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Årsberetning for 2018 
Sammendrag 

         
 2018 ble et godt og aktivt år for 

gruppa. Det er stor bredde i 

aktivitetene som spenner fra 

nybegynnertreninger for alder 

7-12 år til spillere på landslaget 

som vinner NM medaljer og 

deltar i europamesterskap. 

Haugerud var i 2018 en av de 

ledende norske klubber, ikke 

bare på ungdomssiden, men 

også gjennom 5te plassen i 

eliteserien. Det var «all time 

high» for oss og det er fulgt opp 

i årets serie hvor vi ligger som 

nr tre halvveis.  

 

Medlemstallet har stabilisert 

seg rundt måltallet på 200. I 

fjor hadde vi en stor økning til 

218. Nå er vi tilbake til 197, men er fortsatt nest størst i Haugerud IF etter fotballen. Som i fjor er vi 

også den største badmintonklubben i Oslo og blant de fem største i Norge.  

 

Det ukentlige treningstilbudet har ligget på et tilsvarende nivå som i 2017 med organisert 

badmintontrening fire ganger i uken med tilsammen 18 timer instruksjon. Deler av tiden er det to og 

tre trenere i hallen samtidig som gjør at trenerkorpset legger ned opptil 40 timer i uken. I tillegg kan 

mosjonister praktisere på fritt spill 5 dager uken fra ca kl 2030 og utover kvelden.  

 

Badminton er en helårsidrett på Haugerud. Det spilles badminton i tilnærmet alle skoleferier også. 

F.eks. var det fritt spill tre ganger uken gjennom hele sommeren og intensiv badmintonleir i hver 

dag høstferien med russisk trener.  

  

I 2018 arrangerte gruppa fire større turneringer, kretsmesterskap 2018 i januar, Haugerud vårcup i 

mai, Haugerud ranking U13/U19 i november 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 av vi kan håndtere.  

 

På våren 2018 avsluttet vi lagspillsesongen med 8 lag i seriespillet.  I tillegg hadde vi med mange 

spillere i den lokale nybegynnerserien for senior, barn og ungdom. Elitelaget tok en flott femteplass i 

eliteserien og det er Haugeruds beste resultat noen gang. For tredje år på rad vant klubben både U13 

og U15 serien på Østlandet og kvalifiserte seg for landsfinalen for lagspill. Seniorene utenom 

elitelaget vant 2. divisjon og Oslofjordserien.  

 

Våre U13 og U15 spillere gjorde en strålende innsats under landsfinalen for lag i juni. Endelig ble 

U15 laget kåret som Norges beste etter å ha vært nære på de siste 2 årene. U13 laget kom på en fin 

femteplass etter å ha trukket det lengste strået i en meget spennende kamp om 5-6 plassen. En flott 

Jublende haugerudspillere etter femteplassen i eliteserien. Foran fv: Berit, Delia, 

Elisa og Malin. Bak fv: Sturla, Sondre (trener og lagleder), Johan, Ram, John 
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prestasjon som viser at økt satsing på både kvalitet og kvantitet i treningsarbeidet for de yngste gir 

resultater.  

 

Haugerudspillerne har i 2018 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. Den lengste reisen i 2018 gjorde Marius Myhre og Elisa Wiborg som dro til Kazan i 

Russland og spilte europamesterskap for senior herre- og damelag. Begge kvalifiserte seg også i 

single til europamesterskapet i Huelva, Spania og spilte på norges lag for mix team i EM 

kvalifiseringen i Bulgaria hvor Norges lag slo Latvia og Israel før de måtte gi tapt mot Irland.   

 

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

Sturla Jørgensen tok to bronsemedaljer i herredouble og mixdouble. I U23 NM fikk Sturla Jørgensen 

gull i herredoble. I veteran NM sanket evigunge Berit Thyness tre gull.  

 

I ungdommens 

badmintonmesterskap tok 

Haugerud en lang rekke 

medaljer både i U15 og 

U17. I U15 ble Haugerud 

for første gang beste klubb 

i U15 med Delia 

Murtazalieva og Thomas 

Fjeldheim som fremste 

spillerne med medaljer 

inklusive gull i alle tre 

kategorier.  

 

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 6 gull.  

 

I 2018 har mange Haugerudspillere vært på de nasjonale landslag fra U17 til senior og talentlag 

U13/U15.  

 

Klubben er godt representert med tillitsverv i badmintonkretsen og i badmintonforbundet. Terje 

Fjeldal er formann i Oslofjorden badmintonkrets og klubben har også hatt to representanter i ulike 

utvalg i forbundet og to aktive forbundsdommere.  

 

I 2018 har vi hatt flere flotte oppslag i Akers Avis Groruddalen. Avisen har vært til stede på  våre 

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

beste spillere. Oppslagene i avisen bidrar godt til at gruppa blir mer kjent i vårt nærområde og det 

setter vi stor pris på.  

  

Haugeruds flotte tropp til Ungdommens badmintonmesterskap i sine nye drakter 
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Administrasjon, verv og klubbutvikling 
 

Årsmøte for 2017 ble avholdt 13. mars 2018. Alle styremedlemmer ble gjenvalgt, dvs:  

 Øystein Wiborg, leder  

 Tore Granerud, oppmann  

 Bjørn Petter Halvfstad, påmelding- og draktansvarlig 

 Shaomeng Li, økonomiansvarlig 

 Terje Fjelldal, barne- og ungdomsaktivitet  

 Torstein Reistadbakk, nybegynnere og badmintonskolen 

 Reili Aamodt, barne- og ungdomsaktivitet 

 

Det er avholdt 15 styremøter i 2018 som også inkluderer spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med 

arrangementer. Det er ført referat fra alle styremøter. 

 

I løpet av året har Tore Granerud redusert sin aktivitet i gruppa, men er fortsatt med og hjelper til på 

treninger og arrangementer og trener også selv en til to ganger i uken. Tore har nå vært aktiv i 

gruppa i nær 50 år uten opphold. Det er et livsverk og en innsats som er umulig for noen andre å 

matche.  

 

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 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.  

 

Sportslig utvalg ble omorganisert ved starten av sesongen 2018-19 og ble redusert fra 6 til 4 

medlemmer. Disse er:  

 Rune Fjeldheim , leder 

 David Wong 

 Lars Eirik Nilsen 

 Quang Hang 

 

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 

2018 har vært Hege Cook og Marianne Wilhelmsen 

 

Alf Asklund har vært medlemm i kontrollkomiteen i Norges Badmintonforbund og Victoria Hang 

har sittet i valgkomiteen. Markus Haukebø satt i Konkurransekomiteen og Øystein Wiborg i 

lagserieutvalget frem til badmintontinget i juni.  

 

Terje Fjeldal er leder i Oslofjorden badmintonkrets. Lars Eirik Nilsen sitter i valgkomiteen.  

 

Øystein Wiborg stiller for badmintongruppa i Haugerud IFs hovedstyre. Håkon Haukebøe er 

representant i gruppa som skal stille konkrete krav til utforming av ny idrettshall i idrettsparken.  

 

Klubben har nå 3 aktive og autoriserte dommere og fire kretsoppmenn. Disse er:  

 Waheed Saeed (dommer) 

 Håkon Haukebøe (dommer og oppmann) 

 Bjørn-Petter Halvfstad (dommer) 

 Øystein Wiborg (oppmann) 

 Markus Haukebøe (oppmann) 

 Pelle Bruun (oppmann) 
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Tore Granerud har inntil sommeren hatt ansvaret for Badmintongruppas vakthold i Haugerudhallen 

på mandager og lørdager. Bjørn-Petter Halvfstad har skjøttet samme jobben på fredager. I samme 

periode har også Tore vært 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.  

 

Etter sommeren er dette ansvaret spredt på flere personer da Tore har trappet ned sin aktivitet.  

 

Ragnhild Holberg har ansvar for hjemmesiden. Ellers så driver ulike medlemmer en åpen 

facebookside (Haugerud badminton), en lukket facebook gruppe (Haugerud badminton intern) og 

en gruppe på Instagram (Haugerud badminton). Alle tre har mye aktivitet.  

 

Som informasjonskanal til medlemmene benyttes epost og den interne facebooksiden. I 2018 er det 

jobbet med å ta bruk Spond. Hjemmesiden og åpen facebook side er en viktig kanal utad. Vi får 

gjennom det mange henvendelser hvert år.  

 

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 2018. 

 

Gruppa har i 2018 tatt i bruk drakter fra Torshov sport sammen med de andre gruppene i Haugerud. 

Draktene er fine, men det har ikke på langt nær vært så bra samarbeid med Torshov sport som 

forventet og det brukes uforholdsmessig mye tid på kontakten og purring på ulike varer. Den lovete 

nettløsningen har enda ikke etter ett helt år blitt etablert.  

 

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.  

  



 

 
Årsberetning 2018 HIF badminton.docx 06.03.2018 Side: 5 av 14 

Medlemstall og rekruttering 
 

Badmintongruppa har ikke opplevd samme økningen som de foregående årene. Gruppa satset på 

lokal rekruttering fra nærskolene til Oppsal arena og Haugerudhallen for høsten 2018. Da ble det 

gjennomført badmintonskole i Haugerudhallen, i tillegg til Oppsal arena. I tillegg satset gruppa på 

badmintonskole også for vårhalvåret 2019. For dette har Sparebankstiftelsen gitt gruppa et tilskudd. 

Dessverre har vi ikke opplevd like stort tilfang etter nyttår og til vårt nye tilbud i Haugerudhallen, 

selv om vi rekrutterte ganske bredt med utdelte flyere til 10 skoler, hvorav 7 i Groruddalan. 

 

Shaomeng har tatt over ansvaret for å ta i mot nye voksne spillere.  

 

Pr 31.12.2018 hadde gruppa 

197 medlemmer mot 218 ved 

utgangen av 2017. Av 52 nye 

medlemmer var 29 yngre enn 

15 år og delvis tilknyttet 

Badmintonskolen. Av totalen 

var 65 medlemmer under 15 år 

og 83 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.  

 

 

I alt har gruppa rekruttert 36 

nye barne- og ungdomsspillere. 

4 sluttet i løpet av høsten. I Haugerudhallen er det til sammen 4 nye spillere, hvorav 3 påmeldte til 

vårsemesteret. I Oppsal arena er det ca.30 spillere pr. 25/2, hvorav 5 påmeldte til vårsemesteret. 

 

Gruppa har fortsatt med badmintonskole kl 16 i Oppsal arena tirsdag og torsdag. Tilbudet i 

Haugerudhallen er mandag kl 16. 

 

Rekruttering 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 600 (høst) og 1500 (vår) Badmintonskolen-flygeblad pluss noen A3 ark til å henge 

på oppslagstavler 

 Benytte facebook som rekrutteringskanal  

 

Disse tiltakene gav gode resultater, særlig på høsten og i Oppsal arena. 

 

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, selv 

om et mest aktuelle foregår på Facebook. 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 mange, særlig 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.  
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Egne arrangementer 
 

Å arrangere turneringer er meget 

viktig for gruppa. For det første viser 

det at gruppa er aktiv og synlig i 

badmintonmiljøet lokalt og 

nasjonalt. For det andre er det 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 2018 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  27-28 januar i Haugerudhallen 

 Haugerud vårcup 26-27 mai i Haugerudhallen 

 Haugerud ranking U13/19 2-4 november i Haugerudhallen og Oppsal Arena 

 Haugerud Cup 8-9 desember i Haugerudhallen 

 

Haugerud arrangerte 27-28 januar kretsmesterskap for Oslofjorden 2018. Med moderat deltakelse 

på linje med fjoråret ble det en fin helg i hallen hvor en kunne gi et godt spilletilbud til alle samtidig 

som man greide seg med ca 7 timer spill hver dag. Titler og medaljer ble fordelt på flere klubber, de 

fleste titlene gikk til Moss, Bygdø eller Haugerud. Haugerud stilte med den største troppen og fikk 

med seg 6 kretsmestere og flere medaljer. 

 

Haugerud vårcup ble arrangert 26-27 mai med god deltakelse fra 15 klubber i Østlandsområdet. I alt 

250 kamper ble avviklet på ca 20 timer og det holdt akkurat for lørdag og søndag. Vertsklubben 

toppet deltakerlisten med 43 av de 155 deltakerne og forsynte seg også pent av premiebordet.  

 

Nesten alle Norges beste spillere i aldersgruppen 11 til 18 år var på plass i hallen under Haugerud 

ranking U13/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. 32 klubber kom på besøk fra hele landet og ialt deltok 136 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 i Haugerudhallen 8-9 

desember. 177 spillere fra 19 klubber på Østlandet gav et tettpakket program, med 12 timer spill på 

lørdag og 9 timer på søndag. For aldersbestemte klasser var årets cup vinklet mot nybegynnere og 

spillere med middels erfaring. Vertsklubben toppet deltakerlisten med 45 spillere i alle aldre, men 

hyggelig at mange andre klubber også stilte med gode tropper. For mange foreldre var det også 

deres første turnering og det var mye nytt å sette seg inn i.  

 

Travel aktivitet i Haugerudhallen under Haugerud ranking 2-4 november 

2018. Her spilles mixdouble for U13.  
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Alle fire turneringer 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 2018 

vært teknisk arrangør på flere 

lagserierunder og har også 

bistått andre klubber ved 

behov.  

 

Tirsdag 9. 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 ble det gitt en del informasjon 

om gruppa, treningen og bruk av badmintonportalen .  

 

Helgen 4-6 mai ble det arrangert en intensiv treningleir med en russisk topp damespiller som trener 

og sparringspartner i Haugerudhallen. Det gav våre unge spillere en ekstra motivasjon ved slutten 

av sesongen og gav fin forberedelse mot landsfinalen i seriespill for U13 og U15.  

Det ble en svett og meget aktiv avslutning på sesongen fredag 15. 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.  

I høstferien var det duket for ny intensiv treningsleir i Haugerudhallen med to økter badminton hver 

dag med felles bespisning og sosiale aktiviteter på Haugeruds klubbhus mellom øktene. Igjen var 

det russisk hovedtrener Vladimir Russkikh fra toppklubben Gatchina BC utenfor St Petersburg. Han 

hadde med seg noen gode spillere også slik at det ble meget god matching for de norske, både fra 

Haugerud og noen av naboklubbene våre. Haugeruds hovedtrener Sondre Flåten Jørgensen og 

trener Naida Murtazalieva samarbeidet tett med Vladimir slik at spillerne fikk tett oppfølging hele 

tiden.  

 

 

  

Over gleder Haugerudspillerne Mohammad, Fernando, Bengt og Arne Kristian 

seg over godt spill i finalen og ikke minst de ettertraktede Haugerudkoppene i 

premie. 
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Mesterskap og turneringsdeltakelse 
 

Haugerudspillerne har i 2018 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. 

 

 Den lengste reisen i 2018 

gjorde Marius Myhre og 

Elisa Wiborg som dro til 

Kazan i Russland og spilte 

europamesterskap for 

senior herre- og damelag. 

Begge kvalifiserte seg også 

i single til 

europamesterskapet i 

Huelva, Spania og spilte på 

norges lag for mix team i 

EM kvalifiseringen i 

Bulgaria hvor Norges lag 

slo Latvia og Israel før de 

måtte gi tapt mot Irland.  

 

Også de yngre spillerne har 

spilt turneringer i Sverige og Danmark med gode resultater. Nivået i de landene er høyere enn i 

Norge og det gir veldig god matching å spille her. Både i Danmark og i Sverige har det være 

Haugerudspillere på pallen i ungdomsturneringer på øverste nivå.  

 

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

Sturla Jørgensen tok to bronsemedaljer i herredouble og mixdouble. I U23 NM fikk Sturla Jørgensen 

gull i herredoble. I veteran NM sanket evigunge Berit Thyness tre gull.  

 

I ungdommens 

badmintonmesterskap tok 

Haugerud en lang rekke medaljer 

både i U15 og U17. I U15 ble 

Haugerud for første gang beste 

klubb i U15 med Delia 

Murtazalieva og Thomas 

Fjeldheim som fremste spillerne 

med medaljer inklusive gull i alle 

tre kategorier. I U17 tok Aimee 

Hong to bronsemedaljer, mens 

Karianne Zhang tok sølv i 

damedouble. I junior NM tok 

Aimee og Therese Nguyen en fin 

bronsemedalje i damedouble.  

 

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. 

Øverste del av helsides artikkel fra KM Akers Avis Groruddalen 

Skøyeraktige og velkledde Haugerudspillere under  Bergen ranking hvor de brakte 

med seg mye edelt metall tilbake 
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Haugerud har vært til stede med spillere på alle turneringene, enten de har vært i Bergen, 

Kristiansand eller på Herøy. På hjemmesiden til gruppa kan en finne reportasjer fra de fleste 

turneringene. 

 

 Under kretsmesterskapet på hjemmebane hentet Haugerud med seg 6 gull. Her ble Ram Kumar 

dobbeltmester med gull i herredouble med David Wong og mixdouble med Karianne Zhang.  

 

 

På de lokale turneringer og nybegynner-

turneringene 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 2018 flere spillere på 

badmintonforbundets landslag og talentlag.  

Disse er: 

 

 Senior: Marius Myhre, Elisa Wiborg, 

Sturla Flåten Jørgensen og Peter Rønn 

Stensæth 

 U17: Aimee Hong 

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

Aamodt, Victoria Zhang 

 

  

Adit og Bo gleder seg over pokaler for HDU13 under 

Follosmashen på Oppegård 
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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 2017-18 deltok vi 

med 8 lag (samme som i forrige sesong) og vi var representert i følgende divisjoner; elite, 2 

divisjon, fire lag i Oslofjordserien, et i U15 og et i U13.   

 

Etter å ha rykket opp fra 1. divisjon i 

2016/2017 sesongen var elitelaget 

fornøyd med en flott og betryggende 

femteplass og unngikk dermed både 

nedrykk og kvalifisering.  

 

Andre divisjonslaget hadde en 

forholdsvis enkel jobb med å vinne 

divisjonen, og sikre opprykk til 1. 

divisjon. Dette er viktig for at vi skal 

kunne ha et godt tilbud til gode spillere 

som ikke har plass på elitelaget. 

 

Lagene i U13 og U15 klarte å gjenta 

resultatet fra de to siste sesonger, 

nemlig å vinne de lokale seriene, og 

begge ble dermed uttatt til landsfinalen 

for ungdomslag i Kragerø i 

begynnelsen av juni. I U15 var 

Haugerud suverene og vant forholdsvis 

enkelt med 7-1 over Kristiansand i 

finalen. U13 spilte om femte og 

sjetteplassen mot Vestre Aker, kampen 

ble avgjort med telling av baller til 

slutt etter at resultatet ble 3-3. Dette er 

veldig imponerende resultater i begge 

klasser.  

 

I sesongen 2018-19 spiller vi med 6 lag i seriespillet, altså to ned fra 2016/17 sesongen. Vi er 

representert i alle divisjoner og aldersklasser bortsett fra 2. divisjon og .3 divisjon. Elitelaget har blitt 

styrket i sesongen og kommet til semifinalen.  

 

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 i sesongen 2017/18 og 2018/19. For Haugerud er det også viktig at flest mulig 

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

 

  

Meget blide U15 spillere etter å ha gått til topps i landsfinalen for U15 

sjpillere, fv Sofie, Victoria, Theodor, Thomas, Delia, Leonard, Mari og 

Mathias.  
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Trening og instruksjon 
 

For sesongen 2018/19 fikk vi stort sett de samme treningstimer som sesongen før. Endringen var to 

timer ekstra fra januar 2019. 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 2018 (BS, G1, G2, G3 og GS). For alle 

gruppene er det organisert trening 2-4 ganger i uken. Vi har også hatt gjestetrening fra flere klubber 

i løpet av sesongen.  

 

Bruk av halltiden blir vurdert flere ganger i løpet av sesongen 

slik at en kan oppnå best mulig utnyttelse av hallen.  

 

Sondre Flåten Jørgensen har også i 2018 vært klubbens 

hovedtrener. Han leder et meget kompetent og dyktig 

trenerteam av fem trenere. Sondre har gjort en meget god 

innsats og fortsetter å heve nivået på spillere både på senior og 

barne/ungdomsnivå. Trenerteamet utenom Sondre har vært: 

 

 Lars Eirik Nilsen  

 Naida Murtazalieva 

 Elisa Wiborg 

 Marius Myhre 

 

Til sammen så arbeider de ca 40 timer i hallen i uka Alle 

trenere er lønnet, enten ved timelønn eller fast lønn som 

tilsvarende et visst antall timer i uken i snitt.  

 

Klubben støtter videreutdanning til trenerne. Sondre har i 2018 tatt videreutdanning innen toppidrett 

på Norges idrettshøyskole / Olympiatoppen og benytter noen av klubbens lovende spillere inn i 

praksisoppgaven. Han ble også på slutten av året med i Olympiatoppens initiativ «Trenerløftet». 

Lars Eirik var på trenerseminar 4-6 mai med trenere fra ulike klubber rundt i Norge.  

  

Hovedtrener Sondre F. Jørgensen 
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Også i 2018 har det vært sommertrening i Haugerudhallen. Hele sommeren var hallen åpen 2-3 

ganger i uken og det har vært meget populært blant medlemmene. Ram Kumar stod for organisering 

av tilbudet.  

 

Utover vanlig trening har det vært en intensiv treningssamling i Haugerudhallen i høstferien med 

russisk hovedtrener samt en langhelg med 4-6 mai med russisk topp damespiller.  

 

Økonomi 
 

Året 2018 har vært det første hele året hvor regnskapet i sin helhet ført av firmaet Quality 

Accounting/Balal Bhatti gjennom systemet Poweroffice. Quality Accounting er engasjert av 

Haugerud IF og håndterer bilag, fakturaer, lønnsutbetaling, regnskapsføring og rapportering for alle 

grupper i Haugerud IF. For badmintongruppa innebærer det en sterk forenkling og gjør jobben som 

økonomiansvarlig mer håndterlig.  

 

Nøkkeltall for 2018:   

 

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 

69.000. Resultatet er forverret med ca 100.000 i 

forhold til 2017. Aktiviteten har vært på tilsvarende 

høye nivå som 2017. Både inntekter og utgifter er på 

over 900.000. inntektene har vært 935.000 og 

utgiftene 906.000.  

 

Det er vanskelig å sammenligne direkte konto for 

konto for å finne forklaring på differansen da mange 

bilag nå føres på andre konti. Men svikt i to 

inntektsposter svarer for det meste. Vi greidde ikke å gjenta å skaffe sponsormidler for 40.000 til 

eliteserien samt at inntekter fra egne turneringer sank med 40.000. Lønnskostnadene steg samtidig 

med ca 40.000. Det utgjør ca 120.000. Det var også flere andre poster som gikk opp og ned, men de 

utlignet hverandre stort sett.  

 

De to absolutt største inntektspostene er ulike typer overføringer fra Haugerud IF f.eks. 

grasrotmidler og godtgjørelse for hallvakter, og treningsavgifter. Til sammen utgjør disse to litt 

under kr 500.000. Nummer tre på listen er startkontingenter til egne arrangementer på ca kr 

100.000. Lønnsutgifter inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift samt utgiftsdekninger for trenere 

utgjør ca kr 400.000. Den nest største på kr 140.000 er innkjøp av baller til trening og 

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

kontingent til NM og veteran NM. Det utgjorde ca kr 50.000. Deltakelse i eliteserien kostet litt 

under kr 60.000. 

 

Regnskapet med en omsetning på over 900.000 vitner om den høye aktiviteten i gruppa. Vi har et 

aktivitetsnivå som ligger noe over det vi kan finansiere gjennom løpende drift. Men det skal lite til 

før vi er i balanse. I 2019 har vi fått tilsagn om i alt 80.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen og Bydel 

Alna. Samtidig er det håp om at Ungdommens badmintonmesterskap som gruppa skal arrangere 5-7 

april vil gi økte arrangementsinntekter på ca kr 30.000. Disse postene kan skape balanse i 

regnskapet gitt at driften jevnt over holdes på samme nivå i 2019 som i 2018. Men det viser 

samtidig at gruppa er avhengig av å skaffe en del midler selv for å ha balanse i regnskapet. Gruppa 

har mye å tilby mulige sponsorer, men trenger personer som har lyst og anledning seg å jobbe aktivt 

med dette.   

    

Beskrivelse 2018 2017 

Inntekter 905.961 934.364 

Utgifter 974.996 906.187 

Driftsresultat -69.035 28.177 

Renter/gebyrer    1.310   1.218 

Resultat -67.725 29.395 

   

Egenkapital pr 1/1 424.110 394.716 

Egenkapital pr 31/12 356.385 424.110 
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Oppsummering 
 

2018 har vært et godt år for badmintongruppa med stor aktivitet 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 

54.000 i 2018 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 


