Tre enkle fakta illustrerer at 2016 var et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi fikk full
rehabilitering av Haugerudbanen i 2016 med en offisiell åpning av den nye banen den 5.
oktober. Vi hadde en medlemsøkning på 24 prosent i 2016, og vi fikk fem nye lag i løpet av
året.
Fotballgruppa, som er Haugerud IFs desidert største gruppe i antall medlemmer og aktivitet,
hadde også en aksje i den utmerkelsen som hele klubben fikk overrakt av Oslos ordfører
Marianne Borgen den 8. april: Haugerud IF ble kåret som «Årets idrettslag i Oslo» i en årlig
kåring som Oslo kommune Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets har.
For øvrig er det den daglig, ordinære fotballaktiviteten som er det fremste kjennetegnet på en
breddeklubb som Haugerud Fotball. Hver dag, nesten alle dager i året, er barn og unge i
aktivitet med organisert trening, kamper eller fotball-lek på Haugerudbanen. Presset på
banen har i 2016 vært større enn noen gang, så fotballstyret har startet arbeidet med å finne
avlastningsbaner for å kunne opprettholde og helst øke aktiviteten.
Fotballgruppa har satset mye på utstyrsavtalen med Nike og Torshov Sport, noe som har ført
til veldig fin profilering av klubben i nærmiljøet og når vi er ute og spiller bortekamper. Vi
har fått fint og populært idrettstøy ut til veldig mange.
Årsmøtet 2015 i Fotballgruppa ble holdt den 3. mars på HIFs klubbhus. I tillegg til de vanlige
årsmøtesakene hadde vi en orientering om utviklingsarbeidet som pågår i hele Haugerud IF
og dokumentene som skal opp på klubbens årsmøte: Ny lov for klubben, Verdidokument,
Utviklingsplan 2016-2020 og Organisasjonsplan.
Arbeidet i styret og Fotballgruppa har i 2015 vært en kombinasjon av drift av eksisterende
aktiviteter, oppstart av nye fotballag med påfølgende medlemsvekst, samt oppfølging av alt
rundt Haugerudbanen, både daglig drift og rehabilitering. Fotballstyret består av seks
personer, og all administrasjon av fotballaktiviteten skjer gjennom frivillig innsats fra styret.
Det er stort behov for flere frivillige til å dele på praktiske og organisatoriske oppgaver. Det er
viktig å rekruttere flere voksne som kan ta oppgaver, gjerne folk som i utgangspunktet ikke er
spesielt fotballkyndige.
Alle gruppestyrene i klubben var samlet til nytt framtidsverksted i klubben den 5. januar. Der
jobbet vi med hvordan hver enkelt gruppe kan bidra til å nå målene i klubbens utviklingsplan
som ble vedtatt på årsmøtet i klubben i mars 2016. I etterkant leverte fotballstyret inn sitt
endelige bidrag til klubbens plan.
I 2016-sesongen hadde Haugerud IF til sammen 16 lag i fotballkretsens serier og
lilleputtserien på Lille Tøyen, fordelt på følgende klasser: A-laget, G2000, G2002, J2002,
G2003, J2003, G2004, J2005, G2005, G2006 og G2007, G2008, G2009. Dette var samme
antall lag i serispill som i 2015.
Lagene har i tillegg valgt seg cup-er og turneringer de har deltatt på både i sommer- og
vintersesongen. Vi stilte med fem lag i fire aldersklasser i årets Norway Cup: J2002, G2004,
G2003 (to lag) og G2000. 9er-laget i 2003 og G2004 gjorde det best sportslig, alle hadde fine
opplevelser og fikk fin kamptrening. I futsal-serien første halvår stilte vi i disse klassene:

G2003, J2005, J2002, G2007 og G2004, i alt seks lag. Andre halvår har disse spilt futsal:

G2004 og G2008 (2 lag)



















Det er av stor verdi for klubben at vi i 2016 hadde tre jentelag med god og stabil drift over
flere år; J2002, J2003 og J2005. Dette er ett mer enn forrige sesong.
Høsten 2015 startet vi nytt lag for barn født i 2010. Dette ga over 20 nye spillere
umiddelbart. Interessen var større en noen tidligere år, men det var litt vanskeligere enn
vanlig å finne foreldre som kunne ta oppgaven som og trenere.
A-laget har drevet selvstendig også i 2016-sesongen og spilt i 7. divisjon, med
utgangspunkt i samarbeidsavtalen som er inngått mellom laget og fotballstyret. Ved
slutten av sesongen var det usikkerhet om videre drift, både fra spillere og ledelse. Dette
ble løst ved at Benjamin Memeti og Benjamin Xhemajli meldte seg som nye trenere og
med et opplegg for å satse på resultater og ett eller flere opprykk. På grunn av endringer
lengre oppe i seriesystemet må A-laget starte på nytt i 8. divisjon.
Haugerudbanden er en gjeng på 25-35 voksne karer som har spilt mosjonsfotball etter et
initiativ som opprinnelig ble tatt av Frank Hoen fra Trosterud. Etter møter som Thomas
Dahl og Dag Endal hadde med Haugerudbanden, bestemte de seg for å å slutte seg til
Haugerud Fotball på lignende vilkår som A-laget vårt. Det vil si at de selvdrevne innenfor
rammene av klubben.
Det var en god nyhet for klubben i 2016 at spillere på to lag som vi tidligere måtte legge
ned – G1999 og G2002 – kom tilbake til klubben og ville spille på nytt. Etter noen runder
med avklaringer av forventninger ble klubben og spillerne enige om å satse. Unge voksne
spillere i klubben tok treneransvaret, og nå har de to lagene trent systematisk noen
måneder og er påmeldt seriespill i 2017. Det er veldig bra for klubben og for nærmiljøet at
vi kan ha et fotballtilbud til disse årsklassene.
Vi kan også glede oss over at spillergruppa på G2000-laget har vært stor og fortsatt
økende i 2016. Laget ble delt tydeligere i to grupper i 2016-.serien og spilte som et
førstelag og et andrelag, med mulighet for bruk av spillere på tvers ved behov. Etter
sesongslutt i oktober ble det gjort et nytt grep ved at de noen og førti spillerne ble delt i to
treningsgrupper med separate treninger og trenere og påmeldt som et G17- og et G19-lag i
2017-serien. Laget hadde en treningsleir i Gøteborg i påsken og begynte på høsten med
systematisk dugnadsinnsats for å finansiere treningsleir i Barcelona påsken 2017.
Etter sesongslutt ble det gjort noen grep for å styrke tilbudet til 2003-gutta, som har hatt
gode sportslige resultater i flere år. Martin Keul gikk inn i trenergruppa sammen med
Tore Hvamstad og Sigmund Rostad og tok ansvaret som trener for et satsingslag til 2017sesongen.
Flere av de yngste lagene har måttet operere med ventelister fordi pågangen av nye barn
er større enn det vi klarer å håndtere med trenerne vi har. Det er en stor utfordring å
rekruttere nye trenere når «kulturen» i et lag først er etablert og uten krav til
foreldreinnsats. Altfor mange foreldre trekker seg tilbake og involverer seg ikke i driften,
når deres barn først har fått plass på laget.
Fotballgruppa har ganske mange treningstimer inne i gymsalen på Lutvann skole, i tillegg
til et par timer i uka på Haukåsen skole og på Hellerud videregående. De yngste lagene
våre har blitt prioritert for trening i gymsal også denne vinteren, men størrelsen på
lokalene setter en del grenser for hvilke aktiviteter de kan ha. Flere av lagene foretrekker
utetrening hele vinteren, så langt det er mulig.
Også i 2016 har fotballgruppa hatt noen få treningstimer på søndagskveldene inne i
Haugerudhallen gjennom vinteren. Disse timene har blitt delt mellom interesserte lag, og
de eldste lagene har vært prioritert.
Vi har fortsatt med «gubbefotball» på søndagskveldene i 2016. Dette er mosjonsfotball
for voksne med godt humør og små ambisjoner. Oppmøtet har variert mer enn tidligere,
fra rundt 8 til 20 spillere på treningene.
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De fleste lagene har hatt årsavslutninger på klubbhuset med utdeling av diplomer og
premier for innsatsen.

Kampverter: Fotballstyret har oppfordret lagene til å begynne å bruke «kampverter», men
bare noen få har gjennomført dette. Rollen til kampverten er å tar imot det besøkende laget,
forklare hvor garderoben er, ordne med mål og bane osv.
Ordningen med Ingve Opaker som trenerkoordinator ble videreført i 2016. Dette har vært
nyttig siden det gir mulighet for tettere oppfølging av enkelttrenere. Trenerkoordinatoren har
vært en viktig støtte for trenere, spesielt i lag med utfordringer mht. folkeskikk, grensesetting
og konflikter.
Følgende har vært kretsdommer for Haugerud Fotball i 2016-sesongen: Petter Eia Lien og
Andreas Todal-Støback. Vi gjennomførte i 2016 ett kurs for klubbdommere med Petter Eia
Lien som instruktør. Følgende har med dette vært gjennom kurs for klubbdommere: Arvind
Sivertsen Patial, Hunees Butt, Thivakar Yogathas, Arsalan Shaffi, Sharjil Iqbal, Hamza Ali
Safdar, Hassan Bhatti, Morten Leirvik, Shabir Sajedi, Mikael Devold og Sheroz Tahir. Noen
av disse har praktisert som dommere for de yngste lagene.
I 2016 fikk vi endelig struktur og fasong på opplæring av keepere i klubben. Vi signerte en
samarbeidsavtale med Oslo Keeperskole som gjennomført et treningsopplegg for keepere
over 10 kvelder og helgedager på Furusetbanen. Mange av samlingene ble ledet av tidligere
landslagskeeper Jon Knudsen, og han hadde et opplegg som holdt høyt nivå og ga fin
utvikling for flere av våre keepere. Vi samarbeidet med Furuset IF om dette kurstilbudet, noe
som ble en god løsning for begge klubbene.
Ved utgangen av 2016 hadde fotballgruppa 314 betalende medlemmer. Sammenlignet med
2015, da vi hadde 253 medlemmer, er dette en økning på 24 prosent. De fleste medlemmene
er under 16 år, men vi har i 2016 hatt en pen økning i eldre tenåringer og seniorer i
fotballgruppa. Oversikten nedenfor viser hvordan medlemmene fordelte seg på de ulike
årsklassene. En vesentlig del av økningen består i at vi har fått etablert fire nye lag; G2010,
G2002, G1999 og A-laget (med ny stall), i tillegg til at Haugerudbanden har blitt innmeldt
med sine medlemmer. G2000-gruppa har også vokst betydelig gjennom 2016. De øvrige
lagene har klart å holde et stabilt medlemstall.
Styret og lagledere har lagt mye arbeid i å få flest mulig til å betale kontingent og
fotballavgift. De fleste betaler det de skal nå, men det er fortsatt noen få gratispassasjerer på
noen av lagene. Lagledere og trenere har anledning til å prioritere spilletid i kamper for dem
som har betalt. Styret har signalisert at dette kan praktiseres strengere.
Barn av foreldre som tar på seg verv i Fotballgruppa (lagledere, trenere, styremedlemmer) er
fritatt fra treningsavgiften, som en kompensasjon for den frivillige innsatsen som foreldrene
gjør for klubben.
Medlemsnett fungerer etter intensjonen, og har gjort jobben med å følge innbetalingene til
lagene mye enklere.
I 2016 har vi hatt følgende lagledere og trenere på våre lister, hele eller deler av året
(lagledere i kursiv skrift, noen av disse har vært både lagledere og trenere):
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Lag
G2010

Betalende
medl. pr.
31.12
13

G2009

25

G2008

18

G2007
G2006

14
20

J2005
G2005

19
25

G2004
J2003

21
20

G2003
G2002
J2002

32
2
17

G2000
G17/G19
G1999
A-laget

42

Haugerudbanden
Trenere og
ledere
Totalt

22

1
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Lagledere og trenere i løpet av 2016
Rabia Muneer, Mikael Østvold Devold, Shabir Sajedi, Dan
Nordtorp, Zejus Eljezi
Almir Hasic, Muhamed Murat, Ferid Adrovic, Tor Erik
Kristiansen, Knut Arne Torsnes, Espen Tømmerbakke
Zejna Selimovic-Cehajic, Antonio D’Ercole, Ali Ismathi, Bekim
Gashi, Naeem Faruque
Muhamet Lusnjani, Rufki Bekiri, Anita Myhre, Geir Ivar Myhre
Sissil Lea Heggernes, Njål Gunnar Stokkenes, Efrem Mesfun,
Daniel Wintherbo Larsen, Dana Amiri
Antonio D’Ercole, Espen Frøvik, Åshild Andreassen
Odd Arne Erikstad, Adis Lekovic, Josianne Dahler, Mostafa
Awonso, Erik Skaugstad, Subas Thanagopal
Karlo Pettersen, Seare Goitom, Kemal Buljabasic,
Liv Alice Pope, Wissam Yactine, Anna Johansen, Jasko Garcevic,
Bernt Holøien
Sigmund Rostad, Tore Hvamstad, Martin Keul
Hamza Ghafoor Ahmed, Kevin Zhou
Espen Frøvik, Bernt Holøien, Anita Myhre, Long Le, Geir Ivar
Myhre.
Eva Theodorsen, Arvid Evenrud, Dag Endal, Frank Vee, Martin
Keul, Bente Leirvik, Toril Todal-Støback
Sam Mazhabi Fard
Amang Ibrahim, Uzeir Aslam, Benjamin Memeti, Benjamin
Xhemajli
Frank Hoen, Bjørn-Erik Strømseng

16
314

Til sammen 61 personer med trener- eller lederoppgave

De fleste av lagene har i tillegg til dem som er listet ovenfor, hatt foreldre og søsken som
ekstra medhjelpere. Men vi er helt avhengige av å kunne mobilisere flere foresatte til
praktiske oppgaver rundt lagene. Sammenlignet med lag på andre kanter av byen har vi et
kulturproblem i Groruddalen og i Haugerud Fotball; en altfor stor andel av foreldrene bryr
seg ikke med å stille opp for barna sine og for klubben, f.eks. ved å møte på foreldremøter,
kjøre til aktiviteter, bli med som tilskuere og heiagjeng på kamper, hjelpe til ved hjemme- og
bortekamper osv.
Vi er heldige som tross denne mangelen på frivillighetskultur i nærmiljøet, klarer å få
frivillige lagledere og trenere som stiller opp for barn og familier, år etter år og mange timer i
uka. Samtidig er det en kontinuerlig utfordring for fotballstyret hele tida å skaffe nye frivillige
til å være lagledere og trenere. Hvert år bruker fotballstyret og trenerkoordinator betydelig
med tid på å finne nye folk og stabilisere driften på lagene våre. I 2016 har dette vært tilfellet
med kanskje rundt ti av lagene, om man også tar med nystartede lag som medfører en stor
innsats fra styret for å få hjulene til å begynne å rulle.
Haugerud Fotball har hatt deltakere på kretsens C-trenerkurs også i 2016, men vi skulle
gjerne hatt flere. Erfaringen er at dette er veldig gode kurs, de er praktisk lagt opp og gir oss
tilgang til beste av kunnskap om treningsmetodikk for barn og ungdom. Klubben dekker
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kostnadene for alle som vil delta.Det er ønskelig at flest mulig av trenere og ledere i
fotballgruppa tar slike kurs, ikke minst nye trenere som skal ta seg av de yngste årsklassene.
Vi har en del å gå på når det gjelder å skape en kultur for læring og utvikling i klubben.
Vi fikk midler fra de såkalte «fattigdomsmidlene» i Bufdir til å gjennomføre fotballskole med
lav deltakeravgift i sommerferien 2015. Siden vi ikke fant noen løsning på den praktiske
gjennomføringen, valgte vi å søke om å få overført midlene til et tilsvarende tiltak i
sommerferien 2016. Dette ble godkjent.
Fotballskolen ble utsatt enda en gang på grunn av rehabilitering av banen; fra den første uka
i skoleferien til høstferien, med fortsatt med «Fotballsfo» som praktisk arrangør. Et klassisk
fotballskole-opplegg som samlet ca. 50 deltakere.
2016 ble det første hele året med utstyrsavtalen med Torshov Sport og Nike. Fotballgruppa
har brukt et betydelig beløp på innkjøp av Nike-utstyr med HIF-profil til lag, spillere og
trenere. Nike-utstyret er populært blant de unge, stilig og til og med rimelig, siden vi valgte
den billigste produktserien for fotballklubber. Resultatet er at HIFs farger og logo er å se i
lokalmiljøet hele tida, siden en del av spillerne også liker å gå med HIF-jakker og –trøyer som
fritidsantrekk.
Vi valgte i 2015 å øke fotballavgiften for å kunne ha råd til å gi ett Niks-produkt til alle
spillere hver sesong. I 2016 ble det Nike spillershorts etter at vi hadde delt ut treningsjakker
året før. Alle trenere og lagledere får HIF-jakke for å profilere klubben og vise at de har en
lederrolle i HIF.
Vi har prioritert å få alle lagene over på spillertrøyer fra Nike og erstatte utstyr fra tidigere års
leverandører. En del av spillertrøyene har for øvrig vært godt brukt og til dels utslitt. I 2017sesongen skal alle lag spille med Nike/HIF-trøyer.
Det er laget en egen klubbkolleksjon for Haugerud IF med et utvalg av standardprodukter
som vi vil prioritere å kjøpe. Avtalen med Nike og Torshov gir klubben 25 prosent rabatt på
alle innkjøp som vi gjør felles. I tillegg får alle spillerne våre 15 % rabatt på Nike-utstyr hvis
de bestiller individuelt. Vi har hatt en egen web-butikk for HIF under Torshov Sports
hjemmesider.
Årsoversikten viser at klubben og noen enkeltmedlemmer til sammen kjøpte utstyr fra
Torshov Sport/Nike for vel 92.000 kroner. Dette er om lag halvparten av hva vi brukte i
2015, da vi hadde store innkjøp ved oppstart av den nye avtalen.
Efrem Mesfun var hovedansvarlig for materiell og utstyr i Fotballgruppa og gruppas
hovedkontakt til leverandøren fram til sommeren 2016. Etter dette tok Toril Todal-Støback
over ansvaret som materialforvalter. Vi har til enhver tid et lite lager av utstyr og spillertrøyer
i klubbhuset.
Alle lagene får en eller to HIF-bager med det viktigste utstyret de trenger til trening og kamp.
Disse må regelmessig etterfylles.
Facebookgruppen for Haugerud Idrettsforening har x følgere ved årsskiftet og viser siste nytt
fra fotballen og de andre idrettene. Fotballgruppa har flere egne Facebooksider og –grupper;
bl.a. en for fotballklubben generelt samt grupper for styret, trenere og lagledere. Mange av
lagene bruker egne Facebook-grupper til å kommunisere internt, og dette viser seg å være en
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effektiv kommunikasjonsform når spillerne kommer i «lovlig Facebookalder». Noen av de
yngre lagene bruker også Facebook til kommunikasjon med foreldrene.
Det finnes både en Facebook-side og Facebook-gruppe for Haugerudbanen, der det nesten
fra dag til dag blir lagt ut informasjon om treningsforholdene på banen i vinterhalvåret. Dette
gjør at trenere og lagledere kan planlegge treningene om vinteren ut fra baneforholdene.
Til å markere spesielle fotballbegivenheter har fotballstyret også brukt Facebook-gruppa
«Hva skjer på Haugerud/Trosterud», som nå når ut til over 1.100 personer i lokalmiljøet.
Mens Facebook egner seg godt for formidling av begivenheter og kortsiktig informasjon,
passer hjemmesidene til å lagre mer varig informasjon. Målet er at både egne tillitsvalgte og
eksterne personer, slik som foreldrene, skal finne svar på de spørsmålene de har om fotballen
på Haugerud; lag, treningstider, kontaktpersoner, regler og rutiner. Man kan også melde seg
inn i fotballgruppa via hjemmesidene, noe er et veldig praktisk alternativ for stadig flere.
På ettervinteren 2016 bestemte hovedstyret at klubben skulle utvikle nye hjemmesider for
alle grupper og aktiviteter. Målet var å få sider med nye funksjoner, som kunne leses på alle
plattformer og som kunne få et mer moderne design. Valget falt på publiseringsverktøyet
WordPress og å fortsette samarbeidet med vår gamle leverandør, Idium. Kostnadene ved
utviklingsarbeidet ble nesten 100 % tatt av hovedstyret.
Thomas Dahl og Dag Endal ledet arbeidet med de nye hjemmesidene. Fotballgruppa fikk
tilbud om å lage en egen hovedside, men innenfor klubbens rammer. Dette slo vi til på og
dekket kostnadene ved å kjøpe og installere en spesiell modul som trengtes. Siden har
Badmintongruppa valgt å gjøre det samme, og muligheten ligger nå åpen for enda flere
grupper i klubben.
Dag Endal har tatt jobben med utforming av fotballens nye hjemmesider og å fylle opp sidene
med stoff; noe overført fra de gamle sidene men også med mye nytt. Sidene ble klare til
lansering rett før nyttår, men ble offentliggjort først noen dager ut på nyåret. Det finnes
mange muligheter for videreutvikling som enda ikke er utnyttet. Fotballens nye nettadresser
er nå www.fotball.haugerudif.no mens klubbens adresse er www.haugerudif.no
Det ligger egne sider for alle lagene/aldersklassene våre, men det er varierende hvor mye
disse blir brukt av lagledere og trenere. Vi har brukt de nye nettsidene som anledning til å få
flere lag til å legge ut basisinformasjon om seg selv.
Fotballaktiviteten har blitt markedsført, sammen med de øvrige gruppene tilbud, i
nyhetsbrevet HIF-Nytt. Nyhetsbrevet kom med én utgave i 2016, nærmere bestemt i oktober.
Fotballagene G2000, J2002, G2003 og G2006 har hatt dugnadsjobb med å dele ut
nyhetsbrevet i rundt 4.000 postkasser på Haugerud, Lutvann og Trosterud. Dette har gitt
inntekter til lagskassene.
Den årlige åpne aktivitetsdagen i klubben, der fotballgruppa har brukt å vise seg fram
sammen med de andre gruppene i klubben, ble i 2016 slått sammen med Gatefesten som
Samarbeidsrådet Trosterud Haugerud arrangerte helga 27. og 28. august. Her slo alle
frivillige kretser i området vårt seg sammen om en storstilt markedsføring av frivilligheten.
Fotballgruppa var synlig til stede på søndagen med en «skuddmaskin» lånt av Torshov Sport,
som mange hadde lyst til å prøve.
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Fire fotballag bidro også til markedsføring av den flotte konserten i Haugerud kirke på
lørdagskvelden gjennom utdeling av invitasjon i postkassene etter samme opplegg som for
HIF-Nytt.
Haugerud Fotball har hatt et godt samarbeid med skolene i nærområdet; Haugerud,
Trosterud og Lutvann. Alle skolene bidrar med utdeling av informasjon til elevene om
fotballgruppas aktiviteter. Ungdomsskolen stiller veldig velvillig sine lokaler til rådighet for
oss når vi måtte trenge det.
Det desidert største enkeltprosjektet i Fotballgruppa på mange år var den rehabiliteringen
som Haugerudbanen gjennomgikk i 2016. Prosjektet ble drevet, ledet og finansiert av
kommunen og Bymiljøetaten, men det ble likevel et veldig viktig og et stort prosjekt for
Haugerud Fotball. Resultatet ble at vi fikk en tipp-topp kunstgressbane med flere
forbedringer også i området rundt banen.
I bystyrevedtak i desember 2015 ble det klart at Haugerudbanen skulle stå på lista over
kunstgressbaner som skulle ha rehabilitering i 2016. Da hadde banen vært i intens bruk i
nesten tolv år. Tidspunktet for anleggsarbeidet ble klart tidlig på våren, og vi var godt
fornøyd med at skoleferien ble valgt som anleggsperiode. Banens umiddelbare nærhet til to
skoler ble nok utslagsgivende, og for klubben gjorde det at vi mistet minst mulig av treningsog kampdager i sesongen.
Anleggsmaskinene fra Bane og Eiendomsservice rykket inn på området samme dag som
skoleelevene gikk i sommerferie, og siden var det anleggsarbeid i praksis hver eneste dag
fram til vi igjen kunne trene og spille kamper den første uka i september. De siste detaljene
falt på plass rett før den offisielle åpningen 5. oktober.
Haugerud Fotball var med i prosessen helt fra første planleggingsmøte, representert ved
Bernt Holøien og Dag Endal. Vi har i ettertid sendt en meget positiv tilbakemelding til
Bymiljøetaten (BYM) og Oslo kommune for måten som prosjektleder Kjetil Husby og BYM
ledet arbeidet på. Vi fikk fra starten av legge fram alle klubbens erfaringer med banen og våre
forslag til hvordan banen kunne fungere bedre og lette den daglige driften. Vi opplevde å bli
tatt veldig seriøst som samarbeidspartner, og vi la tilsvarende stor vekt på å kunne bidra
konstruktivt til planleggingen.
Byggearbeidet ble fulgt opp fra vår side gjennom hele sommeren, og alle endringer ble
løpende dokumentert gjennom fotografering.
Da prosjektet ble avsluttet, hadde følgende endringer blitt gjort: Ny kunstgressmatte av høy
kvalitet, oppmerking av banen etter NFFs nyeste retningslinjer for 5er, 7er, 9er og 11er, nye
ballfangere og gjerder rundt banen, tilpasning av ballfangerne til snørydding på vinteren, nye
innganger gjennom gjerder og ballfangere, oppretting av skjevheter i asfalt og kantsteiner,
fjerning av gammelt gjerde mot Tvetenveien, kran for drikkevann i hjørnet mot
ungdomsskolen, asfaltering av områder utenfor gjerdene, bytting av alle pærer i flomlysene,
graving av kabelgrøft til kiosk og redskapsbod, nye 7er- og 11er-mål, ny kjørevei fra lærernes
parkeringsplass og inn til boden og bygging av plattinger for to innbytterbokser.
Klubben fikk i 2015 frivillighetsmidler fra Bydel Alna til å sette opp innbytterbokser og kjøpe
ny redskapsbod/kiosk til Haugerudbanen. Da vi etter hvert så at sjansene for full
rehabilitering av banen økte utover i 2015, fikk vi tillatelse fra Bydelen til å utsette montering
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av bokser og bod slik at det kunne samkjøres med øvrige byggearbeider. Bygging av
plattinger for innbytterboksene ble tatt over rehabiliteringsprosjektet, og i oktober bestilte vi
to ferdige innbytterbokser fra et firma i Kristiansund. Boksene ble tatt i mot og montert av
Bernt Holøien og Geir Ivar Myhre i november. De viser å være veldig godt tilpasset våre
behov. Det som gjenstår, er å beise treverket.
Vi valgte å utsette også kjøpet av kiosk/bod til etter rehabiliteringen var ferdig. Fotballstyret
konkluderte på høsten med at vi beholder den gamle, røde Bua til utstyr og redskaper, mens
vi kjøper inn en ny kiosk som bare brukes til salg. Den gamle Bua skal bygges om for å bli
mer egnet til oppbevaring av lagenes utstyr.
Fotballstyret bestemte tidlig at den nye banen skulle markeres med en skikkelig åpning. Av
praktiske grunner kom ikke åpningen før 5. oktober, men ble til gjengjeld en meget vellykket
affære. Vi valgte å legge vekt på aktivitet for og inkludering av barn og ungdom og bare et
minimum av formaliteter. De mer formelle øvelsene ble lagt til et arrangement samme
ettermiddag inne på Trosterud skole for innbudte gjester og våre egne trenere og ledere.
Åpningen startet med en velkomst av styreleder Dag Endal, etterfulgt av korte hilsninger fra
noen av gjestene og gruppefotografering. Som seg hør og bør måtte det klippes snor, som i
vårt tilfelle var en 40 meter lang remse med kunstgress som alle de over 100 deltakerne
samlet seg rundt. Dermed ble det mulighet for at noen og en hver i klubben fikk prøve seg
med saksa etter at byrådssekretær Anders Røberg-Larsen og BU-leder Knut Røli i fellesskap
hadde foretatt det første og offisielle klippet.
Så var det tid for fotball etter en korte runde med kollektiv oppvarming. Barn og ungdom
spilte på ett lag med et lag av alle voksne som motstandere, med flere baller i spill samtidig
og med Ingve Opaker som dommer som umiddelbart mistet kontrollen over kampen. Det
viste seg raskt å være rått parti, så ungdommene måtte etter hvert gå over til gamlingenes lag
som støttespillere. Resultatet er det ingen som vet, men moro var det uansett.
Såp var det hundepolitiets tur. En tropp på fire hunder og førere og med Espen Frøvik som
kommentator hadde et show der hunder og førere fikk vise hva de er gode for, bl.a. pågripelse
av rømling og lokalisering av narkotika i bil og på personer. Et meget populært innslag, og for
de fleste noe de aldri hadde opplevd før.
På ledertreffet inne etter programmet på banen ble det vist en bildeserie som dokumenterte
byggearbeidet fra dag til dag, og våre frivillige fikk en videohilsen fra nesteleder i HIF,
Thomas Dahl som takket for den store og viktige innsatsen som frivillige ledere og trenere
gjør for dagens unge her i området. Han viste til sine egne opplevelser som ung HIF-spiller
og hva lederne fra den gang hadde betydd for hans egen utvikling. Om ti og tjue år kan
dagens unge se tilbake på hva lederne i 2016 og deromkring betydde.
Fotballstyret fikk god hjelp av Eivind Myhre med lydanlegg låne fra kirka og av Siw Steinmo
og Anne Lise Loe som fotograferte hele arrangementet. Siw og Anne Lise kunne for øvrig
fortelle at de spilte for det første fotballaget for jenter i Oslo, som ble startet av Haugerud IF!
Anita Myhre og familie sørget for at samlingssalen på Trosterud skole var pyntet 110 % i
fotballstil.
Følgende hedret oss med sin tilstedeværelse og gratulerte oss med den nye banen: Byrådet,
Bymiljøetaten, Bydel Alna og Oslo Fotballkrets.
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Kunstgressbanen på Haugerud gir spillerne vår svært gode treningsforhold, i praksis hele
året gjennom. Alle lag uansett aldersgruppe, får de samme forholdene. Vi hadde også i 2016
kontrakt med kommunen om driftsansvaret for banen både i sommer- og vintersesongen
(januar til april 2016). Kontrakten for sommerdrift varer til 2019, mens det må gjøres årlige
avtaler om vinterdrift.
I sommersesongen 2016 var det tettere belegg på banen enn noen gang tidligere. Vi hadde
mange egne lag som ønsket mange treningstimer, og i tillegg ble Rilindja, Tveita, Lindeberg
og et par andre lag satt opp med hjemmekamper på Haugerudbanen. Dermed ble mye av
kveldene belagt med kamper. I praksis var det 11er-kamper hver hverdag fra kl. 20, og
dermed ble det lite tid mellom kl. 17 og 20 som skulle fordeles på alle lagene som skulle trene.
Mange dager hver uke var det dessuten 5er-, 7er- og 11-kamper mellom fem og åtte.
Bruken av banen blir styrt av Dag Endal gjennom en nettbasert kalender slik at alle trenere
kan se når banen er ledig og opptatt. Det er et meget omfattende koordineringsarbeid for å
unngå kollisjoner og utnytte treningstidene best mulig slik at flest mulig av lagene kan trene
slik de ønsker. På de mest attraktive tidene har vi hatt både tre og fire lag som har trent
samtidig. Det går, men er ikke ideelt. Den intense bruken av banen til trening og kamper gjør
at det blir mindre mulighet for uorganisert fotball-lek. Men vi har som policy at dersom man
ikke bruker hele sitt tildelte treningsfelt, skal vi la barn og unge drive uorganisert spill så sant
det ikke forstyrrer lagene som trener. Gress-sletta ved Haukåsen skole har blitt mye brukt
som avlastningsbane.
Vi kjører vanligvis med ny fordeling av treningstider rundt påske og pr. 1. november hvert år.
I 2016 skiftet vi fra vinter- til sommertider 28. mars, og valgte å forlenge sommertidene helt
til det første snøfallet i november førte til at vi måtte flytte ned på Furusetbanen. Der måtte vi
ha ny fordeling av tider, siden vi skulle dele banen med lag fra Furuset og Ellingsrud.
Vi har også i 2016 hatt utleie av treningstid på banen til eksterne klubber, både i vinter- og
sommersesongen. Lagene har vært Rilindja FK, Lindeberg SK, Tveita A-lag, Setra FK,
Dynamo Mjøsa og Gøy-Nor. Vi har prioritert samarbeidet med de tre første klubbene ved
fordeling av tider. Vi tok i 2016 600 kr pr. time for hele banen og 300 kroner for halv bane.
Dette er rimelige priser i forhold til mange andre baner av samme kvalitet. I 2015 leide disse
lagene treningstid: Lindeberg SK, Rilindja FK, Setra FK og Tveita A-lag.
Aslan Rusiti var engasjert på deltid til vedlikehold av banen også i 2016 (slå på lyset, plukke
søppel og vedlikeholde målene). baneansvarlig på sommeren også i 2015-sesongen. Det har
ikke vært hærverk av betydning på banen dette året heller, men det er en kontinuerlig
utfordring å sørge for at alle nettene henger på plass og er uten hull. Bernt Holøien har hatt
hovedansvaret for drift av banen fra fotballstyrets side. Sammen med styremedlem Geir Ivar
Myhre har han utført et omfattende frivillig arbeid med rydding, søppelplukking og
vedlikehold på banen flere dager i uka.
Aslan Rusiti og en medhjelper har hatt ansvar for snørydding også de første vintermånedene
i 2016. Bernt Holøien har fulgt opp det tekniske med vedlikehold av traktor og brøyteutstyr,
noe etter hvert har blitt veldig problematisk. Vi hadde problemer med oppstart og drift av
traktoren, og det påførte oss en god del kroner i reparasjonsutgifter uten at utstyret virket
særlig mye bedre. Til slutt valgte vi å supplere med snørydding ved hjelp av en ekstern
entreprenør. På slutten av året valgte vi å selge unna traktor, fres og skjær og satse på innleid
brøytehjelp de kommende vintrene.
Det koster oss betydelige summer å holde vinteråpen bane, men dette gir oss mange ekstra
treningsdager på vinterstid i løpet av et år. I tillegg til at vi får lengre sesong med tidligere
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start på våren og spill lengre utover høsten. Uten et slikt treningstilbud ville det være
vanskelig å holde på de eldste lagene våre fra år til år.
På våren hadde vi et par dugnadskvelder på og rundt kunstgressbanen med deltakelse fra
tillitsvalgte og foreldre. På våren må alt ryddes etter vinterdriften, og gummikulene må legges
ut på banen igjen. Vi har nå gode rutiner og den nødvendige erfaringen med dette, og jobben
blir gjort med innlånt utstyr og dugnadsinnsats.
Siden banen var ny høsten 2016 og full av gummigranulat som ikke hatt «satt seg», ble vi
sterkt frarådet av Bymiljøetaten å rydde snø vinteren 2016-2017. Dette tok vi til etterretning
for å unngå store ekstrakostnader og mye arbeid som klubben ville bli ansvarlig for. På grunn
av gunstige værforhold kunne vi trene på banen nesten hver dag fram ut året med unntak av
ei uke i november.
For å sikre lagene våre brukbare treningsforhold gjennom vinteren ble det tidlig på høsten
inngått samarbeid med Furuset IF (og Ellingsrud IF) om vinterdrift på Furusetbanen ved
IKEA.
Snørydding de første månedene i 2016 ble gjennomført med en kombinasjon av eget utstyr
og mannskap og innleid entreprenør. Utstyret vårt er etter hvert blitt så lite driftssikkert, og
servicen vi har fått ved reparasjoner har vært så dårlig, at vi til slutt inngikk avtale med GH
Anlegg AS v/ Gulbrand Helgeland om snørydding. Dette viste seg å fungere bra, og vi har
opsjon på kontrakt med Helgeland for kommende sesonger til en akseptabel pris.
Årsmøtet i mars 2015 valgte nytt styre for Fotballgruppa:
Leder
Dag Endal (gjenvalg)
Kasserer
Toril Todal-Støback (gjenvalg)
Sekretær
Espen Frøvik (ny)
Materialforvalter
Efrem Mesfun (gjenvalg)
Driftsansvarlig Haugerudbanen
Bernt Holøien (gjenvalg)
Styremedlem
Jean Robert Bernadotte-Nordenstam (gjenvalg)
Styremedlem
Anita Myhre (gjenvalg)
Jean Robert Bernadotte-Nordenstam ba seg fritatt fra styrevervet på slutten av våren, og
styret valgte da å supplere seg selv med Geir Ivar Myhre, som allerede tidligere hadde tatt
ansvar for vedlikehold og rydding av fotballbanen sammen med Bernt Holøien.
Efrem Mesfun flyttet fra Trosterud sommeren 2016, og da overtok Toril Todal-Støback
ansvaret som materialforvalter.
Toril Todal-Støback har hatt ansvaret for medlemsregisteret i Medlemsnett, mens Dag Endal
har vært operatør av FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem) for
klubben.
Det er avholdt fire styremøter i 2016, i mars, august, september og desember. Nesten alt
arbeid i fotballstyret foregår mellom møtene ved at det hele tida må tas avgjørelser og ordnes
praktiske saker, og e-post, Facebook, sms og telefon blir brukt for gjensidig informasjon og
for å forankre avgjørelser i styret. I styreprotokollene forsøker styret å notere ned slike
løpende avgjørelser som orienteringssaker.
Dag Endal og Bernt Holøien har representert Fotballgruppa i hovedstyret for Haugerud IF.
Hovedstyret består av lederne i alle gruppene pluss arbeidsutvalget og behandler saker av
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felles interesse for klubben. Siden Dag Endal møter i hovedstyret som leder for klubben, har
Bernt Holøien deltatt på vegne av fotballgruppa i noen av møtene.
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 91.665 kroner. Det ordinære
driftsresultatet er ikke på mer enn vel 30.000, siden salg av traktor og snøryddingsutstyr er
inntektsført med 60.000 kroner. Etter å ha gått med underskudd i 2014 og 2015 var det
nødvendig å komme ut med et overskudd i år, for ikke å tære ytterligere på egenkapitalen.
Ved utgangen av 2016 var egenkapitalen på 153.904. Dette bør økes ytterligere i 2017 for å ha
en sikkerhet for driften og tilstrekkelig likviditet til å klare utgiftstoppene gjennom året.
Det meste av utgiftene som Haugerud Fotball har, er knyttet til trening og kamper, dvs.
aktiviteter for lagene våre. Utgiftene til administrasjon er helt minimale. Hovedpostene er:
Påmeldinger til serie og cup-er, dommerutgifter, driften av Haugerudbanen og kjøp av utstyr
til lag og spillere. Alle som betalte treningsavgiften i 2016, fikk Nike/HIF-kampshortser. En
kostbar treningsleir for G2000-laget i påsken 2016 er ført ut og inn i regnskapet og har blåst
opp omsetningen med rundt 110.000 kroner.
I budsjettet er det en forholdsvis stor lønnspost. Dette er utgifter som kunne vært flyttet over
til de ulike aktivitetskontoene. Det dreier seg i stor grad om utgifter til sommer- og vinterdrift
på Haugerudbanen.
Medlemskontingenten til klubben er på kr. 300 pr. år. Det er antallet som betaler denne
kontingenten, som avgjør hva vi får av offentlig støtte til klubben. Klubbkontingenten går til
hovedstyret i HIF, så den framgår ikke av fotballgruppas regnskap.
Treningsavgiften som spillerne betaler, dekker litt under halvparten av den ordinære driften
av fotballgruppa. Det øvrige dekkes av offentlige tilskudd og prosjektinntekter.
Treningsavgiften brukes til å dekke utgiftene ved drift av fotballgruppa; utstyr, banedrift,
seriespill, påmelding til cup-er, dommerutgifter, kurs for trenere, sosiale aktiviteter osv.
Treningsavgiftene i 2016 var:

Lag

Treningsavgift 2016

7 år

1450

8 år

1450

9 år

1550

10 år

1600

11 år

1650

12 år

1700

13 år

1750

14-16 år

1850

Senior

1900
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Lagledere og trenere skal ha all mulig honnør for å være nøkterne i sine forventninger og i
bruken av klubbens penger. Slik har vi i utgangspunktet råd til det meste av det vi trenger,
uten at medlemmer og foreldre blir belastet med dugnader og lotterier for å skaffe inntekter.
Noen av lagene har etablert egne lagkasser der de samler inn penger via dugnader til å
finansiere ekstratiltak både av sportslig og sosial art for spillerne.
Styret retter en stor takk til lagledere, trenere og andre som gjør en stor frivillig innsats for at
barn i vårt område skal få gode fotballopplevelser sammen med venner og i et trygt
fritidsmiljø!
Oslo, 11. mars 2017
Haugerud IF – styret i Fotballgruppa

Dag Endal

Toril Todal-Støback

Espen Frøvik

Anita Myhre

Bernt Holøien

Geir Ivar Myhre
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