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Årsberetning for 2017 
Sammendrag 

         
2017 ble et godt og aktivt år for 

gruppa. Medlemstallet har økt igjen 

fra 194 til 218. Aldri før har gruppa 

vært større og vi er fortsatt nest 

størst i Haugerud IF etter fotballen. 

Som i fjor er vi også den største 

badmintonklubben i Oslo og den 

klubben i Norge hvor flest 

medlemmer har deltatt på 

turneringer eller lagspill i regi av 

Badmintonforbundet.   

 

Det ukentlige treningstilbudet har 

ligget på et tilsvarende nivå som i 

2016 med tillegg av badmintonskole 

fra 16 til 17 på tirsdag og torsdager. 

Det er organisert badmintontrening 

fire ganger i uken og trenerkorpset 

legger ned ca. 30 timer med instruksjon hver uke. I tillegg kan mosjonister praktisere på fritt spill 

5 dager uken fra ca kl 2030 og utover kvelden.  

 

Nytt av året var treningssamlingene i Haugerudhallen i vinter- og høstferien med russisk 

hovedtrener fra toppklubben Gatchina BC utenfor St Petersburg. Han hadde med seg noen gode 

spillere også og det ble to harde og begivenhetsrike uker for Haugerudspillerne og noen spillere 

fra andre klubber i kretsen. 

 

Årets badmintonskole høsten 2017 ble ikke markedsført i så stor grad som i 2016 da det var opp 

til 35 barn i hallen samtidig. Nytt i år var at nybegynnerkurset ble flyttet til kl 16 slik at det ble 

rom for et bedre tilbud til andreårsspillere fra kl 17. Oppmøtet på badmintonskolen har vært 

rimelig bra, stort sett mellom 10 og 17 spillere i hallen hver gang.   

 

I 2017 arrangerte gruppa fire større turneringer, kretsmesterskap 2017 i januar, Haugerud vårcup 

i mai, Haugerud ranking U15/U19 i september og Haugerud cup i desember. Alle ble 

gjennomført på en god måte. Turneringer er gruppas dugnader og en meget viktig inntektskilde 

til driften. Med fire større turneringer er vi opp i det maksimale som vi kan håndtere.  

 

På våren 2017 avsluttet vi lagspillsesongen med 10 lag i seriespillet. Nytt i sesongen var 

nybegynnerserier for senior og ungdom. Vi var representert i alle lokale divisjoner for voksne og i 

aldersbestemte klasser. Vårt beste seniorlag vant 1. divisjon og kvalifiserte seg så for eliteseriespill 

fra høsten 2017. For andre år på rad vant klubben både U13 og U15 serien og kvalifiserte seg for 

landsfinalen for lagspill.  

 

Våre U13 og U15 spillere gjorde en strålende innsats under landsfinalen i juni og Haugerud ble 

beste klubb.  U13 laget vant finalen suverent og U15 laget var en hårsbredd fra å vinne i thriller 

av en finale. En flott prestasjon som viser at økt satsing på både kvalitet og kvantitet i 

treningsarbeidet for de yngste gir resultater.  

U13 og U15 lagene etter å ha blitt beste klubb i landsfinalen for 

lagspill for ungdom. Gull til U13 og sølv til U15.  
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Haugerudspillerne har i 2017 deltatt på en rekke turneringer i inn- og utland og har oppnådd 

mange gode resultater i lokale og nasjonale turneringer. I de lokale turneringer er vi som oftest 

blant klubbene med flest deltakere slik at Haugeruddrakten er lett gjenkjennelig i de fleste haller 

på Østlandet. 

 

Marius Myhre vant igjen årets senior NM i 

herresingle og fulgte opp med sølv i 

herredouble. Elisa Wiborg tok sølv i 

damedouble og bronse i mixdouble. I 

ungdommens badmintonmesterskap ble 

Haugerud nest beste klubb i U15 med Aimee 

Hong som vår dominerende spiller med 

medaljer i alle tre kategorier. I veteran NM 

brakte Berit Thyness med seg gull i 

damesingle V45+ og damedouble V40+ og 

bronse i single i veteran VM i India.  I U23 

mesterskapet tok Sturla Jørgensen og Elisa 

Wiborg en sølv og to bronsemedaljer. I de 

nasjonale rankingturneringer hvor landets 

beste spillere møtes, har vi hatt seire og 

plasseringer blant de tre beste i de fleste 

aldersklasser fra U13 og oppover. Under 

kretsmesterskapet på hjemmebane hentet 

Haugerud med seg 5 gull.   

 

Internasjonalt så var det to Haugerudspillere, Elisa Wiborg og Sturla F. Jørgensen,  på laget som 

tok sølv i student EM i Slovenia i juni. Det var første gang Norge deltok og det var kun et tyrkisk 

universitet i finalen som ble for sterke.  Delia Murtazalieva vant i mai damesingle U13 og tok 

bronse i double ved Gøteborg Open. 

 

I 2017 har mange Haugerudspillere vært på de nasjonale landslag fra U17 til senior og talentlag 

U13/U15. I alt 10 spillere, 3 seniorer, 1 U17 spiller og 6 U15 spillere. 

 

Klubben er godt representert med tillitsverv i badmintonkretsen og i badmintonforbundet. I mars 

ble Terje Fjeldal fra Haugerud valgt til formann i Oslofjorden badmintonkrets og klubben har 

også to representanter i ulike utvalg i forbundet og to aktive forbundsdommere.  

 

I 2017 har vi hatt flere flotte oppslag i Akers Avis Groruddalen. Avisen har vært til stede på alle 

våre større arrangementer og skrevet om rekrutteringen, aktiviteten i gruppa og prestasjonene til 

våre beste spillere. De hadde også en fyldig reportasje fra treningsleiren i Haugerudhallen i 

vinterferien med russisk topptrener og flere gode russiske ungdomsspillere. Oppslagene i avisen 

bidrar godt til at gruppa blir mer kjent i vårt nærområde og det setter vi stor pris på.  

  

Elisa Wiborg og Marius Myhre med sin NM medaljer 
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Administrasjon, verv og klubbutvikling 
 

Årsmøte for 2016 ble avholdt 14. mars 2017. På årsmøtet for 2015 ble halve styret erstattet med 

nye medlemmer. Nå ble alle styremedlemmer gjenvalgt, dvs:  

 Øystein Wiborg, leder (gjenvalgt) 

 Tore Granerud, oppmann (gjenvalgt) 

 Bjørn Petter Halvfstad, påmelding- og draktansvarlig (gjenvalgt) 

 Shaomeng Li, økonomiansvarlig (gjenvalgt) 

 Terje Fjelldal, barne- og ungdomsaktivitet (gjenvalgt)  

 Thorbjørn Jenssen, leder sportslig utvalg (gjenvalgt) 

 Torstein Reistadbakk, nybegynnere og badmintonskolen (gjenvalgt) 

 Reili Aamodt, barne- og ungdomsaktivitet (gjenvalgt) 

 

I løpet av høsten har Thorbjørn Jenssen gått ut av styret. Reili Aamodt tok over Thorbjørns jobb 

som leder av Sportslig utvalg.  

 

Det er avholdt 12 styremøter i 2017 samt spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med 

arrangementer. Det er ført referat fra alle styremøter. 

 

Sportslig utvalg har ansvar for det idrettslige i gruppa, det innebærer løpende kontakt med 

hovedtrener, oppsett av treningspartier og fordeling av disse på tildelt halltid, organisere 

treningstilbud utover de ukentlige treninger f.eks. treningsleire, følge opp de sportslige 

målsettinger i utviklingsplanen og holde i løpende planlegging av deltakelse på 

rankingturneringer, mesterskap og utenlandske turneringer. Sportslig utvalg har også ansvar for 

elitesatsingen i gruppa, fra U13 og til senior.  

 

Medlemmene er:  

 Reili Aamodt (leder) 

 Sondre F. Jørgensen (hovedtrener) 

 Naida Murtazalieva (trener) 

 Rune Fjeldheim (U15 og U17 gruppa) 

 Pelle Bruun (U13 gruppa, de yngste) 

 Jardar Østbø (seniorgruppa) 

 

Haugerudkoisken har nærmest blitt en institusjon i badmintonmiljøet. Her kan man på 

turneringer få alt det en rikholdig kafe skal by på pluss et godt utvalg av varm mat. De ansvarlige 

for kiosken i 2017 har vært:  

 Victoria Hang 

 Hege Cook 

 Marianne Wilhelmsen 

 

På badmintontinget i juni 2016 ble følgende fra Haugerud valgt til tillitsverv i en toårs periode 

frem til neste ting i juni 2018:  

 Markus Haukebøe, nestleder i Konkurransekomiteen (KK) og leder av Lagserieutvalget  

 Alf Asklund, medlem i Kontrollutvalget 

 Victoria Hang, medlem i valgkomiteen 

 Øystein Wiborg, medlem i Lagserieutvalget 

 

På kretstinget i mars 2017 ble følgende medlemmer valgt fra Haugerud: til styret og utvalg i 

badmintonkretsen. Disse er:  

 Terje Fjeldal, leder 
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 Alf Asklund, valgkomiteen 

 

Øystein Wiborg stiller for badmintongruppa i HIFs hovedstyre.  

 

Klubben har nå 3 aktive og autoriserte dommere og en kretsoppmann. Disse er:  

 Waheed Saeed 

 Håkon Haukebøe 

 Bjørn-Petter Halvfstad 

 Øystein Wiborg (oppmann) 

 

Tore Granerud har hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i Haugerudhallen på mandager 

og lørdager. Bjørn-Petter Halvfstad har skjøttet samme jobben på fredager. Gruppa har i tillegg 

vaktansvaret ved badmintonarrangementer i hallen på lørdager og søndager. Tore er også 

oppmann på de fleste treninger og ser til at hallen er åpen, at alt nødvendig utstyr er tilstede og at 

det ryddes og feies ved treningens slutt.  

 

Haugerud IF tok et initiativ i 2016 for å fornye foreningens hjemmesider. Etter mye arbeid ble de 

nye sidene lansert 12. januar 2017. Disse har fått et moderne utseende og er tilpasset visning på 

alle plattformer, mobil, brett og PC. Ragnhild Holberg hadde ansvar for omleggingen fra 

badmintongruppa og fokus ble lagt på å gjøre mye ettersøkt informasjon lettere tilgjengelig. 

Dette er meget viktig da gruppa får mange henvendelser basert på søk og oppslag på nettet.    

 

For løpende nyheter til medlemmene benyttes noen ganger e-post, men viktigst er de ulike 

lukkete facebookgrupper som gruppa har. Felles for alle medlemmer er «Haugerud Badminton 

Intern». Her legges det løpende ut all mulig informasjon som berører og kan være interessant for 

medlemmene. I tillegg finnes det spesialiserte grupper for U9-U13 spillere og U15-U17 spillere.  

 

I 2010 ble det inngått en avtale med Sport Modern i Sandefjord slik at alle medlemmer i 

Haugerud IF kan kjøpe badmintonutstyr med 10-20% rabatt. Rabatten gjelder også når spillerne 

kontakter Sport Modern direkte. Avtalen var fortsatt ved lag ved utgangen av 2017. 

 

Gruppa har de siste tre årene kjøpt klubbdrakter fra Gresshoppa AS på Helsfyr. Det har vært 

gode drakter til en rimelig pris. I 2017 bestemte gruppa seg til å bli med på Haugerud IFs 

draktavtale med Torshov sport som skal fornyes ved årsskiftet 2017/18. Etter 8 år med 

nåværende utseende blir det da klart for de helt røde Haugerudtrøyene. Badmintongruppa vil få 

en egen kolleksjon med tilpassede varer. Torshov Sport forhandler Nike utstyr slik at skjorter og 

drakter vil være topp moderne. Det vil ikke lenger være nødvendig å holde lager og 

medlemmene kan i tiden mellom fellesbestillinger, bestille selv varene i nettbutikken.  

 

I 2016 gjennomførte gruppa et klubbutviklingsmøte sammen med representanter fra Norges 

Badmintonforbund. Arbeidet ble videreført i Haugerud Ifs klubbutviklingsarbeid. Resultatet ble 

en utviklingsplan med konkrete mål på sportslige resultater, rekruttering, trening- og 

aktivitetstilbud som de viktigste. Det er laget en utviklingsplan for gruppa som gjelder frem til 

2020 og gruppa rapporterer jevnlig status til hovedstyret.  
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Medlemstall og rekruttering 
 

Badmintongruppa har hatt en god økning i medlemstallet i 2017. Etter bred rekruttering i 2016 

opplevde gruppa en stor vekst av nybegynnere, men også en del voksesmerter. I 2017 har vi ikke 

rekruttert like bredt og har klart å absorbere nybegynnerne på en bedre måte. Det har også vært 

en jevn tilstrømming av voksne medlemmer som har erstattet de som har sluttet.  

 

Pr 31.12.2017 hadde gruppa 

218 medlemmer mot 194 

ved utgangen av 2016. Av 

60 nye medlemmer var 36 

yngre enn 15 år og delvis 

tilknyttet Badmintonskolen. 

Av totalen var 67 

medlemmer under 15 år og 

92 under 19 år. Gruppa føler 

at vi nå har et antall spillere 

vi klarer å håndtere på et 

skikkelig vis med godt 

treningstilbud til alle.  

 

Høsten 2017 ble det satt i 

gang en ny badmintonskole. I 

løpet av høsten var i alt 34 innom for å forsøke seg, noen bare på en prøvetime eller to. Av disse 

har 23 valgt å fortsette etter nyttår. Mange har allerede deltatt i turneringer, i tillegg til 

nybegynnerserien.  

 

Pga. av økt halltid i Oppsal arena mellom 16-17 på tirsdager og torsdager fra høsten 2017 

forsøkte vi å arrangere badmintonskolen i dette tidsrommet. En rekrutteringskampanje  mot 

utvalgte skoler rundt Oppsal Arena ble gjennomført ved å  

 Sende ut epost til rektor og /eller undervisningsinspektør til skolene for å be dem å 

distribuere informasjon i form av flygeblad i ranselposten 

 Dele ut 795 Badmintonskolen-flygeblad pluss noen A3 ark til å henge på oppslagstavler 

 Benytte facebook som rekrutteringskanal  

 

Disse tiltakene gav gode resultater. 

 

I nærmiljøet markedsføres Badmintongruppa gjennom Haugerud IFs kanaler som facebook og 

HIF nytt. Vi deltok også med egen stand på Haugerud gatefest 3/9.  

 

Websidene våre er en viktig rekrutteringskanal.  Mange som henvender seg til oss om 

informasjon, sier de har funnet frem til klubben via nettet. Det legges derfor ned ganske mye 

arbeid for å holde de oppdaterte med relevant informasjon. Aktiviteten på websidene har vært 

jevn gjennom året. Det viktigste er å ha oppdatert fast informasjon om treningstider og tilbud, 

innmelding, utstyr og kontaktpersoner. I tillegg legges det ut et utvalg av nyheter fra turneringer 

og lagspill hvor klubbens spillere deltar og gjør det bra. Det er også informasjon der på engelsk 

for lettere å kunne rekruttere medlemmer som ikke snakker godt norsk.  

 

Ansiktet utad på facebook er den offentlige siden «Haugerud badminton». Her legges det bilder, 

videoer og nyheter mye hyppigere enn på websiden. I tillegg benytter ungdommene i klubben 

mye Instagram «Haugerud badminton».   

 

Ivrige spillere fra badmintonskolen med trener Lars Eirik poserende foran 
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Halltildeling av avhengig av aktiviteten i gruppa. Med aktivitet menes det at spillerne våre 

faktisk deltar på registrerte turneringer eller lagspill. Det gir ingen timer i å ha mange barn og 

mosjonister på treningene dersom de ikke deltar på noen aktiviteter. Minimumskravet for å telle 

med er 4 turneringer eller lagkamper. Av den grunn følges aktivitetsnivået tett og det finnes egne 

rapporter som gir tallene pr spiller i en periode.  

Utdanning og kurs 
 

Klubben har hatt følgende trenere i 2017:  

  

 Sondre F. Jørgensen (hovedtrener) 

 Rune Fartum vikar for ulike partier 

 Lars Eirik Nilsen (ungdomspartier) 

 Naida Murtazalieva 

 Venkata Satheesh Somisetty 

 Naida Murtazalieva 

 Sondre Sefland (badmintonskolen) 

 Elisa Jenssen (assistenttrener badmintonskolen) 

 

Alle trenere er lønnet bortsett fra Rune og Venkata som 

arbeider frivillig. Sondre og Elisa er ungdomsspillere i 

klubben som også har ønsket å ta på seg treneransvar.  Sondre 

og Elisa sluttet som trenere i løpet av 2017. 

 

Klubben støtter videreutdanning til trenerne og hovedtreneren. 

Han tar videreutdanning innen toppidrett på Norges 

idrettshøyskole / Olympiatoppen og benytter noen av klubbens 

lovende spillere inn i praksisoppgaven. 

 

Vi vil fortsette å tilby våre eldste ungsomspillere internt trenerkurs, slik at de kan bidra med å 

trene og inspirere de yngre spillerne. 

  

Hovedtrener Sondre F. Jørgensen 
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Egne arrangementer 
 

Å arrangere turneringer er gruppas viktigste 

dugnader. Turneringer er en viktig 

inntektskilde samtidig som det krever at 

mange medlemmer jobber tett sammen mot 

et felles mål. For nye medlemmer er det 

også en god måte å bli kjent med 

badmintonsporten på.  

 

Klubben avviklet 4 større turneringer i 2017 

og det har stilt store krav til gruppa. 

Mellom 40 og 50 medlemmer er i sving i 

løpet av helgen for de største 

arrangementene. Disse har vært:  

 

 

 

 Kretsmesterskap Oslofjorden badmintonkrets  28-29 januar i Ellingsrudhallen 

 Haugerud vårcup 20-21 mai i Haugerudhallen 

 Haugerud ranking U15/19 8-10 september i Haugerudhallen og Oppsal Arena 

 Haugerud Cup 2-3 desember i Haugerudhallen 

 

 

Kretsmesterskapet ble avholdt i Ellingsrudhallen da Haugerudhallen var opptatt med håndball og 

innebandy. Ellingsrudhallen er moderne og det ble et fint mesterskap med moderat deltakelse. 

Haugerud stilte med største troppen og i alt 160 kamper ble spilt på de to dagene.  

 

Haugerud vårcup ble arrangert 20-21 

mai med meget god deltakelse fra 20 

klubber i Østlandsområdet. Det er 

tredje gang den arrangeres og det ser 

ut som den er kommet for å bli. 298 

kamper ble avviklet og det holdt 

akkurat for spill lørdag og søndag. 

Vertsklubben toppet deltakerlisten 

med 50 av de 188 deltakerne og 

forsynte seg også pent av 

premiebordet.  

 

Nesten alle Norges beste spillere i 

aldersgruppen 13 til 18 år var på 

plass i hallen under Haugerud 

ranking U15/U19. Som vanlig under 

ranking var hallen tettpakket fra 

morgen til kveld og publikum kunne oppleve mye god og spennende badminton. Årets ranking 

var omtrent på samme størrelse som fjorårets og vi måtte benytte 6 baner i Oppsal Arena på 

lørdag for å få avviklet alle kampene innen rimelig tid. 28 klubber kom på besøk fra hele landet 

og ialt deltok 123 spillere. Det var et stort apparat i sving for å gjennomføre kampene, telle, 

dømme, holde hallen ryddig og fin, servere mat og håndtere skoleovernatting. 

 

Det var fin stemning og mye god badminton å se under årets Haugerud cup. 167 spillere fra 17 

klubber på Østlandet gav et tettpakket program, mest på lørdag da det ble spilt fra kl 0830 til 

Mange haugerudspillere å se i hallen under Haugerud vårcup 

 

Ungdommen har inntatt sekretariatet under Haugerud cup 
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2100. For aldersbestemte klasser var årets cup vinklet mot nybegynnere og spillere med middels 

erfaring. For mange foreldre var det også deres første turnering og det var mye nytt å sette seg 

inn i. Vertsklubben toppet deltakerlisten med 54 spillere i alle aldre, men hyggelig at mange 

andre klubber også stilte med gode tropper.  

 

Alle fire har fått god pressedekning av Akers Avis Groruddalen. De har hatt en journalist til 

stede som har resultert i gode bilder og lange artikler. Gjennomføringen har vært meget god med 

et erfarent sekretariat og ikke minst en servering fra kiosken som langt overgår det som finnes på 

tilsvarende arrangementer.  

 

Haugerud har i løpet av 2016 vært teknisk arrangør på flere lagserierunder og har også bistått 

andre klubber ved behov.  

 

Torsdag 12. januar samlet ca 80 spillere og foreldre seg på Oppsal Arena til den tradisjonelle 

nyttårsfesten. Kafeen på Oppsal var helt full da pizzaen og brusen ankom. Et helt bord med 

kaker og kaffe kunne nytes etterpå. Utover mat og hyggelig prat viste Terje og Thorbjørn 

badmintonportalen og gikk igjennom aktivitetene på våren. Tore minnet om innlevering 

loddbøker og hovedtrener Sondre informerte litt om treningen. 

  

Nytt av året var de intensive 

treningssamlingene i 

Haugerudhallen i vinter- og 

høstferien med russisk hovedtrener 

Vladimir Russkikh fra toppklubben 

Gatchina BC utenfor St Petersburg. 

Han hadde med seg noen gode 

spillere også og det ble to harde og 

begivenhetsrike uker for 

Haugerudspillerne og noen spillere 

fra andre klubber i kretsen. 

Gatchina BC har flere spillere på 

de  russiske landslagene og 

ungdommene som kom til Norge 

gav våre spillere ypperlig 

matching. Haugeruds hovedtrener 

Sondre Flåten Jørgensen og trener Naida Murtazalieva samarbeidet tett med Vladimir slik at 

spillerne fikk tett oppfølging hele tiden. Det var to økter med badminton hver dag, med felles 

bespisning og sosiale aktiviteter på Haugeruds klubbhus mellom øktene.  

 

Det ble en svett og meget aktiv avslutning på sesongen fredag 16. juni da Haugerudhallen ble 

dekket til fest med nettstolper og nett. I tradisjonen tro spilte vi masse korte doublekamper, barn, 

ungdom og voksne om  hverandre. Det skiftes makkere etter hver kamp etter loddtrekning. I 

pausene vanket det godt med frukt, kaker, brus og kaffe. Til slutt vanket det spennende semi- og 

finaler med et ivrig publikum rundt.  

  

Akers avis hadde et stort oppslag fra leiren i vinterferien. Her er 

gjengen samlet med Vladimir i midten 
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Mesterskap og turneringsdeltakelse  
 

Haugerudspillerne har i 2017 deltatt på en rekke turneringer i inn- og utland og har oppnådd 

mange gode resultater i lokale og nasjonale turneringer. I de lokale turneringer er vi som oftest 

blant klubbene med flest deltakere slik at Haugeruddrakten er lett gjenkjennelig i de fleste haller 

på Østlandet. 

 

Marius Myhre vant igjen årets senior NM i herresingle og fulgte opp med sølv i herredouble. 

Elisa Wiborg tok sølv i damedouble og bronse i mixdouble. I ungdommens 

badmintonmesterskap ble Haugerud nest beste klubb i U15 med Aimee Hong som vår 

dominerende spiller med medaljer i alle tre kategorier. I veteran NM brakte Berit Thyness med 

seg gull i damesingle V45+ og damedouble V40+ og bronse i single i veteran VM i India.  I U23 

mesterskapet tok Sturla Jørgensen og Elisa Wiborg en sølv og to bronsemedaljer. I de nasjonale 

rankingturneringer hvor landets beste spillere møtes, har vi hatt seire og plasseringer blant de tre 

beste i de fleste aldersklasser fra U13 og oppover.  

 

I ungdommens badminton-

mesterskap (UBM) tok Aimee 

Hong bronse i damesingel, Andy 

Hang/John Nguyen bronse i 

herredouble, Therese 

Nguyen/Aimee Hong bronse i 

damedouble og Aimee 

Hong/Amund Rikheim Huus 

(Frogner) sølv i mixdouble. Mange 

medaljer selv om gullet uteble i år.   

 

Klubben har mange gode U15 og 

U17 spillere og de har spilt flere 

turneringer i utlandet. Mange av 

klubbens spillere deltok på 

Gøteborg Open i mai 2017. Her 

klarte Delia Murtazalieva i U13 

gull i damesingel og bronse i damedouble. Dette er et meget imponerende resultat.  

 

Haugerud var vertskap for årets 

kretsmesterskap som ble spilt i 

Ellingsrudhallen 28-29 januar da 

Haugerudhallen var opptatt med 

håndball og innebandy. 

Hjemmelaget stilte med 

mesterskapets største tropp og 

oppnådde solide 5 gull og flere 

andre medaljer. Berit Thyness ble 

dobbeltmester i seniorklassen med 

gull i damesingle og damedouble, 

mens Theodor Fjeldal ble best blant 

de yngre med en gull og en sølv i 

U15 og U17.  

 

I de nasjonale rankingturneringer 

hvor landets beste spillere samles, 

har Haugerud markert seg godt i 

Haugeruds flotte tropp til Ungdommens badmintonmesterskap i Moss i 

begynnelsen av april 

Finalistene i  HDU13B under Follosmashen, Armand, Mathias. Mari og 

Jonas 
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2017.  Det har blitt flere seire og plasseringer blant de tre beste i alle aldersklasser fra U13 til 

U17 og Haugerud har vært til stede med spillere på alle turneringene, enten de har vært i Bergen, 

Kristiansand eller i Leksvik. På hjemmesiden til gruppa kan en finne reportasjer fra de fleste 

turneringene. Bilde er fra U13 Rank i Sandefjord hvor mange Haugerudspillere fikk gode 

plasseringer. 

 

,På de lokale turneringer og nybegynnerturneringene har Haugerud også vært tydelig til stede. Vi 

er ofte blant de tre klubber med flest spillere. Det er moro å se at mange spillere har forsøkt seg 

på turneringsspill for første gang. Eksempler er Follosmashen på Oppegård, Bygdø høsttreff på 

Bygdøhus og Debutanten i Bærum Idrettspark.  

 

Haugerud hadde i 2017 rekordmange spillere på badmintonforbundets landslag og talentlag.  

 

 Senior: Marius Myhre, Elisa Wiborg og Sturla Flåten Jørgensen 

 U17: Aimee Hong 

 U15: Thomas G. Fjeldheim, Mathias Hong, Theodor Fjelldal, Delia Murtazalieva, Sofie 

Aamodt, Victoria Zhang 
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Lagseriene 
 

For Haugerud IF er det viktig å delta med så mange lag som mulig i seriespillet. Det stimulerer 

til aktivitet og er avgjørende for tildeling av halltid i kommunale haller. I sesongen 2016-17 

deltok vi med 8 lag (ned fra 9 lag i forrige sesong) og vi var representert i alle divisjoner (unntatt 

elite) 1 divisjon, 2 divisjon, tre lag i Oslofjordserien, et i U15 og et i U13.   

 

Etter å ha rykket ned fra eliteserien i sesongen 2015/16 vant vi en suveren seier i 1. divisjon året 

etter. Ny kvalifisering ble spilt i Haugerudhallen 29.april. Vi stilte et bredt lag med 5 herrer og 5 

damer. Vestre Aker ble først slått 7-3. I kampen mot Stavanger/Brodd stod det 4-4 før de to 

mixdoublene. De gikk i Haugeruds favør slik at sluttresultatet ble 6-4 og eliteserieplassen for 

2017/18 var sikret.   

 

For lagene i de andre voksne 

divisjonene var resultatene litt 

blandet, litt over og under midten. 

Best var Haugerud 3 og 4  i 

Oslofjordserien med en annen og 

tredjeplass. Klubben skulle gjerne 

ha hatt flere kvinnelige spillere 

som kunne spille i 1. og 2. 

divisjon. 

 

Lagene i U13 og U15 derimot 

klarte å gjenta resultatet fra 

sesongen 2015/16 med å vinne de 

lokale seriene, og begge ble 

dermed uttatt til landsfinalen for 

ungdomslag i Kragerø i 

begynnelsen av juni. I møte med 

de beste lagene i hele landet klarte 

begge lag å komme på pallen og 

vi ble beste klubb totalt. I U13 var Haugerud suverene og vant forholdsvis enkelt med 8-0 over 

Bergen i finalen. I U15 finalen møtte Haugerud Kristiansand og her stod kampen og vippet lenge 

og ble avgjort med telling av baller til slutt etter at resultatet ble 4-4. Dette er veldig 

imponerende resultater i begge klasser.  

 

I sesongen 2017-18 spiller vi med 8 lag i seriespillet, altså undret fra 2016/17 sesongen. Vi er 

representert i alle divisjoner og aldersklasser bortsett fra 1. divisjon og .3 divisjon. Høsten har 

brakt mange fine resultater hvor Haugerud ved årslutt ligger på toppen i 2. divisjon, U13 og U15 

serien. Mao, vi er på god vei mot landsfinalen for ungdommer og opprykk til 1. divisjon. 

Elitelaget har også gjort en god innsats og målet er å holde seg i eliteserien til neste sesong.   

 

Høsten 2016 er det også for første gang arrangert en egen lagserie for nybegynnere. Dette er et 

viktig breddetiltak for å få med nybegynnerne på kamper i en trygg ramme. Dette var en suksess 

som ble videreført inn i sesongen 2017/18. For Haugerud er det også viktig at flest mulig 

medlemmer, unge som gamle, er med på aktivitet som teller inn til hallfordelingen.  

 

  

Blide spillere på U15 laget høsten 2017 med fv. Theodor, Jonas, 

Leonard, Mari, Sofie og Victoria. 
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Trening og instruksjon 
 

For sesongen 2017/18 fikk vi tilbake de timene vi mistet sesongen før, dette er et resultat av at 

det er jobbet målrettet med å øke aktiviteten slik at den gjenspeiler klubben aktivitetsnivå. 

Sesongens treninger har som vanlig vært fordelt mellom Haugerudhallen og Oppsal Arena: 

 

 

Mandag: Haugerud 16.00-22.30 

Tirsdag:  Oppsal  17.00-22.30   

Torsdag: Oppsal 17.00-22.30 

Fredag:  Haugerud 16.00-22:00 

Lørdag:  Haugerud 09.00-11.00   

 

 

 

 

Det gode arbeidet som ble påbegynt i forrige sesong med å få flest mulig av medlemmene til å 

delta enten på lagspill eller turnering. Har vi også aktivt oppmuntret i denne sesongen. Slik at vi 

kan beholde den sårt trengte halltiden (treningstid) som vi nå har.  

 

Treningstiden er i hovedsak oppdelt slik at barn og ungdom har fortrinnsrett tidlig, deretter 

kommer konkurransespillere og til sist mosjonister.  

 
For barn og ungdom har det vært 5 treningsgrupper i 2016 (BS, G1, G2, G3 og GS). For alle 

gruppene er det organisert trening 2-4 ganger i uken. Hver gruppe har hatt et oppmøte på i snitt 

rundt 20 spillere på hver trening. Vi har også hatt gjestetrening fra flere klubber i løpet av 

sesongen.  

 

Høsten 2017 arrangerte vi nok en gang «badmintonskole» for nye, unge spillere. Denne gangen 

gikk vi ikke like bredt ut som vi gjorde for sesongen 16/17. Dette for å forsikre oss om at vi 

kunne tilby god kvalitet på trenings opplegget rundt badmintonskolen og at vi hadde hall 

kapasitet.  Totalt ca 30 deltagere, hvorav nesten alle har fortsatt på ordinære treninger. 

 

Halltiden er noe vi overvåker kontinuerlig og justerer slik at vi får en best mulig utnyttelse av 

hallen. 

 

Sondre Flåten Jørgensen har også i 2017 vært klubbens hovedtrener. Sondre har gjort en meget 

god innsats og fortsetter å heve nivået på spillere både på senior og barne/ungdomsnivå. 2017 

Kan deles inn i to med tanke på trenere, før og etter sommerferien. Før sommerferien hadde vi 4 

trenere med formell kompetanse i badminton. Sondre Flåten Jørgensen, Lars Eirik Nilsen, 

Sondre Sefland og Elisa Jenssen. Etter sommerferien forlot Sondre Sefland og Elisa Jenssen oss. 

Trener teamet ble derfor forsterket med to meget dyktige trenere Naida Murtazalieva og Venkata 

Satheesh Somisetty. 

 

Også i 2017 har det vært sommertrening i Haugerudhallen. Hele sommeren var hallen åpen 2-3 

ganger i uken og det har vært meget populært blant medlemmene. 

 

Nytt av året var de intensive treningssamlingene i Haugerudhallen i vinter- og høstferien med 

russisk hovedtrener. Se omtale under «Egne arrangementer».  

 

Det har også vært en helgesamling i Haugerudhallen i slutten av mai med Irina Klebhno. Hun er 

russisk toppspiller med lang erfaring fra europeiske eliteturneringer.   
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Økonomi 
 

Fra høsten 2017 engasjerte Haugerud IF firmaet Quality Accounting/Balal Bhatti til å ta all 

regnskapsførsel gjennom systemet Poweroffice. Firmaet tok over all håndtering av bilag, 

fakturaer, lønnsutbetaling, regnskapsføring og rapportering. Dette vil fra regnskapsåret 2018 

bety en sterk forenkling for kasserer i badmintongruppa som har et regnskap med mange hundre 

bilag.  

 

I løpet av 2017 er det nedlagt et stort arbeid for å få overført regnskapet til firmaet og få alle nye 

rutiner på plass. De løpende bilagene ble fra 1. september overtatt av Quality Accounting (QA), 

mens de første 8 månedene måtte klargjøres i gruppa for overføring til nytt system. Vi forventer 

at 2018 blir mye greiere da hele året da vil håndteres av den nye løsningen.  

 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 29.000, inntektene har vært 935.000 og 

utgiftene 906.000. Omsetningstallene er rekordhøy for gruppa og viser den høyte aktiviteten.  

 

De to største inntektspostene er medlemskontingent 230.000 og startkontingenter ved egne 

turneringer 146.000. Viktig er også de offentlige midlene og grasrotandelen vi mottar gjennom 

hovedforeningen.  

 

Blant utgiftspostene er det lønnsutgifter inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift på 306.000 

som veier tyngst. Innkjøp av nødvendige fjærballer til trening og seriespill på 117.000 er også 

betydelig. Klubben betaler også de første kr 1.000 i startkontingent for alle ungdomsspillere og 

kontingent til NM og veteran NM. Med stor aktivitet og deltakelse utgjør det flere 10.000 kr.  

 

Det ble satt opp et eget budsjett for eliteserie satsingen i sesongen 2017/18. Det er på ca kr 

100.000 og gjøres opp med 30.000 fra gruppas midler, 40.000 i private- og sponsormidler og 

30.000 i støtte fra Haugerud IF. Bare deler av budsjettet er brukt da en god del av utgiftene vil 

betales i 2018.  

 

Regnskapet med en omsetning på over 900.000 vitner om den høye aktiviteten i gruppa. Det 

krever også en god økonomisk ryggrad. Vi har et aktivitetsnivå som ligger noe over det vi kan 

finansiere gjennom løpende drift. Overskuddet på ca 30.000 skyldes primært at inntektene for 

eliteseriesatsningen er kommet før nyttår, mens mye av utgiftene kommer etter. Det er en stor 

utfordring for gruppa at vi er svake på å lage prosjekter en kan søke om penger til og å jobbe mot 

sponsormarkedet. Gruppa har mye å tilby mulige sponsorer, men trenger personer som har lyst 

og anledning seg å jobbe aktivt med dette.   

    

Egenkapitalen i gruppa er god, ligger på drøye 400.000. Det betyr at vi har en god buffer mot 

uventete stor utgifter.  
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Oppsummering  
 

2017 har vært et godt år for badmintongruppa med stor aktivitet, økt medlemstall og gode 

sportslige prestasjoner. Et godt treningstilbud de fleste av ukens dager er nødvendig for å nå 

målet om at Haugerud både skal kunne gi barn og ungdom muligheter til å bli gode spillere på 

nasjonalt nivå og samtidig være en klubb hvor spillere på mange nivåer og i alle aldre kan føle 

seg hjemme.  

 

Uten en aktiv gruppe trenere og frivillige er det ikke mulig å drive klubben på dette nivået. 

Gruppestyret vil i år også takke trenerteamet med hovedtrener Sondre Flåten Jørgensen i spissen 

for alt arbeidet som gjøres for å gi klubben en god sportslig utvikling. Men det gjøres også et 

stort og nødvendig frivillig arbeid fra et stort antall foreldre og foresatte som er påkrevet for 

drive og representere klubben i ulike fora. Vi er også takknemlig for foreldrene og foresatte som 

kommer på treningene og spiller med barna samt den støtte de gir når det arrangeres turneringer.  

 

Gruppestyret takker for seg i år og oppfordrer alle medlemmer og foreldre å stille opp på 

årsmøtet. Det er viktig med deres innsats for å videreutvikle klubben og spesielt gi de yngre 

spillere et godt og trygt badmintontilbud! 

 

Husk også at gruppa får sin andel av ”grasrotmidlene” gjennom Norsk Tipping. Det utgjorde kr 

39.000 i 2017 og er viktige for gruppa. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer med foreldre 

som deltar i Norsk Tippings spill, å knytte sitt spillekort til Haugerud IF.  

 

Gruppestyret  

Haugerud IF - Badminton 


