
REFERAT FRA 110-ÅRSJUBILEUMSKOMITE 

 
Avdeling  

Dato  01.02.2011.        Kl.:  19.00                      Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Ann Karin Evjen, Osvald Eggen, Karin Leknes Røttereng, Nils Høeg, 

Olav Rostad, Erik Wahl, Hege Berg, Eimunn Krokdal, Geir Knutzen, 

Marit Mjøen og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Rudolf Larsen og Thomas Nordahl Pedersen. 
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Knut Even Wormdal ønsket velkommen til første møte i 

komiteen, og presenterte tanker om hvorfor det er viktig 

å markere 110-årsjubileet og hva jubileet kan bidra til. 

 

Det ble en kreativ utveksling av ideer av aktiviteter som 

kan legges inn i Orkanger 2011: 

 

Følgende ble bestemt: 

-Billedutstilling på Nedre Rømme – laget i tidsmessig  

 rekkefølge. 

-Arrangement i Ulvåsen fredag 24. juni på  

 ettermiddagen, med egen billedutstilling fra Ulvåsen 

 og Ulvåsmarka. 

 Forskjellige konkurranser. 

 Salg av mat og drikke. 

 Tur til Årlia med motorisert kjøretøy. 

 Orienteringsløp for barn og familier. 

-Opptog lørdag 25. juni.  

 Opptoget ankommer ”Langbordet i Orkdalsveien” like 

 etter åpning av langbordet. Avdelingsvis, og noen ikledd 

 gamle drakter/utstyr. Ellers deltar flest mulig fra  

 avdelingene i drakter/treningsutstyr. 

-”Mesternes Mester” lørdag 25. juni ender opp i 

Idrettsparken. 

-Aktiviteter i Idretsparken lørdag 25. juni. 

 Etter ”Mesternes Mester” arrangeres konkurranser eller 

 demonstrasjon av ulike idrettsgrener.     

-Oldboyskamp i fotball. 

 

 

 

 

 

 



Ideer for nærmere drøfting: 

-Markere Litj-Ulvåsbakken, Ulvåsbakken og S-svingen 

 med bånd og montering av informasjonstavler ved  

 Ulvåsveien. 

-2 opp og 1 ned-konkurranse med mål i Ulvåsen. 

-OIF-sang 

-Avdelingene disponerer hver sin kveld scenen på  

 Nedre Rømme for intervju med profiler, andre utøvere 

 og aktive i dag. 

-Svømmedag i svømmehallen med barneaktiviteter og 

 livredning. Tilbakeblikk på innsamlingsaksjonen for 

 bygging av svømmehall. 

-Turmarsj til Raudhåmmarn. 

-Gamle OIF-revyviser for fremføring på Nedre Rømme. 

-Under Orkanger 2011 etableres veteranklubb som 

 interessegruppe for OIF/Idrettsparken.   

 

Neste møte 

Komitemedlemmene drøfter foreslåtte tiltak og 

eventuelle andre ideer før neste møte i avdelingene. 

Neste møte holdes tirsdag 22. februar kl. 19.00 i 

Klubbhuset. 

 

 

 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


