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OIF har i løpet av ca. tre år gjennomført to større prosjekter i Idrettsparken, frii-
drettsanlegg og 2 kunstgressbaner. Med spillemidler og momskompensasjon, er 
begge anleggene fullfi nansiert og gjeldfrie. Det skal mange i og utenfor organisa-
sjonen ha sin del av æren for. 

Vi står nå foran et tredje og enda større prosjekt; fl erbrukshus på Nedre Rømme i 
samarbeid med Røde Kors og Orkdal Janitsjar. Dette blir nok en stor utfordring for 
OIF, men prosjektet har blitt presentert for noen av våre samarbeidspartnere, og 
blitt godt mottatt. Det er generelt god respons på samhandling. Dette vil komplet-
tere Idrettsparken med bl.a. nytt og sårt tiltrengt dusj – og garderobebygg.

Når dette er ferdigstilt, vil OIF i løpet av få år ha investert ca. NOK 45 mill. i Idretts-
parken. Dette genererer en fantastisk aktivitet og folkeliv i parken, som gir et 
meget godt bidrag til folkehelse. OIF har også vært en god arena og tilrettelegger 
for integrering, og det blir enda viktigere med de utfordringene vi nå står overfor.

Så får vi håpe på en normal vinter, slik at skiavdelinga kan få aktivitet og skileik I 
Ulvåsmarka, og igjen kan arrangere Johan Evjens Minnerenn på Nyåret.

Da ønsker jeg alle i OIF og andre som bidrar til 
frivilligheten en riktig god jul og et godt nyttår!

Geir S. Knutzen
Leder i Orkanger Idrettsforening
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Bli OIF-er!
Den enkleste måten å bli OIF-medlem på, er å registrere deg på foreningas 
hjemmeside www.orkanger-if.no 

På hovedsidens høyreside, øverst, er klikkemuligheten «Bli medlem» der du får 
muligheten til å registrere deg. Det er viktig at du gir alle opplysninger vi ber om. 
For aktive utøvere, haker dere også ut hvilke avdelinger dere ønsker å være 
med i     .

Medlemskontingenten i OIF er 100 kroner for barn og 200 kroner for voksne. 
I tillegg kommer treningsavgift for de fl este aktivitetene. Denne varierer for de 
ulike avdelingene. Informasjon om dette fås ved å kontakte OIF.

Innbetaling skjer etter tilsendt giro enten på epost dersom du har registrert deg 
for det, eller via vanlig brev.

Ønsker du å bli med som trener, lagleder eller tillitsvalgt, meld deg inn som 
medlem og ta kontakt med styret@orkanger-if.no !

Velkommen som OIFer!

Lederen har ordet

Nytt storprosjekt i OIF-regi
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Ski

40 deltakere på skitrening
Siden oktober har skiavdelingen hatt 
skitrening inne i Sondrehallen, til sam-
men 40 barn har deltatt på treningene. 
Nytt av året er at vi har utvidet trenings-
tilbudet til også å ha et tilbud for elever 
fra 5.-7. klassetrinn, som også har litt 
utetrening (Elghufs opp Espabakkan).

Skitrening oppi Ulvåsen starter etter jul 
med 1-2 treninger pr uke. Etter skitre-
ning i Ulvåsen vil utøvere og foreldre 
samles i Ulvåshytta hvor de tilbys frukt 
og et sunt og rimelig kveldsmåltid etter 
trening.

Planlagte aktiviteter for barn/utøvere i 
sesongen er bl.a.:
Arrangere fi re skirenn i regi Telenorka-
rusellen, ST-karusellen, Lørdagsrenn, 
Smørekurs og byttekveld av skiutstyr.

Vårt store skiarrangement neste år vil 
være Johan Evjens Minnerenn som er 
terminfestet til søndag 14. februar 2016 
hvor vi håper på stor deltakelse fra utø-
vere og publikum. Et tradisjonsrikt ski-
renn som også samler mange ildsjeler i 
arrangørstaben.

Anlegg og løypetrase:
Vår nye tidtakerbu er ferdigstilt og 
sammen med nytt og utvidet stadionlys 
ser vi frem til en snørik vinter i fl ombe-
lysning oppi Ulvåsen.

Både markaløypa og lysløypetrase har 
vært grundig ryddet og preppet i løpet 
av høsten, en stor takk til alle som del-
tok i arbeidet.

Etter jul vil skiavdelingen starte innsalg 
av Stolpesalg for to nye sesonger, en 
kjærkommen inntekt til avdelingen hvor 
private og bedrifter får mulighet til å 
kjøpe seg en lysstolpe hvor de får sitt 
navn eller bilde på egen stolpe.

Ellers vil vi minne om at vår fl otte ski-
bekledning kan kjøpes av alle som vil 
ha gode treningsklær til vinteren – ta 
kontakt med Sissel Krangsås så hjelper 
hun deg med utvalg og størrelser og 
bestilling. Klærne vil være tilgjengelig 
for salg oppi Ulvåsen tirsdagskvelder 
samtidig med treningene.

Bilde:
Fra ei trening i Sondrehallen med tre-
nere og utøvere. Trenere er Knut Wan-
gen, Tommy Hofset, Anders Solstad og 
Sissel Pedersli.
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Nå nærmer julehøytiden seg, og vi som din lokale Volvo forhandler setter 

stor pris på våre gode kunder!

Vi er inne i en spennende tid for Volvo. I 2015 ble nye XC90 lansert og  

kåret til årets bil. For oss så har dette vært et eventyr å få være en del av.

I løpet av de neste årene vil vi få se mange nye biler fra Volvo. Hele 14  

nye modeller vil bli lansert i løpet av de neste 4 årene! Ny svensk design,  

innovasjoner og luksus på Volvo sin måte er rett rundt hjørnet. Vi er stolte 

av det vi har i dag og vi gleder oss til det som kommer.

Volvo har som mål å ha de mest fornøyde kundene i bilbransjen i 2016,  

og vi i Nardo Bil vil jobbe hardt for at vi sammen skal nå dette målet!  

Alltid gode opplevelser vil være med oss i hvert kundemøte 

enten det er møte her i bilhallen, på verkstedet, via telefon 

eller gjennom e-post. 
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I morgen vil du 
være glad for at 
du begynte i dag
Vi hjelper deg å komme i sparingsform.
Bestill en personlig sparerådgivningstime 
på tlf.72 46 63 00 - og kom i sparingsform.

Fordi sparing er 
verdens beste idé.
www.orkdalsbanken.no
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Anlegg

Flerbrukshus til 19 millioner
Fjøset med de nedslitte garderobene 
skal omsider bort. Opp av ruinene på 
Nedre Rømme stiger det du ser på 
bildet - et moderne fl erbrukshus med 
et bredt spekter av aktiviteter. Bygget 
skal knytte bånd mellom generasjoner 
og bidra til fellesskap og integrering i 
Orkdal.
 OIF er byggherre og eier. Kostnads-
overslaget på 19,1 mill. kr. representerer 
det største økonomiske løftet i OIFs 115 
år lange historie.
 Samtidig betyr det at OIF har stått 
bak investeringer på utrolige 44 mill. kr. 
i Idrettsparken siden 2012. Med runde 
tall:
 Friidrettsanlegget: 11 mill.
Orkla Maskin Arena og Bankløkka med 
undervarme/pumpeanlegg til OMA: 13, 
5 mill. Oppgradering av Klubbhuset: 
0,5 mill. Flerbrukshus: 19 mill.

Byggestart i 2016
Flerbrukshuset får byggestart i 2016 
og står ferdig i 2017 om alt går etter 
planen. Neste trinn er et ekstraordinært 
årsmøte 12. januar som må ta stilling til 
låneopptak på ca. 5 mill. kr. Dugnads-
innsats og godt arbeid mot sponsorer 
kan redusere lånet.

 Bygget kommer som en direkte 
følge av behovet for nytt dusj- og gar-
derobeanlegg. Den gamle fraukjelleren 
fungerte godt da den ble ombygd midt 
på 50-tallet, men de siste 30 årene har 
anlegget både vært utdatert kvalitets-
messig og altfor lite. OIF har diskutert 
forskjellige løsninger siden 1980. Nå 
løsner det, og ting skjer fort.

Et bygg for korps og Røde Kors
OIF Anlegg har ledet arbeidet med 
prosjektet. Det ble tidlig klart at et nytt 
bygg må romme mye mer enn dusj og 
garderober. OIF har inngått en inten-
sjonsavtale om utleie med Orkdal Janit-
sjar og Orkdal Røde Kors. Korpset vil ut 
av det trange Korphuset, og trenger et 
moderne øvingslokale og lager. Orkdal 
Røde Kors trenger et sambandsrom.
 Planen er skreddersydd disse be-
hovene, blant annet med en takhøyde 
som tilfredsstiller kravene til musikkø-
ving i en 150 kvm stor aktivitetssal. I til-
legg er det satt av plass til kontorer for 
Røde Kors, OIF Fotball og OIFs hoved-
styre. Første etasje vil også inneholde 
kiosk mot gårdstunet og en lobby med 
glassvegg og panoramautsikt mot ho-
vedbanen.

Seks garderober
I sokkelen kommer seks garderober 
med dusjanlegg og dommergardero-
ber. To av garderobene må graves ut i 
forkant av bygget.
 På loftet blir det lagerplass og tek-
nisk rom. Låvebrua skal gjenreises. 
Under den er det gjort  plass til ytterli-
gere to lager.
 Bygget kommer til å egne seg godt 
for utleie også til andre korps, storband 
og Røde Kors. Sambruk vil få ned drifts-
kostnadene og gjøre fl erbrukshuset til 
et mangfoldig møtested som knytter 
sammen aldersgrupper og interesser. 
Kulturskolen er en mulig leietaker av 
aktivitetssalen, som er tilpasset Orkdal 
Janitsjar. Her er det også planen at OIF 
Dans skal få fast tilhold. 

Bygget vil:

 Idrettsparken.

 og bidra til at parken blir et komplett 
 anlegg uten sidestykke i Midt-
 Norge.

 mellom generasjoner og bruker-
 grupper, og bedrer mulighetene for 
 å integrere innvandrere.
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Anlegg

23 bursdager i KlubbhusetIdrettsparken Barnehage
Flerbrukshuset kan bygges på mot 
øst. En mulighet er å koble en fram-
tidigbarnehage til bygningen. Det vil 
gi ytterligere sambruksgevinster, gi 
Idrettsparken enda en dimensjon og 
ikke minst gi barnehagebarna et ide-
elt miljø å boltre seg i, midt i sentrum. 
Trass i kostnadsoverslaget på 19,1 mill. 
kr. foreligger det nå en realistisk plan 
for fi nansiering basert på sponsormid-
ler, egenkapital, spillemidler og moms-
kompensasjon.

Bilder:
Slik blir OIFs nybygg i Idrettsparken – et 
fl erbrukshus/idrettshus som er den 
største investeringen i OIFs historie. 
(Ill: On Arkitekter og Ingeniører).

OIFs Klubbhus setter stadig nye rekor-
der: Ved utgangen av november hadde 
utleien til andre enn OIF passert 
106 000 kroner.

Klubbhuset har blitt stedet for festlige 
samvær i tillegg til idrettslige møter. Her 
feirer folk på Orkanger runde år.
23 bursdager, fem konfi rmasjoner og 
et par barnedåper er blant arrange-
mentene klubbhusansvarlig Tor Arne 
Opphaug bokførte i løpet av årets el-
leve første måneder. Lignende tall har 
Klubbhuset aldri sett, og det meste 
er et resultat av ”extreme makeover” 
og ekstrem dugnadsinnsats i 2013 og 
2014. 

Det er investert ca 500 000 kroner i op-
pussing og utbedringer. Det har publi-
kum lagt merke til. Klubbhuset er stedet 
for alt fra de store anledninger og til  de 
små møter. 
OIFs bygning i hjertet av Idrettsparken 
har blitt et viktig møtested for lokalsam-
funnet. Det gir samtidig verdifulle inn-
tekter i stedet for økonomisk tap for OIF.

I tillegg til ekstern utleie er det notert 
205 interne møter og arrangement. I 
fjor var antallet 138, riktignok. Huset er i 
bruk praktisk talt hele tida.

For sammenligningens skyld: Leieinn-
tektene nådde 32 000 kroner i 2012. 
I 2014 og 2015 var huset delvis stengt 
på grunn av oppussing. I 2015 pas-
serer OIF altså likevel 100 000 med god 
margin.

Omtrent alt er nytt – 
fra kjøkken til toaletter.

Bursdager, barnedåper og andre mer-
kedager gjør Klubbhuset til et viktig 
sted i folks liv.
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Ekstraordinært årsmøte i OIF 

12. januar 2016 kl. 19.00 i Klubbhuset, Idrettsparken   

Sakliste 
1. Bygging av flerbrukshus på Nedre Rømme. 
2. Finansiering av flerbrukshus på Nedre Rømme 
3. Etablering av OIF Skotthyll 
 
Styrets forslag til vedtak finner du her: www.orkanger-if.no 
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Håndball

Orkdalsbanken Mini- 
og 10-årsturnering
”Deltakelsen når 
det gjeder både 
antall lag og spil-
lere er den største 
noen sinne.” 
Lørdag 21.november 2015 arrangerte 
OIF Håndball den tradisjonsrike hånd-
ballturneringa for de aller minste hånd-
ballspillerne. Turneringa har de to siste 
sesongene hatt navnet «Orkdalsbanken 
Mini- og 10-årsturnering».

Dette var den 42. gangen turneringa 
ble arrangert i OIF-regi. 

Hele 57 lag med spillere fra 6 til 10 
år deltok. Deltakelsen når det gjelder 
både antall lag og spillere er den stør-
ste noen sinne. 

Sannsynligvis besøkte rundt 2000 (!) 
personer Orklahallen denne lørdagen. 
Helt utrolig! 

Flere av de samme klubbene kom-
mer igjen år etter år. Turneringa er blitt 
svært populær både for våre naboklub-
ber og klubber i Trondheimsområdet. 

OIF Håndball benyttet alle tre banene i 
«Nye» Orklahallen for å komme i havn 
med gjennomføringa. Dette er helt nød-
vendig da turneringa skal være kom-

primert, med hovedfokus på at alle lag 
skal få så mange kamper som overho-
det mulig - på kortest mulig tid. 

Turneringa ble avsluttet med premieut-
deling for alle spillere. Publikum i Orkla-
hallen laget stor stemning både under 
kampene og i lokalet som ble benyttet 
for premieutdelingen. 
Neste Mini- og 10-årsturnering i Orkla-
hallen arrangeres lørdag 5.mars 2016. 
Før den tid skal OIF Håndball arrangere 
«Orkdalsbanken Julecup» 27.desember 
2015. Denne turneringa arrangeres for 
spillere fra 10 år og opp til senior.

Bilde:
OIF håndballs Mini-gjeng som deltok 
under turneringa 21. november. 
Foto: Hans Kringstad
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Håndball

I skrivende stund har Orkanger K02 
(kvinner 2.divisjon) spilt fem hjemme-
kamper så langt i sesongen 2015/2016. 
Motstandere har vært Strindheim Elite, 
Charlottenlund Elite, Levanger HK, Sver-
resborg og Utleira.

Fasit etter de fem kampene er to seire 
og tre tap, noe som absolutt er god-
kjent for OIFs nyopprykkede lag.

Publikumsoppmøtet på samtlige 
hjemmekamper har vært formidabelt. 
På disse fem hjemmekampene har 
ca.2400 mennesker samlet seg i Orkla-
hallen, dvs rundt 450-500 mennesker 
i gjennomsnitt pr kamp. Ingen annen 
2.divisjonsklubb, verken i Midt-Norge 
eller hele Norge for øvrig, kan sannsyn-
ligvis måle seg med dette oppmøtet!

Publikum har heiet og stått på, og jen-
tene på banen har virkelig fått veldig 
god støtte i kampene. Ingen tvil om at 
publikummet i Orklahallen kan kalle 
seg «den 8.spilleren»! 

Det er virkelig artig at folk i vårt distrikt 
er opptatt av håndball igjen. Håndball-
miljøet i OIF merker at folk bryr seg og 
snakker positivt om håndballen. Det 
gjør at jobben rundt bl.a rekruttering av 
yngre spillere, økonomi og markedsfø-
ring osv blir litt enklere for de som job-
ber med dette i OIF Håndball.

Det kan nevnes at støtten fra publikum 
også på bortekampene er stor. Flere 
ivrige supportere møter opp på borte-
kampene og gir sin støtte. Her kan bl.a 
nevnes det store oppmøtet som var i 
Meldalshallen 29.oktober da OIF slo 
Meldal HK 23-20, faktisk i det første 
møtet i 2.divisjon mellom de to klub-
bene.

OIF Håndball er glad for støtten, og 
oppfordrer alle om å fortsette og møte 
opp på kamper der OIF-lagene er in-
volvert. Ta med ett søsken, en onkel, ei 
tante eller ei bestemor og møt opp!!

Orkanger K02 
– publikum i Orklahallen er «den 8.spilleren»

Kine Mjøen Landrø i skuddet. 
Foto: Hans Kringstad

Fra kampen mellom OIF K02 og Utleira 25. november. Foto: Hans Kringstad

www

– distriktets eneste trykkeri!

”Publikumsoppmøtet på 
samtlige hjemmekamper 
har vært formidabelt.”
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Atlet

Atlet-trening i 
MC-huset
Treningslokalet er i fortsatt i MC-
huset på Fannremsmoen, og der 
er det aktivitet hele uka. Selv om 
fasilitetene med lokalene ikke er 
de aller beste, er utstyret meget 
bra for styrketrening i alle vari-
anter.

Det er apparater, frivekter og 
enhånds manualer fra 1 kg - 
55 kg (noe for alle). 

For de som vil trene styrke in-
nendørs og kondisjon utendørs 
er det et billig alternativ til å gå 
på treningsstudio. Medlemmer 
har tilgang til lokalet alle dager 
og kvelder.

Interesserte kan ta kontakt med 
Thomas Nordahl Pedersen for 
innmelding og John Ivar Evjen 
for veiledning og bistand til 
treningsprogram.
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Toyota Bilia Orkanger 
støtter Orkanger-
idretten!

Toyota Orkanger er en del av Toyota Hell Bil AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i nasjonal og internasjonal sammenheng i f lere år vært ledende bilmerker hva kvalitet og driftsikkerhet angår.

At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kundebarometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i alle bransjer over hele landet.

Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift!

Våre åpningstider:

Man- fre: 08.00- 16.30

Lørdag : 10.00- 14.00

Velkommen til en hyggelig bilprat!

toyota.bilia.noToyota Bilia ORKANGER: 
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger, tlf. 98 29 49 60

Toyota Bilia Orkanger er en del av 
Toyota Bilia AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i 
nasjonal og internasjonal sammenheng i fl ere år 
vært ledende bilmerker hva kvalitet og 
driftsikkerhet angår.

At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at 
Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kunde-
barometer 5 ganger, i konkurranse med fi rmaer i 
alle bransjer over hele landet.
Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift

Våre åpningstider:
Man- fre: 08.00- 16.30  Lørdag : 10.00- 14.00
Velkommen til en hyggelig bilprat!

Grønørveien 20, 7300 Orkanger   
Tlf 72 48 04 40
Åpningstider: Man–Fre 09.00 – 18.00,  
Lørdager 10.00 – 15.00
www.nordsjoidedesign.no

Malerstua Farvemarked

Nordsjö One Super Tech
Selvrensende dekkende akrylmaling 
for maling på trefasader. 
• Beskytter i opp til 16 år.
• Merket med Svanen,  
 EU-Blomsten og det svenske  
 Astma och Allergiförbundet.

1398,- 
pr. 10 liter

AKKURAT NÅ
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Fotball

12

Nok en sesong er lagt bak oss, og 
aktiviteten er stor i hele fotballav-
delinga. Det er morsomt å være i 
Parken under spilledagene til mini-
fotballen, med god stemning blant 
både spillere, foresatte og andre 
tilskuere. 

OIF er stolte over at vi har så mange 
rene jentelag i mini. Dette vil på sikt 
forhindre at vi får store frafall når de 
trer inn i barne- og ungdomsfotbal-
len. Til årets sesong stilte OIF med 
20 lag i miniserien, fem rene jente-
lag, ni rene guttelag og seks mixlag, 
dette gir en total på 200 spillere, 87 
jenter og 113 gutter. OIF har også et 
godt samarbeid med Evjen skole. I 
årets serie hadde vi samarbeidslag 
med Evjen i alle årsklasser i minise-
rien unntatt Evjen G10, som valgte å 
gå inn i OIF.

OIF ønsker å ha fokus på at alle 
sammen får mange ballberøringer 
både i trening og kamp. Derfor spil-
ler de minste 3v3 fotball. Det er ikke 
dommere i disse kampene, men 
trenere som stiller opp som veile-
dere underveis i kampene. Vi synes 
at det er viktigere at de minste får 
veiledning i stedet for å følge de tra-
disjonelle reglene i fotball.

200 minifotballspillere i OIF
Neste års mini 6 har allerede startet 
treningene. Både spillere og trenere 
er ivrige etter å starte opp fotball- og 
trenerkarrieren. Terje Larsen og Ronny 
Folvik har tatt på den viktige trener-
oppgaven som skal gi de yngste en 
fi n inngang til et langt forhold til OIF 
og Idrettsparken.

OIF Fotball har de siste fem årene 
utdannet fl est trenere i Trøndelag 
fotballkrets. Vi har som et krav at 
alle lag skal ha skolerte trenere gjen-
nom UEFA C-lisens. Fotballkretsen var 
skeptiske til at vi gikk ut med dette 
kravet, de mente at vi kanskje ville få 
problemer med å få tak i nok trenere 
til klubbens lag når vi gikk ut med 
dette store målet. Så vidt oss bekjent, 
så er det ikke kommet noen negative 
tilbakemeldinger på at vi innførte krav 
til trenerskolering. De aller fl este er 
glade for at de får disse kursene som 
en kickstart på trenerkarrieren. En 
stor takk rettes til Nikki Konstad som 
har stått på for å «overtale» foreldre, 
foresatte og frivillige til å ta trenerut-
dannelsen som gir våre barn gode og 
skolerte trenere.

Damefotballen står sterkt i OIF. I årets 
sesong stilte vi med to lag. Et i fjerde-
divisjon som ble nummer tre i serien, 
og et i tredjedivisjon som ble nummer 
to bak suverene KIL/Hemne. Nye spil-
lere kom til i løpet av sesongen, og 
planene for neste år er som i år, å 
stille med to senior damelag. Trenere 
og oppmenn er på plass, og mange 
spillere deltar på vintertreningene 
innendørs. Damene skal delta på 
innendørscuper i vinter, deriblant Klø-
ver cup som OIF er arrangør av.

På herresiden begynner trenerkaba-
len å gå opp. Flere nye spillere har 
meldt overgang til OIF, de fl este av 
disse har spilt på et høyere nivå i se-
riesystemet enn der OIF er i dag, og 
målet for neste sesong er opprykk til 
fjerdedivisjon. Det fi nnes ingen ga-
rantier i fotball, men stallen til neste 
sesong med nye og gamle spillere ser 
veldig bra ut, så får vi håpe på at vi 
kan feire opprykk neste høst i Idretts-
parken.

Fokus på blant annet 
trenerutdanning gjør OIF 
til en kvalitetsklubb
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Fotball
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G-16 spiller i disse dager kvalifi sering 
til 0. divisjon neste sesong. De kom i 
en pulje med fi re lag, der de to beste 
kvalifi serer seg. Den første kampen 
endte med 6-4 seier mot Heimdal, 
de to siste kampene spilles etter inn-
leveringsfristen til Orkanger-Idrett. Vi 
ønsker trenere og spillere lykke til i de 
resterende kampene, og håper på 0. 
divisjonsspill i Parken neste år.

OIF Fotball er avhengig av et godt 
samarbeid med OIF Anlegg gjennom 
sesongen. Dette er frivillige som bru-
ker fritiden sin på å legge alt til rette 
slik at vi har fl otte spillefl ater å boltre 
oss på både i trening og kamp. Det er 
en stor jobb som legges ned av disse 
frivillige, og fotballavdelinga er av-
hengige av den store og viktige job-
ben som blir gjort av denne gjengen.

Fotballstyret ønsker alle bidragsytere 
gjennom årets sesong en god jul, 

og et godt nytt år. 

Fotball arrangerer Kløver Cup 
lørdag 23. januar

Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer: 

976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.



Ta kontakt for en
uforpliktende
boligprat.

www.aktiv.no

Anders S. Rygg - 917 58 829

Vegar T. Sommerschild - 472 47 947

Kom gjerne innom vårt kontor i Orkdalsbanken

Nyt livet – hele livet!
Riktig sparing kan gi en gullkantet 

pensjonisttilværelse. Ta kontakt med oss, 

så kan vi sammen fi nne frem til de beste 

løsningene for deg.

Gjør det mulig

God pensjon

Orkanger
Grønørveien 19
orkanger@nordea.no
Tlf. 06001
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Nytt tilbud i OIF 
– Skotthyll

Skotthyll

Skotthyllentusiaster har over tid 
vurdert å starte skotthyllklubb på 
Orkanger, og har vært på leit-
ing etter mulig plassering av et 
anlegg for skotthyll.

Det ble tatt kontakt med OIF for 
å fi nne areal for et anlegg, og 
bistand for oppstart.
OIFs hovedstyre så dette som en 
fi n tilvekst til aktiviteten i OIF, og 
med mulig lokalisering i Idrett-
sparken.

Initiativtakerne fi kk avtale med 
Orkdal Kommune om å ta i 
bruk tomta etter ”gamle Orkla-
hallen”. Det er anlagt to baner 
og det er reist en utstyrsbod og 
varmestue.

Med Ola Lorentzen, Åsmund By 
og Bjørn Joar Ustad i bresjen 
begynner det meste å falle på 
plass. Styret i OIF legger fram 
for ekstraordinært årsmøte 
12. januar forslag om at skott-
hyll tas inn i OIF som eget utvalg 
under navnet OIF Skotthyll.

Aktiviteten starter til våren, så 
snart vær og føreforhold tillater 
det.

Initiativtakerne ønsker mange 
spillere, så det er bare å ta kon-
takt for de som er interesserte.

Bilde
Skotthyllbanen i Idrettsparken 
mellom Orklahallen og Tverrad-
komsten.

15
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Orientering

Stor aktivitet i O-løypene
Også denne sesongen har det 
vært mye å glede seg over for 
o-folket. Vi har som vanlig hatt 
treningsløp, klubbmesterskap 
og deltagelse i Orkla-Gaula-
karusellen. I tillegg har vi arrang-
ert tur-orientering, trening for 
ungene i Ulvåsen, skolesprint og 
ikke minst den store oppgaven 
som medarrangør i Midt Norsk 
Mesterskap.
Børsa IL var ansvarlig for årets 
klubbmesterskap med start og 
mål på Toillvollen. Trivelig kveld, 
med bål og sosialt samvær.
Årets tur-o-poster har hengt ut 
i områdene Ulvåshytta, Geit-
ryggen, Jamtfjellet og Knyken. 
Det er solgt 87 konvolutter og 59 
ekstra kort, noe som er en liten 
økning fra i fjor. Konvoluttene 
kunne i år også kjøpes over nett. 
Omlag 60 har levert inn klippe-
kort så langt og drøyt halvparten 
har besøkt fjellpostene.10 stk. 
har levert klippekort for første 
gang og en har levert for 42. 
gang!

Grønn tur på Evjen ble besøkt 
av 20 skoleelever (3.klasse) + 
fem andre utenom. Her var ni 
stolper satt ut. På Grøtte var det 
sju stolper besøkt av 41 elever og 
fi re personer utenom.
Etter lang tids planlegging var 
det siste helga i august klart 
for Midt-Norsk Mesterskap i 
orientering i Idrettsparken og i 
Knyken. Sammen med Byåsen 
IL skulle vi arrangere tre dager 
med orientering for løpere fra 
hele Midt Norge. En stor opp-
gave for en liten klubb som vår. 
Men mange frivillige og gode 
medhjelpere hjalp oss med å 
få til et fl ott arrangement. Tusen 
takk til dere alle!
Det hele startet 28.august - fred-
ag kveld- i Idrettsparken. Rundt 
400 løpere stilte til start på sprint 
i Orkanger sentrum. Krevende 
løyper gjorde det spennende 
og jevnt i mange klasser. Bra 
med folk og god stemning langs 
løypene.

Lørdag var det klart for lang-
distanse i Knyken. Godt vær og 
omlag 500 løpere til start. Kre-
vende løyper i tungt terreng og 
fl ott arena med mye god mat, 
var tilbakemeldinger vi fi kk fra 
løperne.
Søndag 30.august var siste 
konkurransedag med stafett på 
programmet.
Under stafetten var det lag-
konkurranse for unger opp til 
12 år. Lag med 3-5 løpere og 
fellesstart med post-plukk. Det 
var om og gjøre å samle fl est 
poster i løpet av en time. På 
noen poster var det aktiviteter 
og oppgaver som skulle løses, 
som f.eks. å balansere på line, 
telle kosedyr opp trappa i hop-
pbakken og stemple på posten 
i tårnet på den største hoppb-
akken. Kjempeartig variant av 
tradisjonell orientering. Laget fra 
OIF klarte seg godt i konkurranse 
med i alt 22 lag.
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Orientering

Rekruttene fra OIF stilte også til 
start på fredag og lørdag.
15.september arrangerte vi 
skolesprint i orientering i Idrett-
sparken. Løpet ble arrangert 
i samarbeid med to av våre 
hovedsponsorer under Midt 
Norsk Mesterskap, nemlig 
Orkdal Sparebank og Orkdal 
Energi. Alle elever i femte, sjette 
og sjuende trinn ved alle skolene 
i Orkdal kommune var invitert til 
å delta. Til sammen 351 elever 
stilte til start. Vi fi kk positive 
tilbakemeldinger fra både elever 
og lærere og med stor sannsyn-
lighet blir det skolesprint også 
neste år.

Bilder:
Fra Midt-Norsk Mesterskap i 
orientering i august. 

Fra Klubbmesterskapet ved 
Toillvollen.

Glimt fra skolesprinten i Idrett-
sparken.

Superveteran Oddveig Lien



Vi støtter 
barneidretten!
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Støtt våre 
annonsører 
– de støtter 

oss!



Tiltaksveien, Bårdshaug Vest, Orkanger
Tlf 72 48 40 00 - Fax 72 48 40 01
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Svømming
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Hva er Norges Svømmeskole?
Norges Svømmeskole er fellesbegrepet 
for alt som hører til den nasjonale planen 
for svømmeopplæring. Norges Svøm-
meskole tilbyr svømmeopplæring av høy 
faglig kvalitet, samt materiell som bøker, 
fi lmer, svømmeutstyr, plakater osv.

Norges Svømmeskole er en mal for 
svømmeopplæring. Den er utarbeidet for 
å hjelpe klubber og kvalifi serte instruk-
tører, som med sin erfaring vil forsterke 
gjennomføringen av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/
metodikk, og tuftet på nasjonale standar-
der for hvilke øvelser som må beherskes 
på veien mot svømmedyktighet. Dette gir 
instruktørene en retning, men også en 
mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte time-
planer, da disse kun kan utvikles lokalt 
når man vet hvilket nivå elevene er på, 
og hvilke rammebetingelser man har til 
rådighet. Hver enkelt svømmeskole kan, 
i samarbeid med kursleder/instruktør, 
lage sine lokalt tilpassede timeplaner ba-
sert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole 
har fokus på:
-  at svømmeopplæring skal være gøy

-  ferdighetsutvikling

-  svømmeteknisk utvikling

-  kognitiv utvikling

Kursene:

Hval
Hvalmerkekursene fokuserer på kjer-
nefunksjonen ‘Dykke’, som innebærer 
at man skal kunne dykke kroppen 
under vann. For å lære å svømme må 
eleven kunne oppholde seg under vann 
- dykke, og orientere seg der. Dette 
innebærer også at man kan kontrollere 
pustingen: puste inn - dykke under - se 
og orientere seg - komme opp - puste 
ut og inn.

Læringsmål: 
Kombinere hopp fra bassengkanten 
- dykke - orientere seg under vann - 
hente gjenstander til overfl aten

Skilpadde
Skilpaddekursene fokuserer på kjer-
nefunksjonen ‘Flyte’, som innebærer 
at man opplever oppdriften i vannet. 
Den bevisste opplevelsen av at vannet 
‘bærer’ kroppen er helt sentral i svøm-
meopplæringen. Flytingen påvirkes 
av kroppens holdning, og ikke minst 
pusting. Forutsetningen for å fl yte er at 
mest mulig av kroppen er under vann. 
Derfor følger fl yting etter dykking.

Læringsmål: 
Flyte som en pil på magen og på ryg-
gen, med armene strukket frem, i minst 
15 sekunder på hver side.

Pingvin
Pingvinkursene fokuserer på kjerne-
funksjonen ‘Gli’, som innebærer at man 
fl yter i bevegelse, enten under vann 
eller i overfl aten. Det gir eleven mulig-
het til å erfare vannets motstandskraft. 
Å gli forutsetter at eleven kan holde 
pusten og fl yte.

Læringsmål: 
Kombinere aktivitetene hoppe - fl yte 
opp - innta linjeholdning på magen i 
vannfl aten - gjøre crawlbeinspark med 
armene strukket frem - dreie over på 
ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning 
og puste

Selungen
Selungenkursene fokuserer på kjerne-
funksjonen ‘Fremdrift’, som innebærer 
at man skaper fremdrift i vannet ved 
hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet 
er å nytte motstandskraften i vannet slik 
at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål: 
Stupe uti på dypt vann - svømme 
12,5 meter på magen - skifte retning 
- svømme 2-3 meter mot startstedet - 
stoppe - fl yte i 30 sekunder - svømme 
på ryggen tilbake til utgangspunktet

Hai
På Hai-kurset har man fokus på med-
leysvømming. Dette oppsummerer de 
ferdigheter og teknikker man har lært 
på de foregående kursene. Medley-
svømmingen setter sammen de fi re 
svømmeartene i rekkefølgen butterfl y, 
rygg, bryst og crawl. På dette nivået 
skal deltakerne videreutvikle under-
vannssvømmingen, startene og vendin-
gene.

Læringsmål: 
1. Kunne svømme medley, 
2. Kunne utføre undervannskick, starter 
og alle vendinger med god teknikk, 
3. Kunne grunnleggende livredning i 
vann.

Delfi n
På Delfi n-kurset har man fokus på å 
lære teknikk i bryst og butterfl y. Fra Sjø-
løve-kurset har deltakerne fått erfaring 
med delfi nbevegelsen, som kjenneteg-
ner både bryst og butterfl y. På dette 
nivået skal deltakerne få mer kjennskap 
med svømmeteknikkene i bryst og but-
terfl y slik at de mestrer disse grovkoor-
dinert.

Læringsmål: 
1. Kunne svømme bryst og butterfl y 
grovkoordinert , 
2. Kunne svømme med klær og trå 
vannet,. 
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Instruktører søkes
Dersom du har lyst til å bidra til at barn i Orkdal 
og omegn skal lære seg å svømme, ta kontakt med 
svømmeskoleansvarlig for info.
Svømmeavdelingen dekker utdanning ved hjelp av 
instruktør-kurs arrangert i regi av Norges Svømmeforbund. 
Kurset avholdes på Orkanger. Vi tilbyr lønnsstige etter 
kurs/kompetanse.

Kravet er at du har fylt 15 år, og har lyst til å bidra til
å redde liv! Nærmere info/kontakt: Tor Erik Sørensen,
tlf. 988 80 921 et kl. 16. eller e-post sorensente@gmail.com 

Vi skal starte svømmekurs!

Svømming
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For å møte etterspørselen og sikre re-
krutteringa til svømming har svømme-
avdelinga jobbet aktivt med å få fart på 
svømmeopplæringa. Det har vært stor 
etterspørsel svømmekurs.

Svømmeavdelinga starter med svøm-
mekurs vårsemesteret 2016, det vil bli 
tre parallelle kurs tilpasset nivåene til 
kursdeltakerne. Mer om kursene fi nner 
dere lengre nede.

Svømmekursene vil bli arrangert etter 
i regi av Norges svømmeskole. For at 
dette skulle bli en realitet måtte svøm-
meavdelinga fi nne en svømmeskolean-
svarlig og utdanne instruktører til dette 
formålet.

Svømmeopplæring
Sjøløve
På Sjøløve-kurset har man fokus på 
å lære bevegelsen i bryst og butterfl y 
(delfi nbevegelsen). Deltakerne har lite 
erfaring med dette fra begynnerkur-
sene, så det er viktig å arbeide med det 
grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål: 
1. Kunne utføre bryst- og butterfl ybeve-
gelsen (delfi nbevegelsen), 
2. Kunne utføre overlevelsesfl yting og 
H.E.L.P.-stillingen (fl yteteknikk i kaldt 
vann, med redningsvest)

Sel
På Sel-kurset har man fokus på 
svømmeartene crawl og rygg. Disse 
svømmeartene har deltakerne lært 
grovkoordinert på begynnerkursene. På 
dette nivået tar vi det et steg videre, og 
arbeider med øvelser som gjør at del-
takerne skal kunne svømme crawl og 
rygg fi nkoordinert.

Læringsmål: 
1. Kunne svømme crawl og rygg 
fi nkoordinert, 
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), 
benytte «forlenget arm» og kaste 
redningsline/livbøye

Tor Erik Sørensen har nå tatt på seg 
jobben med å være svømmeskole-
ansvarlig og vi har så langt utdannet 
seks instruktører. Vi trenger fl ere så det 
er bare å melde seg til svømmeskole-
ansvarlig. Svømmeavdelinga tar kost-
nadene med utdanninga, og lønner 
instruktørene.

Følg med på OIF sine hjemmesider og 
tryggivann.no for informasjon og på-
melding til svømmekurs.

Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer: 

976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.
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Stikomiteen

Stiene i Ulvåsmarka er 
populære som aldri før!

En ny turstisesong er over. Det 
ser ut som trafi kken i Ulvås-
marka bare øker og øker.  Det 
setter vi i Stikomiteen stor pris på 
og gir oss inspirasjon til å fort-
sette vårt arbeid.
I sommer har vi lagt nye planker 
på Rømmesmyra ned mot Raud-
håmmarn. Det ble kjørt ut for 
lite planker i vinter, så det arbei-
det vil vi fortsette med til våren. 

Bruene som blir til overs skal vi 
bruke på andre steder i marka.
I forbindelse med utbygginga av 
nytt boligområde og ny kraftlinje 
over marka har vi sammen med 
daglig leder i OIF vært i samtale 
med Salvesen & Thams for å få 
satt opp igjen bl.a. bru og ett 
stativ som ble tatt ned.  Vi vil gi 
ros til Salvesen & Thams for nå 
er alt på  plass igjen.
Når det gjelder strekningen 
Ulvåsen-Rødåsen måtte vi leie 
en gravemaskin for å rette opp 
skadene. Salvesen & Thams, 
i samarbeid med Linka, tok 
regninga der. Nå er det grøftet 
og planert og det får ligge slik 
å tørke til neste høst. Så får vi 
se om vi må ut med bark eller 
grus for å få det perfekt. Vi håper 
turgåerne har litt tålmodighet, så 
skal det bli bra til slutt.
Når det gjelder «ny» merkinger 
av Buvikløypa er det fortsatt på 

planleggingsstadiet. Ole An-
dreas Opphaug er prosjektleder 
og regner med å komme i gang 
til våren.
Til slutt vil vi takke våre ukjente 
hjelpere som er med å holde 
stiene våre i god stand. Det 
gjelder også gapahuken i Ul-
våsen. 
Er det noe dere har på hjertet 
er det bare å ta kontakt. God 
jul med ønske om ett nytt godt 
turår.
For Stikomiteen,
Bjørn Krokdal

Bilder: 
Ny bru i starten av Buvikløypa.
Stativet som er satt opp igjen på 
andre siden av veien.
Gapahuken i Ulvåsen brukes fl it-
tig. Bl.a. er det populært å feire 
bursdager der. 
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Jørgen Eggen Rostad

Avd. Leder/ Eiendomsmegler
Telefon: 928 06 483

Jorgen.Eggen.Rostad@em1mn.no

For mer informasjon se vår hjemmeside www.joplassentomter.no eller kontakt Jørgen Eggen Rostad

Joplassen-Orkanger

46 flotte tomter til salgs!

46 tomter med flott utsikt

Upåklagelig utsikt

Tomteillustrasjon

Beste og sunneste lekeplassen

Joplassen finner du med en pen og tilbaketrukket beliggenhet i Orkanger. Plasseringen og den 
skrånende tomten gir upåklagelig utsikt fra alle tomtene, til byen, sjøen og fjellene i området rundt. 
Med skogen og utmarka i umiddelbar nærhet får man den friske luften og atmosfæren bare skogen 

kan gi. Her ligger forholdene tilrette for idyll og sjelefred. 

Areal fra ca 740 til 1074 kvm. Priser fra 700.000,-

Utbygger:

POPULÆRE TOMTER - ALLEREDE 11 SOLGTE!

Kraftlinjen på bildene blir flyttet vekk fra området og rydding av skog pågår.   –  Besøk gjerne Joplassen nå og opplev den friske atmosfæren.

POPULÆRE TOMTER – ALLEREDE 23 SOLGTE

42.
41.

37.
33.

44.

27.

23.

11.

24. 25.

32.

 9.

46.
43.

29.

 3.
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Turn

350 aktive turnere
Turn har blitt veldig populært, og 
i utgangen av dette året teller vi 
350 aktive deltakere i alderen 
4-50 år. Vi har et bredt spekter 
på både bredde- og konkurran-
seaktivitet. 

I år har vi i turnavdelingen deltatt 
på barnekretsturnstevnet med 
60 deltakere og ungdomsstevnet 
med 15 deltakere, henholdsvis 
på Frøya og i Hemne. En av 
høstens store høydepunkt for 
konkurransepartiet var tren-
ingssamling med den svenske 
turneren Jacob Melin i august, 

som har fl ere titler fra både nor-
disk mesterskap og EM. Ei lære-
rik helg som ga mye motivasjon 
for videre satsning.

Konkurransepartiet har i løpet av 
året deltatt på tre konkurranser; 
Opplandspokalen på Lilleham-
mer, kretsmesterskap på Ork-
anger og Buskerudtrampetten i 
Drammen som regnes som en 
av landets aller største konkur-
ranser. Vi endte opp med fi ne 
resultater i konkurransene, og vi 
gleder oss til fortsettelsen med å 
nå nye mål.

Søndag 6. desember avsluttet vi 
høstsemesteret med den tradis-
jonelle juleavslutningen som i år 
som i fjor trakk fullt hus. Store og 
små fi kk vise frem hva de hadde 
trent på og lært i høst. 
Vi legger bak oss et innholds-
rikt 2015, og ser frem mot nye 
konkurranser og stevner, høye 
svev og fi n turn i 2016.  Styret 
og trener ønsker utøvere og alle 
andre en riktig god jul og et godt 
nyttår!
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P R O D U K T E R
Hageheller

Hageheller i grå. Velegnet til bruk foran 
inngangspartier, terrasser, gangstier og 
utvendige oppholdsarealer. Mål: 30x30x5 cm.

Gjølme belegningsstein

Levers i fargene grå og koks.
Mål: 17,2x11,5x6 cm.

Gjølme forstøtningsstein

Bredde 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde 34 cm og har en 
vekt på 23 kg pr stein som gjør muren lett å stable 
for hånd. Forbruk: 23 stein pr m2 mur.

Forskalingsblokk

Ideell til husmurer og støttemurer, driftsbygninger, 
naust, uthus etc. Egner seg utmerket til selvbyggere 
som ønsker å høyne egeninnsatsen på murerarbeidet. 
Leveres med hjørneblokk.

Pilarstein av betong

Pilarstein av betong 20x20x20 cm, med utsparing for 
armering og betong. Steinen har slisser i siden for 
montering av plank, for “tetting” mellom pilarer.
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BENYTT DERES LOKALE TRANSPORTØR
Kvalitetstransport – Vi dekker hele Norge og hele verden

bil – båt – bane   – fly

7300 Orkanger - Tlf 72 48 74 50
companymail@orkla-shipping.no

www.orkla-shipping.no

Kundene trives hos oss
Her er noen av grunnene: 

www.volkswagen.no

Proppfull av innovasjoner og assistentsystemer, nye Passat Alltrack tar med seg det beste fra Passat og tilfører råhet og 
sporty kjøreglede. Alltrack kommer med 4MOTION, høyere bakkeklaring, forsterket fjæring, røft design, osv. Kort fortalt: 
En råtøff bil for all slags vær og kjøreforhold.

Nye Passat Alltrack med 4MOTION.

 
Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,9-5,5 l/100km. CO2-utslipp: 130-145 g/km.

Offroad-egenskapene til en SUV.

Kjøreegenskapene til en stasjonsvogn.
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Dans

Høstens dansesemester i Veroni-
cas Dans i samarbeid med OIF 
er blant annet brukt til å jobbe 
fram forestillingen «Katter», 
basert på Old Possum’s Book of 
Practical Cats av T. S. Eliot.
Deltakerne i alle aldre har øvd 
målbevisst sammen med in-
struktørene dette danseåret for å 
skape ei eksepsjonell dansefor-
estilling.

Årets forestilling  «Jellicle-Ball» 
ble vist søndag 13.desember i 
Orkdal Kulturhus.

- Jellicle-Ballet, sier du? Har du 
ikke hørt om det?

Her er historien ifølge forfatteren 
T.S. Ellliot: 

- Hvert år inviterer Jellicle-kattene 
vennene sine til sitt årlige Jellu-
cle-Ball under Jelliclemånen. Det 
er akkurat på denne kvelden at 
den kloke og velmenende leder, 
gamle Deuteronomy, avslører 
navnet på den katta i hele fl ok-
ken som får komme til Heavy-
side Layer, og bli født på ny. 

Danseeventyret 
«Jellicle-Ball»
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Dans

På scenen i Kulturhuset møter du 
danseglade gutte- og jentekatter 
fra 4 til 24 år.
- Høres det artig ut med dans? 

Ja, da er det mulig å være med 
på neste forestilling, sier 
Veronica Mortensen som driver 
Veronicas Dans. Kan du tenke 
deg å begynne å danse, er det 
nye muligheter etter jul! Påmeld-
ing skjer via hjemmesidene til 
Veronicas Dans, 
http://veronicasdans.net 
eller ved å kontakte Orkanger 
Idrettsforening ettersom dette 
tilbudet er et samarbeid mellom 
Veronicas Dans og OIF.

Bilder:
Fra danseprøven 1. desember.



EL ORKDAL
INSTALLASJON AS

Orkdal Installasjon AS
Orkdalsveien 56
7300 Orkanger

72 48 20 66
72 48 22 24

Adresse

Telefon
Faks

SIMPLY CLEVER

Virtuell pedal – sensorstyrt 
åpning av bagasjeluke

Størst plass i klassen Smart Light – adaptiv 
fjernlysassistent

Forhandler
Adresse, telefon, internett

Bli kjent med den nye ŠKODA Superb.
Nyheten som er blitt enda større enn sin forgjenger med klassens største bakseteplass, bagasjerom og plass til 
alt du eller familien har lyst til å ta med på veien. Men ikke minst er plasskjempen like fantastisk å kjøre som den 
er å se på. Fem nye motoralternativer, innovative sikkerhetsløsninger og avansert teknologi gjør ŠKODA Superb til 
et enkelt valg. Velkommen til prøvekjøring.

*Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO2-utslipp fra 4,0 liter/100 km, 105 g/km. 

NYE ŠKODA SUPERB 
ER HER! 
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Ulvåshytta

Velkommen til Ulvåshytta 
- OIFs lagshytte like øst for Orkanger

Ulvåshytta leies ut til konfi rmas-
joner, fødselsdager og andre 
sammenkomster. Det kan dek-
kes til ca 50 personer. Hytta har 
det utstyr som anses nødvendig 
i den sammenheng. Leietakerne 
må selv utføre rengjøring etter 
bruk.

Leiepriser
Kr 2.000,-

 privatpersoner eller grupper 
 av privatpersoner på fredager, 
 lørdager og søndager.

 næringsdrivende.

 søndager i hyttesesongen, 
 f.o.m. siste søndag i august, 
 t.o.m. siste søndag i april.

Kr 500,-:

 frivillige lag og organisasjoner.

Framgangsmåte for leietaker:
1. Gå inn på Ulvåshyttas 
 utleiekalender på oif’s 
 hjemmeside, for å se om 
 huset er ledig.
2. Vil du leie, ta kontakt med 
 utleieansvarlig 
 Mona-Iren Ebbesen 
 utleie-ulvashytta@
 orkanger-if.no
  - tlf. 41 67 37 40
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buss / last / henger

Team Verksted Trøndelag er et frittstående, autorisert verksted for buss, last og henger. 
Vi har verksteder på Sorgenfri i Trondheim og på Orkanger. I Trondheim har vi i tillegg skade- 
og lakkverksted for tunge kjøretøy. Vi tar de fl este merker og jobber- hos oss får du alt på ett 
sted. Team Verksted Trøndelag har rask service og utvidede åpningstider, slik at du kan holde 
kjøretøyet mest mulig på veien. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, samtidig kan du være 
trygg på at vi leverer kvalitet.

Arendal | Bergen | Jaren | Kristiansand | Kvinesdal 

Orkanger | Oslo | Skjåk | Skodje | Trondheim | Ålesund

Vi vet hva kjøretøyet betyr for deg!

   «Det er det samme for oss     
 hvilket merke bilen har, 
                bare den er diger»

Team Verksted har 11 verksteder i Norge. 
Les mer på www.teamverksted.no


