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Årsmøtesak 5/2017: Utviklingsplan 2016 - 2020
På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt en utviklingsplan for perioden 2016-2020 med et ambisiøst overordnet mål og sju satsingsområder.
Hovedstyret og gruppene arbeidet med oppfølging av planen gjennom hele 2016, noe som bl.a. resulterte i en pen økning i aktivitetsnivå
og medlemstall.
Den 5. januar ble det gjennomført et nytt klubbverksted der alle grupper og prosjekter var representert. Her jobbet hver gruppe med
hvordan de ville bidra til å nå de felles målene som utviklingsplanen inneholder. Siden ble gruppenes bidrag behandlet i gruppestyrene.
Dokumentet som hovedstyret legger fram for årsmøtet, er en sammenstilling av alle innspillene fra gruppene. Noen grupper vil satse på
mange tiltak, andre har valgt noe få prioriterte oppgaver. Selv om dokumentet har blitt meget omfattende, vurderer hovedstyret det slik at
det er en realistisk plan for 2017. Gruppene har tatt utgangspunkt i en realistisk oppfatning av egen status og hvilke ressurser man har.
Det er lagt inn ett ny satsingsområde i planen, sammenlignet med det dokumentet som ble vedtatt på årsmøtet i 2016: Klubbens 50årsjubileum i 2020.
Nestleder ThomasDahl vil presentere hovedlinjene i planen for årsmøtet før det åpnes for spørsmål og synspunkter. Styret legger ikke opp
til at årsmøtet skal diskutere enkeltpunkter i gruppenes planer.
Forslag til vedtak:
Styrets forslag til utviklingsplan for 2017 tatt til etterretning.
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Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 2016-2020
Versjon – forslag til hovedstyret 16. februar 2017
Overordnet mål for femårsperioden:
Gjennom økt engasjement hos innbyggerne på Haugerud/Trosterud vil vi videreutvikle idrettsanleggene, tilby flere aktiviteter og
øke medlemstallet til 1.200 innen 2020.
Innsatsområde
Aktivitetstilbud

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

Tiltak 2017

Ansvar

Pilotprosjekt med Allidrett for 9-12 år

Prosjektleder
Gruppene

Aktivitetstilbud for
innvandrerkvinner

Samarbeid med
Bydelsmødrene

Aktivitetstilbud for
jenter med
minoritetsbakgrunn

Samarbeid med Stolte
Jenter og
Bydelsmødrene

Frist

Ressurser
Penger fra Spbstiftelsen DNB
2017

Status
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Cricket
Sjakk
Capoeira
Dans

Oppstart av
sykkelaktivitet med
sikte på å danne egen
sykkelgruppe i HIF

Jon-Terje Bekken

Søke Frivillighetsmidler i BAL

Ferieåpen hall i alle
skoleferier i 2017
Styrke driften av
Åpen hall
Spredning av
klubbens verdigrunnlag internt
Starte sjakktilbud for
voksne
Skaffe aktivitetsleder
eller instruktør via
Tennisforbundet
Gjøre barnedans (610 år) til fast tilbud på
Haugerud.
Mulig utvidelse.
Dansetilbud for
ungdom på Haugerud
Zumba og Bollywood
for damer.
Mulig utvidelse.
Skaffe mer treningstid
i H-hallen

Martin Keul
Unge ledere
Mai-Britt
Unge ledere
Hovedstyret
Alle gruppene

Midler fra BAL og
Spbstiftelsen DNB
Midler fra OIK

Sjakkgruppa

Sjakkgruppa

Tennisgruppa

Tennisgruppa

Mai-Britt/Amra

Samarbeidsavtalen

Samarbeid med
Trosterudklubben
Laila organisator og
instruktør

Trosterudklubben
søker midler
Samarbeidsavtalen

To yngres-lag
innebandy meldes på
til 2017/2018
Kontrakter med

Innebandy
Fred
AU støtter opp
Innebandy
Kevin

Mai 2017.
Under
arbeid
Juni 2017

Innebandy

Mai 2017

4
spillere og trener i
Innebandy
Håndballskole fra
høsten 2017
Gjøre volleyballtilbudet mer
profesjonelt
Opprette flere
barnelag i cricket

Badminton:
I dag har gruppa
organisert
trening for
senior,
badmintonskole
samt 3 partier
for ungdom. I
tillegg noe
styrketrening.
Ønsker å
forbedre dette
tilbudet
ytterligere. Dette
vil ha positiv
virkning for
rekruttering og
for å beholde
medlemmer.
Delmål Fotball:

Håndball Eva

1. sept

AU
Volley-kontaktene

Høsten 2017

Cricket/Naeem

April 2017

Opprette nytt herrelag
(CityB)
Vurdere løpende
tilbudet til
satsingsgruppa
Tilby parti med
teknisk trening for
mosjonister og
nybegynnere voksne
Foreldrekurs
badminton spesielt
for foresatte til
nybegynnere
Internt trenerkurs for
aktuelle ungdommer.
Nødvendig med flere
trenere for å vokse.
Samarbeid tennis og
capoeira?
Basistrening i regi
HIF?

Cricket/Rasab

April 2017

Sportslig utvalg /
hovedtrener

Løpende

Sportslig utvalg / Lars
Eirik

30/1

Sportslig utvalg /
hovedtrener

15/2

Hovedtrener

15/2

Lars Eirik

1/3

Ett nytt jentelag

Anita/Geir

Våren

Mirjam

Bedre treninsgtid:
2 t for U10-U13
2t for U14-U17
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Verving av
medlemmer

Økt aktivitet for
jenter

(2004?)
Nytt 2011-lag
Fotballskole for
jenter, 3.-5. klasse og
6.-7. klasse,
høstferien 17

Øke
medlemstallet til
1.200 ved
utgangen av
2020

Verving gjennom
oppstart av nye
aktiviteter
Systematisk verving
av støttemedlemmer
(inkl. trenere, foreldre
osv)
Sørge for å registrere
medlemmer i alle
aktiviteter klubben
har
Sjakk-foreldre og
voksne spillere inn
som medlemmer
Sjakk-stunts på
Lindeberg,
Skjønnhaug, Lutvann
og Haugerud skoler
Åpen dag på
tennisbanene
Tilby gratis prøvetimer i tennis
Vervekampanje til
capoeira

01.12.2015: 745
31.12.2016: 885

Dag
Espen søker
frivillighetsmidler

September
20. mars

Hele
perioden
Alle gruppestyrene

Hele
perioden

Gruppene/prosjektene Hele
perioden
Sjakkgruppa

Tennisgruppa

Gratis

Tennisgruppa

Gratis

Ove/Marit

Gratis
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Badminton:
• Stabilt 200
medlemmer
• 50%
aldersbestemt
• 2/3 «aktive»
seniorer
• 1/3 mosjonister
• 120 av 200 skal
oppnå 4
aktiviteter pr
sesong

Ranselpost om
capoeira
Besøke barnetrimmen
Opptre med
oppvisning på lokale
arrangementer
Verve cricketmedlemmer gjennom
nye aktivitetstilbud
Benytte ranselpost
aktivt til skoler i vårt
område ( i år f.eks.
2500 til 10 skoler)
Delta på fellesarrangementer i regi
av HIF og andre (i år
gatefest og
ungdomsarr i
Ekeberghallen)
Videreutvikle
kontakter ved
skoler/FAU i vårt
område
Fortsette å satse på
badmintonskolen,
høste av årets gode
erfaringer
Forbedre websidene
slik at det er lett å
finne frem relevant
info for nye og
potentsielt nye
medlemmer.

Ove/Marit

15.02

Ove/Marit
Ove/Marit

01.05
01.07

Naeem, Rasab, Qaiser

Hele året

Styret / Torstein

Hver høst

Øystein

Usikkert. Trolig bør i
HIF regi
Torstein +
trenerteamet

Medio juni

Ragnhild

1 februar
Kontinuerlig
forbedring

Gratis
Gratis
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Fotballens mål
2017:
100 nye medl.
Status
01.01.2016:
253
Status
01.01.2017:
314

Sportslige mål
Badminton

Utdrag av nære
mål
• Ha blant Norges
beste spillere i
alle klasser fra
U13 til senior.
• Minst en spiller i
topp 5. Både
herre og dame.
• Minst 5 blandt
topp 30
• Minst en spiller i
respektive
landslag
• Alltid ha U13 og
U15 lag i

Forbedre ny åpen FB
siden
Alle trenere og ledere
bes om å melde seg
inn (30)
A-lag + G1999 +
G2002 (50)
Nytt 2011-lag (15)
Nytt jentelag (10)
Enda tydeligere
visuell profil på
spillere og trenere
(Nike/HIF-utstyr)
Tilby organisert
trening av god
kvalitet 4-5 ganger i
uken for de som
satser
Skape tilstrekkelig
foreldre-engasjement
rundt de ulike
årsklasser. Dette er
helt nødvendig for å
holde på spillerne
utover U15.
Skape store nok
U13/U15 grupper slik
at det blir lettere for
spillerne å fortsette.
Arrangere turer /

Styret

Februar

Styret

Februar

Dag

September

Toril/Dag

Hovedtrener /
sportslig utvalg

Løpende
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Idrettsanleggene

landsfinalen
• Stabilt antall lag i
seriespillet
mellom 8 og 11.
Skal som
minimum ha lag i
alle serier.
Rykke opp i
eliteserien.

sosiale opplegg for å
styrke gruppene
Aktivt
rekrutteringsarbeide
hver høst for å få inn
nye grupper med
spillere.

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

Bygging av
sandvolleybane i
idrettsparken
Bygge en ”møteplass”
i tilknytning til
Haugerudhallen og
drifte denne sammen
med Bydelen og
fritidsklubben
Flere treningstimer i
egen hall
Nytt samfunnshus og
flerbrukshall på
Haugerud

Badminton:
Bidra til høyere
standard på

Bedre vedlikehold og
utstyr på
tennisbanene
Støtte aktivt HIFs
arbeide med bedring
av og vedlikehold av

Styret ved start av
hvert år

1/6

Arbeidsutvalget

2018?

Bydel Alna,
Undervsningsbygg og
Haugerud IF

Ubestemt,
avhengig av
planer for
nye hall

Arbeidsutvalget,
innebandy, håndball
og badminton
Arbeidsutvalget

Hele 2017

Tennisgruppa
Leder

Søkt Sparebankstiftelsen DNB,
avslag
Egen
finansieringspakke
i samarbeid med
Bydelen

Vi er i
prosess,
lovende
signaler
Tennisgruppa

Ved behov

På vent
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badmintonfasilitetene

Fotballens mål
2017:
Utvide
kapasiteten på
treningsbaner
Sluttføre
oppgradering av
Haugerudbanen

fasilitetene i
Haugerudhallen når
det gjelder
badminton.
Spille inn
badmintonorienterte
krav til ny hall og gi
faglige råd i en mer
detaljert
planleggings-prosess
(her har vi god hjelp i
NBFs anleggsutvalg)
Sette i stand to
treningsbaner ved
Haukåsen skole, og
overta driftsansvar for
disse banene; avtale
med BAL om drift
Starte prosessen mot
en 5er-bane på
asfalten.
Skaffe og drifte kiosk
ved Haugerudbanen
Bygge om Bua
Male Bua og tribunen
Profilering med skilt
på banen
Mobile toaletter i
seriesesongen
Vester og jakker til
frivillige

Leder

Bernt/Geir

Usikkert, avvente
Anita
Bernt/Geir
Bernt/Geir + dugnad
Dag
Bernt
Bernt/Toril

Ved behov
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Frivillighet

Cricket mål 2017:
Jobbe med HIF,
kommunen,
staten og Oslo
Idrettskrets for å
godkjenne
Norges første
innendørs
cricket
treningshall
basert etter
internasjonale
retningslinjer.

Egen innendørshall i
arenaer som bygges på
Haugerud. Hvis målet
oppnås, trenger vi ikke
utendørs treningsnett.
Hallen skal brukes av
skoler i skoletiden.
Etter skoletid skal
hallen være forbeholdt
til Haugerud cricketgruppe.

HIF, Oslo Idrettskrets,
Oslo kommune,
staten, osv.

Skaffe, lære opp
og følge opp flere
frivillige
medhjelpere

Kursopplegg for unge
ledere fra nærmiljøet

Prosjektleder?

Ha deltakere på
Alnaskolen hvert år
og gi disse frivillige
oppgaver i klubben?
Samarbeid med
Bydelsmødrene
Lage lister over
oppgaver og drive
«arbeidsformidling»
Samarbeid med NAV
Alna
Tettere oppfølging av
foreldre til nye
spillere på

Usikkert

Naeem og Rasab:
Begge har ansvar for å
delta på møter under
plan og bygging etc.
Begge skal hjelpe med
bestilling av
treningsmaterialet.

Badminton

2020

Oslo kommune,
staten og Oslo
Idrettskrets skal
dekke kostnader
for å bygge hallen
og innendørs
treningsmaterialet
f.eks. treningsnett,
trenings maskiner
osv.

Frivillighetsmidler
fra BAL?
Samarb.avtalen?
Ledere fra OIK
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Fotballens mål
2017:
Flere ledersamlinger enn
tidligere år

PR og
Flere i
samfunnskontakt lokalsamfunnet
skal kjenne til

badmintonskolen for
å rekruttere de til
styre/utvalg- og
dugnadsarbeid
Foreldrekurs for å
lære grunnleggende
badminton
Vurdere tiltak for å
rekruttere voksne
spillere
(aktive/mosjonister)
til oppgaver i gruppa.
Skaffe deltakere til
kretsen trenerkurs
Deltakere på
rekruttdommer-kurs i
kretsen
Tre trenerforum i
2017.
Aktivitetslederkurs
for tenåringer
(felleskurs i klubben)
Skriftlige avtaler med
alle trenere og
lagledere
Politiattester på plass
for alle
Kurs i PR med
Facebook
Opprette PR-gruppe

Badminton
Badminton

Ingve
Dag
Ingve
Dag/klubben
Styret
Anita/Eva B

Hovedstyret

12
klubben og
tilbudene våre

Bruke små videoer for
å fortelle historier om
klubben > Face
Minst én utgave årlig
av HIF-Nytt

Ansvarlige i hver
gruppe

Profilklær HIF; lage
vanlig brukstøy til
salg
Kontaktperson til
Akers Avis
Opplæring/tips til
gruppene
«Levende bilder fra
HIFen»
Skilting av anleggene
* tennisbaner
* fotballbanen
* hallen
Fullføre oppdatering
av hjemmesidene
Lage små
videosnutter om
capoeira for bruk på
sosiale media
Videreføre godt
samarbeid med
sportsredaksjonen i
Akers avis
Forbedre websiden
slik at det blir enda
enklere å finne frem
til relevant info for

Nike/Torshov og
Hovedstyret

Redaksjonsgruppe
Dag

Samarbeidsavtalen
eller
sponsormidler
Selges til
medlemmene

Hovedstyret

Prosjektansatt
videofotograf

Samarbeidsavtalen
med BAL

Tennisgruppa
Fotballgruppa
Knut/AU
Alle gruppene

Tennisgruppa
Fotballgruppa
Driftskontoen
Gruppene, gratis

Ove

Fortløpende
fra 01.03.

Badminton

Badminton
Ragnhild

½

13
potensielle
medlemmer
Etablere åpen
Facebook side (ble
gjort høsten 2016) for
å øke synligheten.
Annonsere alle
turneringer i «Hva
skjer på
Haugerud/Trosterud»
og vurdere om flere
aktiviteter skal legges
ut der.
Vervetiltak som
ranselpost til alle
skoler i områder.
Lokalsamfunnet

HIF skal gjøre
Haugerud/
Trosterud til et
bedre og mer
levende
lokalsamfunn

Samarbeidsavtale
med Bydel Alna
videreføres som
strategisk
partnerskap
Gjennomføre årlige
aktivitetsdager
sammen med andre
organisasjoner i
nærmiljøet
Delta aktivt i
Områdeløftet og
gjennomføre tiltak på
vårt felt.
Være en aktiv

Badminton
Victoria/ Stine
Stine redaktør

Løpende

Badminton
Turneringsleder /
Oppmann

Løpende

Badminton
Styret

Hver høst

Hovedstyret og
gruppene
Samarbeidsrådet TH

3. sept 2017

Hovedstyret/Dag

2016-2020

Hovedstyret/Dag

2016-2020

14
deltaker i
Samarbeidsrådet
Trosterud/
Haugerud
Økonomi og
administrasjon

Skaffe større
inntekter til
aktiviteten og
styrke den
administrative
kapasiteten

Verve flere som gir
Grasrotandelen sin til
HIF
* Narvesen/kort
* Digitalt
Skaffe sponsorer til
klubben. (Bedrifter i
området)
Søke om
prosjektmidler
Skaffe en betalt
medarbeider gjennom
prosjektvirksomhet,
søknader og
sponsorer.
Gode sportslige
resultater, god
dekning i Akers avis
og arrangementer
med høyt sportslig
nivå kan bidra til å
gjøre sponsorer
interessert.
«Gjennomopplive»
økonomisk utvalg i
gruppa med personer
som kan skrive

Thomas

Sponsorgruppe?

Badminton
Leder

Løpende

Badminton
Styret

¼

15
prosjektsøknader,
støtte HIFs arbeid og
søke etter sponsorer
gjennom medlemmer
som har kontakter.
Arrangere flere
turneringer som gir
inntekter. I år har vi
økt til 4 turneringer i
sesongen. Det er
trolig nær max.
50-års-jubileum i
2020

Storstilt
markering av at
Haugerud IF har
drevet lokalt
kulturarbeid i 50
år

Oppnevne
forberedende
jubileumskomité
Samle inn materiale
om klubbens historie
(trykksaker,
intervjuer etc)

Badminton
Styret ved planlegging
hvert år.

Løpende

Hovedstyret

2018

Prosjektleder?

