
 
 

 

  

 

 

 



 
 

 

 
 

«Sommerprogrammet 2021» bygde på erfaringene fra «Tidenes aktivitetssommer», det 
tilsvarende programmet i det første koronaåret 2020. Hovedlinjene i 2021 var de samme 
som året før, men styret vedtok å videreutvikle noen sider av tilbudet som vi ikke rakk i 2020 
da alt ble planlagt og improvisert på svært kort varsel. I 2021 fikk vi klarhet i finansiering 
flere uker tidligere, og dette åpnet nye muligheter i tillegg til at vi kunne jobbe mer 
planmessig under forberedelsene.  
 
Sommeraktiviteter av denne typen forutsetter betydelige ekstramidler til å kunne lønn 
instruktører og medhjelpere av alle slag. Våre frivillige jobber gratis gjennom hele året og 
fortjener noen ferieuker på sommeren før høsten og ny sesong setter inn. Både offentlige 
instanser og private firmaer og stiftelser har vært rause med oss, så vi vil alt innledningsvis 
takke disse for at de har gjort det mulig å lage et godt aktivitetstilbud på Haugerud og 
Trosterud også sommeren 2021! 
 
Sommerprogrammet i 2021 ble betydelig større enn det vi klarte i 2020, som det framgår av 
tallene lengre nede i denne rapporten. Mye av rammene og innholdet var klart mange uker 
før sommerferien startet, men også i år vokste sommertilbudet underveis ved at det dukket 
opp nye ideer og muligheter. Det er tilfredsstillende å kunne notere at «apparatet» tålte å 
bære en så stor aktivitet, samtidig som vi må innrømme at det til tider ble mye «armer og 
bein» for oss som skulle lede og koordinere det hele.  
 
Vi noterte ingen vesentlige problemer 
underveis i programmet, bare praktiske 
spørsmål som måtte løses fortløpende. Da 
var det godt å ha hele idrettsparken til 
disposisjon, unge medhjelpere som stilte 
velvillig opp, erfarne instruktører som taklet 
noen små overraskelser her og der, samt at 
vi var fire voksne og erfarne personer som 
jobbet med sommer-programmet gjennom 
hele sommeren; noen ganger på deltid, 
andre gangs på heldøgnsbasis. 
 
Vi noterer to viktige nyvinninger i årets 
sommertilbud. For det første hadde vi denne 
gangen flere store og fine aktiviteter 
«utenom idrettsboksen». Å gjennomføre slike 
aktiviteter var et mål som styret satte i 
starten av planleggingsprosessen, og dette 
målet nådde vi på en god måte. Disse 
utenom-idrettslige aktivitetene gjorde at vi 
også nådde et annet viktig mål: Å engasjere 
flere lokale partnere i gjennomføring av 
sommerprogrammet. En stor takk til disse 
for godt samarbeid! De er presentert i denne 
rapporten. 
 
Rause bevilgninger gjør at vi kan skaffe den helt avgjørende ressursen i sommer-
programmene; trenere, instruktører, ledere og medhjelpere som gjennomfører alle de mange 
aktivitetene. Statistikken lengre ned i denne rapporten viser at vi hadde nesten 2.500 
ledertimer i sommerferien 2021, dvs. antall timer med aktivitet ganget med antall ledere til 
enhver tid. Gruppen av ledere er sammensatt: Ungdom i sommerjobb, våre ordinære trenere 
og instruktører som får et sommerengasjement, eksterne instruktører til å dekke opp 

 



 
 

 

oppgaver vi ikke har egne folk til, egne ungdommer i klubben som får prøve seg som 
instruktører om sommeren, samt et stort antall frivillige ungdom og voksne. Den frivillige 
innsatsen har vi ikke tallfestet. 
 
Et viktig delmål med sommerprogrammet er å kunne gi lokale ungdommer sommerjobber. I 
år hadde vi 58 medarbeidere under 25 år som var engasjert i sommerprogrammet på 
deltidsjobber. Totalt står det 99 navn på lista over ledere og medhjelpere, uavhengig av 
alder. Å gi ungdom arbeidserfaring er et viktig mål både for Bydel Alna og for Haugerud IF, 
og sommeren 2021 må sies å ha gitt et godt resultat for alle parter. Ungdommene som deltar, 
får arbeidserfaring, de lærer å forholde seg til voksne ledere og unge kolleger, de fyller lange 
sommerdager med mening, de får en attest som de kan bruke seinere, og de kan bruke 
klubbens ledere som referanser når de skal søke jobber andre steder. For klubben er det en 
stor verdi å involvere ungdom i klubbens drift, bli kjent med ungdommene, kunne plukke opp 
de unges tanker om nærmiljøet og – naturligvis – å få løst de mange praktiske oppgavene 
som sommeraktiviteten medfører. Å bygge slike relasjoner mellom klubb og ungdom er 
kanskje noe av det aller viktigste som har skjedd i Haugerud IF de siste årene. 
 
Vi har observert, men uten å kunne dokumentere med tall, at langt flere i nærmiljøet har 
vært på feriereiser denne sommeren, sammenlignet med 2020-sommeren. Det var veldig 
stille særlig i perioder i juli. Det slo ikke negativt ut på det totale deltakertallet, som økte 
betydelig fra 2020 til 2021. Men vi kunne hatt enda flere deltakere om flere hadde vært 
hjemme og hatt behov for noe å drive med. Vi har også notert oss med glede at skoleferien 
forløp uten problem eller konflikter i miljøet på Haugerud og Trosterud.  
 
På pluss-siden noterer vi også at idrettsparken på Haugerud nå ser finere og ryddigere ut 
enn den har gjort på lenge, kanskje penere enn noen gang tidligere. Ungdom i sommerjobb 
under god ledelse har gjort at vi har kunnet foreta rydding, vedlikehold og oppussing som vi 
ellers ikke har tid til.  

 
  

 



 
 

 

 
 

Da vi gjorde opp status for prosjektet «Tidenes aktivitetssommer 2020», var én konklusjon 
veldig klar. Sommerprogrammet «reddet» klubben i en svært vanskelig og uoversiktlig 
koronasituasjon og bidro helt avgjørende til at klubben kom i gjenge igjen fra høsten 2020. det 
var derfor lett å konkludere med at et slikt sommerprogram ville vi gjenta, dersom vi fikk 
muligheten til det. 
 
Muligheten kom. Både nærmiljøet, barn og unge og klubben trengte et sommerferietilbud etter 
nok en vår med nedstenging og pause for idretten og andre kulturtilbud. I år ble klart flere 
uker tidligere enn i 2020 at flere instanser både i offentlig og privat sektor ville satse penger på 
ferietilbud til barn og unge gjennom idrettslagene 
Da var det i grunnen bare å kjøre i gang, søke penger, legge planer og bygge på erfaringene 
som vi gjorde i 2020. 
 

Hovedstyret i klubben vedtok 
allerede tidlig i februar tidspunkt 
at vi skulle kjøre et nytt 
sommerprogram i 2021, basert på 
det vi lærte i 2020. Thor Olav 
Tvedt Delgado-Rodriguez og Elisa 
Wiborg ble engasjert til å være 
prosjektledere. Thor Olav var 
nyansatt daglig leder i klubben på 
heltid, og mye av hans arbeidstid 
skulle bli dedikert til 
sommerprogrammet i skoleferien. 
Elisa Wiborg er styremedlem i 
klubben og en erfaren 
badmintonspiller for Haugerud IF. 
Sammen med styreleder Dag Endal 
har disse planlagt sommertilbudet 
og fulgt opp gjennomføringen 
gjennom hele skoleferiens 56 
dager. 
 

Gjennom Sportsrådet i klubben ble idrettsgruppene og prosjektene invitert til å utvikle tilbud 
som skulle inngå i sommerprogrammet. Samtidig ble eksterne samarbeidspartnere kontaktet 
for å involvere dem i planlegging av aktiviteter. Tidlig ble det klart at Norsk Judo og Jiujitsu 
Klubb ønsket å bidra med judoaktiviteter i sommerprogrammet. Dette var en fin videreføring 
av samarbeidet vi har hatt med NJJK på andre saker, samtidig som det bidro til å synliggjøre 
NJJKs tilby til nye målgrupper. 
 
En avgjørende faktor for å kunne ha et så stort aktivitetstilbud i sommerferien er å ha 
ungdommer som får sommerjobber og bidrar til gjennomføringen. I mai ble det utlyst 
sommerjobber for ungdom. En annen viktig oppgave i forarbeidet var å klarlegge at arenaene i 
idrettsparken er tilgjengelige og at våre planer ikke kolliderer med hverandre, med evt. 
vedlikeholdsplaner som kommunen har eller planer som f.eks. skolene har. 
 
For å holde styr på alle aktiviteter, ledere og arenaer ble det opprettet en Googlekalender som 
omfattet alle deler av Sommerprogrammet. Denne ble fortløpende ajourført hver dag gjennom 
sommeren. 
 

 



 
 

 

Første etappe i PR-opplegget for sommerprogrammet var å bekjentgjøre at det ville bli et 
aktivitetstilbud i skoleferien også i år. Dette ble gjort gjennom oppheng av bannere på brua ved 
Haugerud T-bane, gjentatte poster på Facebook og Instagram. De fire barneskolene i området 
delte ut løpesedler, og Haugerud skole utlyste tilbudet digitalt. 
 
Etter hvert som detaljene i programmet begynte å bli klare, opprettet vi oversikter på klubbens 
hjemmesider: 

• Hovedlinjene i sommerprogrammet 
• Sommerprogrammet fra dag til dag 
• Sommerprogrammet fra uke til uke 

Disse hjemmesidene har blitt oppdatert hver dag gjennom hele sommeren, i den grad nye ting 
har kommet til eller det har blitt endringer i planene. I dag-til-dag-oversikten har vi hver kveld 
klippet ut dagsprogrammet for dagen som var gått, slik at det hele tida har ligget neste dags 
program øverst. 

 
Det er en klar erfaring at generell informasjon om hele sommertilbudet ikke er nok. Folk 
forholder seg til enkeltaktiviteter som de har lyst til eller spesielle dager eller uker hvor de 
ønsker å melde seg på aktivitet. Vi har derfor kjørt ut spesifikk PR for en og en aktivitet, etter 
hvert som oppstart har nærmet seg (tenniskurs, fotballskole, barnetrim osv). i en god del 
tilfeller har vi kjørt gjentatte PR-runder for å sikre deltakere. I andre tilfeller har tilbudene 
vært fullbooket i god tid før oppstart. 
 
Det er hovedsakelig Facebook og Instagram som har blitt brukt til å spre informasjon om 
tilbudene. Vi har brukt noen tusen kroner på betalt spredning av Facebook-poster. Dette viser 
seg å gi god spredning for svært lave kostnader, men svakheten er naturligvis at man ikke når 
ut til dem som ikke er på Facebook. 
 

Det overordnede målet med et Sommerprogram i 2021 var som i 2020: 
• Gi barn og ungdom en mulighet for å være sammen igjen og være fysisk aktive etter 

lange perioder med koronanedstenging, sosial isolasjon og mye stillesitting. 
• Gi de unge noe å fylle sommerdagene med siden mange ikke vil reise på sine vanlige 

ferieturer i år. 
• Skape jobberjobber for ungdom, primært dem som har gjennomgått kurset «Unge 

ledere». 

 



 
 

 

 
Sommeraktiviteter kan gi disse tilleggseffektene for klubben: 

• Gjenopprette kontakten med klubbens medlemmer og trekke dem inn i organisert 
aktivitet igjen. 

• Få kontakt med nye folk som kan bli medlemmer og faste deltakere i klubbens 
ordinære aktiviteter fra høsten 2021. 

• Forebygge noe av frafallet som klubben kanskje vil få på grunn av koronaperioden. 
• Synliggjøre Haugerud IF som fritidstilbud for alle aldersgrupper. 

 
På styremøter i februar og mars ble det gjort en 
evaluering av erfaringene med «Tidenes aktivitetssommer 
2020», og vi konkluderte med en del endringer som vi 
ønsket å gjøre i  2021-programmet: 

1. Aktiviteter for barn i barneskolealder som går over 
flere dager i hverdagene, før og etter de største 
fellesferie-ukene 

2. Flere aktiviteter utenom vårt ordinære 
aktivitetstilbud for barn i barneskolealder 

3. Tilby markaopplevelser for alle aldre 
4. Koble på eksterne aktører for å avvikle flere 

aktiviteter 
5. Få flere voksne ut av lyst, ikke plikt.  
6. Koordinert kioskdrift gjennom hele sommeren. 

 

En svært viktig – og veldig vellykket – målsetting med 
sommerprogrammet er å kunne engasjere lokale 
ungdommer til sommerjobber. Dette har mange gode 
effekter: Den store aktiviteten hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre uten de unge medhjelperne. Et betydelig 
antall lokale ungdommer får sin første arbeidserfaring, 
samt et punkt å legge til sin CV og en referanse som kan 
stille opp for dem om nødvendig. Ungdommene får en 
kjærkommen inntekt i ei tid da det er vanskelig å skaffe 
seg andre deltidsjobber; noen bruker også disse pengene 
for å skjøte på husholdningsbudsjettet hjemme. De unge 
føler seg sett og verdsatt. Det bygges tillit og relasjoner 
mellom unge og voksne i nærmiljøet, noe som vil være en 
viktig ressurs i årene som kommer. Vi så hvordan dette ga 
positive effekter etter 2020-programmet vårt, og vi har 
sett samme positive effekter på flere områder lokalt i 
etterkant av Unge leder-kursene. 
 
Vi lyste ut sommerjobbene og ba interesserte ungdommer 
om å sende inn søknader med presentasjon av seg selv. I 
utlysningen la vi vekt på at vi ville prioritere ungdommer 
som hadde gått Unge leder-kurs eller vist et frivillig 
engasjement i lokalmiljøet. Det er veldig bra at unge vil ha 
sommerjobb for å hjelpe på familiens økonomi. Samtidig 
er det viktig for hele nærmiljøets framtid at vi dyrker en 
frivillighetskultur både blant unge og voksne. Ganske 
enkelt fordi vi aldri vil kunne skaffe penger nok til å lønne 
alle dem som trengs for å drive et idrettslag og et godt 
lokalmiljø. Mange av våre unge har nytt godt av en stor 
frivillige innsats som trenere og ledere har lagt den i å gi 
dem et godt fritidstilbud gjennom mange år. Det er viktig 
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at unge er seg bevisst dette og at de blir mentalt forberedt på at det en gang skal være deres tur 
til å jobbe frivillig for andre, - jo før jo heller. 
 
Utlysningen resulterte i søknader fra rundt 50 ungdommer. Søknadene ble gjennomgått av 
klubbens daglige leder, som hadde ansvar for alt det administrative rundt ansettelsene 
(referanser, kontrakter, grunnleggende opplæring, lønnsutbetalinger mm). Vi endte opp med 
en «pool» av 31 sommerjobbere. Daglig leder la deretter et komplisert puslespill for å finne ut 
hvem som kunne jobbe når og hvor. Det viste seg raskt at mange av de utvalgte hadde 
bindinger som gjorde at de ikke kunne jobbe så mye som vi hadde håpet, bl.a. fordi de allerede 
hadde fått sommerjobber gjennom Bydel Alna. 

 
 
Sommerjobbene har hatt ulik karakter: Hele uker, faste kvelder eller dager gjennom 
sommeren, kortvarige oppdrag i rekkefølge osv; dvs. mange ulike kombinasjoner. Dette gjør 
det også mer utfordrende å få kabalen til å gå opp. Oppgavene har hovedsakelig bestått i å 
være medhjelpere i gjennomføring av aktivitetene, under ledelse av mer erfarne instruktører 
(ta imot deltakere, føre oppmøtelister, hjelpe til med nøkler og utstyr, gjennomføre 
aktivitetene, følge opp deltakere som trenger noe ekstra hjelp osv). 
 

Vi har også hatt et større antall trenere og 
instruktører som har hatt hovedansvar for å 
planlegge og lede aktivitetene og veilede dem som 
har hatt sommerjobb.  
 
Dette har delvis vært våre faste instruktører og 
trenere fra idrettsgruppene og delvis ledere som vi 
har hyrt inn spesielt for sommerprogrammet. I alt 
har 99 vært engasjert på denne måten nå i 
sommer. 
 

 

 



 
 

 

Haugerud IF ble kontaktet av NAV Alna tidlig på våren med spørsmål om vi hadde 
«arbeidsplasser» å tilby ungdom som skulle få sommerjobb gjennom bydelen. Det var snakk 
om ungdom på heltid fem dager i uka og for perioder på tre uker. 
Vi valgte å inngå samarbeid om dette, både for å bidra til bydelens satsing på å få ungdom i 
arbeid og for å løse to oppgaver som vi hadde planlagt som del av Sommerprogrammet: 
Miljøpatrulje til å holde orden i idrettsparken og drift av en kiosk på klubbhuset gjennom 
sommeren. 
Vi fikk tildelt tre-fire ungdommer fra NAV Alna i tre perioder gjennom sommeren, og disse ble 
satt til å løse de to nevnte oppgavene. Vi oppdaget tidlig at det var veldig arbeidskrevende å 
følge opp så mange uerfarne medarbeidere over så mange timer daglig og over åtte uker. Vi 
måtte finne oppgaver, klargjøre oppgaver, finne og skaffe utstyr, veilede og forklare underveis 
og sørge for at medarbeiderne hadde klare rammer å holde seg til. Hvis ikke, ville 
ungdommene få feil erfaringer ved starten av sin jobbkarriere.  
Ansvaret for oppfølging ble i første omgang lagt på klubbens daglige leder, Thor Olav, men det 
viste raskt at dette ble en umulig ordning. Hans dag var allerede fylt til randen med oppfølging 
av alle de andre aktivitetene, slik at vi ikke fikk gitt medarbeiderne den oppfølging de trengte. 
Vi valgte derfor å investere penger i en medarbeider som kunne følge opp ungdommene på 
heltid. Dette ble en voksen Haugerudungdom, Fredrik Thorjussen, som viste seg å være en 
veldig god løsning. Under hans ledelse løste ungdommene mange oppgaver som vi ikke har 
hatt tid til tidligere og som vi ikke hadde andre ressurser til i sommer, blant annet: 
Opprydding i alle deler av idrettsparken slik at den ved slutten av ferien var finere enn den 
noen gang har vært; - den reneste og peneste i byen? Drift av kiosk og åpent klubbhus slik at vi 
kunne la barn og unge bruke klubbhuset som samlingspunkt gjennom hele ferien. Lage mat til 
fotballskoler og andre arrangementer. Male innbytterbenkene på fotballbanen i HIF-fargene. 

 
 

 



 
 

 

Det var veldig gunstig for oss, og sikkert mange andre klubber, at vi fikk tidligere enn i fjor 
klarhet i hvilken økonomisk støtte vi kunne budsjettere med. Tilsagnene kommer naturligvis 
ett og ett, men det ble ganske tidlige klart at vi ville kunne disponere betydelige midler til 
sommeraktiviteten 2021, bl.a. takket være tilskuddene fra Oslo idrettskrets og 
Gjensidigestiftelsen. I tillegg vet vi at Bydel Alna alltid stiller opp med støtte til aktivitet for 
barn og unge her i området. 
Da alle tilskuddene var klare, så vi at vi hadde totalt vel en million kroner å bruke på sommer-
aktivitet. Disse fordelte seg slik: 
 
Oslo kommune via Oslo idrettskrets  485.000 
Gjensidigestiftelsen    300.000 
Bydel Alna/Oslo kommune   100.000 
OBOS      150.000 
 
Totalt                1.035.000 
 
I tillegg fikk vi 55.000 kroner fra Oslo idrettskrets til  
gjennomføring av Sommerpatruljen. Det blir laget  
egen rapport med regnskap for dette prosjektet. 
 
Det er uten videre klart at vi ikke klarer å gjennomføre 
et sommerprogram av disse dimensjonene uten 
betydelig økonomisk støtte. For at våre frivillige skal få 
en velfortjent sommerferie, kan vi ikke kalkulere med at 
disse står på gjennom hele sommerferien i tillegg til de 
øvrige ti månedene i året. De rause tilskuddene gjør det dessuten mulig å tilby sommerjobber 
og arbeidserfaring til lokale ungdommer og unge trenere og instruktører, en veldig viktig 
tilleggseffekt av sommeraktiviteten. 
 
Vi retter en stor takk til dem som støttet Sommerprogrammet 2021 og som på denne måten 
både viste klubben tillit og satset på barn og ungdoms sommerferie i år. Dere har bidratt til å 
gjøre Haugerud og Trosterud til et enda bedre sted å bo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

Vi har ført oppmøtelister på alle aktiviteter hvor det har vært praktisk mulig, inkludert 
mobilnumre til deltaker eller foresatt. Dette var også påkrevd for å kunne bidra til 
smittesporing om nødvendig. Ut fra disse listene har “Sommerprogrammet 2021” hatt dette 
omfanget (2020-tallene i parentes): 
  

 
Av tabellen framgår det at sommerprogrammet i 2021 ble større enn 2020-programmet, målt 
på mange parametere. Unntaket er antall ledertimer som har en mindre økning fra i fjor. 
Forklaringen er at vi effektiviserte bruken av ledere og medhjelpere basert på erfaringene fra 
2020. 
 
Den store Id-feringen som vi hadde sammen med ICC Alna og Frivilligsentralen forklarer mye 
av det store hoppet i antall deltakere, spesielt voksne deltakere, og i antall deltakertimer. Vi 
har kalkulert med 600 voksne på dette arrangementet. For øvrig var antall voksne deltakere 
omtrent på samme nivå som året før.  
 
Hvis man trekker fra de voksne på Id-feiringen, blir likevel tallene for 2021 større enn fjoråret. 
På den annen side «mistet vi» ei uke med friluftsaktiviteter på ungdomsskolen fra i fjor til i år, 
noe som reduserte antall deltakertimer betydelig. 
 
Samarbeidsprosjektet med Nav Alna, omtalt lengre bak i rapporten, bidro til økning i antall 
timer med aktivitet og antall deltakertimer. Her hadde vi 3-5 ungdommer i arbeid fem dager i 
uka gjennom hele sommeren. 
 
 



 
 

 

Et av målene med årets sommerprogram var å kunne tilby aktiviteter utenom den rene 
“idrettsboksen”. På den måten kunne vi få med flere og nye deltakere, og vi kunne utvikle 
samarbeid med andre aktører lokalt. Dette lyktes over all forventning. 
 

Sommerprogrammet fikk en pangstart med 
Camp Haugerud allerede første helg i 
skoleferien. Dette var første initiativ utenfor 
idrettsboksen. Hengekøyenatta ble akkurat så 
fin som vi håpet. Mange barn, mye aktivitet og 
moro, og jammen ble det ikke noen små timer 
med søvn, også.  
Det var det en spent og undrende gjeng som 
møtte opp i Haugerudparken lørdag kl. 16. Det 
var 20 barn, fem voksne og en gruppe ledere 
fra Haugerud IF. Det første som måtte på 
plass, var etablering av leiren. Det var utdeling 
av utstyr og så prøve å henge opp hengekøyer 
og myggnetting. Siden måtte liggeunderlag og 
soveposer på plass. Noen trengte naturlig nok 
litt hjelp for å få alt montert, men sakte og 
sikkert kom vi dit at barna kunne lage sitt eget 
campflagg. Alle tegnet og skrev på sine navn og 
«bumerker» på campflagg som ble plassert ved 
egne køyeplasser. Noen planta i sin tid et flagg 
på månen, - vår «månelanding» var like stor og 
krever også sitt flagg!! Ledere og idémakere var 
Monique Nyberget Hiller og Eva Sjue. 
Gjengen i Haugerudparken var i full aktivitet 
de fleste timene fra lørdag ettermiddag til 
søndag ettermiddag, med unntak av noen 
timers nattesøvn. Grilling av Evas spesielt gode 
og hjemmelagde hamburgere, kyllingpølser og 
fiskekaker. Rockeringer, hoppeballer og 
balleker. Kritt, kubb og spill. Og skattejakt. Til 
kvelds grillet alle sine egne ostetoast på bål. 
Men før hengekøyene skulle tas i bruk, kom 
Ove Kenneth og hold nattkonsert. Det skapte 
også engasjement og glede. Noen naboer og 
foresatte hadde hørt rykter om nattkonserten 
og kom og var sammen med oss. Vi takker 
Haugerud kirke som bidro til å løse mange 
praktiske utfordringer ved Camp-en, samt BUA 
på Furuset og Østensjø som lånte oss mye 
utstyr.  
  

Ungdomsutvalget i klubben, i samarbeid med 
miljøarbeidere fra Haugerud skole, var 
vertskap for en hyttetur for 25 ungdommer fra 
nærmiljøet. To dager ble tilbragt i flott 
sommervær på Lunde leirsted ved Oslofjorden; 
lørdag 3. juli og søndag 4. lørdag. Det var 
aktiviteter ute og inne og mange gode måltider 
innimellom. 

 

 

 

 



 
 

 

  

De gode opplevelsene med nattkonsert med 
Ove-Kenneth Nilsen under hengekøyenatta 
avfødte ideen om å lage en ny nattkonsert i 
Haugerudparken, denne gangen åpent for alle i 
nærmiljøet. Ut fra værmeldingene ble lørdag 
23. juli valgt som tidspunkt, og på få dager ble 
alt det praktiske løst takket være velvilje fra 
Haugerud kirke, samtidig som innholdet ble 
fastlagt med lokale krefter i fokus. 
Det var stor spenning knyttet til frammøtet på 
en slik improvisert konsert en sen kveldstime. 

Bare femten minutter før var det en liten håndfull som hadde møtt opp. Men folk kom sigende 
inn fra alle kanter, og da konserten startet i skumringen kl. 22, var over hundre tilhørere på 
plass i området mellom Haugerudparken og Haugerud kirke. 
Det var mange blide ansikter å se en time seinere da folk ruslet hjem etter konserten. De tre 
lokale musikerne Winta, Ove-Kenneth og Håkon hadde virkelig klart å skape magiske 
musikalske minutter i parken fredag kveld. 
Haugerudparken i skumringstimen skapte en perfekt ramme for en times konsert med rolige 
låter fra landskapet r&b, soul og jazz. Winta Efrem Negassi, Ove-Kenneth Nilsen og Håkon 

Svendsen Endal hadde plukket låter blant 
sine favoritter og framførte disse i ulike 
sammensetninger; hver for seg og sammen. 
Ove-Kenneth framførte egenkomponerte 
låter, ispedd saxofon-soloer og noen enkle 
bidrag fra publikum.  
Winta hadde valgt ut kjente soul-klassikere 
som publikum gjenkjente og jublet 
spontant til underveis, ikke minst under 
Etta James-låten At Last. Håkon 
akkompagnerte Winta på keyboard, i tillegg 
til at han spilte solo i to swing-klassikere 
fra The American Songbook. 
 

 

 

 



 
 

 

Det desidert største og mest bemerkelsesverdige arrangementet i sommerprogrammet ble 
gjennomført tirsdag 23. juli: Id-feiring og familiefest på Haugerudbanen. Dette var en 
fellesaktivitet som ICC Alna, Haugerud IF og Haugerud Frivilligsentral sto bak. For klubben 
ble dette en veldig positiv samarbeidsopplevelse som åpner mange perspektiver for 
fortsettelsen. ICC Alna er en forholdsvis nyetablert moske i nærmiljøet og på 
Haugerudsenteret. ICC står for Islamic Cultural Centre. Ekstra hyggelig fra idrettslagets 
ståsted var at hele samarbeidet ble initiert, planlagt og gjennomført av ungdomsrådet. 

 
Feiringen startet med en time med taler og 
bønn på kunstgressbanen. Det gjorde inntrykk 
å se 600 voksne og barn samlet til felles bønn 
på bønnetepper over halve kunstgressbanen! 
Etter bønnen kom det flere familier til for å 
være med på aktiviteter og servering av god 
pakistansk mat.  
For de yngste var nok sukkerspinn, brus og 
hoppeslott enda mer forlokkende enn god mat. 
Dette var en av tre arrangementer i sommer 
der firmaet «Barnas dag» leverte veldig 
populært aktivitetsutstyr (hoppeslott, 
hinderløyper osv). 

 

 

  



 
 

 

 

På starten av sommerferien ble Haugerud IF 
kontaktet av Ungdom mot narkotika Alna som 
ønsket å låne kunstgressbanen til en 
ungdomsfestival og å samarbeid med klubben 
om planlegging og gjennomføring. 
«StreetMode» er et aktivitetsopplegg som 
UMN har gjennomført andre steder i byen 
tidligere og som de denne gangen ønsket å ha i 
Groruddalen og på Haugerud. 
Etter at praktiske rammer og ansvarsdeling var 
avklart mellom UMN og HIF, tok UMN- 

 
ungdommene i stor grad seg av hele planleggingen. Haugerud IF kom inn igjen noen dager før 
festivalen ved å skaffe unge medarbeidere som kunne hjelpe til med gjennomføring. 
Det ble en lang dag med mye forskjellig aktivitet på Haugerudbanen. Dagen startet med 
turneringer i fotball og basketball. Siden var det aktivitetsutstyret fra Barnas dag som ble tatt i 
bruk før man avsluttet programmet med «åpen scene» og diverse opptredener fra lokale 
ungdommer. 
Denne lørdagen, 7. august, var rundt 150 ungdommer med på aktivitetene. Ungdomsfestivalen 
hadde besøk av en delegasjon fra SV med bl.a. ordfører Marianne Borgen, SV-leder Audun 
Lysbakken og idrettsbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal. 
 

Dette var en sosial samling som ungdomsrådet i Haugerud IF laget for eldre ungdom, dvs. fra 
20 år og eldre. Dette er en aldersgruppe som lett blir glemt når man skal lage tilbud for 
ungdom. Selv om været viste seg fra en litt tvilsom side denne lørdagskvelden 7. august, var 
ungdommene samlet som planlagt på asfaltplassen i idrettsparken. Det ble en enkel servering 
av mat og snacks, og så kunne de som ønsket det, konkurrere om premiene i en uformell 
tennisturnering på hardcourt-banen. 

 

 



 
 

 

 

Den siste fredagen i skoleferien 
inviterte vi alle som hadde vært 
instruktører, ledere og medhjelpere i 
sommerprogrammet til en 
avslutningsfest på Haugerudbanen. Vi 
hadde allerede utstyr fra Barnas dag 
stående på banen siden det hadde 
vært avslutning på allidrettsuka 
tidligere på dagen. Dette betydde at 
ungdom og voksne nå kunne få prøve 
seg på de lekene som de hadde vært 
med å tilby barna. Mange lot seg friste 
til å teste rodeomaskinen, med litt 

varierende hell, andre prøvde hinderløypa eller bungyrun eller å skyte på blink med fotball og 
basketball. De aller sprekeste ble belønnet med gavekort i sportsbutikk. 
Etterpå kunne vi by på en bugnende middagsbuffet med lasagne og tacovarianter av alle slag, 
inkludert det som ble til overs etter barnas sommeravslutning. Aldri har det vært servert finere 
mat på Haugerudbanen! Leverandør var cateringfirmaet Fiken. Sammen med maten fikk alle 
som var til stede servert noen takkens ord fra prosjektlederne Thor Olav og Elisa. Uten alle 
medhjelpernes innsats gjennom åtte ferieuker, ingen sommerprogram! 
 

Her er en kort omtale av idrettstilbudet i sommerprogrammet, listet i alfabetisk rekkefølge: 
  

Den viktigste sportslige nyskapningen i årets sommerprogram, var uten tvil Allidrettsuka. Noe 
slikt har vi ikke gjort før. Det nærmeste vi kommer, er familiedagene i idrettsparken der vi har 
vist fram alle tilbudene 
våre. Denne gangen 
inviterte vi barn fra sju til 
13 til å være med på et 
ukesprogram der de i 
løpet av de fem dagene 
skulle innom elleve ulike 
idretten og aktiviteter.  
  
Idrettsgruppene i klubben 
stilte med instruktører 
som gjennomførte to eller 
tre økter på 1,5 - 2 timer 
fordelt utover uka. 
Deltakerne ble delt opp i 
to aldersgrupper; sju til ni 
og ni til tretten. Med 
rundt 50 deltakere ble 
gruppene på pluss/minus 
25 deltakere hver. Disse sirkulerte rundt i idrettsparken fra den ene aktiviteten til den neste; 
badminton, dans, sjakk, capoeira, fotball, judo (arrangert av NJJK), cricket, innebandy, 
håndball, basketball og tennis. På denne måten fikk deltakerne tre ulike idretter/aktiviteter 
hver dag. 

 

 



 
 

 

  
Den siste halve dagen, 
fredag ettermiddag, ble 
alle deltakerne påspandert 
en tacomiddag og mulighet 
for å leke seg med 
hoppeslott, strikkløping, 
basket- og fotballskyting 
og hinderløype. Veldig 
populært! Dette utstyret 
ble innleid fra firmaet 
Barnas dag, som viste seg 
som en veldig god, pålitelig 
og hyggelig 
samarbeidspartner, som 
for øvrig også bidro på to 
andre dager i løpet av 
sommeren. På 

avslutningsfesten ble også deltakernes foresatte og søsken invitert til middag og moro. 
  
Vi ga på forhånd ingen informasjon til 
deltakerne om hvilke aktiviteter de skulle ha 
til enhver tid for å unngå at noen bare valgte 
det de likte best. Målet med denne uka var at 
alle skulle få prøve seg på idretter de kanskje 
ikke visste om i det hele tatt og som de i hvert 
fall ikke behersket eller kanskje ikke likte i 
utgangspunktet. Vi var på forhånd veldig 
spente på hvordan dette ville slå ut. Resultatet 
ble over all forventning. Nesten alle deltakerne 
fullførte hele uka, og flere deltakere kom til 
underveis. Det var enkelte utfordringer med å 
holde på konsentrasjonen for noen av 
deltakerne på noen av aktivitetene, men dette var ikke verre enn vi kunne forvente. To timer er 
lenge hvis du deltar på noe du ikke liker eller behersker. Vi må gi kred til instruktørene som 
viste seg å være kreative og dyktige til å engasjere barna og til de unge medhjelperne som bidro 
til å holde orden og fokus underveis. 
  

Badminton var en av idrettsgruppene som hadde et åpent treningstilbud gjennom hele 
skoleferien, for alle aldersgrupper og for både nybegynnere og mer erfarne. Det ble lagt spesiell 
vekt på å ha tilbud for barn som ønsket å prøve seg på badminton. Aktivitetene ble ledet av 
klubbens unge badmintonspillere som både 
fikk trenererfaring og en sommerjobb med noe 
de er veldig engasjert i. 
Hele kvelden mandager, onsdager og fredager i 
Haugerudhallen var satt av til åpne treninger 
for ulike aldersgrupper, noen ganger med 
trenerveiledning, andre ganger for spill etter 
eget ønske. Oppmøtet på disse tilbudene var 
godt gjennom hele sommeren. Et nytt tilbud 
denne sommeren var treninger for familier – 
foreldre med barn – på morgenen på søndager. 
På mandags ettermiddager ble det kjørt 
badmintonskole for barn og yngre ungdom de 

 

 

 



 
 

 

fleste ukene i sommerferien, også på fredags ettermiddag noen av ukene. To uker i ferien var 
det badmintonleir på dagtid for barn. 
  

Vi fortsatte med barnetrimmen gjennom hele sommeren på samme tidspunkt som ellers i året, 
nemlig mandags ettermiddager. Ett parti for 3-5 år og ett for 6-9 år. Instruktører var Thonje 
Buaduang Strømme og Thea Ulsanden Hernes. Barnetrimmen foregikk på kunstgressbanen og 
besto av leker og konkurranser som fikk barna i fysiske bevegelse.  
Ellers i året er barnetrimmen vanligvis fulltegnet, men i sommer var det ikke samme pågangen 
av deltakere, og særlig midt på sommeren var det svakt oppmøte. 

  

Basketball er en ny og ung aktivitet både i HIF-sammenheng og i nærmiljøet. Det har aldri 
tidligere vært drevet basketball her. For å holde motivasjonen blant spillerne oppe og 
rekruttere flere til aktivitet fra høsten av, kjørte vi åpne baskettreninger gjennom hele 
sommeren. To hele kvelder i uka, tirsdager og torsdager. 
Deltakerne var delt inn i grupper etter alder og kjønn; 6-10 år, 11-15 år, jenter junior, gutter 
junior og menn senior. Vi hadde også for første gang noen voksne damespillere med på 
trening. 

 
 

 



 
 

 

 
Trenere gjennom sommeren var noen av seniorspillerne våre, koordinert av hovedtrener 
Jannis Magulas. Alle planlagte treninger ble gjennomført. På dager hvor det var litt mindre 
frammøte, slo vi sammen to treningsgrupper for å gjøre øvelser enklere og å kunne spille 
kamper. 
I snitt hadde vi rundt 40 spillere innom hver treningsdag, noe som bidro til å holde interessen 
oppe og gi Haugerud Basket en kick-start på høstsesongen. 
Basketgruppa bidro med et aktivitetsopplegg på Trosterudbanen da Områdeløftet og Bydel 
Alna hadde åpningsuke for denne banen. 
  

Capoeiragruppa konsentrerte sin 
sommeraktivitet til fem ettermiddager 
en av ukene i juli. Aktiviteten ble holdt 
ute på Haugerudbanen. Dette gir større 
armslag for aktivitet, det er hyggelig å 
møtes ute i solskinn og godt vær, og det 
er fin PR for capoeira at den blir synlig 
ute. 
Ove-Kenneth Nilsen ledet alle øktene 
med øvelser som viste hva capoeira er, 
samt at han innimellom øvelsene også 
viste hva capoeira kan være når man 
driver det på høyt nivå.  
  

Haugerud IF Cricket kunne tilby samme 
sommeraktivitet som i 2020: Cricketskole 
hver onsdag ettermiddag gjennom hele 
skoleferien for barn og ungdom. Tre timer 
hver gang, enten i cricketnettene, på blåbanen 
eller på kunstgressbanen, alt etter hvilke 
øvelser som skulle kjøres. Cricketskolen ble 
også i år ledet av tre av klubbens egne 
ungdommer: Choudhary Sharjeel Hussain, 
Haris Mohammad Khan og Muhammad 
Nawaz.  
  

Vi hadde flere perioder med dansetilbud i sommerprogrammet, både tidlig i ferien, i juli og 
mot slutten av ferien. Vi kunne i stor grad bruke samme instruktører gjennom sommeren som 
vi har hatt i det ordinære danseprogrammet vårt. Dette gjorde arbeidet enklere for 
prosjektleder Laila Svendsen, i tillegg til at vi visste at vi ville tilby danseklasser med høy 
kvalitet. Interessen for dansetilbudet 
har vært god med fulle klasser og 
venteliste på en del av tilbudene. Men 
vi har opplevd i dansen som i en del 
andre tilbud at det er lettere å la være å 
komme selv om man er påmeldt, når 
tilbudet er gratis og godvær og badeliv 
frister. Det er nok også en del foreldre 
som har meldt på barna sine «både her 
og der», og så er det ikke så viktig å 
melde fra til oss som arrangører hvis 
familien endrer planer og barna ikke 
skal komme likevel. 

 

 

 



 
 

 

Dansetilbudene denne sommeren har vært: Flere ballettklasser for små og litt større barn, 
linedance for voksne, både nybegynnere og litt øvet, hip hop for to aldersgrupper med barn, 
Bollywood for ungdom og voksne, house for ungdom og voksne, zumba for voksne, k-pop for 
ungdom og voksne og barnedans. 
Dansegruppa vår bidro med et aktivitetsopplegg på Trosterudbanen da Områdeløftet og Bydel 
Alna hadde åpningsuke for denne banen. 

 
  

E-Sport er fortsatt en fersk idrett i Norge, og også hos oss. Vi lanserte E-sporten i november 
2019, og som kjent var det ikke mange månedene etterpå at landet måtte stenge ned. Det har 
derfor vært en oppoverbakke fra start for E-sporten i Haugerud, der vi har kunnet ha få fysiske 
turneringer siden oppstart. Allikevel har sommeren gitt oss noen muligheter, og både i 2020 
og i 2021 var E-sporten under sommerprogrammet.  
 
Det var i 2020 ikke mange deltakende på E-sporten for barn, så det var i år naturlig å 
prioritere ungdom. Vi arrangerte en kombinert Futsal og Fifa-turnering der deltakerne først 
spilte fotball ute på innebandybanen, for så å ta med seg resultatet inn og fortsette turneringen 
der. Samlet resultat fra begge aktiviteter kåret en endelig vinner.  
 
I år var det gjengen som til vanlig holder lørdagstilbudet “Åpen Hall”, og de ansvarlige for årets 
Sommerpatrulje som var ansvarlige for aktiviteten. Dette er ungdommer som har god erfaring 
med denne typen aktiviteter, og de er gode på både promotering og avvikling av slike typer 
arrangement. Det var 12 påmeldte lag med tre deltakere på hvert lag, men når dagen var 
kommet for å spille var det kun fem lag og totalt 15 deltakere som møtte opp. De fikk allikevel 
avviklet turneringen på en god måte, og med en aktivitet som totalt varte i fire timer ble dette 
et godt bidrag til sommerprogrammet allikevel.  
 
På denne typen arrangementer er PR en viktig del av det hele for at det skal bli nok deltakere. 
Vi promoterte aktiviteten på Instagram, der målgruppen for denne type aktiviteter finner 
informasjon, og påmeldingene sier oss at vi traff på PR-biten. Hvorfor så mange påmeldte ikke 
dukket opp er vi usikre på, men kanskje premiene måtte være større for å binde ungdommene 
mer til påmeldingen. I år hadde vi 750 kr i førstepremie.  
 
  

 



 
 

 

Fotballaktivitetene er som regel noen av de meste populære aktivitetene i klubben. Fotball er 
som regel den største idretten, og også hos oss er dette idrettsgruppa med størst antall 
medlemmer. I år som i fjor planla Fotballrådet å ha mange aktiviteter under 
Sommerprogrammet 2021. I alt klarte fotballgruppa å ha fire ulike aktiviteter i tillegg til futsal-
turneringene som er nevnt i eget avsnitt.  
 
De senere årene har 
klubben prioritert ulike 
jentetiltak, og 2020 ble 
første året der vi startet 
opp et rent jenteparti. 
Dette ønsket klubben å 
bygge videre på under 
sommeren, og lørdag 26.06 
arrangerte vi 
“Jentefotballdagen”. 
Jentefotballdagen var en 
egen dag nede på 
Haugerudbanen der vi 
samlet alle jenter i alderen 
8 - 14 år. Selv om 
aldersspennet er stort har 
vi sett effekter av dette 
tidligere at jentespillerne i 
klubben blir kjent med hverandre på tvers av lagene, og at dette gir en positiv effekt på 
jentefotballen. Vi valgte derfor å ta det aldersspennet som inkluderte flest mulig av våre 
eksisterende jentelag, foruten de aller minste. I arbeidet med å finne dyktige instruktører til 
jentefotballdagen kom det frem at Grorud IL ønsket å støtte tiltaket, og stilte derfor 
kostnadsfritt med en av deres egne trenere. Vilde Mollestad Rislaa er jentefotballansvarlig i 
Grorud IL, og også assistenttrener på klubbens u21 elite lag for gutter. I så måte sikret vi oss en 
fantastisk god instruktør for dagen, og også et verdifullt samarbeid med Groruddalens 
toppklubb. Et samarbeid vi håper også kan bære frukter i fremtiden.  

 
Dagen var fylt med 26 jenter i alle 
aldre som sammen med Vilde og 
ungdomstrenere fra vår egen klubb 
hadde fotballøvelser, og fotballspill 
i fire hele timer. Etter 
jentefotballdagen var over ble det 
pizza og pokal på klubbhuset. En 
populær avslutning på en lang dag 
med mye fotballspill.  
Fotballskolene fikk i år en litt 
annen vri enn de fotballskolene vi 
hadde i fjor. I fjor hadde vi 3 dager 
med fotballskole for de mellom 6-
12 år, og 3 dager fotballskole for de 
mellom 13-19 år. Denne 
fordelingen fungerte veldig godt på 

barnesiden, men vi så at de utfordringene vi har med ungdomsfotballen i nærmiljøet også viste 
seg under fotballskolen for ungdom. I fjor fikk vi nærmest ingen ungdommer fra nærmiljøet 
som meldte seg på fotballskolene. Dette gjorde at vi måtte gå bredere ut med tilbudet, og i fjor 
hadde vi ungdommer fra hele byen på vår fotballskole, noe som ikke var i tråd med det vi 
ønsket, da vi prioriterer nærmiljøet vårt.  
  

 

 



 
 

 

Vi gjorde derfor noen endringer i år, ved å prioritere bort ungdomsalderen, og heller satse på 
barna. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra målgruppen i fjor, med ønske om at de gjerne 
skulle sett at fotballskolen varte hele uken. I år satset vi derfor på to fulle uker med 
fotballskole, én for gutter og én for jenter, begge i alderen 6-12 år. Grunnen til at vi delte på 
kjønn var fordi vi ser at jentene kan komme litt i skyggen av gutta når de mest ivrige guttene 
holder på. Selv om det ikke er noen fysiske eller tekniske forskjeller mellom jenter og gutter i 
denne alderen, kan det være ganske stor forskjell på oppførsel og væremåte sammenligner 
man de mest introverte jentene og de mest utagerende guttene.  Vi ønsket derfor å gi plass til 
jentene med en egen fotballskole.  
 
I år som i fjor hadde vi Andreas 
Torsæter, tidligere pre academy trener i 
Manchester City som instruktør på våre 
fotballskoler. Det var en glede for oss 
når Andreas nok en gang takket ja til å 
være med som instruktør. Andreas har 
vist at han er god under de forholdene vi 
arrangerer fotballskole, og han er flink 
til å involvere og lære bort sin kunnskap 
til våre lokale ungdomstrenere. Vi får 
mye igjen av å ha Andreas som 
instruktør, både under fotballskolene, 
men også den erfaringen han gir våre 
lokale ungdomstrenere i 
klubbhverdagen. Han er rett og slett 
mer enn en instruktør som kommer for 
å avholde fotballskoler.  
  
Til begge fotballskolene lagde vi påmeldingsskjemaer tidlig på sommeren. Tidlig på sommeren 
promoterte vi ikke fotballskolene noe mer enn at vi lagde påmeldingskjemaer, og la 
aktivitetene under fellesprogrammet på sommeren. Tidlig var det flere påmeldinger på 
guttesiden, og vi visste at vi ville få fulle hus på guttesiden. På jentesiden gikk det litt tråere, og 
det var svært få som meldte seg på. Vi har de seneste årene prioritert jentene med ulike 
aktiviteter, så vi mistenkte at det var vår egen feil at påmeldingene var som de var. Vi hevet 
aldersgrensen fra 12 år til 15 år på fotballskolen etter den første dagen, og vi gikk fra 6 jenter 
på dag én til ca. 20 jenter på dag tre. Dette anser vi som en suksess da vi kun har tre jentelag i 
klubben foreløpig. På guttesiden var det fulle hus hele uka med ca. 30 deltakere. Det ble 
servert toast, juice og frukt til alle deltakere hver dag. Når fredagen kom, var det tid for pizza 
og pokal til alle deltakerne! 
  

Fotballtennis var en aktivitet som vi tidligere 
aldri hadde tenkt på. Aktiviteten ble en del av 
sommerprogrammet som følge av en 
spørreundersøkelse på Instagram, der vi spurte 
ungdommene om hva de hadde som ønsker av 
aktiviteter under sommeren.  
 
Fotballtennisen ble en populær aktivitet, og vi 
kunne skilte med 12 og 16 deltakere de to 
gangene vi arrangerte dette. Det var lokale 
ungdommer på 17 og 18 år som planla og 
gjennomførte aktivitetene, og fikk verdifull 
erfaring når det kom til å planlegge og 
gjennomføre denne typen aktiviteter. Premiene var en valgfri fotballdrakt fra Torshov Sport, 
og dette er premier vi ser er populære for ungdommene. Aktiviteten fungerte slik at vi tegnet 

 

 



 
 

 

opp en bane inne i ballbingen i Idrettsparken på Haugerud, og de spilte 2-mot-2 inne i denne 
oppmerkede banen. Aktiviteten varte i ca. fire timer med antall deltakere mellom 12-16 
stykker, så antallet påmeldte var tilstrekkelig for å lage en kveldsaktivitet for ungdommene, 
som også varte hele kvelden. Vi ønsket å treffe ungdommer mellom 15-19 år med denne 
aktiviteten, og dette klarte vi.  
  

Vi hadde ønske om å tilby mer friluftsliv i år enn i fjor. I fjor var det kun ungdomsskolen som 
reiste ut på tur til Lutvann når det kom til friluftslivaktiviteter. I samarbeid med 
ungdomsskolen hadde vi planlagt for friluftslivsuker i uke 25 og 31. Grunnet lav påmelding på 
skolene ble det i uke 25 kun èn dag med friluftsliv da det var sykling til og grilling på Lutvann. 
De resterende dagene var det andre aktiviteter på skolen. Uke 31 ble avlyst i sin helhet grunnet 
lav påmelding på skolen. Utenom dette ble Camp Haugerud eneste bidraget når det kom til 
friluftsliv. 
  

 Futsalturneringer er som regel populære. Dette er en aktivitet vi ofte får forespørsler om å 
arrangere, så det var helt naturlig at dette var aktiviteter som skulle inn under 
sommerprogrammet. I fjor hadde vi kun turnering for gutter, så i år ønsket vi også å lage en 
egen for jenter. Jenteturneringen var planlagt i uke 27, men grunnet dårlig påmelding valgte vi 
å utsette til uke 28. Når fredagen kom i uke 28 var det fortsatt kun ett påmeldt lag, og vi måtte 
derfor avlyse turneringen. Grunnene til dette er vanskelig å si, men tidspunktet var nok feil da 
vi merket at flere hadde reist utenlands i nærmiljøet, og i tillegg kunne vi kanskje vært tidligere 
ute med PR av tilbudet. Allikevel er det vanskelig å kjøre tidlig PR på ungdomstilbud, da de 
som oftest ikke melder seg på aktiviteter som er langt fram i tid. Alderssammensetningen 15-19 
år kan også ha vært feil alder.  
  
Futsalturneringen for gutter gikk 
som planlagt av stabelen i uke 30, 
lørdag 31.07 og søndag 01.08. Det 
var 12 påmeldte lag, og 10 lag av den 
opprinnelige påmeldingen møtte 
opp. I siste liten var det flere lag som 
ønsket å bli med, så vi endte til slutt 
opp på 13 lag. Lagene spilte 
gruppespillkamper på lørdagen fra 
17.00, og vi avsluttet turneringen 
23.30. Klubben stilte med kioskdrift 
denne lørdagen, med ungdommer 
som driftsansvarlige for kiosken. Det 
ble servert vanlige kioskvarer, samt 
grilling av hamburgere utenfor 
hallen. Alt i alt var det 120 
ungdommer som var innom hallen denne kvelden. Vi har kommet frem til tallet ved at alle 
måtte registrere seg med navn og nummer i døra grunnet smittevern.  
Sluttspillet ble spilt på søndag. Da flere lag valgte å ikke møte opp på søndag ble lagene som 
møte opp enige seg imellom at det mest rettferdige var at alle møttes èn gang, og samlet 
resultat av de kampene utgjorde semifinaler og finale. Turneringen på søndag var avsluttet 
rundt 22:30. Og endelig kunne vi kåre en vinner som vant 2500 kroner.  
  

Innebandytilbudet for barn var den aktiviteten i sommer som vi hadde største problem med å 
fylle med deltakere. Vi tilbød to uker med innebandyskole på dagtid. De ble gjennomført, men 
med begrenset deltakelse. 
 

 



 
 

 

Haugerud sjakkforening kjørte 
sjakkvelder på klubbhuset alle 
tirsdager i sommerferien. Disse ble 
ledet av Erik Grindbakken fra 
Sjakkforbundet og prosjektet «Sjakk 
og samfunn». Noen av kveldene var 
rene spillkvelder, andre hadde en viss 
grad av kursing og veiledning innlagt. 
Det ble også arrangert utesjakk ved 
Haugerudsenteret et par lørdager der 
forbipasserende fikk prøve seg på 
sjakkspill med store brikker. 
Deltakelsen på sjakkveldene var 
mindre enn vi kunne ønske oss, men 
samtidig var det viktig å holde 
sjakktilbudet i klubben levende også i 
sommerferien. 

 

Sommerprogrammet ble også i år en skikkelig boost for tennisaktiviteten på Haugerud. På 
våren 2021 innledet klubben et samarbeid med Joakim Karlsson og Mikael Joakim fra 
talentprogrammet NxtZtp. Ett av elementene i dette samarbeidet var at de to erfarne trenerne 
skulle bidra med tenniskurs hos oss gjennom sommerprogrammet. Dette fungerte veldig bra, 
og oppslutningen om tilbudene var god. På et par av kursdagene var ikke været på tennisens 
side, men da improviserte vi med å kjøre aktiviteten inne i Haugerudhallen som heldigvis var 
ledig på disse tidspunktene. 
 

 
Vi tilbød tenniskurs både i første og siste del av skoleferien: tenniskurs for barn 7-10 år og 11-
14 år, kurs for ungdom 15-19 år og kurs for voksne. En lørdag tidlig i jul var det åpent 
tennistreff for dem som hadde gått på kurs. 
 

 

  



 
 

 

Dette er et aktivitetstilbud for ungdom som både omfatter idrettsaktivitet og sosiale 
sammenkomster. Dette er i samarbeid med Oslo idrettskrets og finansiert gjennom en egen 
bevilgning fra OIK. Vi har valgt å legge Sommerpatruljen inn i sommerprogrammet for å gi et 
samlet tilbud til de unge og å trekke veksler på PR-arbeidet som gjøres i sommerprogrammet. 
Men det har også blitt kjørt et eget PR-løp for Sommerpatruljen. 

 
 
Prosjektet ble planlagt og gjennomført 
av Åpen hall-staben i klubben, ledet av 
prosjektleder Jerrell Hooker. Prosjektet 
er blitt gjennomført en del ganger 
tidligere år. I år valgte vi uke 27 som 
tidsramme for Sommerpatruljen. Hver 
dag denne uka, fra mandag til fredag, 
var det aktiviteter på Haugerudbanen 
fra klokka fem til klokka ti, organiser av 
de unge lederne fra Åpen hall. 
 
To av kveldene var det turneringer i 
fotball og basketball, en kveld fikk de 
unge leke seg med aktivitetsutstyr fra 
«Barnas dag», en kveld var det 
streetbasket og kunstprosjekt, og den siste kvelden var det finaler og sosialt samvær med 
grilling. Det var mellom 50 og 80 ungdommer som var med på hver av de fem kveldene. 
 
 

For å kunne vise frem all aktivitet, og informere nærmiljøet om hva som skjer under 
sommerprogammet er sosiale medier en avgjørende faktor. Som sagt, både for å vise frem 
aktivitetene, men også for å drive informasjonsarbeid om de ulike tilbudene som klubbens har 
til vanlig.  

 

 



 
 

 

I år som i fjor ansatte vi en lokal ungdom til å drifte våre sosiale 
medier, med hjelp fra administrasjonen i klubben driftet 
Zakaria El Missbah Instagram, Facebook og Twitter. Zakaria 
viste tidlig talent for å drive disse mediene, og resultatet var ca 
125 nye følgere på Instagram. Det er en økning på ca 27 % fra 
før sommeren.  
 
På sosiale medier, og Instagram spesielt var det viktig for oss å 
vise at Sommerprogrammet 2021 var sponset av flere aktører. 
Både Oslo Idrettskrets, OBOS og Gjensidigestiftelsen gikk inn 
med betydelige midler til sommerprogrammet, og vi brukte 
derfor hashtagene: #OsloIdrettskrets, #Gjensidigestiftelsen, 
#OBOS og #OBOSgirtilbake på våre poster. Flere av partnerne 
likte og kommenterte innleggene våre, så vi er glade for at det 
positive partnerne våre bidro med under sommeren, også kom 
frem til de i sosiale medier.  
 
Vi hadde en kombinasjon av innlegg og såkalte “stories” på vår 
Instagram. Innleggs-funksjonen brukte vi for PR-plakater for 
de kommende aktivitetene vi skulle ha fremover, men også som 

oppsummering av ukene som gikk. Da lagde vi bildecollager, med bilder fra de ulike 
aktivitetene som hadde vært uken før.  
 
Zakaria sitt arbeid på sosiale medier ble 
lagt merke til, og han fikk tilbud om 
sommerjobb som journalist hos Akers 
Avis, og jobb som ansvarlig for sosiale 
medier hos den lokale Judo-klubben. 
Det var svært gledelig for klubben at en 
av våre ungdommer kunne gjøre en 
sommerjobb om til deltidsjobb etter 
sommeren. Zakaria ble selve symbolet 
på hva vi forsøker å gjøre ved å gi 
ungdom sommerjobb, arbeidserfaring 
og arbeidstrening. 
 

I år var vi bedre forberedt på å kunne dokumentere sommertilbudet enn det vi klarte i 2020, 
da rapportrutinene måtte utvikles underveis på grunn av kort forberedelsestid. I år kunne vi 
bare bruke rutinene fra 2020, men i en forbedret versjon. 

 

 

 



 
 

 

All statistikk ble samlet i et regneark der vi 
fortløpende gjennom sommeren la inn antall timer, 
deltakere, ledere osv. De fleste tallene var helt 
presise ved at det ble ført oppmøtelister på alle 
aktiviteter (også av smitteverngrunner), men noen 
av utregningene måtte gjøres litt mer på skjønn, 
blant annet antall deltakertimer. Hovedtallene for 
sommeren er samlet i en egen boks lengre opp i 
rapporten. 
Klubbens hjemmesider ble brukt til en samlet 
presentasjon av alle tilbudene gjennom sommeren: 
En oversikt over typen tilbud, en oversikt over 
programmet fra uke til uke og en oversikt over hva vi 
hadde fra dag til dag. Denne dag-til-dag-oversikten 
ble ajourført daglig slik at neste dags tilbud alltid lå 
øverst. Etter avslutningen av programmet ble all 
informasjon lagt tilbake i oversikten slik at den nå 
fungerer som en tilgjengelig dokumentasjon på hva 
som skjedde. 
Zakaria El Missbah og Dag Endal fotograferte systematisk fra alle typer aktiviteter slik at vi nå 
har et stort bildearkiv å hente fra. En del av lederne og medhjelperne tok også bilder fra tid til 
annen. Noen av bildene er brukt som illustrasjoner i denne rapporten. Når det gjelder bruk av 
bilder, har Haugerud IF egne retningslinjer som ligger tilgjengelig på klubbens hjemmesider. 
Disse retningslinjer ble det henvist til i informasjonen om sommertilbudet slik at deltakerne 
var klar over at det kunne bli tatt og brukt bilder, evt at de kunne reservere seg på forhånd. Vi 
hadde ingen «saker» knyttet til fotografering og videofilming, og vi vurderer det som verdifullt 
å visualisere aktiviteter i nærmiljøet gjennom film og bilder. Dette er god PR for kommende 
aktiviteter, og det bidrar til positiv identitetsbygging i befolkningen. 

Gjennom sommeren publiserte vi 
artikler på hjemmesidene våre for 
å dokumentere det som skjedde. 
Videre ble Facebook og 
Instagram brukt systematisk til å 
rapportere om hva som hadde 
skjedd og hva som skulle skje. 
Akers Avis Groruddalen hadde 
mange artikler og notiser om 
sommertilbudet på Haugerud og 
Trosterud, noe som bidrar til 
positiv «merkevarebygging» til et 
større publikum i Groruddalen. 
Vi har da også fått mange hygge-
lige tilbakemeldinger fra fjern og 
nær på at det har vært en aktiv 
sommer i regi av Haugerud IF. 

 

Etter at ettervinteren og våren var preget av koronarestriksjoner og lange perioder med 
nedstenginger for skoler, idrett og mye annen virksomhet, var vi glade for at 
sommeraktiviteten kunne gjennomføres i en mer positiv situasjon med mindre smitte, mer 
vaksiner og færre restriksjoner. Sommerprogrammet ble gjennomført innenfor de reglene som 
gjaldt for idrett og frivillighet i sommer, og disse bød ikke på spesielle utfordringer. Vi kjørte 
vanlig regime med navnelister og kontaktopplysninger, spraying av hender, begrensede 
gruppestørrelser og avstand når det ikke var treningsøvelser. 
Vi hadde ingen smittetilfeller i aktivitetene våre eller blant deltakerne, så vidt vi kjenner til. 
 

 

 



 
 

 

Haugerud IF er heldige å ha et stort nettverk av samarbeidspartnere som vi har nær kontakt 
med i det daglige, også i planleggingen av sommerprogrammet i 2021:  

• Bydel Alna 
• Oslo idrettskrets 
• Områdeløft Trosterud Haugerud 
• Haugerud skole og Trosterud skole 
• Trosterudklubben 
• Forebyggende ungdomsavdeling i Bydel 

Alna 
 
Dette året hadde vi som ambisjon å utvide 
sirkelen av samarbeidspartnere i 
Sommeraktiviteten. På den måten ville vi skape 
større variasjon i tilbudet og styrke båndene 
mellom flere aktører i lokalsamfunnet. Lengre 
oppe i rapporten har vi beskrevet hvilke 
samarbeidstiltak som ble resultatet.  
 
Her lister vi bare kort opp hvem som ble de nye 
samarbeidspartnerne i sommerprogrammet 
2021: 

• Norsk Judo og Jiujitsu Klubb 
• ICC Alna; Islamic Cultural Centre Alna 
• Ungdom mot Narkotika (UMN) 
• Haugerud Frivilligsentral 
• Haugerud kirke 
• Grorud IL 
• NAV i Bydel Alna 

 
Vi retter en stor takk til våre 
samarbeidspartnere, som alltid er til å stole på 
når vi i HIF trenger en håndsrekning av et eller annet slag. Uten disse støttespillerne hadde 
ikke Haugerud IF vært det vi er i dag, heller ikke Sommerprogrammet 2021. 
 

Det kommer eget prosjektregnskap for Sommerprogrammet 2021 når alle kontoer er avstemt 
og alle mellomføringer i regnskapet er foretatt. 
 

Vi noterte oss en rekke erfaringer underveis sommerprogrammet, erfaringer som vi kan ta 
med oss til neste år om det skulle bli aktuelt å kjøre et sommertilbud også da. Dette er noe av 
det vi noterte oss: 
 
Vi klarte å bygge opp et «organisasjonsapparat» for sommeren som fungerte. Det er krevende 
å ha så mange aktiviteter parallelt og over så lang tid. Det er mange ledere, deltakere, foresatte 
og samarbeidspartnere som skal følges opp, og det blir mye praktisk å løse i tilknytning til 
lokaler, nøkler, utstyr, informasjon, oppfølging osv. I år brukte vi daglig leder som en av to 
prosjektledere. Dette har mange gode sider, men det gir lite rom for sommerferie for en 
medarbeider som er i full aktivitet alle andre uker i året, også. 

 

 



 
 

 

Gruppene og prosjektene innad klubben bidro 
på en effektiv og konstruktiv måte i år, særlig 
fordi vi kunne starte planleggingen tidligere og 
gi gruppene en sjanse til å finne ut hva de ville 
bidra med. Dette ble en vesentlig avlastning for 
prosjektlederne og sikret kvalitet på tilbudene. 
 
Vi opplevde i praksis ingen vesentlige 
problemer underveis i sommerprogrammet. 
Været viste seg fra sine beste side, vi hadde få 
avlysninger, alle involverte fylte sine roller og 
gjennomførte sine oppgaver. Det som var av 
utfordringer – som det alltid vil være en del av 
– var praktiske detaljer som vi måtte finne 
løsninger på. Det å ha Fredrik med de unge 
medarbeiderne på plass rundt klubbhuset hele 
sommeren, var et godt ekstrabidrag når ting 
skulle løses.  
 
Uten å ha statistikk som bevis, er vårt inntrykk 
at det var mange flere som var på reise i 
sommerferien dette året, sammenlignet med 
den første koronasommeren i fjor. Særlig ukene i juli var stille og rolige med lite folk, både 
rundt sentrene, i idrettsparken, i marka osv. Vi fikk nok deltakere, men likevel kanskje færre 
enn vi ville hatt om situasjonen var som i 2020. Når dét er sagt, er det naturligvis positivt at 
folk kunne reise mer om sommeren, spesielt de som har sine familier i fjernere strøk og kan 
besøke dem relativt sjelden. 

 
Allidrettsuka ble veldig vellykket, slik både klubben, 
instruktørene, barna og foresatte har vurdert det. Vi fylte 
opp de 50 plassene vi turte å planlegge for, nesten alle de 
påmeldte dukket opp, nesten alle fullførte programmet 
for hele uka, og det kom til nye barn underveis på de få 
plassene som ble stående ledige. Deltakerne ble delt i to 
grupper underveis for at de skulle bli mer håndterlige.  
 
Vi noterer også på den positive sida at instruktørene var 
flinke til å engasjere deltakerne, ikke minst de som skulle 
undervise i aktiviteter som ikke var så kjente og 
populære i utgangspunktet. Vi valgte å ikke informere 
deltakerne om hva de skulle gjøre fra økt til økt for å 
unngå at noen skulle plukke ut og være med på bare det 
de kjente og likte fra før. Flere av de mer ukjente 
idrettene fikk veldig gode tilbakemeldinger etterpå, f.eks. 
capoeira og håndball. Vi erfarte at økter på to timer var i 
lengste laget, både for instruktørene som skulle 
aktivisere og motivere såpass store grupper og for unge 

deltakere som skulle holde fokus så lenge, også når de var på aktiviteter som de ikke fant like 
interessante. Et slik tilbud senere år bør ha kortere økter og flere pusterom underveis i dagene 
med mulighet for frilek og ingen planlagt aktivitet.  
 
De nye samarbeidspartnerne som vi hadde med oss denne sommeren, bidro veldig positivt til 
økt bredde og kvalitet i sommertilbudet. Vi håper å kunne bygge ut samarbeidet videre, både 
med dem vi kjente fra før og de som var nye bekjentskaper. 
 

 

 



 
 

 

Innledningsvis i denne rapporten gjenga vi overordnede mål og delmål for 
Sommerprogrammet 2021. Med bakgrunn i det som er skrevet ovenfor summerer vi opp 
måloppnåelsen slik: 

• Vi klarte virkelig å gi barn og ungdom en mulighet for å være sammen igjen og være 
fysisk aktive gjennom sommerferien. Aktivitetstilbudet utviklet seg til å bli større enn vi 
turte å planlegge med i utgangspunktet. 

• Vi skapte mange jobberjobber for ungdom, og ved utvelgelsen av medarbeidere 
prioriterte vi dem som har gjennomgått kurset «Unge ledere». 

• Vi holdt høyt tempo på idrettstilbudet gjennom sommeren slik at idrettsgruppene får 
en flying start nå som ordinær sesong har startet igjen.  

• Flere av gruppene har pågang av nye folk som vil bli medlemmer og faste deltakere i 
klubbens ordinære aktiviteter. 

• Haugerud IF har blitt sterkt synliggjort i nærmiljøet som fritidstilbud for alle 
aldersgrupper. 

 

 

 


