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Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 2016-2020
Utviklet gjennom tre framtidsverksteder høsten 2015 i samarbeid
med Oslo Idrettskrets.
Temaer som er notert under prosessen,
men som ikke er innarbeidet i 2016-versjonen av planen:
* Noe for å utvikle topputøvere
* Hva gjør vi for å utvikle trenere og aktivitetsledere mer systematisk?
* Skaffe økonomi til å drive bedre trener- og lederutvikling
* Felles framstøt for alle gruppene overfor skoleelevene hver høst?
* Samspill innebandy/fotball; sommer/vinter
* Samarbeid med Aktivitetsskolen?
Innsatsområde
Aktivitetstilbud

Delmål
Utvide spekteret
av aktiviteter og
grupper i
klubben.
Status grupper:
 Håndball
 Fotball
 Innebandy
 Trim
 Tennis
 Badminton
 Orientering
 Cricket

Tiltak

Ansvar

Frist

Informere og følge
opp barn som snart
er for gamle for
barnetrimmen
Kortvarige tiltak der
deltakerne blir
registrert som
medlemmer:
* Cricketskole
* Badmintonskole
* Fotballskole
* Tennisskole (?)
* Innebandy (?)
* Håndballskole (?)

Trimgruppa & de
øvrige gruppene som
medspillere

Våren 2016

Gruppene

Sommer/høst
2016

Ressurser

Status
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Verving av
medlemmer

Sjakk
Capoeira
Dans
(Volleyball)

Øke
medlemstallet til
1.200 ved
utgangen av
2020
Status 01.12.2015:
745

Årlig skirenn
Tilbud om all-idrett
for 9-12 år
Trening på tvers;
elite
Trening på tvers;
bredde
Bygge opp et bredt
dansetilbud
Gå-grupper og
andre lavterskeltilbud for seniorer
på dagtid.
Gå/joggegruppe(r)
på kveldstid
”Aktiv på dagtid”
Åpne klubbhuset på
dagtid
Verving i de
etablerte gruppene
Verving ved å starte
nye (lavthengende)
aktiviteter
Verving til
barnetrimmen (fylle
alle partier)
Systematisk verving
av støttemedlemmer
(inkl. trenere,
foreldre osv)
Registrere
medlemmer i alle

Thomas
Sondre Jørgensen
Martin Keul
Sondre Jørgensen

Vinter 2016

Martin Keul
???

Pågående >
2020
2017?

Martin Keul &
medhjelpere

Vår 2016
2017?

Gruppene

Hele perioden

Se delmål om bredde i
aktivitetstilbud

Fra sommer
2016

Trimgruppa

Hvert halvår

AU/vervegruppe?
Gruppe/lagledere

Hele perioden

Gruppene/prosjektene Hele perioden

Søke penger
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Idrettsanleggene

Frivillighet

Høyere standard
på anleggene vi
har og åpning av
nye arenaer i
idrettsparken

Skaffe, lære opp
og følge opp
flere frivillige
medhjelpere

aktiviteter klubben
har
Bygging av
sandvolleybane i
idrettsparken
Rehabilitering av
fotballbanen
Gjenbruk av
kunstgress på Lille
Wembley og
Trosterudløkka
Bygge en
”møteplass” i
tilknytning til
Haugerudhallen og
drifte denne
sammen med
Bydelen og
fritidsklubben
Flere treningstimer i
egen hall
Oppussing siste del
av klubbhuset
Ha deltakere på
Alnaskolen hvert år
og gi disse frivillige
oppgaver i klubben.
Prosjektansatt som
«Superfrivillig»
Prøve ut metoder
for økt frivillighet i
lag og grupper

Arbeidsutvalget

Høst 2016

Søkt Sparebankstiftelsen DNB

Bymiljøetaten og
Fotballgruppa
Fotballgruppa

Sommer 2016

Betales av Oslo
kommune
Klarer vi å skaffe
ressurser?

Bydel Alna,
Undervsningsbygg og
Haugerud IF

Arbeidsutvalget

Egen
finansieringspakke
i samarbeid med
Bydelen

Februar 2016

Dag/Martin i 2016

Martin Kaul
Martin
Gruppelederne

Fase 1: Januarjuni 2016

Dekkes av
hovedstyret
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PR og
samfunnskontakt

Lokalsamfunnet

Flere i
lokalsamfunnet
skal kjenne til
klubben og
tilbudene våre

HIF skal gjøre
Haugerud/

Samarbeid med
seniorsenteret
Lage lister over
oppgaver og drive
«arbeidsformidling»
Møte med NAV
Aktivere tidl. medl.
og ledere: Seniorlag
Kurs i PR med
Facebook
Opprette PR-gruppe
Bruke små videoer
for å fortelle
historier om
klubben > Face
Videokonkurranse +
kurs
Konkurranse: Beste
vinterbilde fra
Haugerud/Trost.
Face/tagges
Fire utgaver årlig av
HIF-Nytt

Mai-Britt

Nå

Martin
Gruppelederne

Fase 1: Slutt 1.
juni 2016

Thomas/Martin

Februar 2016
Høsten 2016

Profilklær HIF;
vanlig brukstøy
Kontaktperson til
Akers Avis
Opplæring/tips til
gruppene
Gjennomføre årlige
aktivitetsdager

Nike/Torshov og
Hovedstyret
Hovedstyret

Hovedstyret
Ansvarlige i hver
gruppe
Ove-Kenneth

Høst 2016

Ove-Kenneth

15. desember –
februar 2016

Redaksjonsgruppe
Dag

Kvartalsvis

Hovedstyret og
gruppene

Hvert år
2016: 27-28.08

100.000
Mangler pengene
for øyeblikket
Selges til
medlemmene
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Trosterud til et
bedre og mer
levende
lokalsamfunn

Økonomi

sammen med andre
organisasjoner i
nærmiljøet
Delta i Områdeløftet og gjennomføre tiltak på vårt
felt.
Være en aktiv
deltaker i
Samarbeidsrådet
Trosterud/
Haugerud
Skaffe større
Verve flere som gir
inntekter til
Grasrotandelen sin
utvikling av
til HIF
aktivitetstilbudet * Narvesen/kort
vårt
* Digitalt
Skaffe sponsorer til
klubben
(Bedrifter i
området)
Skrive søknader om
prosjektmidler

Hovedstyret

2016-2020

Hovedstyret/Dag

2016-2020

Thomas

Sponsorgruppe?

