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Med de nye vedtektene i klubben har ikke gruppene lenger «årsmøte», men «årlig møte».
Forskjellen er at møtet i Fotballgruppa og andre grupper er rådgivende og forberedende før
årsmøtet i hele klubben. Årlig møte i 2020 var planlagt holdt 19. mars, men siden dette var
bare ei uke etter nedstengingen av all aktivitet, ble møtet avlyst. Behandlingen av
fotballsakene ble overlatt til klubbens årsmøte som ble holdt digitalt den 26. mars.
Arbeidet i styret og Fotballgruppa har også i 2020 vært en kombinasjon av drift av
eksisterende lag og aktiviteter, oppstart av nye fotballag med tilførsel av nye medlemmer til
klubben, samt oppfølging av alt rundt Haugerudbanen både i sommer- og vintersesongen.
I 2020 har det vært betydelig med ekstraarbeid på grunn av koronapandemien. Vi har måttet
følge med på skiftende smittevernregler, formidle disse til alle ledere og trenere og legge
praktisk til rette for å beskytte spillere og ledere. Vi har vært ekstra oppmerksomme på å
forebygge frafall av spillere på grunn av lange perioder med stopp i all trening og
kampaktivitet.
Fotballstyret har etter årsmøtet bestått av ni 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.
Det er ingen overdrivelse å si at
store deler av fotballsesongen
2020 gikk i vasken. Lange
perioder uten mulighet for å trene
for alle aldersgrupper; litt enklere
for de yngste en del perioder.
Seniorfotballen stoppet i praksis
helt opp. Alt lå imidlertid an til en
normal sesong fra starten av året
med påmelding av lag, planer for
treninger osv. Vi meldte på 22 lag til seriespill, et nivå omtrent likt de foregående årene.
Lagene var fordelt på følgende klasser: A-laget, Menn 44, Menn 7er, G19, J2004, G2005,
G2007, G2008, G2009, G2010, J2011, G2011 og G2012. I tillegg kom G2013 som hadde egne
tilbud. Muligheten for å delta på turneringer og cup-er falt helt bort i 2020-sesongen.
Tre av lagene ble trukket fordi vi ikke hadde spillere nok til å stille; G19, J2004 og G2005.
Alle seniorkamper ble avlyst for hele sesongen. Det betyr at vi satt igjen med ti guttelag og tre
jentelag som spilte seriekamper i høstsesongen: G2012 (2 lag), G2011 (3), J 2011 (2), G2010
(2), G2009, G2008, J2007 og G2007.
Vi inviterte som tidligere år de nye førsteklassingene (2014-barn) på nærliggende skoler til å
være med på oppstart av nytt lag. Denne gangen gjorde vi en vri; vi inviterte jentene i 2013og 2014-årskullene til oppstart av et eget jentelag. Initiativet til dette kom fra en forelder,
David Vimo Garner, som hadde hatt sin datter på G2013-laget noen måneder. Den nye vrien
ga full uttelling. Vi fikk raskt rundt nye, ivrige 15 jentespillere, og gutta var ikke nor dårligere.
Nærmere 40 gutter ville bli med.
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Fotballstyret har hatt en klar ambisjon om å satse på jentelag, og styret har diskutert saken
på flere møter. Jentene er sterkt under-representert i Haugerudfotballen, og det er behov for
flere aktiviteter for jenter i vårt område. Dette er en av grunnene til at vi har deltatt i et
utviklingsprosjekt som Norges Fotballforbund har hatt for jentefotball i Groruddalen.
Gjennom dette prosjektet ble det klart at mange klubber sliter med kontinuitet i
jentefotballen og at problemene ham sliter med, i stor grad er like fra klubb til klubb. Det har
likevel vært nyttige erfaringer og eksempler å hente fra dette samarbeidet.
Vi hadde fra høsten 2019 et interessant prøveprosjekt med fotball for 2010-jenter. Jentene
har trent i regi av Trosterud AKS og i AKS-tida. Trenere har vært tre unge jenter som tar
idrettslinja på Bjerke videregående skole og er del av det såkalte «Rosa sko»-prosjektet.
Prosjektet er et samarbeid mellom Trosterud AKS, Norges fotballforbund og Haugerud
Fotball. Prosjektet stoppet opp da koronaen kom.

Flere av de yngste lagene har måttet operere med ventelister fordi pågangen av nye barn er
større enn det vi klarer å håndtere med det trenerapparatet 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. Det er aldri ønskelig å måtte si «vent» eller «nei» til ivrige barn som
vil spille fotball slik vennene også gjør det, og våre frivillige trenere strekker seg langt for å
inkludere alle. Flere av lagene har måttet ha en opprydding i rekkene og stryke spillere som
aldri møter opp på trening, bare på kamp, og som tar opp plasser som andre barn gjerne
skulle hatt.
Vi har fortsatt med «gubbefotball» på søndagskveldene i 2020, så lenge det var lov. Dette er
mosjonsfotball for voksne med godt humør og små ambisjoner. Oppmøtet har variert, fra
rundt seks til 16-18 spillere på treningene.
All trening i klubben, inkludert i fotballgruppa, ble stanset inntil videre fra 12. mars på grunn
av pandemien. Vi tenkte å holde stengt foreløpig fram til påske, men det skulle vise seg at vi
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mistet mange flere treningsuker fra og til gjennom året. Jenter 2011 tok initiativ til å starte
opp igjen treninger i april med veldig strenge koronaregler. Dette fungerte bra, vi satte 1. mai
som dato for gjenåpning av fotballtreninger, og erfaringene fra J2011 ble brukt som grunnlag
for oppstart av trening for lag etter lag utover i mai. Informasjon om smittevernreglene er
blitt sendt ut til alle trenere, oppslag er hengt opp på banen, og klubbens hjemmesider har til
enhver tid hatt oppdaterte koronaregler for trening ute og inne. Vi vil berømme ledere og
trenere for å ha vært kreative, tålmodige og dedikerte – både til å følge regler og til å gi de
unge et fotballtilbud.
Fotballgruppa har tilgang til
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, men størrelsen på
lokalene setter en del grenser
for hvilke aktiviteter de kan
ha. Løsningen for flere av
lagene har blitt å dele opp i
to treningsgrupper med separate tider. I økende grad valgte lagene å trene ute på banen på
nyåret 2020, siden treningsforholdene var gode. I høsthalvåret ble ikke lokale inne brukt i
det hele tatt.
Også i 2018 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.
Det har vært vanskelig å lage sosiale tiltak for lagene våre i 2020 som følge av
smittevernreglene. Slike planer har blitt like skadelidende som treningsoppleggene som
lagene har hatt. Som en stimulans da høstsesongen og seriespillet skulle starte fikk alle
lagene tilbud om å lage en kick-off som klubben betalte. Noen av lagene benyttet seg av dette,
andre ikke. De tradisjonelle årsavslutningene med utdeling av diplomer og premier for
innsatsen måtte også droppes på grunn av smittevernreglene.
Ordningen med Ingve Opaker som
trenerkoordinator ble videreført i
2020. Dette har vært nyttig siden det
gir mulighet for tettere oppfølging av
enkelttrenere. Trenerkoordinatoren
har vært en viktig støtte for trenere,
spesielt i de nyeste lagene og i lag
med utfordringer mht. folkeskikk,
grensesetting og konflikter.
På høsten 2020 var Haugerud Fotball
vertskap for to Grasrottrenerkurs på
vegne av lagene langs Linje 2 og med
dyktige kursholdere fra Oslo
fotballkrets. Delkurs 1 den 7. og 8. november på Haugerud skole og Haugerudbanen. Delkurs
2 var planlagt to helger senere, men måtte utsettes og kjøres som Teamsmøte.
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Haugerud Fotball har ikke hatt aktive kretsdommere i 2020-sesongen, men vi har hatt en
gruppe klubbdommere. Dette er unge spillere i klubben som dømmer hjemmekamper for de
yngre lagene mot et lite honorar. Dette er til god hjelp for lagene våre og gir en nyttig erfaring
for unge spillere.
En lørdag i oktober arrangerte en
gruppe unge ledere en futsalturnering i
Haugerudhallen under mottoet «Spark
en ball for Libanon». Inntektene fra
deltakeravgifter og kiosksalg gikk til
hjelpetiltak for flyktninger i Libanon
etter ungdommenes ønske. Det var stor
oppslutning om tiltaket, både av jenteog guttelag. Vi samarbeidet med
Streetfootball Norway, som bidro med
premier, proff fotograf pluss et
trikseshow og konkurranser av en
tidligere verdensmester i triksing,
Anders Solum.
Ved utgangen av 2020 hadde Haugerud
Fotball 381 betalende medlemmer og
var med dette igjen den klart største
medlemsgruppa i klubben. Dette var en
nedgang på 12 fra året før, men likevel et
meget godt resultat tatt i betraktning at
393 medlemmer i 2019 antakelig var det
høyeste tallet fotballgruppa noen gang
har hatt. Klubbens totale medlemstall
ved utgangen av 2020 var 1.295, dvs. at
fotballgruppa hadde bortimot en tredel
av medlemsmassen i Haugerud IF
(29,4%).
2020 var et år da mange idrettslag, vi i
Haugerud IF inkludert, fryktet at det
ville bli stort frafall av spillere og lag på
grunn av veldig begrensede muligheter
til å trene og spille kamper. Heldigvis slo
ikke dette til i vårt tilfelle. Fotballstyret
og trenere/lagledere har gjort en stor
innsats for å kunne tilby spillerne våre
aktiviteter innenfor det som
koronareglene tillot til enhver tid. Vi fikk
noen lag i ungdomsklassene som måtte
oppløses og trekkes fra seriespill, men
dette hadde ikke bare/spesielt med koronaen å gjøre. Det er generelt vanskeligere å engasjere
tenåringene i nærmiljøet til fotballspill nå.
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En av grunnene til det gode medlemsresultatet er innsatsen som spesielt kasserer Toril
Todal-Støback gjorde mot slutten av året for å kontakte alle som ikke hadde betalt kontingent
eller avgifter. Dette resulterte i flere innbetalinger, noen stipender og en generell opprydding
i medlemsregisteret. Det er en del som trenger denne personlige oppfølgingen for å få gjort
opp for sine barn.
Ved slike samtaler får vi også opp spørsmål om muligheten for delbetaling, stipend osv.
Ønsker om stipend blir innvilget på direkten av HIF-leder Dag Endal etter innstilling fra
kasserer Toril. Når folk velger å være åpne om en litt vanskelig familieøkonomi, går vi ut fra
at det foreligger et reelt betalingsproblem. Vi gjør ikke situasjonen mer ydmykende ved å
kreve dokumentasjon, søknad osv. I en del tilfeller er begrunnelsen for stipend åpenbar
(arbeidsledighet, enslige forsørgere, mange barn som er medlemmer i klubben osv). I alt 17
spillere i fotballgruppa fikk innvilget stipend til treningsavgift og/eller kontingent. Pengene
til dette er en bevilgning til Haugerud IF fra Oslo idrettskrets.
Vi ber nå alle trenere og lagledere om å være medlemmer i klubben. Fotballstyret mener
dette er en rimelig ordning i en frivillig organisasjon, og i tillegg betyr det at trenere og ledere
er omfattet av fotballforsikringen.
Tabellene nedenfor viser medlemsutviklingen i Haugerud Fotball de siste årene, samt
fordelingen på alder og kjønn pr. 31.12.2020.
01.04. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

278

270

253

314

366

337

393

381

Kjønn

Kvinner

Alder

0-5

Antall

0

Menn

6-12 13-19 20-25 2662

23

1

8

0-5
0

Totaler

6-12 13-19 20-25 26157
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37

18

75

TK
94

T M Totalt
287

381

I forbindelse med dokumentasjon til Nabolagsklubb i OIK ble det i november 2020 gjort en
ny, enkel opptelling av etternavn i alle gruppene i klubben; dvs. etternavn som ikke var
nordiske. Selv om dette ikke kunne gi en helt presis opptelling av hvor mange det er i klubben
som har innvandrerbakgrunn, gir det en brukbar indikasjon. Ved opptellingen ble alle navn i
som sto på medlemslista på det aktuelle tidspunktet tatt med, ikke bare som hadde betalt for
2020. Da fikk vi dette bildet:
Gruppe i klubben

Antall på lista

Antall med
innvandrernavn

% medlemmer med
innvandrernavn

Badminton

178

74

41%

Basket

105

94

90%

Capoeira

14

3

2%

Cricket

84

84

100%

Dans

255

147

58%

Fotball

423

312

74%

Håndball

29

2

7%

Innebandy

70

23

33% (barn)

Løping

8

0

0

Orientering

7

0

0

Sjakk

28

9

32%

Svømming damer

45

45

100%

Tennis

41

16

39%

Trim

114

63

55%

1.401

872

62%

Totalt i klubben

Vi ser at Cricket, Basket og Fotball skiller seg ut som grupper som har høy andel medlemmer
med innvandrerbakgrunn. I Oslo kommunes «Bydelsfakta» framgår det at rundt 62 % av
innbyggerne i Delbydel Trosterud hadde en eller annen innvandrerbakgrunn (én forelder, to
foreldre, kort og lang botid i Norge).
Medlemskontingenten til klubben er på kr. 300 pr. år. Det er antallet som betaler
medlemskontingenten som telles i statistikken og som avgjør hva vi får av offentlig støtte til
klubben.
Klubbkontingenten går til hovedstyret i HIF, så den framgår ikke av fotballgruppas regnskap.
Treningsavgiftene i 2020 varierte fra 1.650 kroner for sjuåringene og opp til 2.150 kroner for
junior- og seniorspillere. På grunn av redusert kamp- og treningstilbud i 2020 gikk
fotballgruppa ut med tilbud om reduserte treningsavgifter på høsten for de lagene som bare
spilte halv sesong. Seniorspillere som verken fikk trene eller spille, fikk strøket/refundert
sine fotballavgifter.
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De yngste hos oss får med dette en
samlet årskostnad på rundt 2.000
kroner, mens de eldste ligger på opp mot
2.500. Dermed ligger vi i det lavere
sjiktet i Oslo når det gjelder kostnader
for fotballspillere, og dette er en bevisst
policy fra klubbens side. Disse beløpene
har ligget fast gjennom flere år nå.
I en undersøkelse som Idrettsforbundet
fikk gjort, lå snittkostnaden for en 15-årig
fotballspiller på nesten 6.900 kroner på
landsbasis, mens snittet for en niåring
var rundt 3.200 kroner.
Fotballstyret og laglederne bruker en god
del tid på å få inn først
medlemskontingent og siden fotballavgift
fra flest mulig spillere. Det er flere
grunner til at dette er viktig.
Kontingenten sørger for at spillerne er
spilleberettiget og forsikret, og
fotballavgiften utgjør en svært viktig
inntektskilde som gjør at vi kan vi kan
dekke utgifter til bane, treninger, utstyr,
dommere, seriespill og cup-er. Siden vi
ikke fikk treningsavgifter fra junior- eller
seniorspillere i 2020, ble denne
inntekten redusert med 160.000 fra året før.

Alder

Opprinnelig Redusert
avgift 2020 pga. korona

6 år

1650 kroner

1.300 kroner

7 år

1700 kroner

1.350 kroner

8 år

1750 kroner

1.400 kroner

9 år

1800 kroner

1.450 kroner

10 år

1850 kroner

1.500 kroner

11 år

1900 kroner

1.500 kroner

12 år

1950 kroner

1.550 kroner

13 år

2000 kroner

1.600 kroner

14-15 år

2050 kroner

1.650 kroner

16-19 år

2100 kroner

1.700 kroner

Senior

2150 kroner

0 kroner
(1.750)

Overfor spillere og foreldre argumenterer vi med at spillerne betaler bare cirka en tredel av
det som det koster å holde en spiller og et lag i virksomhet ett år. Den andre tredelen dekkes
av offentlige tilskudd, som fotballgruppa får i betydelige mengder. Den siste tredelen
«betales» av alle trenere og lagledere som jobber frivillig og gratis for at vi skal ha et
fotballtilbud. Spillerne måtte med andre ord ha betalt tre ganger så mye om ikke det hadde
vært for gode offentlige støtteordninger, om ikke fotballstyret hadde hatt orden i alle
papirene slik at vi er berettiget til offentlig støtte, og at alle trenere og ledere avstår fra et
honorar for det de gjør. Det er bare noen veldig få trenere som får et lite honorar for
innsatsen, vanligvis trenere som ikke har egne barn i klubben.
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. Fotballstyret
har en policy for honorering av trenere.
Den sier at som utgangspunkt er trenerog lederoppgaver i Haugerud Fotball
frivillige verv som honoreres med fritak
for avgift for egne barn. Dersom det er
trenere som ikke har egne barn på laget,
kan det gis et lite honorar for innsatsen.
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Når lagene kommer i 14-15årsalderen, er vi åpne for at det
kreves andre trenere enn
mammaer og pappaer og at vi i
slike tilfeller må regne med å
betale honorarer.

G2014

Sead Ismaili, Thomas Eng, Tariz Nawaz,
Robert Braathen, Ifzal Bhatti, Pål Aas,
Georg Muntingh, Adis Lekovic
I 2019 signaliserte Norges
idrettsforbund at alle idrettslag
G2013
Heidi Karina Glørstad, David Vimo
måtte ha medlemsregistre som er
Garner, Asif Mahmood, Roar Loraas,
integrert med NIFs egne systemer.
Kenneth Ytterbø
Vi har brukt Medlemsnett i
J2013 og
David Vimo Garner, Blen Abraham,
Sparebank1 gjennom mange år, og
2014
Espen Tømmerbakke
dette er ikke et godkjent system.
Hele HIF valgte å fortsette med
G2012
Trang Dyngvold, Abdilqerim Ibraimi,
Medlemsnett utover i 2020, og i
Gunvor Aasbø, Omar Runcie, Pål Aas,
desember fikk vi melding om at
Roar Loraas,
Medlemsnett nå er integrert med
J2011
Ruben Røsler, Roselyn Nilsen, Espen
Klubbadmin hos NIF. Dermed kan
Vikskjold, Roar Loraas
vi fortsette med Medlemsnett om
vi ønsker det. Avgjørelsen er
G2011
Sapko Seceragic, Ingebrigt Foros, Ifzal
foreløpig ikke tatt i klubbens
Bhatti, Amir Jukovic,
hovedstyre.
G2010
Rabia Muneer, Granit Dautaj, Petter
Odden
G2009
Suraj Thapa, Almir Hasic, Espen
Oversikten til høyre viser hvem
Tømmerbakke, Janis Tsouskas, Glenn
som har vært lagledere og trenere
Roberts
på våre lister, hele eller deler av
året (lagledere i kursiv skrift, noen
G2008
Antonio D’Ercole, Ali Ismathi, Bekim
av disse har vært både lagledere og
Gashi, Naeem Faruque, Hong Sun,
trenere).
J2007
Joar Aarenes, Iman Essadiki, Dilara
Senel
G2007
Dag Endal, Thor Olav Tvedt DelgadoDe fleste av lagene har i tillegg til
dem som er listet ovenfor, hatt
Rodriguez
foreldre og søsken som ekstra
G2005
Josianne Dahler, Erik Skaugstad, Adnan
medhjelpere. Men vi er helt
Mukon,
avhengige av å kunne mobilisere
A-laget
Toril Todal-Støback, Frank Vee, Murtaza
enda flere foresatte til praktiske
Ali, Amara-Emin Ben Slimen, Mustafa
oppgaver rundt lagene.
Hayd
Sammenlignet med lag på andre
kanter av byen har vi et
Haugerud- Frank Hoen, Bjørn-Erik Strømseng,
kulturproblem i Groruddalen og i
banden
Petter Karlsson
Haugerud Fotball; en altfor stor
Menn 7er Noman Asghar Ali, Waqas Sarwar, Asim
andel av foreldrene bryr seg ikke
1
Ahmad
med å stille opp for barna sine og
Menn 7er Thomas Ihle, Christer Hansen
for klubben, f.eks. ved å møte på
foreldremøter, kjøre til aktiviteter,
2
bli med som tilskuere og heiagjeng på kamper,
hjemmeog bortekamper
Totalt hjelpe til
60ved
personer
med
trener- eller osv.
lederoppgaver i lagene i løpet av året,
Vi er heldige som tross denne mangelen på frivillighetskultur i nærmiljøet, klarer å få
kortere
eller
lengre
frivillige lagledere og trenere som stiller opp for barn og
familier,
år etter
år tid
og mange timer i
uka. Samtidig er det en kontinuerlig utfordring for fotballstyret hele tida å skaffe nye frivillige
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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 2020 har dette vært tilfellet
med flertallet 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. Flere medlemmer av fotballstyret har fungert
som «stand-in» for trenere/lagledere i perioder der det har vært nødvendig for å holde
aktiviteten gående.
28. oktober ble det arrangert
trenerforum på klubbhuset og
Haugerudbanen med Andreas
Torsæter som foredragsholder
og instruktør. Andreas har
bl.a. bakgrunn som
akademitrener i Manchester
City. Han hadde først et
foredrag om oppbygging av en
treningsøkt og valg av
øvingsmomenter. Siden viste
han hvordan dette kunne
legges opp på banen med
«forsøkskaniner» fra G2010.
På trenerforumet ble også den
nye sportsplanen lagt fram og
diskutert.
Vi har kontinuerlig arbeidet med oppdatering av politiattester, en oppgave som Espen Frøvik
har hatt ansvaret for i fotballgruppa. Det er krevende å være ajour med nye trenere og ledere
som skal inn i systemet. Alle med et tillitsforhold overfor mindreårige skal framvise
politiattest. Normalt skal attesten fornyes hvert tredje år, men dette kravet er satt på vent
pga. manglende kapasitet hos politiet til å følge opp alle henvendelser.
En arbeidsgruppe under fotballstyret brukte i vårhalvåret mye tid på å utvikle en ny
sportsplan for Haugerud Fotball til erstatning for planen vi laget for noen år tilbake. Thor
Olav Tvedt DelgadoRodriguez førte det endelige
manuset i pennen; tekster
som siden ble lagt ut på
fotballens hjemmesider, lett
tilgjengelig for alle som vil
bruke planen.
Sportsplanen definerer mål
for Haugerud Fotball,
prioriterte satsingsområder
(særlig oppfølging av
trenere), prinsipper for
opplegg av treninger og
konkret veiledning for
hvordan man skal utvikle
spillere og lag på de ulike
alderstrinn.
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Det var planer om storstilt markering av at Haugerud IF fylte 50 år i 2020 og med 26.
november som selve bursdagen. Fotballgruppa skulle bidra med aktiviteter, og vi planla å
satse spesielt på jentefotballen. Graving i arkivene i forbindelse med jubileet dokumenterte at
Haugerud IF virkelig var en pioner for jentefotballen i Oslo og Norge. Vi hadde byens første
småpikelag, som i starten spilte mot guttelag. Den første seriekampen for småpiker gikk på
Haugerudbanen, den gangen på grus, og Lisbeth Olsen var den første kvinnelige
kretsdommeren i Oslo.
Vi hadde søkt Vålerenga Fotball om vi kunne få arrangere en ny «Engaland»-dag som
markering av jubileet og med fokus på jenter og damer sammen med VIFs elitedamer. Alle
jubileumsplaner ble avlyst i tur og orden, og fotballgruppa endte opp med at alle spillere og
ledere fikk en fotballtrøye med klubbens 50-årslogo på.
Vi var i 2020 helt uten problemtilfeller som resulterte i «saker» med motstander og
fotballkrets. Vi har som policy at eventuelle konflikter med motstandere under kamp skal
løses der og da ved at lagledere og trenere snakker sammen. Dette ser ut til å fungere bra, i
den grad det i det hele tatt har vært nødvendig, som et par hendelser med G2007-laget. Vi vet
at dette er et prinsipp som fotballkretsen støtter og verdsetter. Honnør til alle som har bidratt
til god oppførsel.
Samarbeidet mellom fotballklubbene langs T-baneline 2 har fortsatt også i 2020, men med
varierende grad av engasjement og innsats fra de seks klubbene: Ellingsrud, Furuset,
Lindeberg, Haugerud, Tveita og Teisen. Variasjonene må i stor grad tilskrives ulik størrelse
og kapasitet i klubben og ulike behov. I hovedsak er det Haugerud og Furuset som har dratt
de fleste fellestiltakene, f.eks. kurs og vinterdrift.
Vinteren 2019-2020 hadde vi i Haugerud Fotball ansvaret for vinterdrift på vår bane i et
samarbeid med Furuset Fotball og til dels Tveita IL. Vi gjorde en avtale høsten 2020 om at
vinteråpen bane sesongen 2020-2021 skulle være Furuset Fotball sitt ansvar, i samarbeid
med oss slik som tidligere. Furuset måtte imidlertid trekke seg ut av dette på grunn av
økonomiske årsaker, så resultatet ble at vi tok hele vinterdriften på vår egen kappe.
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Samarbeidet mellom de seks klubbene har vært positivt og produktivt selv om det er
begrenset i omfang. Dag Endal og Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez har representert
Haugerud Fotball på møtene.
Utstyrsavtalen som hele Haugerud IF har med Torshov Sport og Nike ble videreført i 2020.
Fotballgruppa har brukt et betydelig beløp på innkjøp av Nike-utstyr med HIF-profil til lag,
spillere og trenere. I 2020 brukte fotballgruppa vel 110.000 kroner på Nike-utstyr, noe som
gir en kick-back på vel 25.000 kroner i 2021 i form av gratisvarer fra Nike. I tillegg kjøpte en
del enkeltmedlemmer utstyr for egen regning med HIF-rabatt hos Torshov Sport. Vi har
imidlertid ikke klart å promotere muligheten for å handle Nike-utstyr skikkelig til våre egne
spillere.
Nike-utstyret er populært blant de
unge, det er 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.
Hvert år de siste årene har
spillerne som har betalt
treningsavgift, fått et plagg med
HIF/Nike-profil. I 2020 ble dette
T-skjorter/treningstrøyer med logoen for 50-årsjubileet til klubben.
Vi har prioritert å få alle lagene over på spillertrøyer fra Nike og erstatte utstyr fra tidligere
års leverandører. I 2020 spilte alle lagene med Nike/HIF-trøyer. Noen av lagene våre har
valgt å lage egne utstyrspakker som spillere/foreldre har betalt i tillegg til fotballavgiften.
Det er laget en egen klubbkolleksjon for Haugerud IF med et utvalg av standardprodukter for
klubben. 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. I tillegg sier avtalen med Nike at vi får «kick-back» ut fra hva vi har kjøpt
foregående år; dvs gratisvarer for 25 % av det vi har handlet for.
Alle lagene får en eller to HIF-bager med det viktigste utstyret de trenger til trening og kamp.
Disse må regelmessig etterfylles.
Toril Todal-Støback har vært materialforvalter i styret og fotballgruppas hovedkontakt til
Torshov Sport.
Fotballgruppa og Badmintongruppa, som er de som er de mest aktive brukerne av
hjemmesidene i Haugerud IF, har egne hjemmesider med egen adresse;
www.fotball.haugerudif.no for Fotballgruppas del. De øvrige gruppene har undersider under
klubbens hovedside.

Side 13

Hjemmesidene har blitt regelmessig oppdatert og brukes mest til publisering av statisk
informasjon om alle sider ved driften av fotballgruppa, informasjon som trenere, lagledere,
spillere og foreldre kan slå opp i ved behov. Det er laget egne snarveier fra forsida for
lagledere/trenere, for foresatte og for spillere.
Det legges også ut en del nyhetssaker på hjemmesidene, men sidene er primært ikke
nyhetsorienterte. Facebook har tatt over mer og mer av formidlingen av små og store
nyheter.
Det ligger egne hjemmesider for alle lagene/aldersklassene våre, men det er varierende hvor
mye disse blir brukt av lagledere og trenere.

På hjemmesidene ligger kalenderen som viser aktiviteten på Haugerudbanen gjennom året.
Der kan trenere og lagledere sjekke aktiviteten de neste dagene på banen og legge opp sine
treninger deretter. Denne kalenderen er meget viktig fordi aktiviteten er stor på banen i
seriesesongen, og det oppstår kollisjoner mellom kamper og treninger mange ganger i uka.
Fotballgruppa har en hel rekke grupper og sider på Facebook, noen offentlige mens andre er
lukkede. De lukkede gruppene brukes til informasjon innad blant lagledere og trenere, blant
spillere på de ulike lagene, innad i fotballstyret osv. De åpne sidene bringer informasjon om
aktiviteten i Haugerud Fotball, som vi har interesse av at andre skal se. statistikk
Mange av lagene bruker nå Spond for å spre informasjon om trening og kamper innad i
spillergruppene. Dette er en mobil-app som er spesiallaget for administrasjon av fotballag og
andre idrettsgrupper. Den minner automatisk om treninger og kamper, spillerne melder seg
på og trenerne kan merke av for frammøte. I etterkant kan man kjøre ut statistikk etter
behov.
Det er opprettet en egen åpen Facebook-gruppe for Haugerudbanen som vi bruker til
informasjon i vinterhalvåret. Der legger vi ut bilder og tekst regelmessig for å informere om
treningsforholdene på banen.
Til å markere spesielle fotballbegivenheter har fotballstyret også brukt Facebook-gruppa
«Hva skjer på Haugerud/Trosterud», som ved utgangen av 2020 når ut til godt over 3.700
personer i lokalmiljøet.
Hovedstyret gjennomførte på våren et kurs i bruk av sosiale medier, og der deltok fem
ungdommer med tilknytning til fotballgruppa.
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Hele Haugerud IF gikk sammen om et
stort aktivitetsprogram for barn og unge
i skoleferien 2020; Tidenes
aktivitetssommer. Dette ble meget
vellykket som tiltak for å bringe barn og
unge i aktivitet igjen etter koronanedstengingen, for å skape
sommerjobber for ungdom og for å dra i
gang igjen klubbens mange idrettstilbud
før høstsesongen.
Fotballgruppa var en av de største
bidragsyterne til programmet med bl.a.
disse aktivitetene: To fotballskoler med
Andreas Torsæter som innleid hovedtrener, kombinert fotballturnering og FIFA-turnering
for tremannslag, jentefotballdag, merkeprøver flere dager gjennom sommeren, hovedsakelig
med jenter som deltakere og Juli-futsal-natta.
Haugerud Fotball har alle årene bidratt til gjennomføring av Gatefest og
Trosterud/Haugerud-dagene for å promotere fotballtilbudet og hele Haugerud IF. I 2020 ble
arrangementet avlyst/utsatt på grunn av smittevernbestemmelsene.
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 når vi ber om det.
Vi inngikk høsten 2020 et samarbeid med ungdomsskolen om drift av G2007-laget, som
krevde litt forsterket innsats av voksne. Dette resulterte i samarbeidsprosjektet «Etter
skoletid» som vi fikk penger til på slutten av året og som blir startet opp i 2021 så snart
muligheten åpner seg, i et samarbeid mellom Fotballgruppa og Haugerud skole.
Vi har også åpne kanaler rundt bruken av Haugerudbanen, i den grad skolens,
Aktivitetsskolens og fotballklubbens planer overlapper. Særlig er dette viktig under
vinterdriften. Slik får alle parter brukt banen på best mulig måte.
Kunstgressbanen på Haugerud gir spillerne vår svært gode treningsforhold store deler av
året. Alle lag, uansett aldersgruppe, får de samme forholdene og deler på de tilgjengelige
treningstimene. Ukekalenderen for banen har vært mindre tettpakket i sommer- og
høstsesongen enn vanlig, i og med at det har vært begrenset med treningsmuligheter og
ingen 11er-kamper denne sesongen.
Vi hadde også i 2020 kontrakt med kommunen (Bymiljøetaten - BYM) om driftsansvaret for
banen, for sommersesongen 2020 og for vintersesongen 2019-2020 og 2020-2021.
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Kontrakten for
sommerdrift varte ut 2019,
mens det må gjøres årlige
avtaler om vinterdrift. Det
er gjort forarbeid til å
inngå nye avtaler med
Bymiljøetaten fra 2020 og
videre, men dette ble utsatt
fra BYMs side av formelle
grunner.
Vi har i to vintre nå hatt
avtale med firmaet Beito
AS om snørydding på
banen. De to-tre første
månedene av 2020 var
forholdsvis snøfattige og
med stabile værforhold, så
vinterdriften ble mindre
komplisert enn tidligere.
Samtidig kom koronanedstengingen på et tidspunkt som gjorde at banebehovet forsvant
noen uker i mars og april. Bernt Holøien og Dag Endal har hatt ansvar for kontakten til
Bymiljøetaten om Haugerudbanen.
Det har blitt stadig strengere krav til klubber som ønsker vinterdrift på sine baner. Særlig
gjelder dette gummigranulatet som har en tendens til å bli brøytet eller frest ut av banen
sammen med snøen. Kravet er nå at alt granulat utenfor banen skal samles opp og at man må
fylle inn tilsvarende mengder når våren kommer. Avtale er gjort med Beito AS om plassering
av snøen på fast underlag slik at ikke noe granulat skal komme på avveie og at det skal bli
enklere å få granulatet ut på banen igjen når våren kommer. Beito AS tok ansvaret for
våroppryddingen 2020 siden det ble mindre brøyting enn avtalt tidligere på vinteren.
Sommerdriften ble som
tidligere år, der Bernt
Holøien og Geir Ivar
Myhre fra fotballstyret
gjorde en stor frivillig
innsats med vedlikehold
og søppelrydding. De er
på banen mange kvelder
i uka for å rydde søppel,
reparere mål og ordne
andre praktiske ting.
Resultatet er at
Haugerudbanen må
være en av de ryddigste
og reneste banene i
byen!
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Treningstidene på Haugerudbanen fordeles to ganger i året. Før påske inviteres alle lagene til
å ønske seg treningstider for sommersesongen. Ut fra ønskene prøver fotballstyret å
tilfredsstille flest mulig av lagene, og trenerne er flinke til å justere ønskene slik at kabalen til
slutt går opp. Så fordeles tidene på nytt på samme måte når kampsesongen er over og
vinterperioden begynner. Da er det behov for færre treningstimer på banen siden flere lag tar
en pause når kampsesongen er over. Vi har fulgt samme prosedyrer i 2020 selv om banen har
vært stengt for trening i lengre perioder.
Bruken av banen blir styrt 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. 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. Dag Endal og siden Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez har hatt ansvar for å
styre bruken av kunstgressbanen i 2020.
Vi videreførte ordningen
toalett som står plassert
sommersesongen, fra
Frøvik tok det
oppfølging, mens BenPettersen delte på
renhold og etterfylling av
dette en løsning som
som er en god – og
mange som besøker
sesong.

med å leie inn et kjemisk
ved Bua hele
april til oktober. Espen
overordnede ansvaret for
Stian Sørhus Mats Næss
ansvaret for regelmessig
toalettpapir. Også i 2020 blir
fungerte helt knirkefritt og
nødvendig – service til de
Haugerudbanen i løpet av en

Det ble inngått avtale
av kiosken på
2020-sesongen, men
tingene som ikke ble
koronaen.

med Eivind Myhre om drift
Haugerudbanen også i
dette var en av de mange
realisert på grunn av

Bua har fungert bra som oppbevaringssted for utstyr. Lag som har ønsket det, har fått egne
låsbare skap. Dette har gitt mindre rot og svinn med lagenes treningsutstyr. I tillegg har
lagene hatt tilgang til fellesutstyr som står i Bua; utstyr som lagene bare trenger en gang
imellom. Innkjøp av elektrisk ballpumpe var en verdifull investering. På ettervinteren fikk vi
et brudd i kabelen som skaffer strøm til Bua. Resultatet ble at vi måtte bruke en del penger på
å få trukket ny kabel slik at vi igjen kunne få lys og varme i Bua.
Innbytterboksene ble veltet et par ganger også denne sesongen, på tross av arbeidet som vi
gjorde tidligere med å forankre dem. Boksene ble forankret på nytt og med bedre metoder
slik at de siden har fått stå i fred. Vi kan ikke risikere at noen blir skadd eller drept hvis de får
en slik tung innbytterboks over seg.
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I 2020 har det pågått arbeid med detaljregulering av de nye skolene og idrettsanleggene på
området mellom
Haugerudsenteret og Dr.
Dedichens vei. Dette er en
oppfølging av Planprogrammet
for området vårt som ble vedtatt
av bystyret i juni 2019. Haugerud
IF har en arbeidsgruppe med Eva
Sjue i spissen som følger det
kommunale planarbeidet tett.
Bernt Holøien er representant fra
fotballgruppa.
Vi hadde i 2020 et håp om at
anleggene kunne begynne å stå
ferdige i 2023 eller i hvert fall ikke
så lenge etter. Dette håpet
forsvant med forslaget til
kommunebudsjett for 2021. Der
lå det en formulering om at skoler
og idrettsanlegg på Haugerud
først ville stå ferdige i 2027.
Klubben har drevet kontaktarbeid
til Oslos politikere for å få en
føring fra bystyret på at prosjektet
på Haugerud må framskyndes.
Dette lyktes gjennom et
bystyrevedtak i desember 2020,
men det er uklart hvilken
betydning vedtaket vil få.
Av idrettene i Haugerud IF er det fotballen som får de største utfordringene i
anleggsperioden. Fotballbanen ligger sentralt i byggeområdet og blir berørt av alle
elementene som skal bygges; to skoler, kulturstasjon og allmenning på tvers av området.
Allmenning som blir aksen i det nye nærmiljøet, vi gå tvers over fotballbanen. Fotballbanen
vil nok også fungere som
riggområde når idrettshall og
skoler skal bygges.
Opplegget som er valgt,
medfører at Haugerud Fotball
må bruke erstatningsbaner
ved Haukåsen skole og på
Tveita i byggeperioden, men
til gjengjeld sitte igjen med ny
11er- og 9er-bane når
anleggene står ferdige. Hvis
byggeperioden trekker ut, vil
dette bety en betydelig
utfordring for Haugerud
Fotball!
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Årsmøtet i mars 2020 valgte også styre for Fotballgruppa i tråd med vår innstilling:
Leder
Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (ny)
Kasserer/materialforvalter
Toril Todal-Støback
Sekretær
Espen Frøvik
Driftsansvarlig Haugerudbanen
Bernt Holøien
Styremedlem Haugerudbanen
Geir Ivar Myhre
Styremedlem
Marius Vasaasen
Styremedlem Sportslig utvikling
Dag Endal
Styremedlem
Naside Calimli
Styremedlem
Blen Abraham
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 ble avholdt seks styremøter i 2020. Men nesten alt arbeid i fotballstyret foregår likevel
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.
Fotballgruppa og klubben forøvrig har brukt regnskaps-programmet Quality Accounting og
har hatt Balal
Bhatti som
regnskapsfører.
Det nye systemet
ble etablert i
august 2017, og det
er nå i full drift og
har fungert bra.
Systemet er
effektivt, det er
arbeidsbesparende
for kasserer og
leder, og det gir oss
oppdatert
regnskapsstatus fra
dag til dag
gjennom hele året.

Det var stor usikkerhet om hvordan koronapandemien og smittetiltakene ville slå ut på
økonomien i fotballgruppa. Fotballavgiften er en stor og viktig inntektspost, men uten
aktivitet er det vanskelig å kreve inn avgifter. Resultat ble bedre enn fryktet. Fotballgruppa
kom ut med et overskudd på 117.000 kroner i koronaåret. Fotballstyret hadde gjennomgang
av budsjett flere ganger underveis i året for å sikre at det ikke skulle ubehagelige
overraskelser.
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Omsetningen (de samlede utgiftene) i 2020 ble på kr 540.701. Dette er 250.000 lavere enn i
2019 og nesten 200.000 lavere enn budsjettet som årsmøtet vedtok. Inntektene ble cirka
100.000 lavere enn budsjettert og 250.000 lavere enn året før.
Det er særlig utgiftene knyttet til seriespill, turneringer og cup-er som ble vesentlig redusert
på grunn av alle dødperiodene med koronastans. De yngre lagene deltok på svært få
turneringer, og de eldste lagene (senior) fikk ikke spille i det hele tatt. Dette betød betydelige
summer spart på påmeldingsavgifter og dommerutgifter. Vi sparte også 50.000 kroner på
snørydding på Haugerudbanen takket være gunstige snøforhold på ettervinteren 2020.
Likevel ble vinterdrift på banen den største utgiftsposten også i 2020. Fotballstyret vurderer
vinterdrift som et viktig og nødvendig tiltak selv om det koster mye penger.
Siden seniorene våre fikk et veldig magert aktivitetstilbud i 2020 med bare noen få uker
trening de første ukene på året og ingen kamper, valgte vi å stryke/refundere
treningsavgiftene for disse. I tillegg gikk fotballstyret ut med redusert treningsavgift for de
yngre spillerne på høsten. Fotballavgiften ga 110.000 kroner i lavere inntekter enn
budsjettert.
Med overskuddet i 2020 har fotballgruppa nå en solid egenkapital på over 500.000 kroner.
Dette betyr at vi har råd til å investere penger i spesielt viktige tiltak. Egenkapitalen står som
kontanter på fotballgruppas bankkonto.
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, 10.03.2021
Haugerud IF – styret i Fotballgruppa
Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez
Leder
Dag Endal

Toril Todal-Støback

Bernt Holøien
Blen Abraham
Blen Abraham

Espen Frøvik

Marius Vasaasen

Naside Calimli
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