
 

 
Årsberetning 2019 HIF badminton.docx 20.03.2020 Side: 1 av 14 

 

 

Årsberetning for 2019 
Sammendrag 

         
 2019 ble et meget godt og aktivt år 

for gruppa, resultatmessig trolig 

det beste noen gang i klubbens 50 

årlige historie. Det er stor bredde i 

aktivitetene som spenner fra 

nybegynnertreninger for alder 7-12 

år til spillere på landslaget som 

vinner NM medaljer og deltar i 

europamesterskap. Haugerud var i 

2019 en av de ledende norske 

klubber både for ungdom- og 

seniorspillere.  

 

Medlemstallet har stabilisert seg 

rundt måltallet på 200. Ved 

årsskiftet i 2017 var vi 218, i fjor 

sank det til 197, men nå i 2019 er 

vi oppe på 212. Vi er den største 

badmintonklubben i Oslo og blant  

de tre største i Norge.  

 

Det ukentlige treningstilbudet har ligget på et tilsvarende nivå som i 2018 med organisert 

badmintontrening fire ganger i uken med tilsammen 18 timer instruksjon. Deler av tiden er det to og 

tre trenere i hallen samtidig som gjør at trenerkorpset legger ned opptil 40 timer i uken. I tillegg kan 

mosjonister praktisere på fritt spill 5 dager uken fra ca kl 2030 og utover kvelden.  

 

Badminton er en helårsidrett på 

Haugerud. Det spilles badminton i 

tilnærmet alle skoleferier også. I 

2019 var det fritt spill to til tre 

ganger uken gjennom hele 

sommeren og intensiv 

badmintonleir i hver dag 

høstferien.  

  

2019 må være det beste sportslige 

året gruppa noen gang har hatt. 

Våre spillere er å se i de fleste 

større haller i Norge i løpet av året 

og flere representerte Norge i 

europamesterskap. Serien av seire 

og store prestasjoner i inn og 

utland er lang så her kommer noen 

eksempler knyttet til mesterskap.   

 

Norges beste og glade vinnere av landsfinalen for lagspill i U15. Fv 

Leyla, Victoria, Thomas, Sofie, Delia, Mathias og Leonard 

Elitelaget som kjempet hardt om NM medaljer i finalerunden, ffv 

Delia, Malin, Elisa og Aimee. Bfv Pål Endre, Sturla, trener Sondre, 

Peter, John og Johan 
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Det startet i begynnelsen av februar med at Haugerud ble beste klubb i senior NM. Det har aldri 

skjedd før. Vi tok medaljer i fire av fem kategorier og det ble tre gull, en sølv og en bronse. I 

Ungdommens badminton mesterskap (UBM) på hjemmebane ble vi overlegent beste klubb i U15 

klassen og greide en flott 4 plass i U17. Vi var på pallen i 7 av 10 kategorier med 3 gull, 5 sølv og 3 

bronse.  Elitelaget vårt i seriespillet var for første gang med i kampen om NM medaljer for lag. Det 

ble 4. plass etter to meget jevne kamper i semifinalen og bronsekampen. I seriespillet på Østlandet 

var 1 divisjonslaget et fattig poeng fra å vinne divisjonen. Det er dog ikke mulig å ha to lag i 

eliteserien!. U13 og U15 lagene vant sine serier med klar margin og i Oslofjordserien var det på nytt 

et Haugerudlag på toppen av tabellen. Sist på våren tok vi to gull og en sølv under junior NM (U19) 

på Lillehammer og i landsfinalen for klubblag U13/U15 i Kragerø i månedsskiftet mai og juni, vant 

vi overlegent U15 og tok en flott 3.plass i U13. I veteran NM ble det flere medaljer og i veteran VM 

ble det bronsemedalje i damesingle.   

 

I juni fikk vi vite at tre haugerudspillere var tatt ut til EM U17 i Polen i august, en haugerudspiller 

til var reserve. Nesten samtidig ble to seniorspillere tatt ut til European Games i Minsk i 

Hviterussland. Senere på høsten ble en Haugerudspiller tatt ut til U19 VM i Russland.  

 

Haugerudspillere har i høst også deltatt ivrig på turneringer lokalt og nasjonalt og det har vært 

mange fine prestasjoner. Seriespillet har startet og Haugerudlagene ligger godt an på tabellene etter 

høstens kamper. Meget viktig rekruttering og bredde har også den nye klubbserien vært. Her spilles 

lagkampene på kveldstid i treningstiden hos de klubber som deltar. Her er det delt i en barne- og 

ungdomsavdeling og en voksen avdeling. Fokus er få spilt kampene i en litt uformell setting. Det 

gjør den spesielt fin for nybegynnere og litt øvete spillere. I årets serie deltar Lambertseter, 

Haugerud, Sangam, Vestre Aker og Strømmen. 

 

Badmintongruppa arrangerer tre-fire store 

turneringer hvert år, i 2019 ble det fire. I 2019 

startet det i begynnelsen av april med å invitere 

hele badminton Norge til Oppsal Arena for 

Ungdommens badmintonmesterskap 2019. 210 

spillere fra 38 klubber i alderen 13 til 16 år deltok. 

Innmarsj og åpningsserimoni var kl 11.00 på 

fredag og siden gikk det slag i slag til søndag 

kveld med 600 kamper på 15 baner i parallell, 

flotte finaler på søndag og en imponerende bankett 

på Radisson Alna med 300 inviterte hvor de unge 

Haugerudspillerne stod for all underholdning.  

 

I slutten av mai ble den lokale østlandsturneringen Haugerud vårcup arrangert, deretter en nasjonal 

U15/19 rankingturnering siste helgen i august før Haugerud cup i desember. Den siste med gledelig 

rekorddeltakelse.  Badmintonstyret vurderer det slik at dette er det maksimale man kan klare av 

store turneringer på ett år. Disse turneringene er et stort løft for de frivillige, men gevinsten er at de 

profilerer klubben, utløser frivillighet og skaffer penger i klubbkassa. 

 

Terje Fjelldal fra Haugerud Badminton er formann i Oslofjorden badmintonkrets. Victoria Hang er 

medlem av valgkomiteen for nytt forbundsstyre som skal velges på badmintontinget i 2020. Markus 

Haukebøe er nestleder i Konkurransekomiteen. Klubben har også to aktive forbundsdommere og en 

turneringsleder på forbundsnivå.  
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Administrasjon, verv og klubbutvikling 
 

Årlig møte ble avholdt 14. mars 2019. Vi har ikke lenger et eget gruppestyre, rent formelt, men stort 

sett de samme personene fortsetter i gruppas arbeidsgruppe  

 Øystein Wiborg gir seg gradvis som leder, men fortsetter å holde i turneringer, 

økonomi/budsjett og mye annet 

 Shaomeng Li, økonomiansvarlig, medlemsregister, fakturering 

 Terje Fjelldal, barne- og ungdomsaktivitet  

 Torstein Reistadbakk går inn som leder, fortsetter også med nybegynnere og 

badmintonskolen,  

 Reili Aamodt, barne- og ungdomsaktivitet 

 Fernando Rey Othero har kommet inn som representant for mosjonistene 

 Tore Granerud og Bjørn Petter Halvstad gir seg 

 

Det er avholdt 12 ordinære styremøter i 2019, som også inkluderer spesifikke arbeidsmøter i 

forbindelse med arrangementer. I tillegg kommer egne møter om UBM. Det er ført referat fra alle 

styremøter. 

 

Tore Granerud er ikke like aktiv som tidligere. Han har nå vært aktiv i gruppa i nær 50 år uten 

opphold. Det er et livsverk og en innsats som er umulig for noen andre å matche. Gruppa savner 

særlig hans innsats som tilstedeværende oppmann på hver trening, en rolle vi ikke har klart å fylle.  

 

Sportslig utvalg har ansvar for det idrettslige i gruppa, det innebærer løpende kontakt med 

hovedtrener, oppsett av treningspartier og fordeling av disse på tildelt halltid, organisere 

treningstilbud utover de ukentlige treninger f.eks. treningsleire og holde i løpende planlegging av 

deltakelse på rankingturneringer, mesterskap og utenlandske turneringer. Sportslig utvalg har også 

ansvar for elitesatsingen i gruppa, fra U13 og til senior.  

 

Sportslig utvalg ble omorganisert ved starten av sesongen 2019-20. Disse er:  

 Ragnhild Holberg, leder 

 Igors Jakovlevs 

 Lars Eirik Nilsen 

 (Yngve Lien?) 

 

Haugerudkiosken har nærmest blitt en institusjon i badmintonmiljøet. Her kan man på turneringer få 

alt det en rikholdig kafe skal by på pluss et godt utvalg av varm mat. De ansvarlige for kiosken i 

2019 har vært Hege Cook og Marianne Wilhelmsen 

 

Terje Fjelldal fra Haugerud Badminton er formann i Oslofjorden badmintonkrets. Victoria Hang er 

medlem av valgkomiteen for nytt forbundsstyre som skal velges på badmintontinget i 2020. Markus 

Haukebøe er nestleder i Konkurransekomiteen. Klubben har også tre aktive forbundsdommere og 

en turneringsleder på forbundsnivå.  

 

Torstein Reistadbakk / Øystein Wiborg stiller for badmintongruppa i Haugerud IFs hovedstyre. 

Håkon Haukebøe er representant i gruppa som skal stille konkrete krav til utforming av ny 

idrettshall i idrettsparken.  

 

Klubben har pr 1.1.2020  3 aktive og autoriserte dommere og 3 kretsoppmenn. Disse er:  

 Waheed Saeed (dommer) 

 Håkon Haukebøe (dommer og oppmann) 

 Øystein Wiborg (oppmann) 

 Markus Haukebøe (oppmann) 
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 Pelle Bruun (oppmann) 

 Nauman Majid (dommer) 

 

Trenerne og noen av de voksne spillerne har hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i 

Haugerudhallen på mandag, fredag og lørdag.  

 

Ragnhild Holberg har ansvar for hjemmesiden. Ellers så driver ulike medlemmer en åpen 

facebookside (Haugerud badminton), en lukket facebook gruppe (Haugerud badminton intern) og 

en gruppe på Instagram (Haugerud badminton). Alle tre har mye aktivitet.  

 

Som informasjonskanal til medlemmene benyttes epost og den interne facebooksiden. 

Hjemmesiden og åpen facebook side er en viktig kanal utad. Vi får gjennom det mange 

henvendelser hvert år. Som hovedregel går løpende informasjon ut gjennom Facebook og til dels 

epost. Innkalling til møter, dugnader og lagspill etc. går via Spond. 

 

I 2019 ble avtalen med Sport Modern fornyet med endrede vilkår da Sport Modern gikk inn som en 

del av Torinor. Vi får nå cashback til klubben ved bruk av en felles rabattkode. 

  

Gruppa har tatt i bruk drakter fra Torshov sport sammen med de andre gruppene i Haugerud. 

Draktene er fine, men det har ikke på langt nær vært så bra samarbeid med Torshov sport som 

forventet og det brukes uforholdsmessig mye tid på kontakten og purring på ulike varer. 

Nettløsningen er nå oppe, men dette fungerer ikke helt som vi ønsker. 
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Medlemstall og rekruttering 
 

Badmintongruppa opplever at rekrutteringen har stabilisert seg på et greit nivå. Vi kunne nok ønsket 

oss flere av de aller yngste, de under 11 år. Gruppa satset på lokal rekruttering fra nærskolene til 

Oppsal arena og Haugerudhallen for våren og høsten 2019. Det ble gjennomført badmintonskole 

både på i Haugerudhallen og i Oppsal arena. For dette har Sparebankstiftelsen gitt gruppa et 

tilskudd. I Haugerudhallen har gruppa badmintonskolen tatt seg opp, mens det har vært en 

tilbakegang i Oppsal arena. Noen ønsker å veksle mellom disse kursene da det passer bedre, noe vi 

har imøtekommet.  

 

Shaomeng har tatt over ansvaret for å ta imot nye voksne spillere.  

 

Pr 31.12.2019 hadde gruppa 

212 medlemmer mot 197 ved 

utgangen av 2018. Av 50 nye 

medlemmer var 25 yngre enn 

15 år og delvis tilknyttet 

Badmintonskolen. Av totalen 

var 74 medlemmer under 15 år 

og 89 under 19 år. Gruppa føler 

at vi nå har et antall spillere vi 

klarer å håndtere på et 

skikkelig vis med godt 

treningstilbud til alle.  

 

 

I alt har gruppa rekruttert 35 

nye barne- og ungdomsspillere. 

9 sluttet i løpet av høsten. I Haugerudhallen er det til sammen 9 nye spillere, i Oppsal arena er det 

ca. 19 spillere pr. 25/2. 

 

Gruppa har fortsatt med badmintonskole kl 16 i Oppsal arena tirsdag og torsdag. Tilbudet i 

Haugerudhallen er mandag kl 16. 

 

Rekruttering ble gjennomført ved å: 

 Sende ut epost til rektor og /eller undervisningsinspektør til skolene for å be dem å 

distribuere informasjon i form av flygeblad i ranselposten 

 Dele ut Badmintonskolen-flygeblad pluss noen A3 ark til å henge på oppslagstavler 

 Benytte facebook som rekrutteringskanal. Særlig fikk vi noe respons på å benytte «Hva 

skjer»-kanalene på FB. 

 

Disse tiltakene gir gode resultater, særlig på høsten. Ellers er det et jevnt sig av folk som ønsker 

prøvetimer, og vi har lite frafall. 

 

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

sier de har funnet frem til klubben via nettet. Det legges derfor ned ganske mye arbeid for å holde 

de oppdaterte med relevant informasjon. Aktiviteten på websidene er ikke like dagsaktuell som den 

har vært, da de fleste retter henvender seg mot Facebook ol. For nyhetsoppdateringer. Det viktigste 

er å ha oppdatert fast informasjon om treningstider og tilbud, innmelding, utstyr og kontaktpersoner. 

I tillegg legges det ut et utvalg av nyheter fra turneringer og lagspill med særskilt interesser for 

ettertiden. Det er også informasjon der på engelsk for lettere å kunne rekruttere medlemmer som 

ikke snakker godt norsk.  

Ivrige spillere fra badmintonskolen med trener Lars Eirik poserende foran 

 



 

 
Årsberetning 2019 HIF badminton.docx 20.03.2020 Side: 6 av 14 

 

Ansiktet utad på facebook er den offentlige siden «Haugerud badminton». Her legges det bilder, 

videoer og nyheter mye hyppigere enn på websiden. I tillegg benytter mange, særlig ungdommene i 

klubben, mye Instagram «Haugerud badminton».   

 

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

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

på treningene dersom de ikke deltar på noen aktiviteter. Minimumskravet for å telle med er 4 

turneringer eller lagkamper. Av den grunn følges aktivitetsnivået tett og det finnes egne rapporter 

som gir tallene pr spiller i en periode.  
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Egne arrangementer 
 

Å arrangere turneringer er meget viktig 

for gruppa. For det første viser det at 

gruppa er aktiv og synlig i 

badmintonmiljøet lokalt og nasjonalt. 

For det andre er det en viktig 

inntektskilde samtidig som det krever 

at mange medlemmer jobber tett 

sammen mot et felles mål. For nye 

medlemmer er det også en god måte å 

bli kjent med badmintonsporten på.   

 

Klubben avviklet 4 større turneringer i 

2019 og det har stilt store krav til 

gruppa. Mellom 40 og 50 medlemmer 

er i sving i løpet av helgen for de 

største arrangementene. Under UBM 

var over 120 medlemmer, foreldre, 

familie og andre venner av klubben 

med på gjøre UBM 2019 til et fantastisk arrangement. 

 

I 2019 arrangerte Haugerud følgende turneringer: 

 UBM – Ungdommens badmintonmesterskap, 5-7 april 

 Haugerud vårcup, 25-26 mai 

 Ranking U15/U19, 30. aug – 1 sept 

 Haugerud cup, 7-8 desember 

 

I 2019 startet det i begynnelsen av april med å invitere hele badminton-Norge til Oppsal Arena for 

Ungdommens badmintonmesterskap 2019. 210 spillere fra 38 klubber i alderen 13 til 16 år deltok. 

Innmarsj og åpningsseremoni var kl. 11.00 på fredag og siden gikk det slag i slag til søndag kveld 

med 600 kamper på 15 baner i parallell, flotte finaler på søndag og en imponerende bankett på 

Radisson Alna med 300 inviterte hvor de unge Haugerudspillerne stod for all underholdning 

 

Haugerud vårcup ble arrangert 24-26 mai med 

deltakelse fra 21 klubber i Østlandsområdet. 

Vertsklubben toppet deltakerlisten med 37 av 

de 143 deltakerne og forsynte seg også pent av 

premiebordet.  

 

Rankingturneringen i slutten av august kom litt 

brått på mange av medlemmene. Vi slet særlig 

med å få tak i tellere, men kom i mål. 

Turneringen gikk over to dager, ikke tre som 

har vært vanlig, og vi måtte ta i bruk 

Ellingsrudhallen for å ha nok kapasitet. 142 

spillere fra 38 klubber deltok, bla en stor 

gruppe fra Trollhättan i Sverige. Planleggingen 

var mer krevende enn vanlig da vi som første 

klubb skulle ta i bruk forbundets nye 2 dagers 

format på rankingturneringer.  

 

Travel aktivitet i Haugerudhallen under Haugerud cup 2019.  

Flott presseoppslag i Akers avis etter vårcupen 
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Under Haugerud cup i desember opplevde vi rekorddeltakelse med 227 spillere fra 21 klubber. 

Noen klasser med lav deltakelse måtte strykes for å få plass til alle kampene på to dager. 

 

Haugerud har i løpet av 2019 vært teknisk arrangør på flere lagserierunder og har også bistått andre 

klubber ved behov. Helgen 10-12 mai var Haugerud medarrangør for nordisk veteranmesterskap. På 

fredag ble Haugerudhallen utlånt og vi stod for mye av det praktiske arrangementet med ansvar for 

hallen, tellere og kiosken. Vi støttet også veteranutvalget i NBF på Oppsal Arena lørdag og søndag 

med tellere, rigging av hall og annet mannskap.   

 

Gruppa hadde ingen egen nyttårsfest med pizza. Dette ble slått sammen med det årlige møtet 14. 

mars for å få flere til å komme på det. I alt kom 80-90 personer for å delta på informasjonsmøtet og 

den mer sosiale delen med brus, pizza, kaffe og kaker.  

 

30/9-4/10 var det duket for høstferieleir med trening 1-3 ganger om dagen og med felles 

matservering mellom øktene. Opplegget var fleksibelt, spillere kunne velge antall dager og antall 

økter om dagen. Trenerne var Sondre og Naida. Leiren var åpen for alle spillerne Oslo 

badmintonkrets og kretsen støttet oss med kr 500 for hver spiller utenom Haugerud.  

 

I ti dager i november fikk klubben glede av å kunne sparre med to russiske toppspillere, Irina og 

Michail. De var mange kvelder på Oppsal og Haugerud, bidro på treningene og gav topp matching 

med Haugerudspillerne. Dette var et samarbeidsprosjekt med Badmintonforbundet da Irina og 

Michail også deltok på landslagstreningene på Bygdø. 

 

Søndag 12 mai var det jentesamling i Haugerudhallen i regi av kretsen. Trenere var Elisa Wiborg og 

Anne Klyve (Asker). Her fikk 20 av kretsens jenter en aktiv søndag med mye badminton fordelt på 

to økter.     

 

Fredag 14.juni var det igjen duket for årets sommeravslutning. Den ble like svett og aktiv som 

tidligere. Haugerudhallen ble dekket til fest med nettstolper og nett. I tradisjonen tro spilte vi masse 

korte doublekamper, barn, ungdom og voksne om hverandre. Det skiftes makkere etter hver kamp 

etter loddtrekning. I pausene vanket det godt med frukt, kaker, brus og kaffe. Til slutt vanket det 

spennende semi- og finaler med et ivrig publikum rundt.  
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Mesterskap og turneringsdeltakelse 
 

Haugerudspillerne har i 2019 deltatt på en rekke turneringer i inn- og utland og har oppnådd mange 

gode resultater i lokale og nasjonale turneringer. I de lokale turneringer er vi som oftest blant 

klubbene med flest deltakere slik at Haugeruddrakten er lett gjenkjennelig i de fleste haller på 

Østlandet. Deltakelsen er så bred at vi her bare kan nevne noen med spesielt fokus rundt 

mesterskapene.  

 

I senior NM ble Haugerud ble beste klubb. 

Her teller alle plasseringer fra kvartfinale 

og oppover. En fantastisk prestasjon å slå 

alle de større klubber i Norge. Det har 

aldri skjedd før i klubbens historie. Vi tok 

medaljer i fire av fem kategorier og det 

ble tre gull, en sølv og en bronse.  

 

Marius Myhre ble nok en gang norges-

mester i singel etter å ha slått Peter Rønn 

Stenseth i finalen! Ren Haugerud finale, 

så vi får både gull og sølv i herresingel. 

 

Sturla F. Jørgensen ble også norgesmester 

i herredouble sammen med Carl Chr. 

Mork fra Asker, mens Marius og Aimee 

Hong slo til i mixdouble og kapret gullet.  

Peter tar også med seg bronse i herredouble, mens Elisa 

Wiborg og Aimee tar bronse i damedouble.  

 

I ungdommens badmintonmesterskap på hjemmebane i Oppsal 

Arena tok Haugerud en lang rekke medaljer både i U15 og 

U17. I U15 ble Haugerud beste klubb i U15 med seire til Delia 

Murtazalieva, Thomas Fjeldheim og Mathias Hong, og øvrige 

pallplaser til Alexandrs Jakovlevs, Victoria Zhang, Theodor 

Fjelldal og Sofie Aamodt. I U17 tok Aimee Hong og Delia 

Murtazalieva sølv. I U17 ble vi fjerde beste klubb.   

 

I junior NM tok Theodor og Mathias sølv i HD, Aimee gull i 

DD og MD. Theodor og Mathias overrasket nok mange med 

sitt gode og modne spill. For siste års U15 spillere å ta medaljer i junior NM er meget sjelden kost.  

 

I de nasjonale rankingturneringer hvor landets beste spillere møtes, har vi hatt seire og plasseringer 

blant de tre beste i de fleste aldersklasser fra U13 og oppover. Haugerud har vært til stede med 

spillere på alle turneringene, enten de har vært i Bergen, Kristiansand eller på Herøy. På 

hjemmesiden til gruppa og/eller på Facebook kan en finne reportasjer fra de fleste turneringene. 

 

Årets kretsmesterskap ble avholdt som en del av Mossetreffen allerede i oktober. Her ble Cecilie Li 

kretsmester i damesingle hvor Berit Thyness samtidig kapret bronsemedaljen. I U15 klassen ble 

sølv og bronse til Haugerud ved Mathias Wong og Armand Bruun. Mathias tok også sølv i 

mixdouble sammen med Nicoline fra Vestre Aker. I damesingle ble det bronse til Sofie 

Reistadbakk. Hun ble også kretsmester i damedouble sammen med Emma fra Moss.  

 

Marius og Aimee etter gullet i mixdouble i senior NM 
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Veteranene ligger heller ikke på latsiden. Spesielt er det Berit Thyness som alltid kaprer mange 

medaljer, til dels i klasser langt under hennes egen. I år kom hun hjem fra Orkanger med to gull og 

en sølv i bagasjen. En lenger tur var det til India og årets veteran VM. Her oppnådde Berit en solid 

bronsemedalje i damesingle.  

 

På de lokale turneringer og nybegynner-

turneringene har Haugerud også vært tydelig til 

stede. Vi er ofte blant de tre klubber med flest 

spillere. Det er moro å se at mange spillere har 

forsøkt seg på turneringsspill for første gang. 

Eksempler er Follosmashen på Oppegård, 

Bygdø høsttreff på Bygdøhus og Debutanten i 

Bærum Idrettspark. 

 

Haugerudspillere har også representert Norge 

ved flere anledninger i 2019.  

 

 

 

  

 

I alt 36 norske utøvere ble tatt ut til European Games i Minsk, Hviterussland i slutten av juni. Av 

disse var det tre badmintonspillere. To av de var fra Haugerud, Sturla F. Jørgensen og Elisa Wiborg.  

 

I juni fikk vi vite at Delia Murtazalieva, Thomas Fjeldheim og Mathias Hong var tatt ut til U17 EM 

i Polen i august. I tillegg var hjemmereserven også fra Haugerud, Theodor Fjeldal. Her var det både 

lag og individuell turnering. Nesten samtidig ble to seniorspillere tatt ut til European Games i Minsk 

i Hviterussland. 

 

I oktober dro Aimee Hong til Kazan i Russland med U19 landslaget til junior VM. Her ble det spilt 

både lag og individuelt. Aimee spilte damedouble og mixdouble.  

  

Vinit og Hannah henter premien for innsatsen i double under 

Follosmashen 
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Lagseriene 
 

I sesongen 2018-19 deltok vi med 6 lag i det ordinære seriespillet. Det var eliteserien, 1. divisjon, 

Oslofjordserien (to lag), U15 og U13. Etter resultatene å dømme var Haugerud den dominerende 

klubb i seriespillet på Østlandet.  

 

Eliteserien 

Elitelaget oppnådde  beste resultat noen gang etter å ha blitt nr 4 i grunnspillet. De var derfor klare 

for kamp om NM medaljer under sluttspillet i Frognerhallen i mars. Etter et knepent tap i 

semifinalen mot Frogner møtte vi Moss i bronsefinalen. Også der ble det var det nære på, men Moss 

hadde marginene på sin side og vant 6-4. 

 

1 divisjon 

Etter meget sterk innsats hele sesongen var laget kun ett poeng fra å vinne serien. De ble nr 2 etter 

Vestre Aker som hadde ambisjoner om opprykk til eliteserien. Haugerudlaget var godt foran 

annetlaget til de andre klubbene i eliteserien fra Østlandet. Jevnheten er solid på øverste nivå i 

klubben! 

 

Oslofjordserien 

Etter en spennende seriefinalekamp mot Ullevål kapret Haugerud 4 seieren i serien. Det andre laget 

Haugerud 3 kom på en fin fjerdeplass.  

 

U13 og U15 

Her gjentok fjoråret seg, begge lagene vant Østlandsserien etter jevnt og godt spill hele sesongen og 

var således kvalifisert til landsfinalen for lagspill i 

Kragerø i månedskiftet mai/juni.  

 

Landsfinalen U13/U15 

Igjen var Haugerud med på å sette stort preg på 

landsfinalen. I U13 ble Haugerud slått av 

Kristiansand i semifinalen, men vant bronsefinalen. 

 

I U15 ble det gull som i fjor. Etter greie kamper i 

puljespillet møtte de Kristiansand i semifinalen og 

tok der revansj for U13 tapet. I finalen møtte de et 

sterkt lag fra Bergen, det ble mange jevne kamper, 

men til slutt ble seieren ganske klar med 6-2.  

 

Klubbserien 

Klubbserien er en meget viktig arena for 

rekruttering og bredde. Her spilles lagkampene på 

kveldstid i treningstiden hos de klubber som deltar. 

Her er det delt i en barne- og ungdomsavdeling og 

en voksen avdeling. Fokus er få spilt kampene i en litt uformell setting. Det gjør den spesielt fin for 

nybegynnere og litt øvete spillere. I årets serie deltar Lambertseter, Haugerud, Sangam, Vestre Aker 

og Strømmen. 

 

Seriespill 2019-20 

Haugerud spiller stort sett i de samme serier denne sesongen bortsett fra at vi også har lag i 2. 

divisjon. Alle lagene ligger godt an på tabellene etter høstsesongen og vi gleder oss til våren.  

  

Stolte haugerudspillere bak egenlaget fane under 

landsfinalen. Fv Mathias, Victoria, Adit, Nancy, Sofie 

og Aleksandrs 
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Trening og instruksjon 
 

 For sesongen 2019/20 fikk vi stort sett de 

samme treningstimer som sesongen før. 

Endringen var at vi måtte dele tre timer i 

Haugerudhallen fredag kveld. Sesongens 

treninger har som vanlig vært fordelt 

mellom Haugerudhallen og Oppsal Arena: 

 

 

Mandag: Haugerud 16.00-22.30 

Tirsdag:  Oppsal  16.00-22.30   

Torsdag: Oppsal 16.00-22.30 

Fredag:  Haugerud 17.00-22:00 

Lørdag:  Haugerud 09.00-11.00   

 

 

Halltid vi får tildelt er avhengig av registrert aktivitet hos våre medlemmer. Registrert aktivitet 

oppnås ved at man deltar enten på turnering eller i lagspill. Spesielt på høsten ble det arbeidet mye 

med å aktivisere spillere på badmintonskolen og G1/G2 slik at flest mulig vil telle inn i 

hallfordelingen for sesongen 2020/21. Resultatet av arbeidet er at klubben har fått en god økning i 

totalaktiviteten slik at det er godt håp om å beholde treningstiden til neste sesong.  

 

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

konkurransespillere og til sist mosjonister.  

 
For barn og ungdom har det vært 5 treningsgrupper i 2019 (BS, G1, G2, G3 og GS). For alle 

gruppene er det organisert trening 2-4 ganger i uken. Vi har også hatt gjestetrening fra flere klubber 

i løpet av sesongen.  

 

Bruk av halltiden blir vurdert flere ganger i løpet av sesongen slik at en kan oppnå best mulig 

utnyttelse av hallen.  

 

Sondre Flåten Jørgensen har også i 2019 vært klubbens hovedtrener. Han leder et meget kompetent 

og dyktig trenerteam av fire trenere. Sondre har gjort en meget god innsats og fortsetter å heve 

nivået på spillere både på senior og barne/ungdomsnivå. Trenerteamet utenom Sondre har vært: 

 

 Lars Eirik Nilsen  

 Naida Murtazalieva 

 Elisa Wiborg 

 

Til sammen så arbeider de mellom 35 og 40 timer i hallen i uka. Alle trenere er lønnet, enten ved 

timelønn eller fast lønn som tilsvarende et visst antall timer i uken i snitt.  

 

Klubben støtter trenerutdanning. I 2019 har Lars Eirik har vært i Latvia på BWFs Shuttle time kurs. 

Det betyr at han er autorisert til å holde spesielle kurs for lærere slik at kunnskapen og bevisstheten 

om badminton i skolen bedres. Han har også vært på et trener-1 kurs sammen med Bård Mohus og 

John Nguyen.  

 

Også i 2019 har det vært sommertrening i Haugerudhallen. Hele sommeren var hallen åpen 2-3 

ganger i uken og det har vært meget populært blant medlemmene. Ram Kumar og Berit Thynnes 

stod for organisering av tilbudet.  
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I høstferien 30/9-4/10 arrangerte vi treningsleir i Haugerudhallen. Den var også åpen for spillere fra 

andre klubber i kretsen. 6-16. november var Irina og Mikhail fra St. Petersburg på besøk, ledet 

treninger og sparret med haugerudspillerne. Det var et samarbeid mellom landslaget og Haugerud.   

 

Utover klubbens treningstilbud deltar en del spillere på kretstrening samt en rekke samlinger i regi 

av badmintonforbundet.  
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Økonomi 
 

Året 2019 har vært det mest omfattende noen gang for gruppas økonomifunksjon. Økt aktivitet og 

flere arrangementer øker volumet på fakturaer, purringer, godkjenninger, lønninger, oppfølginger, 

innkrevinger etc. Samarbeidet med Quality Accounting v/Balal Bhatti som fører regnskapet har 

vært utmerket.  

 

Nøkkeltall for 2019 og 2018   

 

Omsetningen har vært rekordhøy i 2019. Både 

inntekter og utgifter er for første gangen over 

millionen. Det er et hyggelig resultat med ca 

172.000 i overskudd.  

 

Den store forskjellen fra 2018 er at vi har fått gode 

inntekter fra fem turneringer i 2019, her var 

UBM2019 den absolutt største. Vi arrangerte fire, 

men inntektene fra Haugerud cup 2018 kom inn i 

januar 2019 og teller derfor med. I tillegg greidde 

vi å skaffe kr 80.000 vha søknader til stiftelser og bydel Alna.  

Oppsummering 
 

2019 har vært et fantastisk år for badmintongruppa med stor aktivitet og bedre sportslige 

prestasjoner enn noen gang. Et godt treningstilbud de fleste av ukens dager er nødvendig for å nå 

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

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

hjemme.  

 

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

Gruppestyret vil i år også takke trenerteamet med hovedtrener Sondre Flåten Jørgensen i spissen for 

alt arbeidet som gjøres for å gi klubben en god sportslig utvikling. Men det gjøres også et stort og 

nødvendig frivillig arbeid fra et stort antall foreldre og foresatte som er påkrevet for drive og 

representere klubben i ulike fora. Vi er også takknemlig for foreldrene og foresatte som kommer på 

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

 

Husk også at gruppa får sin andel av ”grasrotmidlene” gjennom Norsk Tipping. Det utgjorde kr 

38.000 i 2019 og er viktige for gruppa. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer med foreldre som 

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

 

Gruppestyret  

Haugerud IF - Badminton 

Beskrivelse 2019 2018 

Inntekter 1.323.167 905.961 

Utgifter 1.151.788 974.996 

Driftsresultat 171.380 -69.035 

Renter/gebyrer 1.306    1.310 

Resultat 172.686 -67.725 

   

Egenkapital pr 1/1 356.385 424.110 

Egenkapital pr 31/12 529.071 356.385 


