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Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 2016-2020 

Aktiviteter i 2018 – forslag til årsmøtet 2018 

 
Overordnet mål for femårsperioden: 
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 Tiltak  2018 Ansvar Frist Ressurser Status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvide spekteret 
av aktiviteter og 
grupper i 
klubben. 
 
Status grupper (nye 
i kursiv): 

 Håndball 

 Fotball 

 Innebandy 

 Trim  

 Tennis 

 Badminton 

 Orientering 

 Cricket 

 Sjakk 

Pilotprosjekt med All-
idrett for 2. og 3. kl 
ved Trosterud AKS, 
første halvår. 
Åpent med høst-
semesteret? 

Prosjektleder 
Gruppene 

 Penger fra Spb-
stiftelsen DNB 
2017 

 

Aktivitetstilbud for 
innvandrerkvinner, 
samarbeidsavtale 
signert med 
Bydelsmødrene; 
aktivitet? 

Samarbeid med 
Bydelsmødrene 

   

Aktivitetstilbud for 
jenter med 
minoritetsbakgrunn: 
Trim for jenter i gang 
på søndager i hallen 

Samarbeid med Stolte 
Jenter og 
Bydelsmødrene 
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 Capoeira 

 Dans 

 Taekwondo 
 

Mekkedager sykkel 
Aktivitetsdager 
Denne egen 
sykkelgruppe i HIF 

Jon-Terje Bekken  Fått Frivillighets-
midler fra BAL 

 

Ferieåpen hall i  
skoleferier i 2018: 
Vinter, påske, høst og 
jul 

Martin Keul 
Unge ledere 

 Midler fra BAL og 
Spbstiftelsen DNB 

 

Styrke driften av 
Åpen hall; liste over 
aktiviteter laget. 
 
Kurs for lederne i 
gatemegling 

Mai-Britt/Espen? 
Unge ledere 

 Midler fra OIK og 
ekstramidler fra 
Bydel Alna 
 
 
 
Midler fra BAL 

 

Oppstart av 
taekwondo; for 
ungdom på våren, 
barn på høsten 

Oslo Øst Taekwondo-
klubb 
 

   

 Oppstart og drift av 
møteplass på 
Haugerud senter 

Bydel Alna, 
Trosterudklubben, 
HIF og Områdeløftet 
mfl. 

 Finansiert av BAL 
og prosjektmidler 

 

 Oppstart og drift av 
gatekontakter på T/H 

Bydel Alna, 
Trosterudklubben, 
HIF og Områdeløftet 
mfl. 

 Finansiert av BAL 
og prosjektmidler 

 

 Drift av dansetilbud 
på Haugerud; for 
barn, ungdom og 
voksne 

Prosjektleder Laila 
Svendsen 
Stab av instruktører 

 Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 
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 Innmelding i Norges 
Danseforbund 

Årsmøtet 2018; vedtak    

 Spredning av 
klubbens verdi-
grunnlag internt: 
Verdibrosjyre 
Spredning av filmene 
Filmprosjekt med 
ungdom 

Hovedstyret 
Alle gruppene 

 Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

 Økonomisk støtte til 
barn fra lavinntekts-
familier 

Hovedstyret og 
gruppene 

 Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

 Starte sjakktilbud for 
voksne 

Sjakkgruppa  Sjakkgruppa  

 Prosjekt: Skaffe mer 
treningstid i H-hallen 

Innebandy? 
Håndball? 

April 2018 Samarbeid med 
OIK 

 

 Innmelding av HIF i 
Kampsportforbundet 

Capoeira    

Badminton:  
I dag har gruppa 
organisert 
trening for 
senior, 
badmintonskole 
samt 3 partier 
for ungdom. I 
tillegg noe 
styrketrening.  
 
Ønsker å 
forbedre dette 
tilbudet 

Vurdere løpende 
tilbudet til 
satsingsgruppa  

Sportslig utvalg / 
hovedtrener 

Løpende   

Tilby parti med 
teknisk trening for 
mosjonister og 
nybegynnere voksne 

Sportslig utvalg / Lars 
Eirik 

30/1 Ble gjennomført i 
sesongen 2016/17. 

Gjør det 
også nå på 
våren 2018 

Foreldrekurs 
badminton spesielt 
for foresatte til 
nybegynnere 

Sportslig utvalg / 
hovedtrener 

15/2 Planlegges inn 
påske 2018 

 

Internt trenerkurs for 
aktuelle ungdommer. 
Nødvendig med flere 

Hovedtrener 15/2 Flere ungdommer 
deltar som 
hjelpetrenere etter 

Selve kurset 
utgår. Tas 
opp igjen 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ytterligere. Dette 
vil ha positiv 
virkning for 
rekruttering og 
for å beholde 
medlemmer. 

trenere for å vokse. en rotasjonsliste. 
Intet eget kurs er 
nå planlagt.  

dersom det 
er interesse 
og behov.  

Samarbeid tennis og 
capoeira? 

Lars Eirik 1/3 Intet spesielt 
samarbeid ble 
etablert 

 

Basistrening i regi 
HIF? 

  Har ikke blitt 
iverksatt. Mulig 
bør tas opp igjen.  

 

Øke 
medlemstallet til 
1.200 ved 
utgangen av 
2020 
 
01.12.2015: 745 
31.12.2016: 885 
31.12.2017: 1060 
(pluss sjakk/allidr?) 

     
Verving gjennom 
oppstart av nye 
aktiviteter 

 Hele 
perioden 

 Cricket, 
dans, 
innebandy, 
fotball… 

Systematisk verving 
av støttemedlemmer 
(inkl. trenere, foreldre 
osv) 

Alle gruppestyrene Hele 
perioden 

 Bare delvis 
gjennomført 

 Sørge for å registrere 
medlemmer i alle 
aktiviteter klubben 
har 

Gruppene/prosjektene Hele 
perioden 

 OK? 

 Sjakk-foreldre og 
voksne spillere inn 
som medlemmer 

Sjakkgruppa    

 Vervekampanje til 
capoeira 

Ove/Marit  Gratis 2 x åpen 
kveld 

 Ranselpost om 
capoeira 

Ove/Marit 15.02  1.000 eks til 
barne- og u-
skoler i 
området 

 Besøke barnetrimmen Ove/Marit 01.05 Gratis Planlagt all-
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idrett Haug 
og Ellings-
rud skoler. 
Fysisk på H. 
u-skole. 

 Opptre med 
oppvisning på lokale 
arrangementer 

Ove/Marit 01.07 Gratis Stilte på 
Gatefesten 

 Verve cricket-
medlemmer gjennom 
nye aktivitetstilbud 

Naeem, Rasab, Qaiser Hele året   

Badminton:  
• Stabilt 200 

medlemmer 
• 50% 

aldersbestemt 
• 2/3 «aktive» 

seniorer 
• 1/3 mosjonister 
• 120 av 200 skal 

oppnå 4 
aktiviteter pr 
sesong 

 

Benytte ranselpost 
aktivt til skoler i vårt 
område ( i år f.eks. 
2500 til 10 skoler) 

Styret / Torstein Hver høst Også høsten 2017, 
men litt mer 
målrettet enn i  
2016.  

Kom opp i 
ca 200 
medlemmer 
31.12.2016. 
Økt til 214 
pr 
31.12.2017 

Delta på felles-
arrangementer i regi 
av HIF og andre (i år 
gatefest og 
ungdomsarr i 
Ekeberghallen) 

Øystein  Vært på de 
mulighetene som 
er kommet opp.  

Ingen 
spesielle 
tiltak nå. 

Videreutvikle 
kontakter ved 
skoler/FAU i vårt 
område 

Usikkert. Trolig bør i 
HIF regi 

 Shuttletime Ikke gjort 
noe her. 
Vurderer 
shuttletime 

Fortsette  å satse på 
badmintonskolen, 
høste av årets gode 
erfaringer 

Torstein + 
trenerteamet 

Medio juni Badmintonskolen 
fortsatte høsten 
2017, nå også fra 
kl 16.   

Vurderer 
mer 
målrettede 
tiltak neste 
sesong. 
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Fotballens mål 
2017: 
100 nye medl. 
2018: 
Holde på 350+  
 
Status  
1.1.2016: 253 
1.1.2017: 314 
1.1.2018: 366 
 

Nytt 2012-lag (20) Dag September   
Nytt J2009 (15)     
Treningsdresser til 
alle trenere og ledere 

    

HIF-jakker til alle 
spillere 

    

 Sportslige mål 
Badminton 
 
Utdrag av nære 
mål 
• Ha blant Norges 

beste spillere i 
alle klasser fra 
U13 til senior. 

• Minst en spiller i 
topp 5. Både 
herre og dame. 

• Minst 5 blandt 
topp 30 

• Minst  en spiller i 
respektive 
landslag  

• Alltid ha U13 og 
U15 lag i 
landsfinalen  

• Stabilt antall lag i 
seriespillet 

Tilby organisert 
trening  av god 
kvalitet 4-5 ganger i 
uken for de som 
satser 

Hovedtrener / 
sportslig utvalg 

Løpende  Iverksatt 

Skape tilstrekkelig 
foreldre-engasjement 
rundt de ulike 
årsklasser. Dette er 
helt nødvendig for å 
holde på spillerne 
utover U15. 

  Ingen spesielle nye 
tiltak er iverksatt.  

 

Skape store nok 
U13/U15 grupper slik 
at det blir lettere for 
spillerne å fortsette. 
Arrangere turer / 
sosiale opplegg for å 
styrke gruppene 

  Det arrangeres 
noen turer for de 
viderekomne, i år 
en til turnering i 
Sverige og en til 
Danmark.  

 

Aktivt 
rekrutteringsarbeide 
hver høst for å få inn 

Styret ved start av 
hvert år 

1/6  Vurderer å 
gå bredt ut 
høst 2018. 
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mellom 8 og 11. 
Skal som 
minimum ha lag i 
alle serier.  

Rykke opp i 
eliteserien. 

nye grupper med 
spillere.  

 Sportslig 
utvikling 
fotballgruppa 

Samarbeidsprosjekt 
med Vålerenga for 
spillerutvikling 

Fotballstyret    

Engaland: Fotball-
jippo på Haugerud 
sammen med VIF 

Fotballstyret    

Jenteprosjekt     

 

Høyere standard 
på anleggene vi 
har og åpning av 
nye arenaer i 
idrettsparken 

Bygge en ”møteplass” 
i tilknytning til 
Haugerudhallen og 
drifte denne sammen 
med Bydelen og 
fritidsklubben 

Bydel Alna, 
Undervsningsbygg og 
Haugerud IF 

Ubestemt, 
avhengig av 
planer for 
nye hall 

Egen 
finansieringspakke 
i samarbeid med 
Bydelen 

På vent, like 
aktuell. Blitt 
akutt mer 
aktuell på 
slutten av 
2017. 

 Nytt samfunnshus og 
flerbrukshall på 
Haugerud 
 
Prosess pågår med 
Planprogrammet 

Arbeidsutvalget Hele 2018  Vi er i 
prosess, 
lovende 
signaler. 
Jobbet mye 
med dette i 
2017, 
kampanje 
startet i 
desember. 

Badminton Støtte aktivt HIFs 
arbeide med bedring 
av og vedlikehold av 
fasilitetene i 

Leder Ved behov / 
løpende 

 Gitt innspill 
i det 
pågående 
arbeid med 
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Haugerudhallen når 
det gjelder 
badminton.  

områdeplan 
og ny hall 

Spille inn 
badmintonorienterte 
krav til ny hall og gi 
faglige råd i en mer 
detaljert 
planleggings-prosess 
(her har vi god hjelp i 
NBFs anleggsutvalg) 

Leder Ved behov Ikke vært aktuelt 
med badminton-
spesifikke ting 
enda.  

 

Fotballens mål 
2018: 
Utvide 
kapasiteten på 
treningsbaner 
 

Drifte kiosk ved 
Haugerudbanen 

Anita   Fullført. 

Sette i stand to 
treningsbaner ved 
Haukåsen skole. 

Styret   En av 
banene ok, 
ikke overtatt 
driftsansvar 

Bygge om Bua Styret   Påbegynt, 
blir klart 
tidlig i 2018 

Profilering med skilt 
på banen 

Dag   Nei 

Vester og jakker til 
frivillige 

Bernt/Toril   OK 

 
Cricket mål 
2018: 
Jobbe med HIF, 
kommunen, 
staten og Oslo 
Idrettskrets for å 
godkjenne 
Norges første 

     
Egen innendørshall i 
arenaer som bygges på 
Haugerud. Hvis målet 
oppnås, trenger vi ikke 
utendørs treningsnett. 
Hallen skal brukes av 
skoler i skoletiden. 
Etter skoletid skal 

HIF, Oslo Idrettskrets, 
Oslo kommune, 
staten, osv. 
 
Naeem og Rasab: 
Begge har ansvar for å 
delta på møter under 
plan og bygging etc.  

2020 Oslo kommune, 
staten og Oslo 
Idrettskrets skal 
dekke kostnader 
for å bygge hallen 
og innendørs 
treningsmaterialet 
f.eks. treningsnett, 
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innendørs 
cricket 
treningshall 
basert etter 
internasjonale 
retningslinjer. 
 

hallen være forbeholdt 
til Haugerud cricket-
gruppe.  
 
 

Begge skal hjelpe med 
bestilling av 
treningsmaterialet. 

trenings maskiner 
osv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaffe, lære opp 
og følge opp flere 
frivillige 
medhjelpere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lederkurs for 
ungdom, pilot vår 
2018, nytt kurs på 
høsten 

Haugerud skole, HIF 
og Oslo idrettskrets 

 Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

Lederkurs for eldre 
ungdom? 

HIF, OIK og 
Alnaskolen? 

 Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

Tettere oppfølging av 
foreldre til nye 
spillere på 
badmintonskolen for 
å rekruttere de til 
styre/utvalg- og 
dugnadsarbeid 

Badminton  God oppfølging av 
nye foreldre. Greit 
bidrag med 
dugnader, men 
ikke i styret så 
langt.  

Fulgt opp de 
nye med at 
det nesten 
alltid er 
voksen i 
hallen under 
treningen. 
Mye eposter 
og info på 
FB. Info på 
felles 
samlinger.   

Foreldrekurs for å 
lære grunnleggende 
badminton 

Badminton  Ikke gjennomført 
enda. Er diskutert.  

Planlegges 
innen påske 
2018 

Vurdere tiltak for å 
rekruttere voksne 
spillere 

Badminton  Har jevnt tilsig av 
voksne nå. 
Webside, FB og at 

Ingen nye 
tiltak. De 
voksne 
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(aktive/mosjonister) 
til oppgaver i gruppa.  

vi er blitt bedre 
kjent hjelper.  

kommer 
jevnt og 
trutt.  

Fotball: Skaffe 
deltakere til kretsen 
trenerkurs 

Ingve   OK 

Fotball: Deltakere på 
rekruttdommer-kurs i 
kretsen 

Dag   OK 

Skriftlige avtaler med 
alle trenere og 
lagledere 

Styret   Nei, 
påbegynt 

 Politiattester på plass 
for alle 

Anita/Eva B   Nei 

 
 
Flere i 
lokalsamfunnet 
skal kjenne til 
klubben og 
tilbudene våre 

     
Kurs i PR med 
Facebook 

   Nei 

Minst én utgave årlig 
av HIF-Nytt 

Redaksjonsgruppe 
Dag 

 Samarbeidsavtalen 
eller 
sponsormidler 

Nei 

Profilklær HIF; lage 
vanlig brukstøy til 
salg 

Nike/Torshov og 
Hovedstyret 

 Selges til 
medlemmene 

Påbegynt 

Oppfølging av Akers 
Avis 
Opplæring/tips til 
gruppene 

Hovedstyret 
Gruppene 

   

PR-kurs for gruppene Dag og 
ressurspersoner i 
gruppene 

 Gratis/billig  

 Oppfriskingkurs i 
bruk av 

Idium og Dag    
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hjemmesidene for alle 
gruppene 
Oppgradering/for-
nyelse av 
hjemmesidene 

Dag – pluss 
ressurspersoner? 
Gruppene 

   

Filmprosjekt med 
ungdom 

Hovedstyret  Finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

Skilting av anleggene 
* tennisbaner 
* fotballbanen 
* hallen 

 
Tennisgruppa 
Fotballgruppa 
Knut/AU 

  
Tennisgruppa 
Fotballgruppa 
Driftskontoen 

Nei, bare 
diskutert. 

Videreføre godt 
samarbeid med 
sportsredaksjonen i 
Akers avis 

Badminton    

Forbedre websiden 
slik at det blir enda 
enklere å finne frem 
til relevant info for 
potensielle 
medlemmer 

Badminton  
Ragnhild 

½ 
 

  

 Annonsere alle 
turneringer i «Hva 
skjer på 
Haugerud/Trosterud» 
og vurdere om flere 
aktiviteter skal legges 
ut der.  

Badminton  
Turneringsleder / 
Oppmann 

Løpende   
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 Vervetiltak som 
ranselpost til alle 
skoler i områder. 

Badminton  
Styret 

Hver høst   

HIF skal gjøre 
Haugerud/ 
Trosterud til et 
bedre og mer 
levende 
lokalsamfunn 
 

     
Gjennomføre årlige 
aktivitetsdager 
sammen med andre 
organisasjoner i 
nærmiljøet 

Hovedstyret og 
gruppene 
Samarbeidsrådet TH 

1. og 2. sept 
2018 

 T/H-dagene 

Delta aktivt  i 
Områdeløftet og 
gjennomføre tiltak på 
vårt felt. 

Hovedstyret/Dag 2016-2020  Ja, vi er tett 
innpå 
Område-
løftet 

Være en aktiv 
deltaker i 
Samarbeidsrådet 
Trosterud/ 
Haugerud 

Hovedstyret/Dag 2016-2020  Ja, Dag er 
leder for 
Rådet 

Fornye samarbeids-
avtale, år 2, med BAL 

Hovedstyret/Dag   OK, god 
avtale. 
450.000 
kroner. 

Stilling som prosjekt-
utvikler i 20% hele 
året 

Hovedstyret 
Dag Endal 

 Del-finansiert av 
Samarbeids-
avtalen med BAL 
og Områdeløftet 

 

 

Skaffe større 
inntekter til 
aktiviteten og 
styrke den 
administrative 

Verve flere som gir 
Grasrotandelen sin til 
HIF 
* Narvesen/kort 
* Digitalt 

Thomas   Nei 
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kapasiteten 
 

Skaffe sponsorer til 
klubben. (Bedrifter i 
området) 

Sponsorgruppe?   Nei 

Evaluere nytt 
regnskapssystem og 
kjøre nytt kurs 

    

Søke om 
prosjektmidler 

    

Gode sportslige 
resultater, god 
dekning i Akers avis 
og arrangementer 
med høyt sportslig 
nivå kan bidra til å 
gjøre sponsorer 
interessert. 

Badminton 
Leder 
 

Løpende   

«Gjennopplive» 
økonomisk utvalg i 
gruppa med personer 
som kan skrive 
prosjektsøknader, 
støtte HIFs arbeid og 
søke etter sponsorer 
gjennom medlemmer 
som har kontakter.  

Badminton 
Styret  

¼ Her er vi dårligst i 
klassen bortsett 
fra for eliteserie 
laget hvor vi fikk 
inn ekstra bidrag 
på kr 40.000 

 

 Arrangere flere 
turneringer som gir 
inntekter. I år har vi 
økt til 4 turneringer i 
sesongen. Det er 
trolig nær max.  

Badminton 
Styret ved planlegging 
hvert år.  
 

Løpende Vi er på max og 
kan ikke øke 
utover  4.  
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Storstilt 
markering av at 
Haugerud IF har 
drevet lokalt 
kulturarbeid i 50 
år 

Fastsette 16. 
november (mandag?) 
2020 som 
jubileumsdatoen 

Hovedstyret Desember 
2018 

Oppnevne 
forberedende 
jubileumskomité 

Hovedstyret Desember 
2018 

  

Samle inn materiale 
om klubbens historie 
(trykksaker, 
intervjuer etc) 

Knut Sælid    

     
 

 

 

 


