Nytt 2007-lag for jenter i Haugerud Fotball
Vi har nå en fin gjeng 2007/2008-jenter som har vært med å starte et nytt lag under
Haugerud IF Fotball. Det er jentene selv som har tatt initiativet!
Informasjon om fotballgruppa kan en finne på våre hjemmesider:

http://fotball.haugerudif.no
En klubb som foreldrene driver
Haugerud IF Fotball er en klubb som gir barn og ungdom her i området mye fotballmoro,
sommer som vinter. Hele driften av Fotballgruppen bygger på frivillig innsats av foreldre og
andre voksne. Ingen får betalt for jobben de gjør for ungene. Det er pappaer, mammaer og
andre i spillernes familier som er trenere, lagledere og medhjelpere på hvert av lagene.
Klubben bidrar med utstyr og bane, opplæring gjennom kretsen og råd og veiledning. Uten
frivillig innsats blir det ingen fotballaktivitet her i området!
Lagleder og trenere
Nå har vi vært så heldige at vi har fått to unge jenter, Dilara og Iman, som stiller opp som
trenere. Men vi vil fortsatt trenge hjelp fra foreldre. Vi bør nok ha én trener til, en voksen, og
så må jentene ha en lagleder til å ordne det «administrative». Hva dette innebærer i praksis,
vil det bli gitt opplæring i.
Aktiviteten
Laget starter med å trene én kveld i uka: Onsdager kl 17.00 -18.30 på Haugerudbanen. Så får
vi se på hvordan vi gjør det til vinteren, kanskje en kombinasjon av trening ute og inne. Hvis
alt går etter planen, blir laget meldt på i en serie til våren, slik at jentene også får gleden av å
spille skikkelige kamper. I mellomtida må vi prøve å få til noen treningskamper.
Hva koster det?
For at vi skal klare å betale det som det koster å driveklubben, betaler alle spillere to avgifter:
Medlemskontingenten på 300 kroner i året til Haugerud IF og fotballavgiften til
fotballgruppa.
Siden vi starter med trening så sent på året, betaler 2013-laget bare de 300 kronene i 2019.
Fotballavgiften for 13-åringer i 2020 blir 2.000 kroner for hele året.
Det er mulig å søke stipend fra klubben hvis betaling er et problem.
Hva slags utstyr trenger barna?
Spillerne skaffer selv: Fotballsko til utetrening, joggesko til innetrening, leggskinner og
fotball (gjerne en 4er-ball). Når kampene starter, får spillerne rød Haugerudtrøye og skaffer
blå kortbukse og blå fotballstrømper selv.
Medlemskap i Haugerud IF
Det er viktig at alle spillerne registreres som medlemmer i Haugerud IF. Det blir en ved å
fylle ut medlemsblanketten på nettet: http://fotball.haugerudif.no/medlemsblankett/ Så blir
spillerne registrert som medlemmer i Haugerud og får tilsendt faktura for
medlemskontingenten. Medlemmer er forsikret i tilfelle skader.

