
 

Mens 2016 ble et helt ekstraordinært driftsår for klubben og for fotballgruppa, var 2017 mer 
preget av ordinær drift. Det er likevel noen fakta som stikker seg ut når årsmelding for 2017 
skal skrives. Vi hadde betydelig vekst i medlemstall også i 2017; en økning på 16 prosent fra 
året før og endte opp med 366 betalende medlemmer ved utgangen av året. 
 
Videre hadde vi flere lag i seriespill enn på lenge, inkludert et juniorlag, og fotballgruppa fikk 
god profilering innad og utad gjennom filmen om familien Myhre som ble publisert i slutten 
av november. 
 

Årsmøtet 2017 i Fotballgruppa ble holdt den 23. mars på HIFs klubbhus. I tillegg til de 
vanlige årsmøtesakene hadde vi en orientering om klubbens utviklingsplan 2016-2020. 
  

Arbeidet i styret og Fotballgruppa har også i 2017 vært en kombinasjon av drift av 
eksisterende aktiviteter, oppstart av nye fotballag med påfølgende medlemsvekst, samt 
oppfølging av alt rundt Haugerudbanen. Fotballstyret består av seks personer, og all 
administrasjon av fotballaktiviteten skjer gjennom frivillig innsats fra styret. Det er stort 
behov for flere frivillige til å dele på praktiske og organisatoriske oppgaver. Det er viktig å 
rekruttere flere voksne som kan ta oppgaver, gjerne folk som i utgangspunktet ikke er spesielt 
fotballkyndige.  
 
Fotballgruppa bidro i 2017 vesentlig til klubbens utviklingsplan 2016-2020, spesielt til en 
økning i klubben medlemstall på rundt 20 prosent slik at klubbens samlede medlemstall ved 
slutten av året ble på 1.060. Høsten 2017 brukte fotballstyret på en FairPlay- og verdiprosess 
som fortsetter inn i 2018. 

I 2017-sesongen hadde Haugerud IF til sammen 19 lag i fotballkretsens serier. Dette er flere 
lag i seriespill enn på mange år.  Lagene var fordelt på følgende klasser: A-laget, Menn 44, 
G19, G17, G2002, J2002, G2003, J2003, G2004, J2005, G2005, G2006, G2007, G2008, 
G2009 og G2010. Ett av lagene (G1999) måtte trekkes i løpet av vårsesongen. 
 
Fotballstyret har prioritert å la lagene delta i cup-er og turneringer, både i sommer- og 
vintersesongen. Dette gir kamptrening, og det er miljøskapende for lagene å dra på 
turneringer sammen. Vi stilte med tre lag i to aldersklasser i årets Norway Cup: G2003 (både 
11er og 7er) og J2005. I futsal-serien første halvår stilte vi i disse klassene: G2004 og G2008 
(to lag). Andre halvår har disse spilt futsal: G2007, G2008 (2 lag) og G19. 
 
Det er av stor verdi for klubben at vi nå har hatt tre jentelag med god og stabil drift over flere 
år; J2002, J2003 og J2005. I løpet av våren fikk vi henvendelser fra 2004-jenter som også 
ville spille fotball. Etter noen startvansker kom det nye J04-laget i gang på høsten og har 
siden trent regelmessig med sikte på å spille i serien i 2018. På slutten av året ble det klart at 
vi ikke ville klare å drive J2002-laget videre.  
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Vi fikk i 2017 frivillighetsmidler fra Bydel Alna til gjennomføring av en fotballskole for jenter. 
Vi klarte ikke å realisere dette prosjektet, og pengene er godkjent overført til 2018 og andre 
tiltak for jentelagene våre. 
 
Høsten 2017 startet vi som tidligere år nytt lag for førsteklassinger (barn født i 2011). 
Pågangen av barn som ville være med, startet allerede på våren. Da oppstartsmøtet ble holdt i 
oktober, var det veldig stort frammøte av både barn og foreldre. Vi fikk denne gangen en 
veldig god start på det yngste laget i og med at det umiddelbart meldte seg engasjerte foreldre 
til oppgavene som lagledere og trenere. Laget har hatt mange fine trening på Haukåsen skole. 
 
Vi gjorde i 2017 en ny vri på drift av A-laget. Etter å ha drevet A-laget på siden av den øvrige 
virksomheten et par år, valgte vi å trekke A-laget inn under fotballstyret og fotballgruppa slik 
som de øvrige lagene. Målet var å etablere et lag som kan bli et godt alternativ for 
ungdommene som snart når senioralder, og et lag som kunne rykke opp 2-3 divisjoner 
ganske raskt. Mange av de tidligere seniorspillerne trakk seg etter forrige sesong, så vi måtte 
starte på nytt, og vi fikk inn en lang rekke nye spillere som ble rekruttert av de nye trenerne 
Benjamin Memeti og Benjamin Xhemajli. Vi klarte ikke målene for sesongen; å skape en 
samlet og stabil stall og å rykke opp. Vi tapte opprykkskampen i 8. divisjon på målforskjell. Vi 
hadde også for mange disiplinærsaker til at satsingen kunne kalles vellykket, i tillegg til at 
betalingsviljen hos spillerne var meget lav. Tilfeldighetene ville det slik at vi likevel fikk tilbud 
om en plass i 7. divisjon i 2018, takket være endringer lengre opp i divisjonene.  
 
Haugerudbanden er en gjeng på 25-30 voksne karer som har spilt mosjonsfotball en tid og 
som i 2016 sluttet seg til Haugerud Fotball som en selvdreven enhet. Banden spilte seriespill 
som 7er-lag i klasse Menn40 i 2017. 
 
For første gang på mange år hadde Haugerud Fotball i 2017 et lag i juniorserien. Vi fikk 
betydelig tilgang av spillere til det gamle 2000-laget vårt, og i 2017 delte vi spillergruppa i to 
slik at vi fikk ett lag i G19-serien (junior) og ett i klasse G17. 
 
Det var et stort løft for G2000 da laget klarte å gjennomføre en treningsleir i Barcelona i 
påsken 2017 med til sammen 25 spillere og fem voksne ledere. En betydelig dugnadsinnsats 
bidro til at mange av spillerne fikk treningsleiren for en rimelig deltakeravgift. Avgiften ble 
redusert etter hvor mange dugnadspoeng de enkelte spillerne jobbet inn. 
 
Flere av de yngste lagene har måttet operere med ventelister fordi pågangen av nye barn er 
større enn det vi klarer å håndtere med det trenerapparatet vi har. Det er en stor utfordring å 
rekruttere nye trenere når «kulturen» i et lag først er etablert og uten krav til foreldreinnsats. 
Altfor mange foreldre trekker seg tilbake og involverer seg ikke i driften når deres barn først 
har fått plass på laget. 
 
Klubbens hadde i 2017 altfor mange saker der et av våre lag ble meldt inn til Oslo fotballkrets 
for dårlig oppførsel, totalt seks-sju saker. I noen av sakene måtte vi gi klagerne rett og følge 
opp med instrukser til våre egne trenere og lagledere, mens vi i andre av sakene måtte 
bestride påstandene som ble framsatt om våre lag. Noen klubber ser ut til å være svært raske 
med å sende inn klager på motstandere, mer eller mindre med rette. Vår holdning har vært at 
uoverensstemmelser mellom lagene i kamp, skal tas der og da mellom trenerne, og at 
konflikter avsluttes før lagene skilles etter kampen. 
 
Fotballgruppa har ganske mange treningstimer inne i gymsalen på Lutvann skole, i tillegg til 
et par timer i uka på Haukåsen skole og på Hellerud videregående.  De yngste lagene våre har 
blitt prioritert for trening i gymsal også denne vinteren, men størrelsen på lokalene setter en 
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del grenser for hvilke aktiviteter de kan ha. Flere av lagene foretrekker utetrening hele 
vinteren, så langt det er mulig. 
 
Også i 2017 har fotballgruppa hatt noen få treningstimer på søndagskveldene inne i 
Haugerudhallen gjennom vinteren. Disse timene har blitt delt mellom interesserte lag, og de 
eldste lagene har vært prioritert.  
 
Vi har fortsatt med «gubbefotball» på søndagskveldene i 2017. Dette er mosjonsfotball for 
voksne med godt humør og små ambisjoner. Oppmøtet har variert mer enn tidligere, fra 
rundt seks til 12-14 spillere på treningene. 
 
De fleste lagene har hatt årsavslutninger på klubbhuset med utdeling av diplomer og premier 
for innsatsen.   
 
Ordningen med Ingve Opaker som trenerkoordinator ble videreført i 2017. Dette har vært 
nyttig siden det gir mulighet for tettere oppfølging av enkelttrenere. Trenerkoordinatoren har 
vært en viktig støtte for trenere, spesielt i lag med utfordringer mht. folkeskikk, grensesetting 
og konflikter. 
 
Følgende har vært kretsdommere for Haugerud Fotball i 2016-sesongen: Andreas Todal-
Støback, Mikael Devold og Benjamin Xhemajli. Det ble gjennomført et kurs for 
klubbdommere med deltakere fra klubbens egne spillere i 15-17-årsalderen. Ekstra hyggelig 
var det at vi i 2017 hadde med fire jentespillere på dommerkurset. Deltakere: Arsalan Shaffi, 
Morten Leirvik, Shabir Sajedi, Eline Myhre, Ronahi Algunerhan, Julie Frøvik og Dia Kader. 
Flere av dem som tok kurset, har praktisert som dommere på hjemmekamper for de yngste 
lagene. Disse får et symbolsk honorar på 100 kr. pr. kamp. 
 
Samarbeidsavtalen med Oslo Keeperskole ble videreført i 2017 med et treningsopplegg for 
keepere over 10 kvelder og helgedager på Furusetbanen. Vi samarbeidet med Furuset IF om 
dette kurstilbudet, noe som er en god løsning for begge klubbene. 
 
Eline Myhre og Ronahi Algunerhan deltok på lederkurs for ungdom i regi av Oslo 
Idrettskrets. 
 
Høsten 2017 hadde vi fire trenere som tok alle fire Grasrottrenerkursene i Oslo fotballkrets; 
Benjamin Xhemajli, Marouan Ettayebi, Shabir Sajedi og Mikael Devold Østvold. 
 

Ved utgangen av 2017 hadde fotballgruppa 366 betalende medlemmer, mot 314 medlemmer 
ved forrige årsskifte.  Økningen skyldes delvis tilgang på spillere og delvis at vi nå har lagt 
opp til at alle trenere og lagledere skal være medlemmer i klubben. Fotballstyret mener dette 
er en rimelig ordning i en frivillig organisasjon, og i tillegg betyr det at trenere og ledere er 
omfattet av fotballforsikringen. 
De 366 medlemmene fordelte seg med 306 menn/gutter og 60 kvinner/jenter. 64 var over 20 
år, mens 302 var 19 år og yngre. Det yngste laget vårt er det som blir startet med 
førsteklassinger hver høst; i 2017 for barn født i 2011. 
 
Medlemskontingenten er på 300 kroner for alle medlemmer i Haugerud IF, også 
fotballgruppa. I tillegg betaler alle spillere en fotballavgift som er helt avgjørende for driften 
av fotballgruppa. I 2017 varierte avgiften fra 1.600 kroner for sjuåringene og opp til 2.050 for 
seniorer.  
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Etter et par år med god inngang av kontingent og fotballavgift i 2015 og 2016, måtte vi jobbe 
mer for innbetalingene i 2017. Dette hadde flere årsaker. Vi kom for sent ut med kravene, vi 
startet for sent å purre personlig via trenere og lagledere, og systemet med utdeling av Nike-
utstyr (strømper i 2017) til alle som betaler, fungerte ikke som det skulle. Før sommeren 
startet fotballstyret et intenst arbeid med oppfølging av lag, lagledere og spillere for å få inn 
både kontingent og fotballavgift. Dette arbeidet fortsatt hele høsten og fram mot årsskiftet. 
Innsatsen ga resultater slik at vi når året var omme, kunne registrere samlede innbetalinger 
på om lag samme nivå som de to foregående årene. 
 
Haugerud IF fikk i 2017 midler av Bydel Alna til å kunne dekke treningsavgifter for spillere 
som kommer fra familier med anstrengt økonomi. Det ble i løpet av høsten delt ut stipendier 
til fem-seks spillere i 16-17-årsalderen. Det er helt sikkert flere som kunne ha behov, men 
utfordringen er å definere hvem dette er og innlede en samtale om stipend-ordningen, men 
uten å stigmatisere spillere eller familier. Det er en prioritert sak fra Bydel Alna å gi alle barn 
og unge råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, så det finnes betydelig med penger til å 
dele ut stipendier. 
 
Barn av foreldre som tar på seg verv i Fotballgruppa (lagledere, trenere, styremedlemmer) er 
fritatt fra treningsavgiften, som en kompensasjon for den frivillige innsatsen som foreldrene 
gjør for klubben. Et par trenere har hatt et mindre honorar, når de ikke får godtgjørelse i 
form av fritak for avgift for egne barn på laget. Fotballstyret har i 2017 laget en policy for 
honorering av trenere. Den sier at som utgangspunkt er trener- og lederoppgaver i Haugerud 
Fotball frivillige verv som honoreres med fritak for avgift for egne barn. Dersom det er 
trenere som ikke har egne barn på laget, kan det gis et lite honorar for innsatsen. Når lagene 
kommer i 14-15-årsalderen, er vi åpne for at det kreves andre trenere enn mammaer og 
pappaer og at vi i slike tilfeller må regne med å betale honorarer. 

 
I 2017 har vi hatt følgende lagledere og trenere på våre lister, hele eller deler av året 
(lagledere i kursiv skrift, noen av disse har vært både lagledere og trenere):  
 
Lag Lagledere og trenere i løpet av 2017 
G2011 Sapko Seceragic, Jeton Troni, Ingebrigt Foros 
G2010 Rabia Muneer, Mikael Østvold Devold, Shabir Sajedi, Dan Nordtorp, Zejus 

Eljezi, Adis Lekovic, Abbed Noureddin 
G2009 Muhamed Murat, Tor Erik Kristiansen, Knut Arne Torsnes, Almir Hasic, Espen 

Tømmerbakke, Janis Tsouskas 
G2008 Zejna Selimovic-Cehajic, Thomas  Dahler, Antonio D’Ercole, Ali Ismathi, 

Bekim Gashi, Naeem Faruque  
G2007 Anita Myhre, Rufki Bekiri, Geir Ivar Myhre, Tahir Nawaz 
G2006 Sissil Lea Heggernes, Anette Straith, Njål Gunnar Stokkenes, Frank Vee, Daniel 

Wintherbo Larsen, Dana Amiri, Sigri Hageberget, Gabor Dobos, Tariq Arshad 
J2005 Åshild Andreassen, Antonio D’Ercole, Espen Frøvik,  
G2005 Josianne Dahler, Adis Lekovic, Erik Skaugstad , Subas Thanagopal 
J2004 Anita Myhre, Geir Ivar Myhre  
G2004 Karlo Pettersen, Seare Goitom, Kemal Buljabasic,  
J2003 Anna Johansen, Jasko Garcevic, Bernt Holøien 
G2003 Sigmund Rostad, Tore Hvamstad, Martin Keul 
G2002 Hamza Ghafoor Ahmed, Jerrell Hooker, Kevin Zhou 
J2002 Anita Myhre, Espen Frøvik, Bernt Holøien, Long Le, Geir Ivar Myhre. 
G17 Dag Endal, Zejus Eljezi, Marouan Ettayebi 
G19 Eva Theodorsen, Arvid Evenrud, Frank Vee, Toril Todal-Støback 
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G1999 Sam Mazhabi Fard (laget trukket midt i sesongen) 
A-laget Korab Thaqi, Benjamin Memeti, Benjamin Xhemajli, Uzeir Aslam 
Haugerud-
banden 

Frank Hoen, Bjørn-Erik Strømseng, Petter Karlsson 

Totalt 68 personer med trener- eller lederoppgave i løpet av året  
 
De fleste av lagene har i tillegg til dem som er listet ovenfor, hatt foreldre og søsken som 
ekstra medhjelpere. Men vi er helt avhengige av å kunne mobilisere flere foresatte til 
praktiske oppgaver rundt lagene. Sammenlignet med lag på andre kanter av byen har vi et 
kulturproblem i Groruddalen og i Haugerud Fotball; en altfor stor andel av foreldrene bryr 
seg ikke med å stille opp for barna sine og for klubben, f.eks. ved å møte på foreldremøter, 
kjøre til aktiviteter, bli med som tilskuere og heiagjeng på kamper, hjelpe til ved hjemme- og 
bortekamper osv. 
 
Vi er heldige som tross denne mangelen på frivillighetskultur i nærmiljøet, klarer å få 
frivillige lagledere og trenere som stiller opp for barn og familier, år etter år og mange timer i 
uka. Samtidig er det en kontinuerlig utfordring for fotballstyret hele tida å skaffe nye frivillige 
til å være lagledere og trenere. Hvert år bruker fotballstyret og trenerkoordinator betydelig 
med tid på å finne nye folk og stabilisere driften på lagene våre. I 2017 har dette vært tilfellet 
med kanskje rundt åtte av lagene, om man også tar med nystartede lag som medfører en stor 
innsats fra styret for å få hjulene til å begynne å rulle. Fotballstyrets medlemmer er også 
involvert i driften av mange av lagene som trenere og lagledere. 
 

Før sommeren vedtok styret å gå i gang med en FairPlay- og verdiprosess i fotballgruppa. En 
av årsakene var behovet for å komme ut med det nye verdigrunnlaget som hele Haugerud IF 
har vedtatt. En annen årsak var tilfellene vi hadde av dårlig oppførsel på noen av lagene våre. 
Disse tilfellene understreket behovet for å være tydeligere på klubbkultur og klubbens verdier 
og å snakke mer og oftere om slike ting innad i klubben. 
 
I oktober ble det gjennomført en serie med tre FairPlay- og verdimøter for trenere og 
lagledere. Ambisjonen var å få med alle med verv i fotballgruppa, men i praksis klarte vi bare 
halvparten. På møtene la vi opp til diskusjoner rundt tilfeller og problemer som lagene hadde 
opplevd i 2017 og hvilken standard vi ønsker at Haugerud-lagene skal ha når det gjelder 
holdninger og oppførsel. Det kom fra mange gode synspunkter som fotballstyret har 
behandlet videre. Utvikling av en FairPlay-kontrakt for alle spillere var ett av tiltakene som 
ble bearbeidet videre, og det samme gjaldt innkjøp av utstyr slik at lagene våre ser mer 
enhetlige ut når de er ute og representerer klubben på kamper og turneringer. 
 
Prosessen fortsatte med FairPlay-møter med ledere/trenere for hvert av lagene på nyåret 
2018. 
 

Haugerud IF fikk i 2017 midler til en kampanje for å profilere klubbens nye verdigrunnlag 
gjennom korte filmer med nøkkelpersoner i klubben som hovedpersoner. I samarbeid med 
produksjonsselskapet Felles Film ble det gjort et utvalg av personer som skulle dekke mest 
mulig av bredden i klubben; alder, kjønn, aktivitet, roller i klubben og kulturell bakgrunn. 
Fotballgruppa hadde mange gode kandidater som var foreslått av trenere og lagledere. Det 
ble til slutt slik at en av de fem filmene skulle ha aktiviteten rundt fotballen som hovedtema, 
og ut fra en samlet vurdering ble det familien Myhre som ble fotballens representanter. 
Filmen på cirka tre minutter viser hvordan de seks medlemmene i familien Myhre bidrar til 
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fotballgruppa på alle nivåer; Morten, Martine, Eline, Eivind, Anita og Geir Ivar. Familien er 
for øvrig også aktiv med barnetrimmen, og dette kom også fram i filmen. 
 
De øvrige filmene handlet om capoeira, badminton og cricket, samt en «tavlefilm» der en 
rekke medlemmer i klubben fikk skrive og fortelle hva de forbinder med Haugerud IF. Alle de 
fem filmene ble spredd digitalt via Facebook og YouTube etter en PR-plan. Fem fredager 
etter hverandre, med fredag 3. november som den første, ble det sluppet en ny film. Filmen 
om fotballgruppa og familien Myhre ble lansert 24. november, og den fikk over 7.800 
visninger. Både klubben og hovedpersonene i familien Myhre fikk hyggelige tilbakemeldinger 
fra mange hold. 
 

Utstyrsavtalen som hele Haugerud IF har med Torshov Sport og Nike ble videreført i 2017. 
Fotballgruppa har brukt et betydelig beløp på innkjøp av Nike-utstyr med HIF-profil til lag, 
spillere og trenere. Nike-utstyret er populært blant de unge, det er stilig, og til og med rimelig 
siden vi valgte den billigste produktserien for fotballklubber. Resultatet er at HIFs farger og 
logo er å se i lokalmiljøet hele tida, siden en del av spillerne også liker å gå med HIF-jakker 
og -trøyer som fritidsantrekk. Alle trenere og lagledere får HIF-jakke for å profilere klubben 
og vise at de har en lederrolle i HIF. 
 
Vi har prioritert å få alle lagene over på spillertrøyer fra Nike og erstatte utstyr fra tidligere 
års leverandører. En del av spillertrøyene har for øvrig vært godt brukt og til dels utslitt. I 
2017-sesongen spilte alle lagene med Nike/HIF-trøyer. Noen av lagene våre har valgt å lage 
egne utstyrspakker som spillere/foreldre har betalt i tillegg til fotballavgiften. 
 
Det er laget en egen klubbkolleksjon for Haugerud IF med et utvalg av standardprodukter 
som vi vil prioritere å kjøpe. Avtalen med Nike og Torshov gir klubben 25 prosent rabatt på 
alle innkjøp som vi gjør felles. I tillegg får alle spillerne våre 15 % rabatt på Nike-utstyr hvis 
de bestiller individuelt. I tillegg sier avtalen med Nike at vi får «kick-back» ut fra hva vi har 
kjøpt foregående år; dvs gratisvarer for 20 % av det vi har handlet for.Vi skulle hatt en egen 
web-butikk for HIF under Torshov Sports hjemmesider, men denne har ikke fungert i 2017. 
 
Det har i hele 2017 vært problemer med leveranser av utstyr, og dette har vært tatt opp med 
både Torshov Sport og Nike ved gjentatte anledninger. 
 
Alle lagene får en eller to HIF-bager med det viktigste utstyret de trenger til trening og kamp. 
Disse må regelmessig etterfylles.  
 
Toril Todal-Støback har vært materialforvalter i styret og fotballgruppas hovedkontakt til 
Torshov Sport. 
 

De nye hjemmesidene for hele Haugerud IF ble lansert en av de første dagene i 2017 etter et 
halvt års utvikling av både form og innhold. Klubben valgte å fortsette samarbeidet med 
firmaet Idium som leverandør, men med nytt publiseringsverktøy; WordPress. Dette er den 
mest brukte plattformen nå, og den har den fordelen at det blir drevet kontinuerlig utvikling 
av nye moduler siden det er mange brukere. WordPress er i utgangspunktet et veldig 
anvendelig og sterkt verktøy, men ikke det enkleste å sette seg inn i. 
 
Fotballgruppa og Badmintongruppa, som er de som er de mest aktive brukerne av 
hjemmesidene, valgte å opprette egne sider med egen adresse; www.fotball.haugerudif.no for 
Fotballgruppas del. De øvrige gruppene har undersider under klubbens hovedside. 
 

http://www.fotball.haugerudif.no/
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Utvikling av de nye sidene for Fotballgruppa ble tatt hånd om av Dag Endal, som også er 
hovedbruker for hele klubben. En del innhold ble flyttet over fra de gamle sidene, men det ble 
også produsert en del nytt stoff siden WordPress åpnet for nye muligheter og funksjoner. 
Hjemmesidene brukes til publisering av statisk informasjon om alle sider ved driften av 
fotballgruppa, informasjon som trenere, lagledere, spillere og foreldre kan slå opp i ved 
behov. Det er laget egne snarveier fra forsida for lagledere/trenere, for foresatte og for 
spillere. 
 
Det legges også ut en del nyhetssaker på hjemmesidene, men sidene er primært ikke 
nyhetsorienterte. Facebook har tatt over mer og mer av formidlingen av små og store 
nyheter. 
 
Det ligger egne hjemmesider for alle lagene/aldersklassene våre, men det er varierende hvor 
mye disse blir brukt av lagledere og trenere. Vi har brukt de nye nettsidene som anledning til 
å få flere lag til å legge ut basisinformasjon om seg selv. 
 
På hjemmesidene ligger kalenderen som viser aktiviteten på Haugerudbanen gjennom året. 
Der kan trenere og lagledere sjekke aktiviteten de neste dagene på banen og legge opp sine 
treninger deretter. Denne kalenderen er meget viktig fordi aktiviteten er stor på banen i 
seriesesongen, og det oppstår kollisjoner mellom kamper og treninger mange ganger i uka.   
 
Fotballgruppa har en hel rekke grupper og sider på Facebook, noen offentlige mens andre er 
lukkede. De lukkede gruppene brukes til informasjon innad blant lagledere og trenere, blant 
spillere på de ulike lagene, innad i fotballstyret osv. De åpne sidene bringer informasjon om 
aktiviteten i Haugerud Fotball, som vi har interesse av at andre skal se. 
 
Det er opprettet en egen åpen Facebook-gruppe for Haugerudbanen som vi bruker til 
informasjon i vinterhalvåret. Der legger vi ut bilder og tekst regelmessig for å informere om 
treningsforholdene på banen. 
 
Til å markere spesielle fotballbegivenheter har fotballstyret også brukt Facebook-gruppa 
«Hva skjer på Haugerud/Trosterud», som nå når ut til over 1.600 personer i lokalmiljøet. 
 

Suksessen med Gatefest Trosterud/Haugerud ble gjentatt i 2017 etter at første forsøk ble 
gjort i 2016 med godt resultat. Søndag 3. september var tidspunkt for Gatefesten i 2017. 
Denne gangen var all aktivitet fra frivilligheten i området vårt samlet i hagen på 
Trosterudvillaen og i området rundt villaen. Dette ga bedre oversikt over tilbudene for de 
besøkende og en bedre fellesfølelse for alle som bidro med aktiviteter. Fotballgruppa var en 
av gruppene i Haugerud IF som bidro med aktiviteter, også denne gangen med skuddmåler 
som vi fikk låne av Torshov Sport. Det var godt med besøkende på Gatefesten, og 
arrangementet ble vellykket på alle måter. 

Haugerud Fotball har hatt et godt samarbeid med skolene i nærområdet; Haugerud, 
Trosterud og Lutvann. Alle skolene bidrar med utdeling av informasjon til elevene om 
fotballgruppas aktiviteter.  
 

Kunstgressbanen på Haugerud gir spillerne vår svært gode treningsforhold, i praksis hele 
året gjennom. Alle lag uansett aldersgruppe, får de samme forholdene. Vi hadde også i 2017 
kontrakt med kommunen om driftsansvaret for banen, for sommersesongen og for 
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vintersesongen som startet 1. november. Kontrakten for sommerdrift varer til 2019, mens det 
må gjøres årlige avtaler om vinterdrift. 
 
Siden banen ble rehabilitert med nytt dekke sommeren/høsten 2016, hadde vi ikke tillatelse 
til å ha vinteråpen bane fra november 2016 til april 2017. I denne perioden hadde vi en avtale 
med Furuset Fotball om å trene på Furusetbanen på Stubberudmyra og dele kostnadene til 
snørydding med Furuset og Ellingsrud. Dette ga tilstrekkelig med treningstid til de lagene 
som ville trene vinteren gjennom, men naturligvis en litt mindre praktisk løsning enn å trene 
på egen bane på Haugerud. 
 
Høsten 2017 signerte vi kontrakt med GH Anlegg og Gudbrand Helgeland om snørydding på 
Haugerudbanen fra desember 2017 til april 2018. GH Anlegg har fulgt opp vinterdriften på 
en utmerket måte slik at banen til enhver tid har vært ryddet for snø. Fra kommunens side er 
det nå stilt strengere miljøkrav til snølagring slik at det skal bli lettere å samle opp og 
gjenbruke gummigranulatet som følger med når det ryddes snø. Vi har hatt egne 
oppsamlingsplasser rundt banen der det ble lagt ut fiberduk ved første snøfall. 
 
Det har vist seg at vinteren 2017-2018 skulle bli en svært krevende periode å holde 
vinteråpen bane. Det kom veldig store snømengder, og skifter i temperatur gjorde at matta 
ble hardfrosset ganske tidlig og dermed mindre attraktiv å trene på. Vi gjorde et forsøk med å 
legge på kjemikalier som forebygging, men det var ikke nok til å holde stand mot en streng 
vinter. 
 
Det er en betydelig innsats som blir lagt ned fra fotballstyrets side i drift av Haugerudbanen. 
Særlig gjelder dette for styremedlemmene Bernt Holøien og Geir Ivar Myhre som har 
driftsansvaret for banen. Mange dager i uka har de vært på og rundt banen for å rydde søppel 
og vedlikehold mål, nett, ballfangere osv. Fotballstyret har diskutert andre opplegg for 
søppelrydding. Vi skulle gjerne sett at alle lag og spillere ryddet etter seg, men det har vi ikke 
funnet noen løsning for bortsett fra appeller til trenere og lagledere når det byr seg en 
anledning.  
 
Det er heller ikke alt søppel som fotballagene er ansvarlige for. På dagtid forsøpler elevene 
ved barne- og ungdomsskolen, og i tillegg er det mye søppel som blir tatt av vinden og blåst 
inn på fotballanlegget.  
 
I sommersesongen 2017 var det tettere belegg på banen enn noen gang tidligere. Vi hadde 
dette året flere egne lag enn tidligere, og mange av våre egne lag ønsket mange treningstimer. 
I tillegg ble Rilindja, Tveita, Lindeberg og et par andre lag satt opp med hjemmekamper på 
Haugerudbanen. Dermed ble mye av kveldene belagt med kamper. I praksis var det 11er-
kamper hver hverdag fra kl. 20, og dermed ble det bare tid mellom kl. 17 og 20 som kunne 
fordeles på alle lagene som skulle trene. Mange dager hver uke var det dessuten 5er-, 7er- og 
11-kamper mellom klokka fem og åtte. 
 
Bruken av banen blir styrt av Dag Endal gjennom en nettbasert kalender slik at alle trenere 
kan se når banen er ledig og opptatt. Det er et meget omfattende koordineringsarbeid for å 
unngå kollisjoner og utnytte treningstidene best mulig slik at flest mulig av lagene kan trene 
slik de ønsker. På de mest attraktive tidene har vi hatt både tre og fire lag som har trent 
samtidig. Det går, men er ikke ideelt. Den intense bruken av banen til trening og kamper gjør 
at det blir mindre mulighet for uorganisert fotball-lek. Men vi har som policy at dersom man 
ikke bruker hele sitt tildelte treningsfelt, skal vi la barn og unge drive uorganisert spill så sant 
det ikke forstyrrer lagene som trener. Gress-sletta ved Haukåsen skole har blitt brukt som 
avlastningsbane.  
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Det koster oss betydelige summer å holde vinteråpen bane, men dette gir oss mange ekstra 
treningsdager på vinterstid i løpet av et år. I tillegg til at vi får lengre sesong med tidligere 
start på våren og spill lengre utover høsten. Uten et slikt treningstilbud ville det være 
vanskelig å holde på de eldste lagene våre fra år til år.  
 

Haugerud Fotball fikk i 2015 frivillighetsmidler av Bydel Alna til å installere innbytterbokser 
og anskaffe ny redskapsbod/kiosk til banen. Vi valgte å utsette anskaffelsene siden banen 
skulle gjennom full rehabilitering sommeren 2016. Men i 2017 kom både innbytterbokser og 
bod/kiosk på plass.  
 
Etter å ha vurdert ulike alternativer for innbytterbokser, og etter å ha sett på hvordan andre 
baner i Oslo hadde løst dette, endte vi opp med å kjøpe ferdige innbytterbokser fra et firma i 
Kristiansund. De kunne tilby en god konstruksjon som også var solid og lett å vedlikeholde.  
 
Som ledd i rehabiliteringsprosjektet bygde Bymiljøetaten to plattinger på langsida mot 
Trosterud, spesielt tilpasset målene på boksene vi skulle kjøpe. Da de to boksene kom til 
Haugerudbanen, ble de foreløpig plassert på disse plattingene i påvente av våren 2017 og 
mulighet for endelig plassering. Boksene ble tatt i bruk ved seriestart 2017.  
 
Den gamle redskapsboden (Bua) som vi har hatt ved banen (ved tribunen) noen år ble i 2016 
flyttet til plattingen mellom banen og Esso på grunn av rehabiliteringsarbeider ved Trosterud 
skole. Våren 2017 ble Bua koblet på strømnettet igjen. Tanken er at Bua skal inneholde både 
lagenes treningsutstyr, felles treningsutstyr og det utstyret som fotballgruppa trenger for å 
drifte banen. Dette har imidlertid fungert dårlig. Altfor mye utstyr har forsvunnet fordi det 
blir lånt og ikke lagt tilbake igjen. Dette har ført til at nesten ingen av lagene har brukt Bua 
slik intensjonen er. Fotballstyret har konkludert med at vi må bygge låsbare skap for alle 
lagene. På slutten av 20117 ble Bua strippet for innredning og forberedelser gjort til bygging 
av låsbare skap. 
 
Fotballstyret konkluderte i 2016 med at vi ville prøve å få i gang med regelmessig kioskdrift 
på banen. Å bruke den gamle Bua til dette var imidlertid ikke noe alternativ. Vi valgte derfor 
å beholde Bua til lagring av utstyr og i tillegg bygge/kjøpe en ny kiosk som var mer egnet for 
formålet. Løsningen ble, etter å ha vurdert mange alternativer, å kjøpe et byggesett på en 
redskapsbod fra Maxbo og gjøre nødvendige tilpasninger til bruk som kiosk. Et arbeidslag 
bestående av Geir Ivar Myhre, Anita Myhre, Bernt Holøien, Antonio d’Ercole og flere gode 
medhjelpere la ned en stor frivillig innsats med bygging, tilpasning og maling av den nye 
kiosken slik at den sto ferdig til bruk ved sesongåpning.  
 
Anita Myhre tok på seg hovedansvaret for prøvedrift av kiosken våren 2017 for å finne fram 
til praktiske løsninger vi kunne bruke. Målet var å finne et opplegg som kunne fungere med 
dugnadsinnsats fra lagene og frivillige foreldre. På høsten gjorde vi noen forsøk med drift på 
dugnad med noen av lagene, men dette viste seg å være veldig krevende å få til. I stor grad 
falt ansvaret tilbake på Anita Myhre og hennes nærmeste medhjelpere, og dette er ikke en 
løsning som kan forsvares over tid. I tillegg mister vi poenget med å involvere flere voksne i 
praktiske oppgaver i fotballgruppa, noe som var et viktig mål for styret. 
 
Fra 12. september og tre uker framover var vi plaget med en serie innbrudd; først tre 
innbrudd i kiosken og siden to innbrudd i garasjen hvor vi hadde flyttet alt utstyr og alle 
varer fra kiosken. Forholdene ble anmeldt, men ble henlagt pga. mangel på bevis. 
Innbruddene førte til mye ekstraarbeid for fotballstyret fordi dører og låser måtte repareres 
og forsterkes. Etter innbruddene bestilte vi forsikring på kiosken. 
 



 
 

 
 

10 

Den første uka i august fikk vi ekstern hjelp til oppussing og opprydding i idrettsparken og på 
klubbhuset. En sommerjobbpatrulje fra Bydel Alna med til sammen 10 ungdommer bruket 
en uke på å jobbe for klubben og fikk bl.a. malt tribune, kiosk og Bua, samt tatt flere strøk 
med veis på innbytterboksene. 
 

Årsmøtet i mars 2017 valgte nytt styre for Fotballgruppa: 
Leder     Dag Endal (gjenvalg) 
Kasserer/materialforvalter  Toril Todal-Støback (gjenvalg) 
Sekretær    Espen Frøvik (gjenvalg) 
Driftsansvarlig Haugerudbanen Bernt Holøien (gjenvalg) 
Styremedlem    Geir Ivar Myhre (ny, men allerede tiltrådt styret) 
Styremedlem     Anita Myhre (gjenvalg) 
 
Toril Todal-Støback har hatt ansvaret for medlemsregisteret i Medlemsnett, mens Dag Endal 
har vært operatør av FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem) for 
klubben. 
 
Det er avholdt fem styremøter i 2017. På høsten valgte styret å ha litt hyppigere møter enn 
vanlig for å kunne ta unna alle saker. Men nesten alt arbeid i fotballstyret foregår mellom 
møtene ved at det hele tida må tas avgjørelser og ordnes praktiske saker, og e-post, Facebook, 
sms og telefon blir brukt for gjensidig informasjon og for å forankre avgjørelser i styret. I 
styreprotokollene forsøker styret å notere ned slike løpende avgjørelser som 
orienteringssaker.   
 
Dag Endal har representert Fotballgruppa i hovedstyret for Haugerud IF, og han er også 
leder for styret. Hovedstyret består av lederne i alle gruppene pluss arbeidsutvalget og 
behandler saker av felles interesse for klubben.  
 
Det ble i 2017 innført helt nytt regnskapssystem for hele Haugerud IF, vedtatt av hovedstyret; 
PowerOffice med Quality Accounting og Balal Bhatti som regnskapsfører. Det nye systemet 
ble etablert i august 2017, og høsten ble brukt til å innføre og bli kjent med nye rutiner, samt 
å ta igjen etterslepet fra første halvår. Systemet er effektivt, det er arbeidsbesparende for 
kasserer og leder, og det vil etter hvert gi oppdatert regnskapsstatus gjennom hele året. 
 

2017-regnskapet for Haugerud Fotball gikk i balanse med en omsetning på 960.878 totalt. 
Underskuddet ble på 10.635 kroner. Klubben har i hovedsak to inntektskilder; medlemmenes 
treningsavgifter og egenandeler på aktiviteter og støtte fra det offentlige. Offentlig støtte 
utgjorde nesten 400.000 kroner. Treningsavgiften ga en inntekt på 348.275 kroner. 
 
Ved utgangen av 2017 var egenkapitalen på 143.269. Denne bør økes ytterligere for å ha en 
sikkerhet for driften og tilstrekkelig likviditet til å klare utgiftstoppene gjennom året. Med en 
omsetning på nærmere én million i året, er egenkapitalen i minste laget. Det er særlig i 
perioden fram til treningsavgiftene kommer inn at det har vært behov for likviditetshjelp fra 
hovedstyret, dvs. i mars og april. 
 
Det meste av utgiftene som Haugerud Fotball har, er knyttet til trening og kamper, dvs. 
aktiviteter for lagene våre. Utgiftene til administrasjon er helt minimale. Hovedpostene er: 
Påmeldinger til serie og cup-er, dommerutgifter, drift av Haugerudbanen og kjøp av utstyr til 
lag og spillere. Alle som betalte treningsavgiften i 2016, fikk Nike-strømper. En kostbar 
treningsleir i Barcelona for G2000-laget i påsken 2017 er ført ut og inn i regnskapet og har 
blåst opp omsetningen med rundt 130.000 kroner. 
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Medlemskontingenten til klubben er på kr. 300 pr. år. Det er antallet som betaler denne 
kontingenten, som avgjør hva vi får av offentlig støtte til klubben. Klubbkontingenten går til 
hovedstyret i HIF, så den framgår ikke av fotballgruppas regnskap.  
 
Lagledere og trenere skal ha all mulig honnør for å være nøkterne i sine forventninger og i 
bruken av klubbens penger. Slik har vi i utgangspunktet råd til det meste av det vi trenger, 
uten at medlemmer og foreldre blir belastet med dugnader og lotterier for å skaffe inntekter. 
Noen av lagene har etablert egne lagkasser der de samler inn penger via dugnader til å 
finansiere ekstratiltak både av sportslig og sosial art for spillerne. 
 
Styret retter en stor takk til lagledere, trenere og andre som gjør en stor frivillig innsats for at 
barn i vårt område skal få gode fotballopplevelser sammen med venner og i et trygt 
fritidsmiljø! 
 

 
Oslo, 7. mars 2017 

 
 

Haugerud IF – styret i Fotballgruppa 
 

 Dag Endal    Toril Todal-Støback                    Espen Frøvik       
    
 Anita Myhre Bernt Holøien  Geir Ivar Myhre 

         


