtok bystyret et budsjett der Haugerudbanen sto på lista 
som en av elleve baner i Oslo som skulle gjennom full rehabilitering i 2016. Da hadde dekket 
vært i intens bruk i 12 år; et par år lengre enn det man regner som normal brukstid på denne 
typen banedekke. 
 
Rehabiliteringsprosjektet ble fulgt opp av Fotballstyret fra klubbens side, og med Bernt 
Holøien og Dag Endal som ansvarlige. Da det ble klart at sommerferien skulle brukes til 
anleggsarbeidet, ble klubben umiddelbart trukket med i planlegging av prosjektet gjennom 
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styringsgruppa som Bymiljøetaten oppnevnte. Samarbeidet mellom kommunen og klubben 
ble veldig konstruktivt sett fra vårt ståsted. Klubben kunne fortløpende komme med forslag 
til løsninger, og være ønsker ble i stor grad fulgt opp.  
 
Anleggsmaskinene rullet inn på banen med det samme elevene på skolene hadde gått på 
sommerferie og varte fram til rundt 5. september. Klubben fotograferte alle steg av 
rehabiliteringsprosjektet. Det var et stort øyeblikk 5. oktober da representanter fra 
kommunen, bydelen og klubben kunne klippe over en «snor» av kunstgress og med det 
markere at den nye Haugerudbanen var åpnet. 
 
Kunstgressbanen er i intens bruk mye året etter at fotballgruppa de siste vintrene har hatt 
vinteråpen bane. I sommersesongen er det trening og kamper i praktisk talt alle banens 
åpningstimer, både på kvelder og i helgene. Bruken av banen styres gjennom en nettbasert 
kalender, og det er mye arbeid forbundet med å følge opp dette. 
 
Cricketpitchene var i regelmessig bruk også i 2016. Anlegget ble montert opp på våren og tatt 
ned igjen før vinteren kom, slik planen har vært. Noen vinteruker ble asfaltområdet islagt og 
åpnet for skøytelek for store og små. FAU ved Trosterud skole var ansvarlige for islegging. 
Ballbingen på Asfaltbanen er nå veldig nedslitt og trenger vedlikehold og rehabilitering. 
Fotballgruppa har hatt kontakt med leverandører, Bymiljøetaten og Fotballforbundet om 
dette, men vi har utsatt igangsetting av en rehabilitering. 
 

Klubbens driftsavtale med Oslo kommune på Haugerudhallen gjelder for fem år, fram til og 
med 2019. Drifting og vakthold gjøres av frivillige i klubben, hovedsakelig fra gruppene 
Håndball, Innebandy og Badminton. Klubben mottar et driftsbidrag fra kommunen, og disse 
midlene blir videreført til de tre gruppene som kompensasjon for vaktansvaret. Høsten 2016 
fikk vi melding om at det vil bli innført et nytt og strengere digitalt opplegg for raportering fra 
driften til Bymiljøetaten. 
 
Hallen har vært fylt av aktivitet alle ledige timer også i 2016. Det meste av tida etter kl. 16.00 
på hverdager og mye av lørdager og søndager er belagt med treninger og kamper som Oslo 
Idrettskrets og særkretsene styrer. 
 
Bruken av hallen styrer vi gjennom en kalender på internett. Blant annet har vi kunnet 
utnytte ledige timer på søndager og i skoleferier mer effektivt. Dette har åpnet for at både 
fotball, cricket og volleyball har noe treningstid på ledige søndagskvelder og i skoleferier. 
 
Treningsrommet i kjelleren på hallen har vært mer i bruk i 2016 enn tidligere. Høsten 2016 
har anslagsvis 60-70 % av disponibel tid på kveldene vært belagt med aktivitet. Det er særlig 
dans og capoeira som har timer i trimrommet. Timene i treningsrommet styres gjennom en 
egen kalender. I 2016 hjalp Trosterudklubben oss med å få installert et bra musikkanlegg til 
bruk spesielt på dansetimer. Anlegget ble finansiert av Bydel Alna. En del av treningsutstyret 
som står i rommet, trenger reparasjon og vedlikehold. 
 
Tilbygg til hallen 
Haugerudhallen trenger sårt modernisering og oppussing, men vi har ikke klart å få hallen 
opp på lista over prioriterte midler i kommunen. Dette skyldes delvis at kommunen venter på 
en mer omfattende ombygging av både skoler, hall og øvrige arealer rundt Haugerudsenteret. 
Ut fra dette valgte klubben å legge om strategien og prioritere å få til et påbygg på 
Haugerudhallen slik den er inntil videre. Vi utviklet i 2015 en idé om et påbygg mellom de to 
inngangene som kunne drives som en uformell møteplass for barn og ungdom og fungere 
som en mer funksjonell inngang til selve hallen. Pr. i dag finnes det ingen samlingsplass der 
barn og unge kan møtes på Haugerud, og inngangspartiet for både spillere og publikum i 
hallen er lite egnet slik det er i dag. 
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Ideen ble positivt mottatt av Bydel Alna og Idrettskretsen, også fordi det var et innspill i 
opptakten til Områdeløftet. Etter en arkitektkonkurranse i regi av Bydelen forelå det skisser 
til løsninger på nyåret 2016. Det ble i denne prosessen klart at Undervisningsbygg i Oslo 
kommune satte klare begrensninger på hva slags bygg det kunne bli aktuelt å reise i 
tilknytning til hallen, og disse begrensningene ville redusere verdien av bygget, både for 
idrettsformål og sosiale formål. Siden det utover i 2016 ble bevegelse i saken om en større 
ombygging av skoler og hall, satte vi ideen om et midlertidig tilbygg på vent. 
 
Ny hall og samfunnshus på Haugerud? 
Haugerud IF har også i 2016 brukt betydelig med ressurser på å forfølge målet om å få ny 
idrettshall med samfunnshusfunksjoner på Haugerud. Det har hele året pågått 
utredningsarbeid innad i og mellom kommunale etater, særlig knyttet til planene om to nye 
skolebygg på Haugerud. Barne- og ungdomsskolene står for tur for fornyelse i en eller annen 
form, men har ikke tidligere nådd opp på kommunens liste over prioriterte prosjekter. 
Signaler vi har fått i 2016, har vi tolket som signaler om at en fornyelse av skolebyggene nå er 
mer sannsynlig enn tidligere. Dette vil i så fall også bety ny løsning for idrettshallen, i en eller 
annen form. 
 
Vi har drevet kontaktarbeid overfor både kommunale etater og idrettens organer der våre 
hovedideer har vært: Man må tenke større enn å bygge bare en gymsal for skolene. Vi har 
foreslått en større flerbrukshall med samfunnshusfunksjoner, der skolenes, idrettens og 
kulturens behov blir sett i sammenheng. En ny hall må ha betydelig større kapasitet, både for 
de eksisterende idrettene som vokser og de nye idrettene vi nå starter opp. Vi har også jobbet 
for at Norsk Judo- og Jiujitsu Klubb sine nye lokaler skal bli lagt til en større felleshall. En ny 
hall må bli et signalbygg av utseende og et sosialt samlingspunkt for nærmiljøet. 

 

Tilbudet «Åpen hall» er videreført i 2016, med samme modell som tidligere og fortsatt med 
økonomisk støtte fra og i nært samarbeid med Oslo Idrettskrets. Haugerudhallen holder oppe 
lørdagskvelder mellom 18 og 22. Det er fire til seks ledere/instruktører i hallen. Dette er 
ungdom mellom 17 og 23 år, både jenter og gutter. Ungdommene som er ledere, får 
opplæring i lederansvar og som rollemodeller for de andre ungdommene.  Det har vist seg at 
disse er gode konfliktløsere og tar ansvaret sitt på alvor. 
 
Aktiviteter i hallen er futsal, badminton, innebandy, bordtennis, basket, dans, fotballspill osv. 
Deltakerne velger selv hvilke aktiviteter de vil sette i gang eller være med på. På sommeren er 
det også aktiviteter på plassen foran hallen. Det er mellom seksti og hundre personer til stede 
hver gang. Prosjektansvarlig er Mai-Britt Andersen. 
 
Prosjektet er nå en institusjon i lokalmiljøet, og vi trenger i praksis ikke drive PR for tilbudet 
siden jungeltelegrafen går. Foreldre ringer og lurer med en gang hallen er stengt en lørdag, og 
det blir ansamlinger utenfor hallen. Vi prøver derfor og ha hallen oppe flest mulig helger, i 
praksis alle lørdager de ukene skolene er åpne. 
 
Mot slutten av 2016 opplevde vi tendenser til konflikter og knuffing i en del ungdomsgrupper 
i nærmiljøet.  

 

Høsten 2015 og vårhalvåret 2016 arbeidet hele klubben med å fornye identiteten vår. Det vil 
si å gi et nytt og oppdatert svar på spørsmålet: Hva er Haugerud IF og hvilke verdier står vi 
for? Tydeliggjøring av klubbens identitet skal utgjøre en plattform for videre vekst og 
utvikling og samtidig bidra til at hele klubben arbeider mot felles mål.  
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I denne prosessen benyttet vi en arbeidsmetode som er utviklet av Norges Idrettsforbund 
spesielt for bruk i idrettslagene, og prosessen ble ledet av Kathe Langvik og Gerd Husås fra 
Oslo idrettskrets. Høsten 2015 kjørte vi tre framtidsverksteder med deltakelse fra alle 
grupper og prosjekter i klubben. Dette resulterte i forslag til et verdidokument som ble 
bearbeidet i AU og hovedstyret på nyåret 2016 og som til slutt ble vedtatt på årsmøtet vårt 
den 10. mars 2016.  
 
Gjennom hele denne prosessen har vi hatt perspektiver som går langt videre enn rent 
sportslig vekst. Klubben har en samarbeidsavtale med Bydel Alna, som innebærer at et av 
siktemålene med å utvikle Haugerud IF  i størrelse og kvalitet er at vi kan bidra bedre til å 
utvikle også nærmiljøet og oppvekstmiljøet på Trosterud/Haugerud. Dette vil man også se er 
gjenspeilet i Utviklingsplan 2016-2020 som er omtalt lengre nede i teksten. Der er 
«Lokalsamfunnet» definert som ett av klubbens satsingsområder og med følgende delmål: 
HIF skal gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende lokalsamfunn. Det er stor 
oppslutning i klubben om en slik forståelse av vår rolle i nærmiljøet, samtidig som det er 
sterke forventninger til klubben i lokalbefolkningen. 
 
Høsten 2016 ble brukt til å forberede spredning av det nye verdigrunnlaget, internt og 
ekstern. Dette arbeidet vil fortsette i 2017 og årene etter. 
 
En viktig del av utviklingsarbeidet i 2016 var å fornye det formelle grunnlaget for 
virksomheten. Idrettsforbundet vedtar regelmessig nye mønsterlover for idrettslagene, og 
klubbene er forpliktet til å revidere sine lover i tilsvarende takt. I 2016 brukte vi denne 
anledningen til å utvikle helt nye lover for Haugerud IF, bygd på NIFs mønsterlov og tilpasset 
våre lokale behov. Disse ble vedtatt av klubbens årsmøte 10. mars. 
 
Parallelt med nye lover har vi også laget en organisasjonsplan for Haugerud IF. Dette er en 
konsekvens av NIFs nye mønsterlov, der en del av de detaljerte bestemmelsene om styre og 
stell er utelatt. Disse plasseres i stedet i en organisasjonsplan som kan være mer detaljert og 
mer fleksibel enn loven. Årsmøtet 10. mars vedtok den nye organisasjonsplanen for HIF. 
 

Framtidsverkstedene i klubben ble brukt til å lage en utviklingsplan 2016-2020 for hele 
klubben. 2020 er for øvrig året for 50-årsjubileum i klubben og en fin milepæl å jobbe fram 
mot. Første versjon av planen ble godkjent på årsmøtet 10. mars 2016. Planen skal rulleres 
årlig.  
 
Høsten 2016 og de første månedene av 2017 er blitt brukt til å behandle planen nedover i 
organisasjonsrekkene. Vi har nå gjennomført en prosess der hver undergruppe har valgt seg 
sine satsingsområder, egne delmål og hvilke tiltak de vil satse på. Resultatet er blitt en ny 
versjon av planen som skal legges fram for årsmøtet 30. mars i år. 
 
Første versjon av utviklingsplanen inneholder overordnet mål, satsingsområder og delmål på 
klubbnivå slik faktaboksen viser. 
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Overordnet mål: 
Gjennom økt engasjement hos innbyggerne på Haugerud/Trosterud vil vi videreutvikle 
idrettsanleggene, tilby flere aktiviteter og øke medlemstallet til 1.200 innen 2020. 
 
Innsatsområde Delmål 
Aktivitetstilbud Utvide spekteret av aktiviteter og grupper i klubben. 
Verving av medlemmer Øke medlemstallet til 1.200 ved utgangen av 2020 

(Status nå: 750 medlemmer) 
Idrettsanleggene Høyere standard på anleggene vi har og åpning av nye arenaer i 

idrettsparken 
Frivillighet Skaffe, lære opp og følge opp flere frivillige medhjelpere 
PR og samfunnskontakt Flere i lokalsamfunnet skal kjenne til klubben og tilbudene våre 
Lokalsamfunnet HIF skal gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende 

lokalsamfunn 
Økonomi Skaffe større inntekter til utvikling av aktivitetstilbudet vårt 
50-års-jubileum i 2020 Storstilt markering av at Haugerud IF har drevet lokalt 

kulturarbeid i 50 år 
 

Vi har også i 2016 forfulgt ambisjonen fra «Flere på banen»-prosjektet om å skaffe flere 
frivillige medspillere til klubben. Martin Keul, har også vært deltidsengasjert for å jobbe med 
dette noen måneder av året. 
 
Vi har prøvd ut diverse løsninger som vi har ansett som lovende, men når vi nå ser at vi har 
fått flere frivillige inn i systemet vårt, er det ikke på grunn av «nye og geniale ideer». 
Frivillige lar seg rekruttere gjennom en gammel og kjent resept: Systematisk og hardt arbeid. 
Fange opp lovende personer i lokalmiljøet som viser interesse for klubbens arbeid. Legge til 
rette for at nye frivillige kan drive med aktiviteter de er engasjert i. Være støttespiller under 
oppstart og avlaste med en del av de administrative oppgavene. 
 
Våren 2016 hadde vi et utredningsarbeid der vi kartla hele bredden av oppgaver som vi 
kunne sette frivillige i gang med. Dette ble en «oppgavebank»; en liste over alt fra små 
enkeltoppgaver til mer omfattende lederansvar. Denne oversikten er en ressurs i 
fortsettelsen. 
 
På samme tidspunkt hadde vi en dialog med NAV Alna for å se om vi kunne løse noen behov 
hos begge parter: Arbeidstrening for NAV-brukere og løsning av oppgaver for idrettslaget. 
Innledningsvis hadde vi noen møter for å kartlegge behov og premisser for et samarbeid. 
Dette resulterte til slutt i et par prøveprosjekter knyttet til anleggene i idrettsparken. 
Erfaringen var at det er flere faktorer som må på plass for at dette skal fungere, både for 
NAV, brukerne og klubben. Det ble såpass problematisk at vi valgte å ikke gå videre med 
dette i denne omgang, men muligheten ligger fortsatt der. 
 
Haugerud IF var et av de aller første idrettslagene som tok i bruk den nye nettportalen 
frivillig.no. Vi fikk tidligere kontakt med dem som drev med utvikling av disse 
formidlingssidene for frivillighet, og da «oppgavebanken» vår var klar, la vi ut etterlysning 
etter frivillige. Vi har fått noen henvendelser som resultat av dette, men ikke noen som har 
endt opp i et frivillig engasjement.  
 
Vi fokuserte også på muligheten for å gjøre frivillig innsats for «Årets idrettslag», men heller 
ikke dette ga helt konkrete henvendelser der og da. 
 
Erfaringen fra dette er at generelle etterlysning etter frivillige eller utlysning av frivillige 
oppgaver ikke er veien å gå. Skal man lykkes, må forespørslene være mer konkret og direkte. 
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Det er en prioritert oppgave å øke kjennskapen til Haugerud IF og klubbens tilbud i 
lokalmiljøet. Én viktig hindring for deltakelse som utøver eller frivillig, er at mange rett og 
slett ikke vet hva som finnes av tilbud. Dette opplever vi stadig når vi er ute og møter folk.  
 
Vi har ikke tatt oss råd til å kjøre kjennskapsundersøkelser, men vi er ganske sikre på at vi i 
dag har en mye høyere profil i lokalmiljøet enn for et par år siden. Vi bruker i dag et knippe 
av ulike virkemidler for å nå flere og for å nå flere på flere måter: Facebook-sider, åpne og 
lukkede Facebook-grupper, e-post, sms, trykt nyhetsbrev, ranselpost, plakater, løpesedler og 
stands.  
 
I tillegg har et sammenfall av gunstige begivenheter lokalt ført til at klubben blir positivt 
omtalt på folkemunne. Når det kommer til stykket, er fortsatt jungeltelegrafen den mest 
effektive kommunikasjonen hvis man først før folkesnakket til å begynne å «rulle». 
Akers Avis Groruddalen har hatt bred dekning av klubbens aktiviteter i 2016, men vi kan bli 
enda bedre til å holde redaksjonen orientert om tilbudene våre. 
 
Kampanjen «Bli med på vinnerlaget» 
Det kom som en stor og positiv overraskelse da vi fikk forhåndstips om at Haugerud IF ville 
bli utropt som «Årets idrettslag i Oslo» på et arrangement i Oslo rådhus den 8. april. Vi så 
denne utmerkelsen som en gylden mulighet for å skape oppmerksomhet rundt klubben og 
utviklet i løpet av få dager en kampanje som ble startet opp samme kveld som arrangementet 
i Rådhuset; «Bli med på vinnerlaget». 
 
Samtidig som kampanjen skulle bidra til å skape stolthet og eierskap til det lokale 
idrettslaget, presenterte vi tre muligheter for å kunne støtte klubben helt praktisk: Bli 
støttemedlem, bli grasrotgiver og blir frivillig medarbeider. Vi lyktes meget godt med målet 
om å skape oppmerksomhet rundt idrettslaget og utmerkelsen. Vi nådde veldig mange med 
budskapet, og vi mottok en flom av hyggelige tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. 
 
De tre andre delmålene ble ikke oppfylt i like stor grad. Best gikk det med verving av 
grasrotgivere, som umiddelbart slo ut i økning av antall givere og inntekt til klubben. Her har 
vi fortsatt et stort uutnyttet potensial. Verving av støttemedlemmer gjennom Facebook og 
sms ble ikke vellykket. Andre metoder viser seg å gi mye større uttelling. Vi fikk spredd 
budskapet om frivillig innsats til mange, men veldig få meldte seg som direkte resultat av 
kampanjen. 
 
HIF-Nytt 
Nyhetsbrevet «HIF-Nytt» ble gitt ut med én utgave i 2016, nærmere bestemt midt på høsten. 
Det er en krevende utgivelse å lage om den skal gi det klubb-imaget som vi ønsker å ha. Vi 
vurderer det slik at utgaven denne gangen hadde en miks og en profil på stoff og bilder som 
ligger nært opp til det vi ønsker. Mange gode tilbakemeldinger. 
 
Nyhetsbrevet ble spredd i postkassene til ca. 4.000 husstander på Haugerud, Trosterud og 
Lutvann. Dette blir gjort som en betalt dugnadsjobb av fire av fotballagene i klubben. I tillegg 
tar vi i bruk alle digitale kanaler for å spre nyhetsbrevet i pdf-utgave: Facebook-grupper og 
sider, hjemmesider, e-post og sms. 
 
Nye hjemmesider 
Etter en prosess over noen måneder vedtok vi i juni 2016 å utvikle nye hjemmesider for 
klubben og gruppene. Publiseringsløsningen vi hadde brukt noen år, begynte å bli utdatert, 
og vi ønsket å ha sider med flere moderne funksjoner og som kunne fungere like godt på alle 
plattformer. I tillegg ville vi benytte en slik anledning til å fornye layout og innhold på sidene. 
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Vi valgte en publiseringsløsning som er mer framtidsrettet, WordPress, samtidig som vi 
beholdt Idium som vår leverandør. Hele sommeren og høsten jobbet vi med utvikling av de 
nye sidene; struktur, design, innhold osv. Samtidig hadde vi på høsten en prosess med 
innsalg av den nye løsningen innad i klubben, inkludert opplæring i bruk av de nye sidene. 
Fotballgruppa og siden badmintongruppa valgte å lage egne hjemmesider med samme 
teknisk løsning og utseende som klubbens sider, men med mulighet for direkteadresse. Når 
denne modulen nå er innkjøpt til klubben, kan flere av gruppene velge denne muligheten 
senere. 
 
Dette prosjektet viste seg etter hvert å kreve veldig mange arbeidstimer for klubbens 
frivillige, samtidig som leverandøren ytte sin avtalefestede innsats. Derfor var det en stor 
lettelse da de nye sidene kunne vises fram internt i klubben på en fellessamling 5. januar i 
2017. De ble offentliggjort noen dager senere. Vi har fortsatt mange muligheter for å 
videreutvikle de nye hjemmesidene. 
 
Uniformering av spillere og ledere 
En viktig del av PR-virksomheten har etter hvert blitt å profilere klubben lokalt gjennom klær 
og utstyr med HIF-identitet. Dette handler både om å gjøre klubben synlig for omgivelsene 
og å gjøre medlemmene stolte av at de er med i klubben.  
 
Vi hadde i 2016 det første hele året med samarbeidsavtale med Nike og Torshov Sport. 
Gjennom denne avtalen har vi fått tilgang til flott, populært, godt og rimelig idrettsutstyr. 
Dette har bidratt til tydelig markedsføring av klubben i nærmiljøet. I og med at kostnadene til 
dette blir bakt inn i treningsavgifter i stor grad, er dette en type markedsføring som er 
«gratis» for både klubben og medlemmene. 
 
«Hva skjer på Haugerud/Trosterud?»  
Denne offentlige Facebook-gruppa ble klekket ut og opprettet på et Facebook-kurs for ledere 
i HIF. Opprinnelig het den «Hva skjer på Haugerud?» og hadde fra starten bare en liten 
håndfull brukere. Da det ble behov for felles kommunikasjonskanaler for Trosterud og 
Haugerud i forbindelse med oppstart Områdeløftet, gjorde vi om siden til å hete «Hva skjer 
på Haugerud/Trosterud?». 
 
Den daglige oppfølgingen av gruppa gjøres på frivillig basis i et samarbeid mellom Haugerud 
IF og Boost Haugerud. Ordinær drift er svært enkel og lite arbeidskrevende. Haugerud IF har 
vært den mest aktive brukeren av «Hva skjer», målt i antall innlegg. Vi bruker sidene 
regelmessig til å annonsere nye tilbud og rapportere fra spesielle begivenheter. Vi ønsker ikke 
å være så dominerende i dette bildet, men løsningen består i å få flere andre til også å bidra. 
Dette har skjedd gradvis utover gjennom 2016. «Hva skjer…» er ikke bare en 
informasjonskanal, men også et viktig bidrag til å skape identitetsfølelse og stolthet. 
 
Ved utgangen av 2016 hadde vi passert 1.000 medlemmer i gruppa, og daglig tikker det inn 
nye medlemmer. Gjennom denne Facebook-gruppa når vi ut til et stort nettverk av 
nøkkelpersoner i mange miljøer, samtidig som vi ser at det er et skjevt utvalg i forhold til 
befolkningssammensetningen. Facebook kan derfor ikke være eneste kommunikasjonskanal 
mot befolkningen. 
 
Fotokonkurranse 
I samarbeid med Boost Haugerud arrangerte HIF en fotokonkurranse på starten av 2016. 
Konkurransen skulle bidra til identitetsbygging og tilhørighet til Trosterud/Haugerud. 
Interesserte amatørfotografer fikk som utfordring å fange fine steder, situasjoner og detaljer i 
nærmiljøet; ting som vi kanskje ikke ser til daglig, men som viser at vi har et fint nærmiljø. 
Oppslutningen var god, og vi fikk innsendt mange fine bidrag, langt flere enn de fem som 
kom med i finalerunden. 
Juryen som besto av Ove-Kenneth Nilsen fra Boost og HIF, Knut Røli og Monique Nyberget 
Hiller fra Bydel Alna og Kay Grue Thorsen fra Akers Avis, endte opp med å kåre Terje K. 
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Heggem fra Trosterud som vinner. Vinnermotivet var høyblokkene i Haugerudveien 
svevende over en sky av tåke, fotografert fra høyblokka i Fagerholt borettslag. 
 

 
Områdeløft og Samarbeidsråd 
Klubben konkluderte tidlig med at vi ville være aktive pådrivere for og bidragsytere til 
opprettelse av Samarbeidsrådet for Trosterud/Haugerud, rådets aktiviteter og det kommende 
Områdeløftet. Dette har vi gjennomført. Vi vurderer det slik at HIF har vært en vesentlig 
bidragsyter på alle disse områdene i 2016. 
HIF har hatt styreleder for Samarbeidsrådet, vi bidro vesentlig med innhold til 
kulturkalenderen som ble laget i samarbeidet med Bydel Alna, vi hadde ansvaret for 
distribusjon av kalenderen, og våre grupper utgjorde en vesentlig del av aktiviteten under 
Gatefesten 28. august. Klubben gjorde også en betydelig innsats med PR for Gatefesten og 
kirkekonserten. 
 
I Bydelsutvalget i desember 2016 ble det vedtatt en programplan for Områdeløft Trosterud 
Haugerud. Planen gjenspeiler flere av behovene og ideene som HIF har lansert, og HIF er 
definert som viktig samarbeidspartner i gjennomføring av en rekke tiltak i 2017 og videre. 
 
Vi vil fortsette prioritere deltakelse i slike lokale prosesser framfor engasjement oppover i 
pyramidene i idrettsbevegelsen ut fra en vurdering av at vi har begrenset kapasitet utover 
driften av egen virksomhet.  
 
Konsert og gatefest 
I 2016 samlet foreninger og organisasjoner på Trosterud og Haugerud seg om en stor felles 
markering av den lokale frivilligheten. Arrangementet ble planlagt i regi av Samarbeidsrådet, 
og Bydel Alna bevilget penger fra frivillighetsmidlene slik at vi kunne satse på et større 
opplegg. Haugerud IF og Trosterudvillaen som hver for seg har brukt å ha åpne familiedager, 
la sine markeringer inn i den felles «Gatefesten», og for øvrig sluttet en stor del av de lokale 
foreningene opp om arrangementet. 
 
Høydepunktet var nok konserten som Trosterudgutt Anders Hoff og hans artistvenner 
gjennomførte i Haugerud kirke. Smekkfull sal, flott sang, musikk og dans fra scenen, både 
lokale og nasjonale stjerner, - og meget god ledelse fra Anders Hoff sin side, gjorde dette til 
en opplevelse av de helt sjeldne. 
 
Lørdag kveld samlet Haugerud IF ungdommen til en spesialutgave av Åpen hall i 
Haugerudhallen, der også dansegrupper fra Trosterudklubben var med. Søndag var det 
aktivitetsdag langs «Alnastrengen»; gangveien som går gjennom hele området vårt, fra 
Haugerud borettslag og ned til Trosterud T-bane. Her viste de lokale foreningene fram sine 
tilbud og inviterte alle til å delta i aktiviteter. Haugerud IF hadde sine aktiviteter på 
gangveien bak klubbhuset og rundt villaen. 
 
Totalt sett ble dette en meget sterk markering av kulturlivet i vårt område, og 
Samarbeidsrådet har konkludert med at vi kjører gatefest også i 2017, men med et noe annet 
opplegg. 
 
Fødselshjelper for lokale prosjekter 
Som stort idrettslag har vi et etablert organisasjonsapparat med system for administrative 
rutiner som registre, regnskap, lønnskjøring osv, selv om vi ikke har ansatte medarbeidere til 
å ta seg av slikt.  Vi har brukt dette apparatet til å hjelpe i gang aktiviteter slik at nye 
initiativer ikke stoppes av «byråkratiske hindre» som først må overkommes. Flere av ideene 
fra Boost Haugerud har blitt realisert på denne måten. I 2016 har vi vært fødselshjelpere for 
to aktiviteter: 
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HIF har tatt ansvar for bankkonto og regnskap for Femårsklubben som har startet, og vi var 
med på å dra i gang yoga-klasser på Haugerud; først prøvetimer og siden en kursserie som 
gikk høsten 2016. Femårsklubben drives videre av frivillige, med vår støtte, mens yogatimene 
nå drives i egen regi av instruktøren Anna Søderstam. 
 
Opplæring av ungdom 
Klubben og nærmiljøet har et stort behov for å rekruttere, lære opp og engasjere ungdom som 
ledere, både som ledere i organiserte aktiviteter og som uformelle opinionsledere. Dette er en 
av de store forskjellene på Furuset og Trosterud/Haugerud. Vi har nær kontakt med Furuset 
IF, vi har fått kopiere deres ideer, og vi har fått trekke på deres erfaringer. Vi ser at mye av 
nøkkelen til Furuset IFs mange flotte aktiviteter er at de har en base av unge, engasjerte og 
skolerte ledere fra Alnaskolen å trekke på. Vi har derfor studert Alnaskolen som modell, og i 
2016 har vi hatt en lokal deltaker på skolen. I tillegg har vi timebetalt en voksen leder fra 
klubben, Martin Keul, som har fulgt vår deltaker gjennom skoleåret med sikte på å trekke ut 
erfaringer som klubben kan bruke. 
 
Parallelt med deltakelsen på Alnaskolen har vi hatt en tett dialog med Oslo idrettskrets om 
mange saker, inkludert spørsmålet om opplæringstilbud for ungdomsledere. OIK har 
Haugerud IF som en av sine prioriterte klubber for klubbutvikling og har veldig velvillige på 
alle måter. Vi fikk i løpet av året avklart at de stiller opp for HIF om vi velger en løsning med 
en lokal kursserie i tilfelle vi ikke finner Alnaskolen som et egnet alternativ for vårt behov.  
 
Utprøving av Ferieåpen hall 
Åpen hall på lørdagskvelder har gjennom mange år vært et viktig møtested for ungdom på et 
tidspunkt da det ikke er så mange andre aktiviteter å velge mellom. Vi har sett at for mange 
unge er situasjonen den samme i skoleferiene. De unge har mye ledig tid, men lite 
aktivitetstilbud, selv om en del av idrettsgruppene trener som vanlig også i skoleferiene. Ut 
fra de positive erfaringene med Ferieåpen hall i vinterferien 2015 søkte vi om penger til å 
gjennomføre nye runder i høstferien 2016 og vinterferien 2017. Dette fikk vi 
frivillighetsmidler til fra Bydel Alna. I desember 2016 fikk vi også betydelig støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB slik at vi kan kjøre Ferieåpen hall i alle feriene i 2017.  
 
I Ferieåpen hall har vi brukt om lag samme i Åpen hall: Fritt valg av aktiviteter og 
egenaktivisering, kombinerte med noen organiserte tilbud. Vi har også brukt de unge lederne 
fra Åpen hall, dvs. ledere som har bred erfaring med driften av denne typen tilbud. Martin 
Keul har vært prosjektleder. 
 
Tilbud til innvandrerkvinner og jenter 
Vi har videreført tilbudene som i sin tid ble startet opp gjennom «Flere på banen»-prosjektet. 
Dette er aktiviteter som spesielt sikter mot å nå ut til kvinner og jenter med 
innvandrerbakgrunn. Svømming på søndager på Haukåsen skole ble kjørt hele året, utenom 
skoleferiene, og med god oppslutning. Leder: Uzma Khan. Dette tilbudet dekker et klart 
behov. 
 
Dansetilbudet i Haugerudhallen ble utvidet med flere timer og flere målgrupper. Zumba og 
Bollywood ble kjørt hver uke på tredje året og med Laila Svendsen som instruktør og 
prosjektansvarlig. God oppslutning på alle kveldene, og dette har gitt mange nye medlemmer 
til klubben. På mandager har vi hatt et nytt tilbud om dans for barn, hovedsakelig jenter, med 
Amra Jukovic som instruktør og Mai-Britt Andersen som prosjektansvarlig. På tirsdager er 
det dans for ungdom med Alyanna og Mimmi fra Trosterudklubben som dyktige instruktører. 
Renate Iselin Lund er prosjektleder 
 
På slutten av 2016 ble det etablert kontakt med Bydelsmødrene i Alna, og et samarbeid med 
dem og Stolte Jenter vil nærmere definert på begynnelsen av 2017.’ 
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Bruktmarked 
I samarbeid med Boost Haugerud gjennomførte klubben to bruktmarkeder i 2016; ett 9. – 10. 
april og ett 29. – 30. oktober. Det er Anita Myhre som er ildsjel og organisator for disse 
markedene, sammen med en gruppe av gode medhjelpere. Et par fotballag tar ansvar for 
kiosken. Vi får låne samlingssalen på ungdomsskolen, og bruktmarkedene samler mye folk.   
 

Haugerud IF har et stort nettverk av gode venner og samarbeidspartnere som hjelper oss til å 
lykkes med gjennomføring av planene våre. Dette omfatter blant annet: 

 Bydel Alna, som vi også har en formell samarbeidsavtale med. 

 Områdeløftet Trosterud/Haugerud (i regi av Bydel Alna), der HIF sitter i styringsgruppa. 

 Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud, som samler alle foreninger og borettslag i 
området. HIF har lederen for styringsgruppa. 

 Trosterudklubben, som vi nå gjennomfører fellesaktiviteter med. 

 Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Alna, som spesielt støtter klubbenes arbeid med 
anleggsutvikling. 

 Oslo idrettskrets, som betrakter Haugerud IF som en satsingsklubb som de følger opp 
tett. 

 Bymiljøetaten i Oslo kommune, som vi samarbeider med om drift av Haugerudhallen og 
idrettsparken, inkludert kunstgressbanen. 

 Naboklubbene Furuset IF og Lindeberg SK, der vi der siste året har utviklet et nært og 
omfattende samarbeid spesielt med Furuset. 

 
Gruppene i klubben har i tillegg samarbeid med idrettens organer på sine særområder 
(forbund, særkretser, andre klubber osv). 
 

Aktiviteten i Haugerud IF er i all hovedsak drevet av frivillig innsats. Noen trenere og 
instruktører mottar mindre honorarer, det samme gjør noen medhjelpere i gruppene og 
under hovedstyret samt medlemmene i AU. Klubben har ingen ansatte til å drive 
administrasjonen, så dette arbeidet blir utført av Arbeidsutvalget med medhjelpere. 
 
Regnskapsbyrået Eksakt er vår samarbeidspartner på lønnsadministrasjon for å gjøre 
rutinene rundt utbetaling av honorarer enklere og mer effektive. Dette fungerer nå meget 
godt og gjør at vi har full kontroll på alt med skatt, arbeidsgiveravgift og rapportering til 
offentlige myndigheter. 
 
Veksten i aktivitet de siste årene har aktualisert spørsmålet om hvordan 
organisasjonsapparatet i klubben kan bli styrket. Det trengs en struktur som er sterk nok til å 
kunne bære økt aktivitet, både på styrenivå og administrativt. Vi har planlagt for vekst i både 
medlemmer og aktivitet, og klubben skal spille en aktiv rolle i Områdeløftet og 
lokalsamfunnsutvikling.  
 
Klubbens årsmøte ble gjennomført etter plan og vedtekter den 10. mars 2016, og med bra 
oppmøte.  Møtet vedtok en revidert lov for Haugerud IF, bygd på den nyeste lovmalen som 
Norges Idrettsforbund har laget. Videre ble det vedtatt et verdidokument, Utviklingsplan 
2016-2020 og Organisasjonsplan. 
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Hovedstyret, som utgjøres av Arbeidsutvalget og gruppelederne, har etter årsmøtet i mars 
bestått av: 
 
Arbeidsutvalg:  
Leder     Dag Endal  
Nestleder    Thomas Dahl 
Sekretær    Eva Bakke 
Økonomileder   Trond Dahl 
Medlem   Eva Theodorsen 
 
Gruppeledere: 
Badminton   Øystein Wiborg 
Cricket    Rasab Shazad Ahmad  
Fotball    Dag Endal 
Håndball   Eva Bakke 
Innebandy    Fred Ihle  
Orientering   Unni Drage  
Sjakk    Mads Aanerud 
Tennis    Andrew Bolseth 
Trim     Odd Arne Erikstad  
 
Det er avholdt fem hovedstyremøter i perioden. I tillegg er det avholdt møter direkte med 
gruppestyrer når gruppene har hatt behov for ekstra støtte fra hovedstyret. Dette har fungert 
bra. Arbeidsutvalget har avholdt to møter. Det meste av styre- og AU-virksomheten foregår 
utenom møtene, gjennom uformelle samtaler, telefon, e-post og sms.  
 
Øvrige verv og medspillere i klubben: 
Regnskapsførsel  Trond Dahl 
Revisor   Lasse Bjørndahl 
Kartotekfører   Marianne Falck 
Haugerudbanen   Fotballstyret v/Bernt Holøien 
Haugerudhallen  Knut Sælid 
Drift av klubbhuset  Knut Sælid 
Utleie/stell av klubbhuset Mona Hegglund 
Valgkomiteen   Erland Vestby, Knut Sælid, Terje Hasle 
Snømåking/vedlikehold av 
vei til klubbhuset  Bjørn Gunnestad 
ISU- representant   Erland Vestby 
 
Erland Vestby har vært en aktiv bidragsyter i ISU på vegne av Haugerud IF. Dette er et viktig 
forum for å holde klubben informert om idrettspolitiske saker og en mulighet for å påvirke 
slike saker. 
 
Dag Endal er Haugerud IFs representant og leder i Styringsgruppa for Samarbeidsrådet 
Trosterud/Haugerud og også medlem av Bydel Alnas styringsgruppe for Områdeløftet. 
 
Medlemsregister 
Marianne Falck har ansvar for Medlemsnett og håndterer det på en meget tilfredsstillende 
måte. Alle gruppene bruker nå Medlemsnett som medlemsregister. Klubben hadde i 2016 en 
medlemskontingent på 300 kroner. Inntekten av dette tilfaller klubben i sin helhet. 
Gruppene bestemmer sine egne trenings- og deltakeravgifter, og dette er inntekter som helt 
og holdent går til gruppenes drift.  
 
Klubbhuset 
Huset blir mye brukt til møter og arrangementer for våre egne spillere og ledere, og bruken 
har vært økende utover i 2016. I tillegg leier vi ut til møter og festligheter for enkeltpersoner 
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og grupper i lokalmiljøet, hovedsakelig i helgene. Det er denne utleien som finansierer driften 
av huset slik at våre egne grupper kan bruke lokalene gratis. Mona Heggelund er 
hovedansvarlig for utleie, vask og daglig vedlikehold. Driften av huset styres gjennom en 
nettbasert kalender. 
Vi tok i 2016 enda et steg i oppgradering av klubbhuset ved at det store lokalet i 1.etasje ble 
pusset opp fullstendig, sammen med deler av entreen. Det er ikke blitt gjort noe med lokalet 
siden huset ble bygd, så vi er godt fornøyd med at det mest brukte rommet i huset nå er i 
tipp-topp stand. Det ble også kjøpt inn nye bord, slik at det nå bare stolene som ikke er 
fornyet. 
Det ble våren 2016 gjennomført en ryddedugnad i kjelleren og på kontoret. Vi har påbegynt 
en diskusjon om nytt og mer moderne låsesystem i klubbhuset. 
 

Hovedstyrets regnskap gikk i 2016 med et lite underskudd på 12.398 kroner med en 
omsetning på 1.380.643 kroner. Driftsresultatet var ca. 37.000 svakere enn budsjettet. Vi 
hadde i 2016 to vesentlige avvik fra budsjettet: En investering i nye hjemmesider på ca. 
115.000 kroner og overføring av 70.000 til gruppene av momskompensasjonen. Dette betyr 
at den ordinære, budsjetterte driften gikk rundt 150.000 kroner bedre enn budsjettert. 
 
Totalregnskapet for klubben, inkludert alle grupper og prosjekter, viser en samlet inntekt i 
2016 på kr. 4.459.288 og samlede utgifter på kr. 4.298.652. Driften i klubben som helhet gikk 
dermed et overskudd på rundt 160.000 kroner i året som var. 
Den samlede egenkapitalen er på 1.496.680, og klubben har en kontantbeholdning på vel 1,5 
millioner kroner.  
Forskjellen på gruppene er stor, fra Badminton og Fotball som har en omsetning på rundt 
800.000 kroner hver og ned til de minste med omsetning på noen titusener. 
Økonomien i klubben må betegnes som kontrollert og god. 
 
Styret vil rette en stor takk til alle gode medspillere, innad i klubben og i 
nærmiljøet, som har bidratt til at Haugerud IF gjorde seg fortjent til den flotte 
utmerkelsen «Årets idrettslag i Oslo 2016». 
 
 

Oslo, 26. mars  2017 
Haugerud IF Hovedstyret 

 
 
 

Dag Endal, styreleder 
 
 
 
Thomas Dahl, nestleder      Eva Bakke, sekretær  
 
 
 
Trond Dahl, økonomileder      Eva Theodorsen, AU-medlem 
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