
 
PRESSEMELDING FRA OIF OG OIL: 
 

Fotballsamarbeid 
 
Det har vært mye uro og turbulens rundt samarbeidsklubben mellom Orkanger 
Idrettsforening (OIF) og Orkdal Idrettslag (OIL), Orkla Fotballklubb (OFK). 
OIF og OIL ønsker derfor å komme med følgende informasjon om arbeidet 
rundt situasjonen for fotballen i de to klubbene. 
 
OFK ble dannet ut fra et felles ønske fra OIF og OIL gjennom en 
samarbeidsavtale av 30.10.1998, og omfatter klubbenes junior- og seniorlag. 
I perioden fram til i dag har det skjedd mye, både rent organisatorisk og 
sportslig. Først kom kunstgressbanen i Idrettsparken som et samarbeidsprosjekt 
mellom OIF og OFK, og utbyggingen av ”Orkdalsbanken Stadion” i regi av 
OIL. Sportslig har vi oppnådd suksess med damefotballen med dagens første- 
divisjonslag, mens senior herrer for tiden sliter i 3. divisjon. I hele perioden har 
det vært forskjellige ønsker fra både OIF og OIL om enten et utvidet samarbeid 
gjennom OFK og/eller større frihet innen egen klubb å danne seniorlag i egen 
regi. I tillegg opplever vi rekrutteringsproblemer til fotballen i enkelte 
årsklasser. 

 
På bakgrunn av den uro som har oppstått rundt samarbeidet, ble det våren 2009 
nedsatt et utvalg, Samarbeidsutvalget OIF/OFK/OIL, med målsetting om å 
rydde opp i de uoverensstemmelser som hadde oppstått og utarbeide forslag til 
en ny samarbeidsavtale. Første møte ble avholdt 22.04.09. Målsettingen for 
arbeidet er tredelt - å utarbeide en visjon for utviklinga av fotballen i klubbene, 
en felles sportsplan, og en ny samarbeidsavtale. Av organisatoriske forhold opp 
mot fotballkretsen (som også er invitert inn i Samarbeidsutvalget), har 
målsettingen vært å få dette på plass innen 1. oktober 2009. Partene har vært 
enige om at en ny avtale har så stor betydning for klubbene at det vil være 
nødvendig med godkjenning av ekstraordinært årsmøte i begge klubber. 
 
Det har vært ført konstruktive forhandlinger med stor vilje om å komme fram til 
et omforent forslag. Imidlertid må vi innrømme at utfordringene har vært mer 
komplekse enn vi så for oss da arbeidet startet. Gyldigheten av de tre T’er – 
Ting Tar Tid – har innhentet også dette arbeidet, og i møtet i Samarbeidsutvalget 
27.08.09 konkluderer utvalget med at vi ikke ”kommer i mål” innen den fristen 
vi har satt oss. 
 
Hva betyr det? Og hvilke konsekvenser får det for våre aktive? 
 



Inntil Samarbeidsutvalget har lagt fram et nytt forslag som skal godkjennes av 
OIF og OIL, gjelder fortsatt avtalen av 1998, og begge klubber vil legge til rette 
for at alle som vil spille fotball i OIF/OIL og samarbeidsklubben OFK, skal ha 
gode tilbud. Så får vi bruke den tid som er nødvendig til i fellesskap å komme 
fram til avtaler som tjener idretten. 
 

Orkanger 28.08.2009 
 

Rudolf Larsen       Magne Fossbakk 
Leder OIF        Leder OIL 
 
 


