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Et viktig år. Og et godt år. Slik oppsummerer vi 2022 
for Haugerud IF Basket, det som nå også heter 
Haugerud Hawks. Året rommet to seriesesonger; 
2021-22 og 2022-23. På ettervinteren 2022 vedtok 
basketrådet en plan for videreutvikling av klubben; 
Haugerud Basket: Fra 1.0- til 2.0-versjonen. Planen 
bygde på erfaringer fra 2021 og viste hvordan klubben 
vår skulle løftes til et høyere nivå. Når vi nå summerer 
opp 2022, ser vi at mye av det vi planla, er 
gjennomført, og klubben er sterkere nå enn for ett år siden, både sportslig og 
organisatorisk. 

Sesongen som startet i oktober 2021 og ble avsluttet i mars 2022, var den første «ordentlige» 
sesongen for Haugerud Basket. Da hadde vi mange lag i seriespill i mange aldersklasser, og vi 
fikk etablert et apparat for å administrere lag og kamper. Men på grunn av praktiske forhold 
rundt oppussing av Haugerudhallen, ble de fleste av hjemmekampene i denne sesongen spilt 
i Furusethallen. Greit nok, og avstanden til Furuset er ikke stor, men vi hadde et sterkt ønske 
om å etablere Haugerudhallen som vår storstue og «festning». 

Da sesongen 2022-23 startet i 
oktober 2022, var også 
hallspørsmålet løst. Vi var satt opp 
med alle våre hjemmekamper i 
Haugerudhallen. Vi har satset mye 
på å etablere et positivt basketmiljø 
i egen hall, et sted der våre egne 
liker å komme, trene og henge, og et 
sted som våre motstandere syns det 
er hyggelig å komme til. Vi har fått 
det praktiske på plass med 
sekretariat, kiosk og god avvikling 
av kampene. Som oftest er mange 
hjemmekamper samlet på lange 
kampdager på lørdag eller søndag, 

slik at vi disse dagene har kamper sammenhengende i både sju og åtte timer. På slike dager 
har vi hatt et apparat på kanskje 20 personer i sving; trenere, lagledere, kioskpersonale, 
speaker og andre medhjelpere.  

Det har vært krevende å mobilisere nok folk til disse lange kampdagene, særlig til 
sekretariatet og til kioskdrift. Gunn Tek-Karlsrud og Loubna Benhari har hatt ansvar for 
dette. Vi har brukt Spond som redskap for å etterlyse og organisere medhjelpere. Etter hvert 
har vi fått opparbeidet en brukbar stab av folk som er villige til å hjelpe til. Det tar tid å 
etablere en slik kultur blant foresatte og spillere. For å gjøre det lettere å skaffe ungdommer 
som medhjelpere i sekretariatet, har vi betalt en liten sum pr. kamp i honorar. 

Forholdene for basketspill i Haugerudhallen er svært gode til å være en flerbrukshall. Vi har 
fire treningsbaner på tvers, to EasyBasket-baner på tvers og en fullskala kampbane på langs, 
alle med mål med justerbar høyde og pleksiplater for å lette innsyn for publikum. 
Resultattavla er den nyeste og beste varianten i byen. Utfordringen nå er å skaffe nok 
treningstid. Haugerudhallen er full alle tilgjengelige timer i uka, og andre haller i nærheten er 
tilsvarende fullpakket. Fra høsten 2022 måtte vi gjøre en vri; Treninger for 6-11 år, gutter og 
jenter, ble flyttet til gymsalen på Lutvann skole på mandager og onsdager, og det nye 
damelaget har fått treningstid sammen med Høybråtens damer i Furusethallen. 

 

 



Fra starten av 2022 hadde vi disse treningsgruppene: Jenter og gutter 6-11 år, Gutter 12-15 
år, Jenter 12-16 år, Gutter 19 år, Damer 3K, Senior Menn 1M og Senior Menn 4M. Den 
viktigste nyvinningen i 2022 var at vi fikk et senior damelag. Dette var ønsket, men ikke 
planlagt fra klubbens side. Utover våren og sommeren kom det noen damespillere som 
ønsket å spille hos oss. På det tidspunktet hadde vi verken damelag, treningstid eller trener å 
stille opp med. Etter litt fram og tilbake ble løsningen at vi tegnet en samarbeidsavtale med 
Høybråten Basket. De tok ansvar for et damelag i 1. divisjon, som Høybråten hadde 
kvalifisert seg for, og vi tok ansvar for et tredjedivisjonslag for spillere som ikke hadde 
ambisjoner om å spille høyere. På denne måten fikk seniordamene i begge klubber et tilbud 
som var tilpasset ulike ambisjonsnivåer. Samtidig fikk vi løst utfordringen med å skaffe 
trener og treningstid for våre damespillere. 

Disse var trenere fra starten av 2022: Jannis Magulas (head coach), Pedro Ramos, Omar 
Runcie, Danial Javed og Leon Magulas. Våren 2022 ble basketgruppa omorganisert slik at 
den ble delt i tre; EasyBasket, ungdomslag og seniorlag. Lagene opp til 16 år ble samlet i 
basketakademiet, der Slobodan 
Novakovic fikk lederansvaret. 
Fra dette tidspunktet og ut året 
hadde vi disse trenerne: Leon 
Magulas, André Luong, 
Slobodan Novakovic, Inma 
Garcia, Omar Runcie, Suzanne 
Rochette (Høybråten), Yasmin 
Elmi og Amon Gebremichael. 
Jannis Magulas har assistert 
1M-laget i perioder. 

Lagkontakter har vært Umar 
Rana, Nina Øystad-Larsen, 
Ahmad Najjar, Omar N. Butt, 

 

 



Igor Kaltzakorta, Rosely Nilsen, Khader Adam, Jakim Stensen, Mikus Vareika og Inma 
Garcia. 

Alle lag skal i prinsippet ha en eller flere lagkontakter, men vi har hatt en utfordring med å 
finne frivillige til dette for alle lagene. Seriespill i basketball er mer krevende enn mange 
andre idretter på grunn av de høye kravene til sekretariat på alle kamper. Man bør helst ha 
tre frivillige i sekretariatet til hver kamp, og disse bør være drillet på forhånd på grunn av 
kompliserte regler og omfattende resultatsystemer. Dette er en veldig høy terskel for en ny 
basketklubb som vår. På noen av lagene har vi også slitt med å få foreldre til å kjøre på 
bortekampene. 

Basketklubben fikk i 2022 et nytt navn og nye drakter til junior- og seniorspillerne. Vi 
inviterte medlemmene til å foreslå navn på klubben. Det kom inn rundt 50 forslag. En gruppe 
bestående av spillere og trenere fikk velge fire finalekandidater som ble lagt ut til avstemning 
blant medlemmene. Rundt 100 medlemmer sa sin mening i et par sommeruker, og resultatet 
var helt klart: Vi heter nå Haugerud Hawks. Jon Kalzakorta Utgård fra G16 fikk en premie 
som en av dem som hadde foreslått dette navnet. 

Ut fra det nye navnet fikk vi første laget logoer med haukemotiv, og siden samarbeidet vi med 
Soul Sports om å designe nye drakter, også disse med «haukeprofil». Spillerne er veldig 
fornøyde med draktene og navnet, både de som spiller i de nye draktene og de som forventer 
på å få slike drakter. 

Basketgruppa har økt medlemstallet også i 2022. Ved utgangen av året hadde vi hatt 181 
betalende medlemmer, mot 146 ved forrige årsskifte. 62 var jenter/kvinner mens 119 var 
gutter/menn. 

I 2021/2022-sesongen hadde vi disse lagene i seriespill: Jenter 14, Gutter 14, Gutter 15, 
Jenter junior (J19), Gutter junior (G19), Menn senior 2. div og Menn senior 4. div. 
Seniorlaget i 2. divisjon gjorde sine saker så bra at de vant sin pulje og rykket opp til 1. 
divisjon. Dette er et sterkt resultat for en ny basketklubb som vår. For øvrig var det flere av de 

 



yngre lagene som møtte motstandere på et høyere nivå enn oss med spillere som var eldre, 
større og mer samspilte. Vi hadde så stor spredning i alder i noen av våre grupper at det var 
vanskelig å «treffe» ved påmelding av lag i serien. I 2022/2023-sesongen har vi hatt disse 
lagene: Gutter 13, Jenter 15, Gutter 16, Jenter 19, Gutter 19, Senior damer 3. div, Senior menn 
4. div og Senior menn 1. div. 

Vi er godt i gang med å bygge en økonomi som gjør at basketgruppa er selvfinansierende, 
etter at vi to år har fått prosjektmidler fra hovedstyret i startfasen. De offentlige tilskuddene 
begynner å komme i takt med økning i medlemstall og omsetning, og Jone Hjortland i 
basketrådet har gjort en flott jobb med å søke prosjektmidler. 

Basketrådet har vært i aktivitet hele 2022 og har funnet sin arbeidsform. Rådet har sin plass i 
organisasjonskartet til HIF og har ansvaret for å drive basketaktiviteten innenfor rammene 
som klubben og Norges Basketball Forbund setter. Rådet har hatt disse medlemmene i 2022: 
Gunn-Aagot Tek-Karlsrud, Loubna Benhari, Linda Larsen, Asmund Mäkinen, Joakim 
Stensen, Jone Hjorteland, Umar Rana og Dag Endal (leder 

 

 


