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Årsberetning for 2020 
Sammendrag 

         
2020 ble et meget spesielt år. 

Koronasmitten sørget for lengre avbrekk 

i treningen for flere aldersgrupper. Men 

samtidig ble det oppnådd strålende 

sportslige resultater og vekst i 

medlemstallet. Haugerud var i 2020 en 

av de ledende norske badmintonklubber 

både for ungdom- og seniorspillere. 

 

Medlemstallet har stabilisert seg rundt 

måltallet på 200. Ved årsskiftet i 2017 

var vi 218, i 2018 197, i 2019 212 og i 

2020 242 som er ny rekord. Vi har i de 

senere årene vært den største 

badmintonklubben i Oslo og blant  

de tre største i Norge og med denne 

økningen er det håp om at vi beholder 

posisjonen.  

 

I de perioder hvor det har vært mulig å 

gjennomføre ordinær trening, har 

treningstilbudet ligget på et tilsvarende 

nivå som i 2019 med organisert 

badmintontrening fire ganger i uken med 

til sammen 15-18 timer instruksjon. Deler av tiden er det to og tre trenere i hallen samtidig som gjør 

at trenerkorpset legger ned opptil 40 timer innsats i uken. I tillegg kan mosjonister praktisere på fritt 

spill 5 dager uken fra ca kl 2030 og utover kvelden. 

 

Vår hovedtrener gjennom de siste 6 år Sondre F. Jørgensen bestemte seg i vår til å dra tilbake til 

Karmøy. Sondre har vært helt sentral i utviklingen de senere år hvor Haugerud er blitt en av landets 

ledende klubber og han ble hedret med taler og blomster på en sammenkomst utenfor klubbhuset i 

juni. Ny hovedtrener er Marius Myhre, gammel Haugerudgutt og landets beste badmintonspiller i 

mange år. Vi er glade for å ha fått Marius med på laget for å kunne utvikle klubben videre.  

 

Medlemmer i badmintongruppa har også i 2020 hatt verv både på krets og forbundsnivå og vi har 

også flere autoriserte dommere. I år ble også Håkon Haukebøe godkjent som internasjonal dommer 

av det europeiske badmintonforbundet.  

 

Badminton er vanligvis en helårsidrett på Haugerud. Dessverre har det vært lengre avbrudd på 

treningen pga. korona. Dette har spesielt gått ut over voksne spillere, men det har også vært 

begrensinger for aldersgruppen 13-19 år. I år har dette delvis blitt kompensert med en meget aktiv 

sommersesong, hvor det i skoleferien ble spilt badminton nesten hver ukedag i hallen sommeren 

gjennom. Det siste i regi av hovedforeningens store sommersatsing.  

 

På tross av begrensningene har 2020 vært et utmerket sportslig år når det gjelder resultater for våre 

beste spillere. Våre spillere har vært å se på alle eliteturneringer som har blitt arrangert og de har 

Den flotte Haugerudtroppen på 14 spillere ved innmarsjen 

under Ungdommens badmintonmesterskap i Kristiansand.  
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også vært i utlandet på turneringer og representert Norge i europamesterskapet for lag i Frankrike 

før all aktivitet ble stengt ned i mars. Lokale turneringer har dessverre blitt sterkt rammet av 

koronatiltakene slik at kun en håndfull har blitt arrangert på Østlandet. Således har barn, ungdom og 

mosjonister hatt et sterkt redusert tilbud i 2020.   

 

Det ble en fantastisk medaljefangst av Haugerudspillerne under Ungdommens 

badmintonmesterskap (UBM) i Kristiansand 31/1-2/2 hvor 195 spillere fra 36 klubber fra alle 

kanter av landet hadde samlet seg. Haugerud ble beste klubb i U17 og vi var veldige nære også i 

U15, men måtte ta til takke med en flott 2. plass. Haugerud var på pallen i 7 av 10 kategorier med i 

alt 4 gull, 2 sølv og 3 bronsemedaljer. Delia Murtazalieva tok premien for beste damespiller i U17 

Mathias Hong ble beste herrespiller i U17 og Aleksandrs Jakovlevs best i U15. I fjorårets UBM på 

hjemmebane ble Haugerud beste klubb i U15 og nr 4 i U17. Så dette er all time high for klubben og 

viser en meget sterk og bred ungdomsgruppe.   

 

Mange liter antibac var en av 

erfaringene da det siste utstyret ble 

pakket vekk i Haugerudhallen på 

kvelden  søndag 30. august etter at 

klubben hadde gjennomført junior NM 

under meget strenge smittevernsregler. 

Mesterskapet ble en flott turnering, 

både sportslig og arrangementsmessig. 

Landets beste juniorspillere levert 

kamper på høyt nivå, og arrangementet 

forløp helt prikkfritt.  

Sportslig var det Kristiansand 

Badmintonklubb som utmerket seg i 

dette norgesmesterskapet og tok med 

seg hjem mange av medaljene. Våre 

egne spillere leverte mange spennende 

kamper på sitt aller beste nivå, men det ble «stang ut» i noen avgjørende ballvekslinger. Dermed 

holdt det ikke til edleste metall, men Aimee Hong tok en fin bronseplass i mixed double med 

makker Amund Huus fra Froger. Thomas Fjeldheim spilte seg også frem til bronse i mixdouble 

sammen med Elise Jelsness fra Bygdø. Herredoubleparet Theodor Fjeldal og John Nguyen tok også 

en fin tredjeplass i herredouble. 

Haugeruds solide tropp på ni spillere gjorde en strålende innsats under årets senior NM og kunne 

returnere til Oslo med i alt fem medaljer, to sølv og tre bronse. Mesterskapet ble arrangert i 18-20 

september i Kristiansand under et meget strengt smitteregime. Aimee Hong tok to medaljer, sølv i 

mixdouble og bronse damedouble. Peter Rønn Stensæth sølv i herresingle, Marius Myhre og 

Mathias Hong bronse i herredouble og Sturla Jørgensen bronse i mixdouble. Utover 

medaljevinnerne var det mange gode prestasjoner og jevne kamper og flere kvartfinaleplasser. 

Avslutningen på seriespillet i sesongen 2019-20 kom brått på da nedstengingen var et faktum 12. 

mars. Men resultatene i den litt avkortete sesongen vil være vanskelig å gjenta senere år. Etter 

eliteseriens storrunde i Moss i januar kvalifiserte vi oss til sluttspillet for annet år på rad gjennom å 

bli nr 4 etter grunnspillet. Siden finalespillet ble avlyst ble 4. plassen ble stående. På Østlandet var 

Haugerud helt dominerende med seier i både 1. divisjon, 2 divisjon, Oslofjordserien og U15 serien. 

Et meget ungt U13 lag kjempet seg til en fin 4 plass i U13 serien.  

 

JuniorNM - spillematter for første gang i Haugerudhallen 
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I sesongen 2020-21 ble det en 

meget spennende og fin 

eliteserierunde i Haugerudhallen i 

oktober, igjen under meget strengt 

smittevern. Hjemmelaget slo meget 

godt fra seg med uavgjort 5-5 mot 

fjorårets norgesmestre Frogner IL 

og seier 8-2 over Moss BK. En 

flott start og 2. plass på tabellen. 

Alt annet seriespill var avlyst.  

 

Badmintongruppa arrangerer 

vanligvis tre-fire store turneringer 

hvert år. I 2020 ble alle bortsett fra 

en avlyst, men det ene var til 

gjengjeld junior-NM som er 

beskrevet tidligere i 

sammendraget. Klubben ble også 

tildelt en av to runder i eliteserien 

i høst. Arrangementene var sterkt 

preget av meget strenge 

smittevernshensyn og ingen av dem ga særlig med inntekter. Men heldigvis ble mye av tapene 

kompensert gjennom offentlig koronastøtte til idretten.  

 

Administrasjon, verv og klubbutvikling 
 

Årlige møte kombinert med pizzatreff ble avholdt 10. mars. I alt kom 80-90 personer for å delta på 

informasjonsmøtet og den mer sosiale delen med brus, pizza, kaffe og kaker. To dager etterpå kom 

nedstengingen slik at det årlige møtet kom akkurat i tide.  

  

Vi har ikke lenger et eget gruppestyre, rent formelt, men stort sett de samme personene fortsetter i 

gruppas arbeidsgruppe. 

 Øystein Wiborg holder i turneringer, økonomi/budsjett og mye annet 

 Shaomeng Li, økonomiansvarlig, medlemsregister, fakturering 

 Terje Fjelldal, barne- og ungdomsaktivitet  

 Torstein Reistadbakk, leder, fortsetter også med nybegynnere og badmintonskolen  

 Reili Aamodt gir seg 

 Fernando Rey Othero fortsetter som representant for mosjonistene 

 

Det er avholdt 9 ordinære styremøter i 2020, som også inkluderer spesifikke arbeidsmøter i 

forbindelse med våre eneste arrangement dette året, nemlig jr-NM og en runde i eliteserien. 

 

Sportslig utvalg (SU) 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. SU fikk ikke helt satt seg før samfunnet 

stengte ned. De har derfor ikke helt funnet sin plass, men styret har invitert SU til flere møter og 

hovedtrener til ett, noe som har fungert bra.. 

 

Sportslig utvalg består av:  

Elitelaget sesongen 2020-21 - i Haugeurdhallen følges 

smittevernsregler også for lagbilder! Fv, Sturla, Aimee, Elisa og 

Malin. Bv. Pål, Marius, Peter, Thomas og Carl. 
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 Ragnhild Holberg, leder 

 Igors Jakovlevs 

 Lars Eirik Nilsen 

 Yngve Lien ble aldri helt med, og nå har sønnen dessverre sluttet 

 

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. I 2020 fikk de ikke briljert som 

de pleier, men bidro med enkel servering under de få arrangementene vi kunne holde i 2020. De 

ansvarlige for kiosken i 2020 har vært Hege Cook og Marianne Wilhelmsen 

 

I Oslofjorden badmintonkrets har vi vært representert med følgende personer:  

 Terje Fjelldal, leder 

 Øystein Wiborg, vararepresentant til styret med ansvar for gjennomføring av 

klubbseriespillet. 

 Lars Eirik Nilsen, valgkomiteen. 

 Fernando Rey Otero, leder økonomiutvalg/revisjon  

 

Badmintonforbundet avviklet sitt forbundsting høsten 2020. Gruppa har vært og er representert med 

følgende personer:  

 Håkon Haukebøe, leder konkurransekomiteen 

 Victoria Hang, medlem valgkomiteen  

 

Elisa Wiborg fra badmintongruppa er representant i Haugerud IFs hovedstyre. Hun er også leder av 

Sportsrådet som består av gruppeledere for alle idretter i Haugerud IF, og der stiller Torstein 

Reistadbakk fra badminton. Håkon Haukebøe og Øystein Wiborg er representanter i gruppa som 

skal stille konkrete krav til utforming av ny idrettshall i idrettsparken.  

 

Klubben har pr 1. januar 2021 tre aktive og autoriserte dommere og tre kretsoppmenn. Disse er:  

 Waheed Saeed (dommer) 

 Håkon Haukebøe (dommer og oppmann) 

 Øystein Wiborg (oppmann) 

 Markus Haukebøe (oppmann) 

 Pelle Bruun (oppmann) 

 Nauman Majid (dommer) 

 

Håkon Haukebøe ble i mars 2020 akkreditert som dommer av det Europeiske badmintonforbundet. 

Det betyr at han kan dømme i internasjonale turneringer i hele Europa. Håkon er Norges yngste 

dommer på det nivået.  

 

I regi av badmintonkretsen arrangerte gruppa kurs i turneringsplanlegging med verktøyet Cup2000 

for kretsens klubber. Det ble helt fullt i møterommet på klubbhuset 28. februar med 14 deltakere fra 

7 klubber. Øystein Wiborg hadde ansvar for utarbeiding av opplegg, kursmaterialet og 

gjennomføring. 

 

Etter junior NM laget Dag Endal en rapport om erfaringene knyttet til smittevern som ble sendt til 

badmintonforbundet. Senere presenterte Øystein Wiborg erfaringen på forbundets ledermøte i 

tilknytning til badmintontinget litt senere på høsten.  

 

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

Haugerudhallen på mandag, fredag og lørdag. Rutinene på dette ble naturlig nok endret i 2020. 

Under sommerspillet var det HIF (hovedforeningen) som stilte med eget vakthold for å sikre 

smittevern. 
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Ragnhild Holberg har ansvar for hjemmesiden, men lite har skjedd i 2020. Lars Eirik Nilsen ønsker 

å bidra i større grad. Ellers 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, Spond 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. Denne gjelder til 

2021. 

  

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 opplevde ganske god rekruttering i 2020, på tross av begrensingene idretten 

opplevde. Dette skyldes hovedsakelig to ting: 

 Badminton var en idrett som klarte å imøtekomme gjeldende smittvernsregler bedre enn 

andre idretter høsten 2020 

 HIF sommersatsing ga alle gruppene en gyllen mulighet til å rekruttere på en helt annen 

måte i andre miljøer enn vanlig. Badmintongruppa har ikke opplevd den samme interesse for 

badmintonskolen i Haugerudhallen som i Oppsal arena, men etter sommerspillet fikk vi med 

oss mange inn som ordinære medlemmer på høsten. 

 

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

 

Pr 31.12.2020 hadde gruppa  

242 medlemmer mot 212 ved 

utgangen av 2019. Av 72 nye 

medlemmer var 40 yngre enn 

15 år og delvis tilknyttet 

Badmintonskolen. Av totalen 

var 90 medlemmer under 15 år 

og 111 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 48 

nye barne- og ungdomsspillere. For badmintonskolen i Haugerudhallen er gjennomsnittsalderen 12 

år, med ca. 12 registrerte medlemmer pr. 31/12. For Oppsal arena er gjennomsnittsalderen 11 år, 

med ca. 28 registrerte spillere. Noen trener begge steder. Oppmøtet har ikke vært like godt som 

normalt. 9 sluttet i løpet av høsten. 

 

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

Haugerudhallen er mandag kl 16, med et ekstratilbud på noen fredager. 

 

Rekruttering ble gjennomført ved å: 

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

skjer»-kanalene på FB. 

 Opprette sak på egne nettsider 

 

Disse tiltakene gir gode resultater, særlig på høsten. Gruppa satset ikke på lokal rekruttering med 

flygeblad til nærskolene høsten 2020 pga. restriksjoner og litt avventende holdning til hva vi kunne 

håndtere dette året. Vi opplever god interesse på facebookinnlegg og sørger for å viderelenke til 

artikkel på egen nettside.  

 

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 seg mot Facebook ol. for nyhetsoppdateringer. Det viktigste er å ha 

Badmintonskolen med trener Lars Eirik foran 
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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.  

 

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. Hvordan dette blir for 2020 er vi usikre på. 

 

Bydelsdagene i Østensjø ble avholdt 18. 

august i Oppsal arena. Dette er en fin 

mulighet for å vise oss fram. Vi stilte med 

spillere som kunne spille litt med de som 

kom på besøk til vår del av hallen. Dette ble 

også dekket av Nordstrand blad. Det kom 

jevnt med folk som vil spille og stille 

spørsmål.  

 

 

  

Sofie, John og Elisa blir registrert før bydelsdagene åpnet i 

Oppsal Arena 
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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.   

 

Pga koronasmitten og de ulike smittevernstiltak som er iverksatt i løpet av 2020, så ble de fleste av 

gruppas arrangementer avlyst. Vi hadde ingen planlagte arrangementer før nedstengingen 12 mars 

slik at vi ble rammet hardt.  

 

I 2020 kan arrangementene oppsummeres i følgende liste:  

 

 Haugerud vårcup, 23-24 mai, avlyst 

 Ranking U19XAB, 29-30 august, avlyst 

 Junior NM U19A, 29-30 august, gjennomført med strenge smittevernstiltak 

 Eliteserierunde, 17-18 oktober, gjennomført med tre lag med strenge smittevernstiltak 

 Haugerud cup, 6-7 desember, avlyst 

 

Vi visste ikke så mye i starten om hvordan koronaviruset skulle utvikle seg og håpet i det lengste å 

kunne arrangere Haugerud vårcup. Men vi måtte dessverre kaste inn håndkleet.  

 

I begynnelsen av juni fikk vi en forespørsel 

fra NBF om å arrangere junior NM 

istedenfor U19 rankingen i slutten av august. 

Junior NM i Bergen i mars hadde blitt avlyst 

og nå ville man avvikle det tidlig i neste 

sesong. Det svarte vi selvfølgelig ja til.  

 

Badmintongruppa hadde aldri før arrangert 

et offisielt NM, men vi stolte på at solid 

erfaring fra tidligere turneringer skulle 

bringe oss vel i havn. Det viste seg også å 

holde stikk til tross for nye og meget strenge 

koronaregler, både de generelle knyttet til 

adgangskontroll til hall og oppholdsrom, 

avstand og rengjøring og de spesielle knyttet til gjennomføring av kampene. Et nært samarbeid med 

hovedforeningen var avgjørende for å få smitterutinene 

på plass og Dag og Thor Olav delte på jobben som 

smittevernsansvarlig.  

 

Arrangementet ble gjennomført uten tilskuere. Til 

erstatning ble absolutt alle kampene streamet på 

facebook slik at hele Norge kunne følge med på hva som 

skjedde i Haugerudhallen. Pga avstandskrav kunne heller 

ikke alle spillere og ledere være samtidig i hallen. 

Haugerud skole var meget behjelpelige slik at vi kunne 

låne aulaen som ekstra oppholdsrom. Der ble det vist 

kampene på storskjerm fra hallen og en kunne kjøpe 

ferdige innpakkede baguetter og litt å drikke.  

 

Gjennomføringen gikk akkurat som det skulle og 

tidsskjemaet holdt fint. I ettertid ble det laget en 

Junior NM - første gang med spillematter i hallen 
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erfaringsrapport fra smittevernsarbeidet som ble sendt til NBF og en presentasjon som ble holdt 

forbundets ledermøte en uke etter arrangementet. På den måten kunne erfaringene fra Haugerud 

komme andre klubber til nytte.   

 

Haugerud ble valgt til å være en av de to arrangørene for første eliteserierunde. I Haugerudhallen 

møttes Frogner, Moss og Haugerud, mens Kristiansand var vertskap for Sandefjord og Bergen. Pga 

korona var eliteserien redusert fra 8 til 6 lag.  

 

 

Det ble en ganske annerledes lagseriedag fra 

kl 9 til kl 20 i hallen med følgende 

kampprogram:  

 

 9-12: Frogner – Haugerud 

 13-16: Frogner – Moss 

 17-20: Moss - Haugerud 

 

Utover smittevernstiltakene knyttet til selve 

kampgjennomføringen, hadde vi innrettet 

dagen slik at lagene fikk minst mulig 

kontakt med hverandre. Lagene kunne max 

bestå 12 personer, spillere, trener, ledere. 

Med en lagkamp om gangen fikk lagene 

tildelt hver sin side av hallen og spillerne 

som ikke var kamp kunne ikke gå over til den andre siden. Garderobene var også innrettet på 

lignende måte. Spillere fra laget som ikke var i kamp måtte holde seg på tribunen. Mellom kampene 

ble berøringspunkter vasket spesielt. Det var ingen varmmat til lagene som er vanlig, kun kaffe og 

litt å bite i for arrangør og oppmann/dommere.   

 

Haugerud cup 6-7 desember led samme skjebne som vårcupen. Den ble første utsatt til januar 2021, 

men så avlyst.  

 

Den tradisjonsrike sommeravslutningen i juni hvor barn, ungdom og foreldre spiller masse 

morsomme doublekamper måtte dessverre også avlyses. 

 

Gruppa hadde ingen egen nyttårsfest med pizza. 

Dette ble slått sammen med det årlige møtet 10. 

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. To dager etterpå kom nedstengingen 

slik at det årlige møtet kom akkurat i tide.  

 

 

 

 

 

  

Haugerudhallen klar for eliteserierunde. Klubbfanen er 

omkranset av norske flagg 

Pizza og brus måtte inntas i hallen denne gangen 

da møterommet var opptatt 
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Mesterskap og turneringsdeltakelse 
 

Haugerudspillerne har i 2020 naturlig nok deltatt på mange færre turneringer enn de pleier. 

Aktiviteten var normal fra årsskiftet frem til nedstengning 12. mars. Det var så noe 

turneringsaktivitet tidlig på høsten før det stengte igjen. Men ikke desto mindre så har klubben 

oppnådd mange gledelige resultater i 2020 og spillerne har deltatt på alt fra mesterskap til lokale 

nybegynnerturneringer i de perioder det var mulig å arrangere.  

 

Junior NM i Haugerudhallen 
Mange liter antibac var en av erfaringene da det siste utstyret ble pakket vekk i Haugerudhallen på 

kvelden  søndag 30. august etter at klubben hadde gjennomført junior NM under meget strenge 

smittevernsregler. Mesterskapet ble en flott turnering, både sportslig og arrangementsmessig. 

Landets beste juniorspillere levert kamper på høyt nivå, og arrangementet forløp helt prikkfritt.  

Sportslig var det Kristiansand Badmintonklubb som utmerket seg i dette norgesmesterskapet og tok 

med seg hjem mange av medaljene. Våre egne spillere leverte mange spennende kamper på sitt aller 

beste nivå, men det ble «stang ut» i noen avgjørende ballvekslinger. Dermed holdt det ikke til 

edleste metall, men Aimee Hong tok en fin bronseplass i mixed double med makker Amund Huus 

fra Froger. Thomas Fjeldheim spilte seg også frem til bronse i mixdouble sammen med Elise 

Jelsness fra Bygdø. Herredoubleparet Theodor Fjeldal og John Nguyen tok også en fin tredjeplass i 

herredouble. 

Ungdommens badmintonmesterskap i Kristiansand  
Det ble en utrolig medaljefangst av Haugerudspillerne under årets Ungdommens 

badmintonmesterskap (UBM) i Kristiansand 31/1-2/2 hvor 195 spillere fra 36 klubber fra alle 

kanter av landet hadde samlet seg. I 

hard konkurranse med vertsklubben 

Kristiansand BK ble Haugerud beste 

klubb i U17, mens Kristiansand slo oss 

hårdfint i U15 slik at vi der måtte ta til 

takke med 2. plassen. I fjorårets UBM 

på hjemmebane ble Haugerud beste 

klubb i U15 og nr 4 i U17. Så dette er 

all time high for klubben. 

 

Haugerud stilte med en solid og fin 

tropp på 14 spillere. Noen var 

“førstereis” på et slikt arrangement, 

mens andre stilte med mye erfaring og 

favorittstempel. Alle leverte 

kjempeflott innsats og det var stadig 

røde Haugerudtrøyer å se på banene. 

Haugerudspillere kom på pallen i 7 av 

10 kategorier, i tillegg en rekke 

kvartfinaler.  

Medaljefangsten var fantastisk. Samtidig kapret Haugerud premien for både beste herrespiller og 

damespiller i U17 klassen. I U15 klassen ble Aleksandrs kåret til beste herrespiller.  

Blant medaljistene i U17 vinner Delia Murtazalieva tre av tre mulige gull, det samme gjør Mathias 

Hong med to av to. Thomas Fjeldheim vinner herredouble sammen med Mathias.Thomas får også 

en bronsemedalje i mixdouble. I damedouble tar Sofie Aamodt og Victoria Zhang sølv. Sofie og 

Victoria.  

Delia, trener Sondre og Mathias med sine medaljer, premie for 

beste dame- og herrespiller i U17 og premie for beste klubb i U17. 
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I U15 klassen er det spesielt 

Aleksanders som gjør en super 

innsats! Han får gull (HS), sølv 

(HD) og bronse (MD) under årets 

UBM som førsteårs. Mathias Wong 

følger opp med bronse i 

herredouble.  

 

 

 

 

Senior NM i Kristiansand 
Haugeruds solide tropp på ni spillere gjorde en strålende innsats under året NM og kunne returnere 

til Oslo med i alt fem medaljer, to sølv og tre bronse. Aimee Hong tok to medaljer, sølv i mixdouble 

og bronse damedouble. Peter Rønn Stensæth sølv i herresingle, Marius Myhre og Mathias Hong 

bronse i herredouble og Sturla Jørgensen bronse i mixdouble. 

Årets NM ble avviklet i badmintonsenteret i Kristiansand som gav en flott ramme rundt 

arrangementet. Gjennomføringen var preget av strenge smittevernstiltak med adgangskontroll til 

senteret, rikelig med antibac, avskjerming av de fleste sitteplasser for å overholde 1 meters regelen. 

Men det fungerte bra og en la lite merke til det underveis. 

Haugerud hadde blant de største troppene i mesterskapet og utover medaljevinnerne var det mange 

gode prestasjoner og jevne kamper og flere kvartfinaleplasser. Det lover godt for lagspillet i 

eliteserien senere i sesongen. 

Andre turneringer og arrangementer  
Det har i 2020 vært avviklet noen få nasjonale 

rankingturneringer hvor landets beste spillere 

møtes. I alle har det vært 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 Sandefjord,  Kristiansand, Oslo eller 

Bergen.Likeledes ble det avviklet noen få 

lokalturneringer i januar og februar før 

nedstengingen 12 mars. Et fint eksempel på det 

var Follosmashen tidlig i februar på Oppegård. 

En populær turnering for barn og ungdom hvor 

21 haugerudspillere stilte opp.  

 

På hjemmesiden til gruppa og/eller på Instagram/Facebook kan en finne reportasjer fra de fleste 

turneringene hvor Haugerudspillere har deltatt.  

 

Årets kretsmesterskap ble avlyst og det ble heller ikke avholdt veteranmesterskap.  

Aleksandrs mottar premien som beste herrespiller i U15 sammen 

med Katja fra Bergen som blir beste damespiller.. 

Figur 1Hannah og Vinit med mix premier på Oppegård 
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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.  

 

Lagseriene 
 

I sesongen 2019-20 deltok vi med 6 lag i 

det ordinære seriespillet. Det var 

eliteserien, 1. divisjon, 2 divisjon,  

Oslofjordserien, U15 og U13.  

 

Årets seriespill fikk en brå slutt da Norge 

ble stengt ned 12. mars og alle 

arrangementer ble forbudt. De offisielle 

resultater ble da lik stillingen pr 12 mars 

med noen justeringer. Resultatene er 

strålende for Haugerud med topplassering 

i de fleste divisjoner vi deltar i. 

 

Her er oversikten over sesongens 

resultater. 

 

 

Eliteserien 

Etter en meget spennende storrunde i Moss 25-26 januar med seier 6-4 over Kristiansand i siste 

kamp kapret laget 4 plassen på tabellen og var klare for å spille om NM medaljene i sluttspillet 18-

19 april. Men nå ble vi nr 4 da finalerunden ble avlyst. Vi gleder oss til neste sesong hvor vi skal 

prøve å klatre enda et hakk opp på tabellen. 

 

1. divisjon 

Haugerud var blant favorittene i år da laget i forrige sesong avsluttet kun ett poeng bak Vestre Aker 

som så rykket opp til eliteserien. Laget var ubeseiret da serien ble avsluttet men lå likevel som nr 2 

på tabellen et poeng bak Bærum som hadde flere spilte kamper. Men siden Haugerud allerede hadde 

møtt lederlaget Bærum og kombilaget Tromsø/Hammerfest som var på tredjeplass og vunnet begge, 

avgjorde NBF at Haugerud vant serien. Laget var jevnt og godt besatt både på herre- og damesiden.  

2. divisjon 

Her var grunnspillet delt mellom to puljer. Haugerud suste gjennom grunnspillet uten tap og de to 

første kampene som ble spilt i sluttspillet. Her var det meget jevnt mellom de 6 lagene i topp puljen, 

men Haugerud dro det i land med knappe ett poeng foran Asker og Bygdø. 

 

Oslofjordserien 

Også her viste Haugerud sin styrke og vant grunnspillet etter å ha gått ubeseiret gjennom de 6 

kamper som ble avviklet. 

 

U15 

I U15 ble halvparten av kampene avviklet. Haugerud og et lag til, kombilaget Moss/Bygdø, var 

begge ubeseiret men Haugerud ble dømt foran på bedre “målforskjell”. 

 

 

 

1. divisjonslag gleder seg over seier i årets serie. Fv: Berit, 

Karianne og Tine. Bv: David, Sondre, Ram, Aleksandrs, 

Armand 



 

 
Årsberetning 2020 HIF badminton.docx 28.02.2021 Side: 13 av 16 

U13 

Her hadde vi et meget ungt lag som spilte 

seg frem til en fin fjerde plass i 

grunnspillet etter mye tøff motstand. På 

bildet er  Hannah, Victoria, August, Linus 

og Vinit klare for spill på Lambertseter. 

 

 

Klubbserien 

I klubbserien 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 og resultatene spiller mindre rolle. 

Det gjør den spesielt fin for nybegynnere  

 

og litt øvete spillere. I 2019-20 serien deltok Lambertseter, Haugerud, Sangam, Vestre Aker og 

Strømmen og den har vært mer aktiv enn på lenge. Det har blitt mange hyggelige klubbkvelder på 

besøk hos andre klubber og hos oss på Oppsal og Haugerud. I 2020 ble det bare spilt på to 

klubbkvelder før alt stengte.  

 

Landsfinalen U13/U15 

Dessverre ble det ingen landsfinale i Kragerø i år. Den måtte avlyses pga korona.  

 

Seriespill 20-21 

Alt seriespill bortsett fra eliteserien har vært avlyst. Eliteserien er blitt redusert fra 8 til 6 lag og det 

ble avviklet to serierunder  på høsten, en i Haugerudhallen og en i badmintonsenteret i Kristiansand. 

På hjemmebane fikk vi en solid start med med uavgjort 5-5 mot fjorårets norgesmestre Frogner og 

seier 8-2 mot Moss. I tabellen ligger laget på 2. plass.  
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Trening og instruksjon 
 

For sesongen 2020/21 fikk vi 

stort sett de samme 

treningstimer som sesongen 

før, men pga. ombygging av 

Oppsal arena mistet vi 

midlertidig noen timer på 

høsten. Dette rammet 

badmintonskolen og 

mosjonister en dag hver.  

 

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 17.00-21:00 

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 Elite). 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 var gruppas hovedtrener fram til sommeren. 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  

 Elisa Wiborg 

 Naida Murtazalieva 

 

Til sommeren sluttet Sondre for å flytte til Karmøy og gruppa ansatte Marius Myhre Fartum som ny 

hovedtrener med virkning fra 17. august. I tillegg sluttet Naida for å flytte til Russland. Ny 

trenergruppe fom. høsten 2020 har bestått av:  
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 Marius Myhre Fartum 

 Lars Eirik Nilsen  

 Elisa Wiborg 

 

Utover dette har ungdommene Daniel 

Fægri og Sofie Reistadbakk bidratt fint 

på mange av treningene for de yngste.  

 

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 2020 har det vært sommertrening i Haugerudhallen, men under helt andre former enn vanlig. HIF 

ønsket å gjennomføre tidenes aktivitetssommer dert alle gruppene skulle bidra med sitt og motta 

støtte for å få det til. Dette var svært kjærkomment etter 3 mnd med nedstenging av all idrett. Det 

ble satt opp egne hallvakter og aktivitetsledere for å kunne gjennomføre dette etter gjeldende 

smittevernsregler. 

 

Badmintonsgruppa fikk gjennomført 2 badmintonskoleleire med en ukes varighet. Her var Elisa 

Wiborg og Lars Eirik Nilsen trenere på den første leiren og Elisa og Delia Murtazalieva trenere på 

den andre. Lars Eirik drev i tillegg badmintonskole hver mandag gjennom sommeren. Våre 

eksisterende spillere fikk også tilbud om flere treningstimer hver eneste uka hele sommeren. I 

tillegg fikk vi støtte for å åpne et tilbud for voksne mosjonister, med en gratis trening i uka. De som 

spilte mer måtte betale en sommerpris. Gruppa rekrutterte mange barn og voksne som ble med 

videre ut over høsten. 

 

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.  

 

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

av badmintonforbundet. 

 

  

Marius Myhre Fartum, ny hovedtrener i badmintongruppa 
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Økonomi 
Året 2020 har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen. Budsjettet med et resultat på minus 

65.000 var utarbeidet før koronaen slo til. Heldigvis har gruppa likevel greidd seg bra økonomisk 

gjennom året. Virkningene på inntekter og utgifter har blitt slik at resultatet har blitt mye bedre enn 

budsjettet skulle tilsi.  

 

Inntekten eller omsetningen sank med 42%. Samtidig ble utgiftene redusert med 47%. Det medførte 

at resultatet holdt seg noenlunde på samme nivå som i 2019.  

 

Viktige inntektsposter har holdt seg godt oppe. Økningen i medlemmer gjorde at treningsavgifter 

gikk en liten økning. Den offentlige støtten gjennom hovedforeningen har blitt videreført på nesten 

samme nivå samt at gruppa har søkt om og fått offentlig koronastøtte til alle avlyste arrangementer. 

Inntekter på egne arrangementer har sunket med over 90%, men dette har fått lite totalt utslag pga 

kompensasjonsordningene.  

 

Den største utgiftsposten er lønn til trenere. Den har bare blitt redusert litt,  med ca 13% fra 342.000 

til 298.000. Det skyldes dels nedstengingen i mars/april og sent på høsten har redusert volumet på 

treningen og dels gunstigere regler for arbeidsgiveravgift. Andre kostnader har derimot blitt 

redusert med 63% slik at det samlet blir en reduksjon på 47%. 

 

Nøkkeltall for 2020 og 2019   

 

Overskuddet i år bør ikke sees på isolert. Mange 

medlemmer har betalt adskillig mer i 

treningsavgift i sesongen 2020-21 enn de har 

fått tilbake i form av treningstid. Dette vil bli 

kompensert neste sesong ved redusert 

treningsavgift. Det betyr et stort fall i inntekten 

og det budsjetteres med et underskudd på ca kr 

150.000 for 2021. Ser man da 2020 og 2021 

under ett så forventes det et lite overskudd.  

 

Oppsummering 
2020 har vært et unntaksår for badmintongruppa. Kjernen i virksomheten er å tilby et godt 

treningstilbud for alle medlemmene gjennom hele året og det har vi dessverre ikke kunnet gjøre i 

2020 med stengte haller og begrensninger på hvilke aldersgrupper som hadde lov til å trene 

innendørs. På den annen side kan en glede seg over meget gode sportslige prestasjoner i de 

periodene hvor det var mulig å arrangere stevner.  

 

Uten en aktiv gruppe trenere og frivillige er det ikke mulig å drive klubben. Begge gruppene 

fortjener en stor takk for det arbeidet de har lagt ned i 2020 selv om situasjonen til tider har gjort det 

vanskelig. Ofte har treningstider og gruppesammensetninger blitt endret og foreldre og frivillige har 

ikke hatt tilgang  til hallen under treningen slik at mye av den verdifulle uformelle 

kommunikasjonen har blitt borte.Vi gleder oss til en normal sesong igjen! 

 

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

34.000 i 2020 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 2020 2019 

Inntekter 769.915 1.323.167 

Utgifter 603.155 1.146.228 

Driftsresultat 166.761 175.633 

Renter/gebyrer 990 1.306 

Resultat 167.751 176.939 

   

Egenkapital pr 1/1 533.325 356.386 

Egenkapital pr 31/12 701.075 533.325 


