
Essensen:
• Klubbutvikling

• Finne seg sjøl

• Forstå nærmiljøet

• Utvidet perspektiv på «oppdraget»

• Samarbeid på alle plan

• Mål, plan og improvisasjon 

Dag Endal, Haugerud IF:

«Klubbkultur som 

skaper idrettsglede for alle»





Hvem er vi?

• 8.500 innbyggere

• Høy trivsel

• Lite konflikter og trøbbel

• Grønt og åpent

• Fattig på møteplasser

• Gode borettslag og bomiljøer

• Multikulturelt miljø (62%)

• Skjulte problemer

Fra 2021-planen for 

Områdeløft Trosterud / Haugerud



Hvem er vi?

• 8.500 innbyggere

• Høy trivsel

• Lite konflikter og trøbbel

• Grønt og åpent

• Fattig på møteplasser

• Gode borettslag og bomiljøer

• Multikulturelt miljø (62%)

• Skjulte problemer

Fra 2021-planen for 

Områdeløft Trosterud Haugerud
Lav inntekt

Mange med nedsatt funksjonsevne

Lavt utdanningsnivå

Mye trangboddhet

Lav andel sysselsatte

Mange barn i lavinntektshusholdninger



Hvordan oppleves det?

• Høy trivsel

• Lite konflikter og trøbbel

• Grønt og åpent

• Gode borettslag og bomiljøer

• Multikulturelt miljø (62%)

• Men fattig på møteplasser

• Skjulte problemer





En utviklingsprosess 
sammen med OIK

Framtidsverksteder i 2015



Framtidsverksteder i 2015

Kjent metode som ga 
positive bi-effekter



Mer enn  et idrettslag

EN NABOLAGSKLUBB





EN NABOLAGSKLUBB

Et stort og godt drevet idrettslag 
…som tilbyr mange aktiviteter 
…til mange målgrupper 
…til en rimelig penge 

– og som har en sentral posisjon i sitt nærmiljø
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Svak frivillighetskultur

Språk- og kulturutfordringer



Vekst og utvikling i 
Haugerud IF
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Det er lov å ha flaks…



Planprogram som gir nytt nærmiljø

Områdeløft for sosial og fysisk utvikling

Bydel Alna!

Det er lov å ha flaks…



BREDDE 

i aktivitet 
og 

samarbeid



Samarbeid













Et stort og godt drevet idrettslag som tilbyr mange 
aktiviteter til mange målgrupper til en rimelig penge 
– og som har en sentral posisjon i sitt nærmiljø.

En 
nabolagsklubb

• Unge ledere-kurs

• Jobber for ungdom

• Unge trenere

• Unge stemmer

• Ungdomsråd

SATSING 
PÅ 
UNGDOM 





Utviklingsplan 2020 – 2025

• Mål

• Satsingsområder

• Årsplaner

• Tilfeldigheter, improvisasjon og kreativitet











Essensen:
• Klubbutvikling

• Finne seg sjøl

• Forstå nærmiljøet

• Utvidet perspektiv på «oppdraget»

• Samarbeid på alle plan

• Mål, plan og improvisasjon 

Dag Endal, Haugerud IF:

«Klubbkultur som 

skaper idrettsglede for alle»




