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Årsberetning for 2016 
 

         
2016 ble et godt og aktivt år for gruppa. 

Medlemstallet har hatt en god økning fra 172 til 

194. Aldri før har gruppa vært større og vi er 

med det den nest største i Haugerud IF etter 

fotballen. Vi er også den største 

badmintonklubben i Oslo og den klubben i 

landet hvor flest medlemmer har deltatt på  

turneringer eller lagspill i regi av 

badmintonforbundet.   

 

Treningstilbudet har ligget på et høyt nivå i 

2016 og det har vært helt nødvendig for å tilby 

medlemmene både kvalitet og kvantitet i sin 

utvikling. Det er organisert badmintontrening 

fire ganger i uken og trenerkorpset legger ned 

ca. 25 timer med instruksjon hver uke. Utover 

dette så er det tilbud om styrketrening samt fritt 

spill på lørdager.  

 

Årets badmintonskole høsten 2016 ble kun tilbudt i Oppsal Arena da tilbudet på Haugerud i 

2015 gav lite oppslutning over tid. Badmintonskolen har vært en stor suksess med mellom 25 og 

35 barn og ungdom på trening. De aller fleste vil fortsette over i 2017.  

 

I 2016 arrangerte gruppa tre større turneringer, Haugerud ranking U13/NR i mars, Haugerud 

Vårcup i mai og ny Haugerud ranking U15/U19 i september. Alle ble gjennomført på en god 

måte. Turneringer er gruppas dugnader og en meget viktig inntektskilde til driften.  

 

På våren 2016 avsluttet vi lagspillsesongen med 9 lag i 

seriespillet, to færre enn i forrige sesong.  Vi var representert 

i alle divisjoner for voksne og i aldersbestemte klasser. For 

første gang vant klubben både U13 og U15 serien, mens vårt 

beste seniorlag dessverre rykket ned fra eliteserien til 1. 

divisjon.  

 

I sesongen 2016-17 spiller vi med 8 lag i seriespillet. 

Seriespill er meget viktig for klubbens utvikling. Høsten 

brakte mange fine resultater hvor også Haugerud lå på toppen 

i 1. divisjon, U13 og U15 serien. 

 

Ungdomsspillerne i Haugerud har hatt en fin utvikling siste år 

og i juni var vi kvalifisert for første gang med både U13 og 

U15 lag i landsfinalen for lagspill i Kragerø. Her møtes 

vinnerne av de lokale seriene fra alle deler av landet. Her 

viste Haugerud seg fra sin beste side med  finalespill i begge 

klasser. I U15 var vi også en  hårsbredd fra å dra hjem 

seieren. En flott prestasjon som viser at økt satsing på både 

U13 og U15 lagene som tok to sølvmedaljer under 

landsfinalen for lag i Kragerø 

 

Marius med kongepokalen etter NM gull 

i herresingle. Her sammen med vinner av 

damesingle Vilde Espeseth, Kirkenes. 
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kvalitet og kvantitet i treningsarbeidet for de yngste gir resultater.  

 

Haugerudspillerne har i 2016 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. Marius Myhre vant igjen årets senior NM i herresingle og 

fulgte opp med sølv i herredouble. Elisa Wiborg tok en sterk bronsemedalje i damesingle. I 

ungdommens badmintonmesterskap tok Toheed Saeed og Aimee Hong flere medaljer selv om 

gullet uteble i år. I veteran NM ble det gull til Berit Thyness i damesingle V40+. I de nasjonale 

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

beste i alle aldersklasser fra U13 til U19. I seniorrankingen på Haugerud i mars gikk Elisa 

Wiborg til topps i damesingle.  

 

I 2016 har Haugerud hatt rekordmange 

deltakere på landslag og talentlag, 

spredt fra seniorlandslag til U13 

talentlag. I alt 9 spillere, 2 seniorer, 4 

U15 spillere og 3 U13 spillere.  

 

Klubben er godt representert med 

tillitsverv i badmintonkretsen og i 

badmintonforbundet. Foruten 

styreplass i Oslofjorden 

badmintonkrets så har vi to 

representanter i ulike utvalg i 

forbundet.   

 

I 2016 har vi hatt flere gode oppslag i 

Akers Avis Groruddalen. Avisen har 

vært til stede på alle våre større arrangementer og skrevet om rekrutteringen, aktiviteten i gruppa, 

elitelaget og prestasjonene til våre beste spillere. Marius Myhre ble av avisen også nominert som 

en av fem kandidater til å bli kåret til årets idrettsutøver i Groruddalen for 2016.  Marius var 

også en hårsbredd fra å kvalifisere til seg til Rio OL etter at han det siste året har spilt en lang 

rekke kvalifiseringsturneringer i utlandet.  

 

Administrasjon, verv og klubbutvikling  
 

Årsmøte for 2015 ble avholdt 1. mars 2016. Her ble følgende styre valgt:  

 

 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, sportslige aktiviteter (ny) 

 Torstein Reistadbakk, nybegynnere og badmintonskolen (ny) 

 Reili Aamodt, barne- og ungdomsaktivitet (ny) 

 

Rune Fjeldheim gikk ut av styret.  

 

Det er avholdt 11 styremøter i 2016 samt spesifikke arbeidsmøter i forbindelse med 

arrangementer. Referat fra møtene ligger i arkivet på Dropbox.  

Blide medaljevinnere fra Haugerud under Haugeruds nasjonale 

ranking i mars, Elisa, Toheed, Mathias og Thomas. 
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I tilknytning til styret er det nå opprettet to utvalg som tar seg av henholdsvis de sportslige 

sidene ved virksomheten og kafédrift på egne arrangementer. Det er en målsetting å få etablert 

også et utvalg som kan fokusere på å skaffe større inntekter til gruppa, f.eks. gjennom å søke på 

offentlige eller private midler og støtte fra næringslivet. Thorbjørn Jenssen leder Sportslig utvalg 

og Victoria Hang Arrangementsutvalget. Nye medlemmer i sportslig utvalg i løpet av 2016 var 

Rune Fjeldheim og Naida Murtazalieva. 

 

I perioden 2014-16 hadde 3 medlemmer fra Haugerud tillitsverv i forbundet. På badmintontinget 

i juni 2016 ble følgende fra Haugerud valgt til tillitsverv i en ny toårs periode:  

 

 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 

 

I 2016 har vi hatt 3 medlemmer i styret og utvalg i badmintonkretsen. Disse er:  

 

 Victoria Hang, ansvar for seriespillet 

 Naida Murtazalieva, ansvar for dommer- og trenerkurs 

 Alf Asklund, valgkomiteen 

 

Øystein Wiborg stiller for badmintongruppa i HIFs hovedstyre.  

 

Badmintonforbundet krever at Haugerud skal minimum ha 3 autoriserte dommere tilgjengelig 

for mesterskap og nasjonale eliteturneringer. Klubben har ved utløpet av 2016 fem dommere, 

Bjørn-Petter Halvfstad, Torleiv Daleng, Waheed Saeed, Frode Kjærnsmo og Håkon Haukebøe.  

 

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 og at alt nødvendig utstyr er tilstede. I 

2016 fylte gruppa 45 år og Tore Granerud har vært med gjennom alle disse og er fremdeles aktiv 

på nesten alle treningene til tross for at han er passert 85 år.    

 

Aktiviteten på websidene har vært jevn gjennom året. Det legges ut informasjon om 

arrangementer, turneringer som Haugerudspillere har deltatt på samt fast informasjon om 

treningstider, innmelding, utstyr og kontaktpersoner. Det er også informasjon der på engelsk for 

lettere å kunne rekruttere medlemmer som ikke snakker godt norsk.  

 

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.    

 

Bruk av facebook er blitt utvidet i 2016. Den eksisterende lukkete fellesgruppen ble omdøpt til 

Haugerud Badminton Intern, mens det ble opprettet en ny offentlig side ved navn Haugerud 

Badminton. Stine Jenssen har sett til at sidene har fått nytt og bedre utseende.  

 

Utover disse finnes det også egne lukkete grupper for U15/13 spillere og en for de aller yngste 

U9/U11/U13 (Badmintonskolen). Disse brukers til intern kommunikasjon i gruppene.  
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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 2016. 

 

I 2014 ble det inngått en sponsoravtale med Bransjedata. Det er klubbens første avtale av slik art. 

Den gjelder for en tre års periode. Gruppa har en avtale med Gresshoppa AS på Helsfyr for 

leveranse av klubbdrakter. Etter den opprinnelige bestillingen i 2014 er den fulgt opp med en ny 

større bestilling i 2015 og også supplering i 2016. Dette har fungert greit og draktene er levert 

med god kvalitet til en fornuftig pris.  

 

I 2016 har gruppa ført sitt eget regnskap og har for første gang levert et halvårsregnskap. Dette 

har vært nødvendig for å få bedre kontroll med økonomien da inntekter og utgifter har vokst 

sterkt de siste 2-3 årene. All lønnshåndtering gjøres gjennom en avtale som Haugerud IF har med 

et regnskapsbyrå. Dette sikrer at lønn, skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger blir håndtert 

korrekt.        

 

I 2016 har gruppa gjennomført et klubbutviklingsmøte sammen med representanter fra Norges 

Badmintonforbund samt jobbet internt med konkretisering av målsetninger og utviklingsplaner 

og som deltaker i hovedforeningens utviklingsarbeide.  

Medlemstall og rekruttering 
 

Badmintongruppa har hatt en økning i medlemstallet i 2016, som i 2015. Pr 31.12.2016 hadde 

gruppa 194 medlemmer mot 172 ved utgangen av 2015. Av 46 nye medlemmer var 43 yngre enn 

15 år og tilknyttet Badmintonskolen. Av totalen var ca 90 medlemmer under 19 år.  

 

Høsten 2016 ble det satt i gang en ny badmintonskole, denne med rekordhøye 30 påmeldte fra 

første treningsdag. Dette vokste til godt over 40 i løpet av høsten. Etter nyttår har 37 av disse 

valgt å fortsette. Mange har allerede deltatt i turneringer, i tillegg til nybegynnerserien.   

 

Det har vært jevnt tilsig av nye medlemmer i løpet av året. De yngre gruppene har opplevd lite 

frafall. 

 

Badmintonskolen samlet på en av de siste treningene før jul 
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Høsten 2016 ble det gjennomført rekrutteringskampanjer mot mange skoler i nærmiljøet. Godlia, 

Bryn, Lutvann, Lindeberg, Oppsal, Trasop, Tveita, Trosterud og Skjønnhaug ville gjerne 

samarbeide. Bøler, Abildsø, Haukåsen, Høyenhall (tok i mot oppslag), Manglerud og Østensjø 

ønsket ikke å ta i mot informasjon. Følgende ble gjort:  

  

 Sendt ut epost til rektor og /eller undervisningsinspektør ved alle skoler for å be dem å 

distribuere informasjon i form av flygeblad i ranselposten 

 2000 eks Badmintonskolen deles ut. Noen A3 til å henge på oppslagstavler 

 Benyttet facebook som rekrutteringskanal  

 

Disse tiltakene gav gode resultater med 43 nye spillere på badmintonskolen. 

 

I nærmiljøet markedsføres Badmintongruppa gjennom Haugerud IFs kanaler som facebook og 

HIF nytt. Vi deltok også med egen stand på gatefesten langs Alnastrengen 28. august. I et 

samarbeid med FAU ved fire skoler på Ekebergplatået så presenterte vi badminton på Friday Fun 

14. oktober i Ekeberghallen. På disse to arrangementene var det adskillig barn og ungdom som 

fikk prøve seg med spill og instruksjon.  

 

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.   

 

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 2016:  

  

 Sondre F. Jørgensen (hovedtrener) 

 Rune Fartum vikar for ulike partier 

 Lars Eirik Nilsen (ungdomspartier) 

 Sondre Sefland (badmintonskolen) 

 Kenneth Sanglay (assistenttrener badmintonskolen) – 

sluttet sommeren 2016 

 Elisa Jenssen (assistenttrener badmintonskolen) 

 

Alle trenere er lønnet bortsett fra Rune Fartum som arbeider 

frivillig. Sondre, Kenneth og Elisa er ungdomsspillere i 

klubben som også har ønsket å ta på seg treneransvar.   

 

Klubben støtter videreutdanning til trenerne og hovedtreneren fikk i år bistand til dette. Han tar 

videreutdanning innen toppidrett på Norges idrettshøyskole / Olympiatoppen og benytter noen 

av klubbens lovende spillere inn i praksisoppgaven.  I løpet av 2016 har Sondre og Elisa gått på 

trener 1 kurs og har opparbeidet formell kompetanse som trenere.  

 

Hovedtrener Sondre F. Jørgensen 
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Vi vil fortsette å tilby våre eldste ungsomspillere trenerkurs, slik at de kan bidra med å trene og 

inspirere de yngre spillerne. 

Egne arrangementer 
 

Klubben avviklet 4 store turneringer i 2016. Det er mer enn noen gang før og har stilt store krav 

til gruppa. Disse var:  

 

 Haugerud ranking U13/NR 11-13. mars i Haugerudhallen 

 Haugerud vårcup 20-22 mai i Haugerudhallen 

 Haugerud ranking U15/19 9-11 september i Haugerudhallen og Oppsal Arena 

 Haugerud Cup 2-4 desember i Haugerudhallen 

 

Rankingturneringen i mars brakte hele 

Norgeseliten og de beste 11-12 åringer 

til Haugerud. Med 13 deltakere var 

Haugerud nest største klubb på 

hjemmebane. I alt 285 kamper ble 

avviklet på de 3 dagene.  

 

Vårcupen favner alle klasser fra de 

yngste til senior. I 2016 var det en 

dramatisk økning av antall deltakere  

sammenlignet med i fjor og det ble 

nødvendig å ta i bruk fredagen for å 

gjennomføre alle de 350 kampene. Det 

ble en riktig maraton med 180 spillere 

fra 20 klubber. Med 45 deltakere var 

Haugerud største klubb.   

 

I september var det landets beste 

ungdomsspillere som gjestet Haugerudhallen. Pga den store deltakelsen måtte Oppsal Arena 3 

tas i bruk på lørdag i parallell med Haugerudhallen. 142 spillere fra 26 klubber deltok og 344 

kamper ble avviklet. Haugerud stilte med 15 spillere og var dermed største klubb. 

 

Haugerud cup 2-4 desember ble arrangert 

som en breddeturnering uten 

kretsmesterskap i 2016 siden KM var 

flyttet til januar 2017. Det var gledelig 

med rekordhøy påmelding slik at igjen 

fredagen måtte tas i bruk for å 

gjennomføre de 387 kampene. 

Vertsklubben toppet deltakerlisten med 70 

av de 233 deltakerne fra 20 klubber fra 

Østlandsområdet.   

 

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 

Et glimt av hallen fra sett fra dommerkrakken under 

septemberrankingen 

 

Hege, Tore, Victoria og Ragnhild i full sving i kiosken 
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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.  

 

Tirsdag 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. 

 
De aller fleste av vår mest aktive U13 og U15 spillere fikk lørdag 28. mai mulighet til å trene 

med norgesmester Marius Myhre under Smashing lørdag i Haugerudhallen. Marius er et stor 

forbilde for mange av våre spillere og det  var helt tydelig at både de unge og Marius hadde en 

veldig hyggelig dag i hallen. To økter ble gjennomført avbrutt bare med litt mat og 

forfriskninger. Uken etter så ledet Marius barnesmashen hvor de ungste spillerne fikk en flott 

treningsdag sammen med Marius.  

Det ble en svett avslutning på 

sesongen lørdag 11. juni da 

Haugerudhallen ble dekket til 

fest med nettstolper og nett. I 

tradisjonen tro spilte vi masse 

korte doublekamper, barn, 

ungdom og foreldre om  

hverandre. Det skiftes 

makkere etter hver kamp. I 

pausene vanket det godt med 

frukt, kaker, brus og kaffe. 

 

 

 

 

Mesterskap og turneringsdeltakelse  
 

Haugerudspillerne har i 2016 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. Marius Myhre vant igjen årets senior NM i herresingle og 

fulgte opp med sølv i herredouble. Elisa Wiborg tok en sterk bronsemedalje i damesingle. I 

ungdommens badmintonmesterskap tok Toheed Saeed og Aimee Hong flere medaljer selv om 

gullet uteble i år. I veteran NM ble det gull til Berit Thyness i damesingle V40+. I de nasjonale 

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

beste i alle aldersklasser fra U13 til U19. I seniorrankingen på Haugerud i mars gikk Elisa 

Wiborg til topps i damesingle.  

  

Sliten og fornøyd gjeng under sommeravslutningen 
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Marius Myhre spilte mange 

kvalifiseringsturneringer i utlandet for OL i 

2016 og var veldig nær med å kvalifisere seg. 

Det glapp dessverre i EM like før fristen gikk ut. 

Klubben har mange gode U13 og U15 spillere 

og de har spilt flere turneringer i utlandet. Best 

gjorde nok Mathias Hong og Delia Murtazalieva 

det da de var med på å prege Finnish 

International i Helsinki. Mathias vant 

herredouble med en britisk makker, Delia tok en 

bronse i damesingle mens de to sammen tapte 

en spennende finale i mixdouble.  

 

I kretsmesterskap for 2016 på hjemmebane i 

Haugerudhallen tok Haugerud virkelig 

storeslem med 12 klubbmesterskap. 

Mesterskapene var jevnt fordelt mellom senior 

og aldersbestemt. Elisa Wiborg toppet listen 

med tre gullmedaljer i seniorklassen, mens 

Thomas Fjeldheim var best blant de 

aldersbestemte med to gull og en sølv i U13. 

Akers Avis tildelte også en helside til 

arrangementet med intervju av fem av våre 

kretsmestere.  

 

I de nasjonale rankingturneringer  hvor landets 

beste spillere samles, har Haugerud markert seg 

godt i 2016.  Det har blitt flere seire og plasseringer blant de tre beste i alle aldersklasser fra U13 

til U19 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.  

 

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 2016 rekordmange spillere på 

badmintonforbundets landslag og talentlag. Ingen andre 

klubber hadde flere spillere på talentlagene enn Haugurud. 

Disse er:  

 

 Senior: Marius Myhre 

 Senior: Elisa Wiborg  

 U15: Aimee Hong 

 U15: Therese Nguyen 

 U15: John Nguyen 

 U13: Thomas G. Fjeldheim 

 U13: Mathias Hong 

 U13: Theodor Fjeldal 

 U13: Delia Murtazalieva Aimee og Therese er på U15 

talentlaget. Her fra U15/19 ranking i 

Haugerudhallen i september. 

Haugeruddominans under U13 ranking i Kristiasand i 

september. Vi gjorde nesten rent bord med  Sofie, 

Delia, Victoria, Theodor, Thomas og Mathias (foran) 
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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 2015-16 

deltok vi med 9 lag (ned fra 11 lag i 

forrige sesong) og vi var representert i 

alle divisjoner, elite, 1 divisjon, 2 

divisjon, fire lag i Oslofjordserien, et i 

U15 og et i U13.  2 divisjonslaget 

bestod kun av U19 spillere.  

 

Klubben endte på kvalifiseringsplass 

for neste års eliteserie. Kvalifiseringen 

ble spilt i Haugerudhallen i slutten av 

april og dessverre klarte vi ikke å 

beholde plassen i eliteserien etter tap 

mot både Frogner og Bergen.  

 

For lagene i de andre divisjonene var resultatene litt blandet, litt over og under midten. Best var 

Haugerud 7 i Oslofjordserien med en 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 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 en meget god andreplass. 

I U13 ble Kristiansand noe for 

sterke og vant relativt klart. I U15 

derimot stod kampen og vippet 

lenge og ble avgjort med telling av 

baller til slutt etter at begge lag  

hadde vunnet 4 kamper. Dette er 

veldig imponerende spesielt tatt i 

betraktning at begge lagene 

hovedsakelig hadde med seg første 

årsspillere. Målet er et vi skal klare 

å vinne begge klasser i landsfinalen 

i 2017. 

 

I sesongen 2016-17 spiller vi med 8 

lag i seriespillet, altså en reduksjon på 

ett lag. Men vi er fortsatt representert 

i alle divisjoner og alderklasser bortsett fra eliteserie. Høsten har brakt mange fine resultater hvor  

Haugerud ved årslutt ligger på toppen i 1. divisjon, U13 og U15 serien. Mao, vi er på god vei mot 

landsfinalen for ungdommer og kvalifisering til eliteserien.  

 

En flott gjeng foran Kragerø Sportell, klare for landsfinalen 

U13 laget høsten 2016 i Oppsal Arena, fv Leonard, Aleksandrs, 

Emilie, Mari, Sofie og Theodor 
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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. For Haugerud er det 

også viktig at flest mulig medlemmer, unge som gamle, er med på aktivitet som teller inn til 

hallfordelingen.  

 

Trening og instruksjon  
 

For sesongen 2016/17 fikk vi tildelt noen timer mindre treningstid enn året før grunnet lavere 

aktivitetstall. Det gjorde at vi mistet noen timer fredag kveld. Sesongens treninger har som 

vanlig vært fordelt mellom Haugerudhallen og Oppsal Arena: 

 

Mandag: Haugerud 16.00-22.30 

Tirsdag:  Oppsal  17.00-23.00   

Torsdag: Oppsal 17.00-23.00 

Fredag:  Haugerud 16.00-19:00 

Lørdag:  Haugerud 09.00-11.00   

 

I løpet av sesongen er det jobbet hardt 

med å få flest mulig av medlemmene til 

å delta enten på lagspill eller turnering. 

Det er dokumentert deltakelse her som 

teller inn i grunnlaget for tildeling av 

neste års treningstid.  

 

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 fire 

treningsgrupper i 2016 (G1, G2, G3 og GS). 

For alle gruppene er det organisert trening 

2-3 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 2016 arrangerte vi nok en gang 

«badmintonskole» for nye, unge spillere. 

Totalt ca 40 deltagere, hvorav nesten alle 

har fortsatt på ordinære treninger. 

 

Halltiden er meget godt utnyttet, men det er litt ujevnt mellom dager og tidspunkter. Økningen i 

medlemstallet kan tydelig merkes på de mest populære tidspunkter.  

 

Sondre Flåten Jørgensen har også i 2016 vært klubbens hovedtrener. Sondre har gjort en meget 

god innsats og fortsetter å heve nivået på spillere både på senior og barne/ungdomsnivå. I 2016 

har vi hatt 4 trenere med formell kompetanse i badminton. Sondre Flåten Jørgensen, Lars Eirik 

Nilsen, Sondre Sefland og Elisa Jenssen.  

 

Også i 2016 har det vært sommertrening i Haugerudhallen. Hele sommeren var hallen åpen 2-3 

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

 

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

Gruppestyret takker Sondre Flåten Jørgensen for å ha gitt kubben et sportslig løft som klubbens 

hovedtrener. Vi takker også klubbens andre trenere, foreldrene og foresatte som kommer på 

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

Økonomi 
 

Inntektene i 2016 viste en sterk økning fra 617.000 til 821.000. Samtidig økte utgiftene til 

846.000. Det gjorde at ordinært resultatet gikk fra 48.000 i minus i 2015 til 25.000 i minus nå, et 

litt bedre resultat. Halvårsregnskapet viste nesten kr 190.000 i minus. Noen innstramninger på 

utgiftene samt at størstedelen av inntektene kommer på høsten gjorde at resultatet ble 

tilfredsstillende. 

 

Gruppa fikk overført 58.000 i hallvakt for 2016, bra inntekt sammenlignet med 18.000 i 2015. 

Tallet inneholder en etterbetalt hallvakt fra 2015.  

  

Den viktigste årsaken til økte inntekter og utgifter er større aktivitet generelt sett. Treningsavgift 

økte fra 183.000 til 234.000, økning med 27.9%.  Det har også vært fokus på god kontroll med 

utestående fordringer og med innbetaling av treningsavgift samtidig som gruppa har avtale med 

to sponsorer med i alt kr 25000 i 2016. Vi har også redusert dekning av turneringskontingent for 

barn og ungdom slik at vi maksimalt dekker opp til kr 1.000 pr spiller. Dette reduserer en stor 

utgiftspost i tidligere regnskaper.  

 

I 2016 arrangerte vi Haugerud ranking i mars og september og to store Haugerud cup i mai og 

desember. Disse gav gode inntekter på 153.000 i startkontingent, en kraftig økning med nesten 

80 % sammenlignet med 2015.  Kiosksalget økte fra 36.000 til 77.000, med økning nesten 

100 %. Å arrangere turneringer er derfor helt sentralt for gruppas økonomi. For å kunne 

opprettholde aktiviteten planlegges det også med fire turneringer i sesongen 2016/2017.  

 

De tre største utgiftspostene er lønn til trenere (252.000 inklusive feriepenger og 

arbeidsgiveravgift), dekning av startkontingent for barn og ungdom (80.000) og ballforbruk til 

trening og lagspill (117.000).  Deltakelse i eliteserien kom på hele 32.000. I takt med økt 

aktivitet og økt kvalitet og mengde på treningstilbud så forventes det økning på de tre store 

budsjettpostene i 2017. Derfor er det behov for å intensivere innsatsen for å skaffe større 

inntekter samtidig som utgiftene må ettergås nøye. Et eksempel på kraftig økning er 

premiekostnaden til egne arrangementer som gikk fra 8.000 i  2015 til 54000 i 2016, en endring 

på 540%. Deler av dette skyldes at vi for første gang arrangerte senior eliteranking hvor 

pengepremier er obligatorisk. Bare her var premieutgiftene på ca 22.000.  

 

Gruppa betalte 34.000 i arbeidsgiveravgift i 2016. Det er synd at et idrettslag som drives på 

frivillig basis ikke kan slippe slike betydelige ekstrautgifter.  

 

Økonomien i gruppa er god med en egenkapital på kr 393.000.  

 

Som gruppe i Haugerud IF får vi tildelt offentlige midler bl.a. til virksomhet for barn og 

ungdom. Disse utgjør til sammen 52.000. Det er også til barn og ungdom hoveddelen av 

utgiftene går både til trening og turneringsdeltagelse. Gruppa får også sin andel av 

”grasrotmidlene” gjennom Norsk Tipping. Det utgjorde kr 38.000 i 2016 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.   
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Inntil 2015 førte gruppa sine løpende regnskaper selv og overleverte regnskapet ved årsslutt til 

hovedkasserer i Haugerud IF. I 2015 ble det avtalt at regnskapet skulle føres gjennom en 

fellestjeneste i Haugerud IF. Dette fungerte ikke så godt som ønskelig og gruppa valgte derfor  

igjen å gjøre den løpende føringen selv i 2016 med jevnlig rapportering til hovedkasserer i 

Haugerud IF. For første gang avleverte også gruppa et ferdig halvårsregnskap.  

 

Oppsummering 
 

2016 har vært et godt år for badmintongruppa med stor aktivitet og økt medlemstall. Etter 

ansettelse av ny hovedtrener i 2014 arbeides det løpende med å forbedre treningstilbudet.Det 

betyr flere timer med organisert trening og og mer kvalitet på treningene. Dette 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.  

 

I 2016 arrangerte klubben fire større turneringer. Det er en mer enn i 2015 og er gjort for å skaffe 

gruppa mer inntekter. For å illustrere den store aktivitetsøkningen i den senere tid så har f.eks. 

årlig inntekt fra 2014 til 2016 økt fra 472.000 til 821.000 mens utgiftene har økt fra 458.000 til 

860.000. Det betyr også at vi ikke er helt i balanse når det gjelder inntekter og utgifter og at dette 

blir et viktig arbeidsområde for det neste styret.  

 

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! 

 

 

Gruppestyret  

Haugerud IF - Badminton 


