1

ÅRSMØTE
ORKANGER IDRETTSFORENING
Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010
Klubbhuset, Idrettsparken

2

Innhold
Sakliste..................................................................................................................................................... 3
Årsmeldinger 2009 .................................................................................................................................. 4
Årsmelding for hovedlaget OIF 2009....................................................................................................... 5
Årsmelding for Klubbhuset 2009 ....................................................................................................... 11
Årsmelding for Stikomiteen 2009...................................................................................................... 12
Årsmelding for Ulvåshytta 2009 ........................................................................................................ 13
Årsmelding for atletavdelinga 2009 ...................................................................................................... 15
Årsmelding for fotballavdelinga 2009 ................................................................................................... 16
Årsmelding for håndballavdelinga 2009................................................................................................ 18
Årsmelding for orienteringsavdelinga 2009 .......................................................................................... 23
Årsberetning for skiavdelinga 2009....................................................................................................... 26
Årmelding for svømmeavdelinga 2009 ................................................................................................. 30
Årsmelding for turnavdelinga 2009....................................................................................................... 32
Forslag til OIFs årsmøte 24. mars 2010: ................................................................................................ 36
Forslag 1: Lager Nedre Rømme ......................................................................................................... 36
Forslag 2: Rehabilitering/utvidelse av OIFs klubbhus i Idrettsparken. .............................................. 36
Forslag 3: Forskottering av spillemidler til bygging av ny ”Olavsbu” i Ulvåsen................................. 37
Forslag 4: Oppsigelse av samarbeidsavtale om kunstgressbanen .................................................... 38
Forslag 5: Fordelingsnøkkel av midler til OIF .................................................................................... 39
Forslag 6: Retningslinjer for profilering av OIF .................................................................................. 39
Fastsetting av medlemskontingent 2010 .............................................................................................. 40
Valg ........................................................................................................................................................ 41
Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet .......................................................................... 41
Fotballavdelinga ................................................................................................................................ 41

3

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av dirigent og sekretær samt to rep. til å underskrive protokollen
Årsmelding, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
Regnskap 2009 med revisjonsberetning
Innkomne forslag
Fastsetting av kontingent 2010
Budsjett 2010
OIFs organisasjonsplan
Valg

4

Årsmeldinger 2009

1. Hovedstyret
a. Klubbhuset
b. Stikomite
c. Ulvåshytta
2. Atlet
3. Fotball
4. Håndball
5. Orientering
6. Ski
7. Svømming
8. Turn
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Årsmelding for hovedlaget OIF 2009
Styret har bestått av
Leder:

Rudolf Larsen

Nestleder:

Ove Aanonsen

Kasserer:

Marte Fossvoll

Sekretær:

Knut Even Wormdal

Materialforvalter:

Morten Stub

Styremedlem:

Laila Wold Snildal

Styremedlem:

Geir Knutzen

Varamedlem:

Marit Mjøen

Varamedlem:

Atle Olav Sognli

Varamedlem

Vibece Larsen

Laila Wold Snildal ble etter søknad fritatt fra vervet med virkning fra 19. august.
Marit Mjøen ble fast styremedlem fra samme dato.

Styret har holdt 17 styremøter og behandlet 100 saker. Det er avholdt 5 avdelingsmøter, som
inkluderer julemøte i Ulvåshytta.

Sentrale saker som har vært til behandling:
Revidering av lov for OIF.
Samarbeidsavtalen mellom OIF/OIL/OFK.
Nytt lagerbygg på Nedre Rømme.
Ny driftsavtale i Idrettsparken.
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Nytt dusj og garderobeanlegg i Idrettsparken.
Revidering av avtale med grunneier om drift av Ulvåsveien.
Lager og verkstedbygg på Nedre Rømme.
Coop Orkla BA – Samarbeidsavtale.
Fordeling av sponsor/grasrot/bingo/gavemidler og offentlige tilskudd.
Profileringsinstruks.
Samarbeidsavtalen med Orkla FK om kunstgressbanen..
Rehabilitering og utbygging av klubbhuset.

OIF har vært medarrangør av 17. mai, representert ved skiavdelinga.
Det er stor aktivitet i OIFs mange avdelinger. Det drives godt og det har vært godt besatte
avdelingsstyrer. Økonomistyringen har vært god.

Avdelingene:
Orienteringsavdelinga har stått som arrangør av Orkla/Gaulakarusellen, Kretsmesterskap i
samarbeid med Børsa IL og treningsløp. Det ble arrangert 12 treningsløp sammen med Børsa IL.
Avdelinga var representert med salgsbod og informasjon under Orkanger 2009 og sammen med
andre avdelinger i OIF på Orkdalsmessa. Det har vært gjennomført grunnkurs innen orientering og
kurs for nybegynnere med 15 deltagere. Det ble oppnådd gode resultater, med blant annet seier til
Oddveig Lien i kretsmesterskapet. Det er innvilget spillemidler med kr. 51 000 til Geitryggen-kartet.
Det nye kartet over Ustmarka ble for første gang benyttet. Kartet er meget bra. Det ble solgt 80
konvolutter til turorienteringen, som er en økning på 19 fra 2008. Det ble utlevert 49 ekstra
klippekort.

Turnavdelinga har hatt 250 aktive deltagere, trenere og tillitsvalgte, som er en liten nedgang siden
2008. Avdelingen har fortsatt en ung trenergruppe. Styret har lagt stor vekt på å skape et godt miljø i
avdelinga. Flere av avdelingens trenere har deltatt på trenerkurs, og er på god vei i forhold til
målsettinga. Marit Berg og Kristin Bach Halland representerte OIF på Sør –og Nord-Trøndelags
kretsting. Vel 190 turnere, trenere og foreldre deltok på kretsturnstevnet, som ble arrangert av
Byneset RG. Avdelinga har vært representert ved konkurranser på Lillehammer, Malvik,
landsturnstevnet i Kristiansand, Salto-uka i Rissa og i konkurranser i egen regi. Den tradisjonelle
juleavslutninga ble arrangert 6. desember i Orklahallen.
Fotballavdelinga har hatt 150 spillere fordelt på 5 lag i aldersbestemte klasser over 10 år og 9 lag i
mini-put, som har hevdet seg spillemessig godt. På den negative siden er det blitt gitt slipp på spillere
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i sesongen. Etter sommerferien var det ikke tilstrekkelig med spillere til å stille lag i småjenter 13 år.
Gjenværende spillere gikk til OIL sitt J13-lag. OIF hadde ingen jentelag i høstsesongen. Det har vært
meget god rekruttering til miniputt, hvor det har vært 2 lag i hver årsklasse. I Mini 9 var det 3 lag.
Økonomisk har året vært tungt. Orklacupen ble vellykket både sportslig og sosialt, samtidig som den
ga et betydelig økonomisk bidrag. Det deltok 79 lag og det ble avviklet 170 kamper. Avdelinga har
utført oppgaver med kiosksalg og vakthold ved Orkla FKs kamper, samt kiosksalg fra klubbhuset og
kioskvogna.

Håndballavdelinga har hatt et godt år, både sportslig, teknisk og økonomisk. Styrearbeidet har
fungert veldig bra, med flere styremedlemmer som innehar lang erfaring fra forskjellig styrearbeid og
innen idretten.
Avdelinga har stått som arrangør av 2 Mini-/B10-turneringer, Coop Prix Orkanger Cup, Gjensidige
håndballskole og to landskamper for kvinner i Møbelringen Cup 2009.
Det har vært god rekruttering av spillere, særlig i miniklassene og i de yngste aldersbestemte klasser.
Spillere har vært representert i soneutviklingsmiljø, regionale landslagssamlinger og på
landslagssamlinger i klasse gutter 15 år.
Det har vært lagt ned en voldsom dugnadsinnsats både blant styrets medlemmer,
utvalgsmedlemmer, trenere/lagledere/dommere, samt av foreldre/foresatte.

Svømmeavdelinga har arrangert tre fulle kurs i uka pr. halvår, med 15 deltagere på hvert kurs. De
aktive svømmerne har vært delt inn i tre grupper. A,B og C-gruppe, fordelt etter nivå, uavhengig av
alder. Til sammen har gruppene hatt 45 svømmere i trening. Gruppene har deltatt i stevner på
Stjørdal, Krisatiansund og Hommelvik. Orkangersvøm ble arrangert for andre gang. Flere fra styret og
svømmegruppa deltok i kurset ”idrett og ledelse” som ble arrangert på Orkanger i regi av Norges
Svømmeforbund.
Det ble arrangert babysvømming tre lørdager i måneden, med et stabilt oppmøte på om lag 20 barn
pr. lørdag.

Skiavdelinga har hver tirsdag vinteren 2009 arrangert fellestrening i Ulvåsen for alle årsklasser. 5
utøvere har deltatt på skiskolen i Meråker. I oktober startet fellestreningene på Follo med 30 – 40
deltakere. Avdelinga tok initiativ til 3 treningssamlinger i samarbeid med naboklubbene. Avdelinga
har hatt utøvere med deltagelse i ST-cupen 2009, Hovedlandsrennet på Lillehammer, og en deltager i
junior NM på Bardufoss.
I tillegg var avdelinga representert med 2 utøvere under Toppidrettsveka på Aure.
Flere løpere har deltatt på turrenn som Birkebeinerrennet og Rensfjellrennet.
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Johan Evjens Minnerenn ble arrangert under gode forhold med 260 deltakere.
Totalt 325 deltagere har deltatt på ST-karusellen. Ellers har det vært arrangert klubbmesterskap,
Bråttåbjønn og Rødåsen opp. Rødåsen opp ble arrangert for første gang som et motbakkeløp den 12.
september i samarbeid med Evjensgrenda Vel.
OIF-Julesprint ble avlyst på grunn av snømangel. Høsten 2009 startet aksjonen ”Alle mann til
stolpene”, som har vært en suksess. Avdelinga var medarrangør av 17. mai på Orkanger. Det ble
fremmet fornyet søknad om spillemidler til ny ”Olavsbu”. Byggestart blir våren 2010.

Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år, med ca. 40 personer i trening, som er en liten økning fra
2008. Det leies lokaler av Orkdal MC Klubb på Fannrem. Ved godt oppmøte på trening blir lokalene
for små, og det må på sikt tenkes større lokaler. Tre utøvere har deltatt på stevner i styrkeløft.
Benjamin Baldwin fikk sølv i NM. Økonomien er stabil. Det er investert i noe nytt utstyr.
Klubbhuset har vært leid ut til Orkdal Kommune til og med juli, til barnehagedrift.
Gjennom høsten ble huset disponert av avdelingene og hovedstyret på en mer komfortabel måte
enn på flere år. Leieforholdet med Orkdal Kommune har imidlertid gitt OIF en mulighet for
oppsparing av midler som delvis egenkapital til en etterlengtet rehabilitering og utvidelse av
klubbhuset. Styret har utarbeidet skisseprosjekt til rehabilitering og utvidelse av huset. En
kostnadskalkyle viser en investering på ca. 2.6 mill. Det er søkt om spillemidler til prosjektet. Det er
mottatt en gave i form av nye bord og stoler.
Ulvåshytta har hatt en god drift og uten problemer. Den har vært leid ut ved 23 eksterne
anledninger. I tillegg er den benyttet 18 ganger i OIF sin egen regi og 45 ganger til skoler/barnehager.
I skisesongen brukte skiavdelingen hytta på tirsdagskveldene, for sosiale sammenkomster etter
treningene. Hytta drives godt og har en god økonomi.
Orkanger Pensjonistforening holdt hytta åpen i påskedagene, og det ble gjennomført med
stor suksess. Det er investert i snøfreser, og kjøleaggregatet til kjølehjørnet er skiftet ut.
Det er anskaffet hjertestarter som er plassert i hytta.

Dans
Mangel på instruktører har gjort at det ikke har vært aktivitet på flere sesonger.
På høsten ble det etablert et samarbeid med utdannet ballettpedagog. Det er planlagt kurs med
oppstart i Børsa og Orkanger i januar 2010.
Stikomiteen har et sterkt ønske om å bedre forholdene på Rømmesmyra, ved at nærmest hele myra
klopplegges. Dette gjøres ved å legge to parallelle planker med tverrbord under. Det ble søkt om
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spillemidler for nærmiljøtiltak på kr. 21 000 for å gjennomføre prosjektet. Tildelingen av midler kom
så seint at arbeidet ikke kunne gjennomføres i 2009, men materialer er kjøpt inn og lagret ved
Ulvåshytta. Materialene blir transportert opp til Rømmesmyra til vinteren, og legges ut på
sommeren. Arbeidet med å bygge gapahuk på haugen vest for Ulvåshytta er kommet i gang. Arbeidet
fullføres etter påsken 2010, når forholdene gjør det mulig.
Orkanger-idrett:
Redaksjonskomiteen har i år bestått av Vidar Liøkel, Rudolf Larsen og Marit Mjøen Det ble gitt ut 2
nummer i 2009. Bladet har et flott design og med mye godt stoff, som gir god informasjon om
aktivitetene i OIFs regi. Takk til redaksjonskomiteen, som utfører en viktig jobb på informasjonssida i
OIF.

Drift
OIF hadde 1109 registrerte medlemmer i 2009, som tilsvarer en økning på
33 medlemmer fra 2008.
Styret har lagt ned mye arbeid på overordnede saker som avtaler på drift av Idrettsparken,
samarbeidsavtalen om OFK, kunstgressbanen og nytt lager og verkstedbygg på Nedre Rømme.
Regnskap og medlemsregister har blitt viet stor oppmerksomhet.

Hjemmesiden
www.orkanger-if.no har vært meget godt besøkt, med hele ca. 500 treff pr. dag. Dette tilsvarer vel
180 000 treff på årsbasis. Dette er mer enn en fordobling fra 2008.

Materiell
Oversikt over materiell oppdateres på materiallisten, som vil bli et vedlegg til regnskapet.
Representasjon
Ove Aanonsen og Rudolf Larsen har vært medlemmer i Visjonsutvalget for Idrettsparken, Orklahallen,
Gammelosen og Nedre Rømme.
Rudolf Larsen har vært styremedlem i Orkdal Idrettsråd.
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Politiattester
Det er innført en ordning med krav om at styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige
som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ove Aanonsen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å håndtere ordningen.
Frivillighetsregisteret
Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 44.626,00 til OIF i 2009.

..................................... ..........................................
Rudolf Larsen
Leder

Ove Aanonsen

........................................
Marte Fossvoll

Nestleder

Kasserer

.................................... ..........................................

........................................

Knut Even Wormdal
Sekretær

Morten Stub
Materialforvalter

…………………………….
Marit Mjøen
Styremedlem

Geir Knutzen
Styremedlem
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Årsmelding for Klubbhuset 2009
Styret har bestått av:
Leder

Tor Arne Opphaug

Kasserer

Rolf Bjarne Semb

Sekretær

Kari Schei

Styremedlem

Ole Martin Røhmesmo

Styremedlem Tove Eli Larsson
Styremedlem Hallvard Erlandsen

Det er avholdt 3 styremøter og det er blitt behandlet 8 saker.

Klubbhuset har vært utleid til Orkdal kommune ut Juli i 2009.
Møtevirksomhet i regi av OIF har tatt seg opp igjen, med at huset har gått over i normal drift.
Utleie av klubbhuset har derfor startet opp igjen.
Kiosksalget har fotballavdelingen tatt over.
Etter utleie ser vi nødvendigheten av oppussing både innvendig og utvendig.

12

Årsmelding for Stikomiteen 2009
Stikomiteen hadde to hovedprosjekter i 2009: 1) Klopper på Rømmesmyra og 2) gapahuk i
Ulvåsenområdet.
1) Det er et faktum at stien over Rømmesmyra blir bare mer og mer sølete med økende trafikk,
uansett om vi prøver å legge den tett inntil bevokst område mot nordvest. Vi er jo kjempeglade for
stor trafikk, og alle må selvfølgelig akseptere litt varierende føre på turer i marka. Men det er jo
allikevel irriterende at det alltid er bløtt på Rømmesmyra, sjøl om det ellers er tørr mark. Derfor har
vi bestemt oss for å klopplegge så godt som hele myra. Vi kommer nå til å gjøre det enklere ved bare
å legge to og to planker (6”)ved siden av hverandre med noen tverrbord under. Det blir smalere å gå
på, med billigere, og fremfor alt ikke så forstyrrende i naturbildet.
Alt dette skulle vi egentlig gjøre i 2009, men for å finansiere prosjektet, søkte vi om spillemidler for
nærmiljøtiltak på kr21.000,-. Dette tok lenger tid enn vi trodde, men fikk vi positivt svar utpå våren i
fjor, - etter at snøen var borte. Siden vi er avhengige av å få kjørt ut materialene med skuter, måtte
prosjektet utsettes ett år. Men materialene ble innkjøpt og ligger lagret i Ulvåsen.
2) Vi har lenge følt at det er et behov for en rasteplass med benker og bålplass i nærheten av
Ulvåshytta. Barnehager og skoler er hyppige brukere av dette området, og ønsker seg sikkert en mer
permanent plass for samling med grilling og kos. Derfor bestemte vi oss for å bygge en større
gapahuk på haugen vest for hytta. Vi fikk et godt samarbeid med Statskog, som er grunneier.
Gapahuken er kostnadsberegnet til kr63.000,-. Etter søknad fikk vi kr15.000,- i tilskudd fra Orkdal
kommune og kr20.000,- fra Statskog. Resten dekker vi inn med gunstige innkjøp og mye dugnad. Alt
papirarbeid - bl.a. leieavtale med Statskog og melding til Skaun kommune - er unnagjort, og de 6
grunnpillarene er støpt. Den videre planen er å få satt opp gapahuken så snart som mulig etter påske,
slik at den skal være klar for bruk i løpet av våren. Vi håper den skal bli til stor glede for alle turgåere.
På OIF´s årsmøte overrakte vi premie til den største ”Raudhåmmårtravern” 2008. Det var Edel
Indergård; hun hadde hatt 285 turer der oppe! Tilsvarende premie vil bli delt ut på neste årsmøte.
Ellers har hver enkelt av oss gjennom sommeren hatt mange vedlikeholdsturer i marka for å sørge for
at alt er i orden med stiene, merkinga og skiltene.
Ingebrigt Ustad har vært sammen med oss under arbeidet med gapahuken, ellers har komiteen
bestått av Thor Isdahl, Eimunn Krokdal, Arnfinn Sæthre og Andreas Helbæk.

Thor Isdahl

Eimunn Krokdal

Arnfinn Sæthre

Andreas Helbæk
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Årsmelding for Ulvåshytta 2009
Styret:
Leder:

Stig Mjønes

Kasserer:

Eva Akselsen

Sekretær:

Anne Løkstad

Styremedlem: Osvald Eggen
Styremedlem: Terje Staveli
Styremedlem: Jens Olsen
Styremedlem: Arne Ebbesen
Styremedlem: Iren Olsen Poort
Styremøter:
Styret har avholdt 8 møter og behandlet 33 saker.

Drift:
Styret har i 2009 fungert som tidligere og det er ingen vesentlige endringer i ansvarsoppgavene. Terje
har sørget for at de pålagte vannprøvene er tatt, samt oppfølging av avtale om septikktømming 2
ganger i året. Anne har hatt ansvar for utleie av hytta, og Iren har hatt ansvar for innkjøp og
oppfølging av kjøkken, og salg på søndager. Ellers har Osvald, Jens og Arne sørget for at hytta er godt
vedlikeholdt ute som inne.
Det siste året ble hytta utleid mot betaling 23 ganger. Oif-avdelingene har benyttet hytta 18 ganger,
mens skoler og barnehager har hatt 45 dager i Ulvåsen. I skisesongen låner ski-avd. hytta på
tirsdagskveldene, for sosiale sammenkomster etter treningene.
I følge regnskap 2009 viser tallene at hytta drives godt. Styret finner det gledelig at vi kan bidra til
ulike aktiviteter Ulvåsmarka og investeringer i hytta, se oppfølging av styrevedtak.

Oppfølging av styrevedtak:
Styret vedtok i januar 09 å kjøpe inn snøfreser. Dette ble ordnet av Jens og Arne. Vi håper at
snøfreseren kommer til nytte i perioder med mye snø. Orkanger pensjonistforening, ønsket å holde
Ulvåshytta åpen i påskedagene, og dette ble gjennomført med stor suksess. Mange fant veien til
hytta disse dagene, et positivt tiltak fra pensjonistene. Utskifting av kjøleaggregat til kjølehjørnet har
vært på planen over lang tid. I mai holdt ikke aggregatet lenger nødvendig temperaturen. Osvald
kontaktet Marit Høiseth, som sørget for at noen frivillige fra Yit skiftet aggregatet. Nå fungerer det
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forhåpentligvis i mange år til. Stikomiteen henvendte seg til styret i oktober ang. plassering av
gapahuk i området rundt Ulvåshytta, og ønsket at styret skulle uttale seg om hvor det var mest
hensiktsmessig å plassere den. Styret stiller seg meget positivt til tiltaket da vi ser behovet for en
gapahuk til skoler og barnehager som er flittig brukere av området.
Ellers har våre vaktmestre sørget for at peisen har blitt malt. Flere gamle ski og bilder osv har også
blitt hengt opp på veggene.
Iren, som dette året tok over som husansvarlig, sørget for at kjøkken ble vasket, lyskuplene i taket ble
rengjort, og tok kontakt med ISS, som behandlet skifergulvet i hytta. Hytta ble da klar for utleie.
Oif-ski har anskaffet hjertestarter der styret bidro med kr. 2000,- av en kostnad på kr. 10 000,-.
Hjertestarteren skal i utgangspunktet ligge i Ulvåshytta.
Andreas Helbæk har også i år deltatt på styremøtene da han fikk ansvar for Ulvåshyttas hjemmeside
og artikler i Orkanger-idrett.
Anne Løkstad,
Sekretær
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Årsmelding for atletavdelinga 2009
Styret for atletavdelinga 2009
Leder: Thomas Nordahl Pedersen
Nestleder: Stein Aasbø
Kassere: Jostein Druglimo
Materilaforvalter: Karl Åke Sjølin
Styremedlem: Øystein Solem

Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år. Lokalene vi benytter er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC
Klubb. Hvert medlem har eget nøkkelkort. Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem
styrer sin egen trening. Vi har tre utøvere som har deltatt på stevner i styrkeløft. Benjamin Baldwin
fikk sølv i NM. Det er vanligvis 5-10 personer innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. I helgene er
det vanligvis færre. Det har vært en liten økning i antall medlemmer siden i fjor. Over 40 personer
har trent hos oss hele eller deler av året. Lokalet er litt lite når det er mye folk på ukedagene, og på
sikt bør avdelinga ha et større lokale.
Økonomien er stabil. Det har vært kjøpt inn en del nytt og brukt utstyr. Vi har også solgt et par
treningsapparater som vi ikke har hatt bruk for. Vi har fått inn rund 60 000,- i treningsavgift. De store
utgiftene er husleie og innboforsikring som til sammen er på ca 30 000. Vi har noen utgifter også til
vedlikehold av treningsapparater.

Styret
Atletavdelinga
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Årsmelding for fotballavdelinga 2009
Styret har i årsmøteperioden bestått av:
Leder:

Eystein Løkken

Nestleder:

Roar Syrstad

Sekretær:

Vibeke Alver

Kasserer:

Per Inge Slåen

Økonomileder:

Ubesatt

Materialforvalter:
Utviklingsleder:

Geir Hegstad
Ubesatt

Parkutvalget:

Tor Arne Opphaug

Orkla Cup ansvarlig:

Roar Syrstad

Sportslig leder:

Trygve Dybdahl

Minileder:

Tove Eli Larsson

Arr.ansvarlig:

Grethe Vullum

Styret har i perioden hatt 5 styremøter og behandlet 25 saker. Vi har gjennom året gjennomført to
fellesmøter og en rekke møter ifm. Orkla Cup i tillegg til styremøtene.

OIF Fotball har i 2009 stilt med drøyt 150 spillere fordelt på 5 lag i aldersbestemte klasser. Lagene har
stort sett hatt godt oppmøte både til trening og kamper, og har spillmessig hevdet seg godt.
På den negative siden har vi også måttet gi slipp på spillere i løpet av sesongen. Etter sommerferien
var det ikke tilstrekkelig mange spiller som ønsket å fortsette til at det var mulig å stille lag i klassen
småjenter 13 år. For de av spillerne som ønsket å fortsette ble det imidlertid en løsning ved at disse
fikk gå over til OIL sitt J13-lag, men for OIF sitt vedkommende hadde vi ingen jentelag i høstsesongen.
Rekrutteringen er som tidligere meget god. Det har vært 2 lag i hver årsklasse i miniputt, bortsett fra
Mini 9 som har hatt 3 lag! I tillegg har vi hatt et lag som vi har valgt å kalle ”Mini 6” for barn i
førskolealder, som har hatt jevnlige treninger sammen. Det har vært god deltakelse til cup’er og
turneringer, spesielt lokale turneringer i nabokommunene.
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Økonomisk har 2009 vært et rimelig tungt år. Følgende inntektsposter har vært de største:
Orkla Cup
Sponsor/plakat-inntekter
Treningsavgifter
Kiosksalg
Også i år har Orklacupen vært den største bidragsyteren på inntektssiden. Cupen ble vellykket både
sportslig og sosialt, og ga et betydelig tilskudd til avdelingen. Orkla Cup 2009 hadde 79 deltakende lag
i klassene 9 til 14 år, med lag fra Sunndal i sør til Verdal i nord. Det ble avviklet 170 kamper, og alle
disse ble spilt i Idrettsparken. Alle tilreisende lag ble innlosjert på Orkanger Barneskole og
Ungdomsskole, og denne geografiske begrensningen gjorde at vi fikk en intim cup. Vi fikk gode
tilbakemeldinger fra både lokale og tilreisende lag.
På utgiftssiden har følgende ”områder” vært de største:
Leie av Orklahallen/kunstgressbanen
Varekjøp ifm. Orkla Cup
Cupdeltakelser
Dommerutgifter

På utgiftssiden har vi prøvd å være nøkterne – men vi har opprettholdt normalt aktivitetsnivå. I
klartekst vil det si at leie av hall og kunstgressbane har vært den klart største utgiftsposten. Når det
gjelder innkjøp av rekvisita og utstyr har vi på grunn av den stramme økonomiske situasjonen vært
meget moderate.
På arrangementssiden har vi utført de vanlige oppgavene med kiosksalg og vakthold ifm. Orkla FK
Senior sine hjemmekamper, samt kiosksalg fra klubbhuset og kioskvogna vår på kveldstid hverdager.
Anleggene i Idrettsparken har vært i bra stand, og samarbeidet med Orklahallen om vedlikehold har
fungert greit.
Fotballavdelingens aktiviteter har ikke vært mulig å gjennomføre uten den store innsatsen fra
trenere, lagledere og foreldre. Det har vært stor dugnadsinnsats hele året igjennom, og vi retter en
stor takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av sesongen 2009.

Styret,
OIF Fotball
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Årsmelding for håndballavdelinga 2009
Styret i OIF Handball har i siste periode bestått av;
Øyvind Togstad Styreleder
-

Rune Karisen Leder Marked/økonomi
-

Goute Hoff Leder Sportslig
-

Sindre Eikli Leder Teknisk
-

Kristine Eker Kasserer
-

Tove Eli Larsson Sekretær
-

Berit Kvåle Materialforvalter
-

Styremedlemmene innehar bred kompetanse innen flere fagfelt. Flere har lang erfaring innen
diverse styrearbeid og innen idretten. Styrearbeidet må sies å ha fungert meget bra.
bet er blitt avholdt 9 styremøter 09 det er behandlet 65 saker, bet er i styrets regi også blitt
avholdt 3 trener-/lagleder-/dommermøter og styret har prøvd etter beste evne å følge opp de
frivillige som inriehar disse viktige vervene.

OIF Håndball har vært representert på samtlige av hovedlagets avdelingsmøter.
2009 har vært et godt år for OTF Håndball.
Aktivitet og arbeidsoppgaver

OIF Håndball har i 2009 arrangert to Mini-/BlO-turneringer, COOP Prix Orkanger Cup, stått som
arrangør av Gjensidige Håndballskole (3 dager i vinterferien) og to landskamper for kvinner
senior ifm Møbelringen Cup 2009. I tillegg deltok representanter fra avdelingen i avviklingen av
Orkanger 2009 og avdelingen stod som arrangør av juletrefest 3.juledag.
Ovennevnte kommer i tillegg til arrangement av 100 (!) ordinære seriekamper.
Rekrutteringen av spillere har vært god. Vi ser fortsatt en økning av rekrutteringen til
miniklassene og i de yngste aldersbestemte klassene.

OIF Håndball har i 2009 vært representert med spillere både i soneutviklingsmiljø (SUM),
regionale utviklingsmiljø (RUM), regionale landslagssamlinger (RLS) og på landslagssamlinger i
klasse gutter 15 ar. Styret er godt fornøyd med både driften og bredden i avdelingen. Det er lagt
ned et betydelig arbeid for å sikre økonomien i avdelingen, bet er inngått flere nye 3-årige
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samarbeidsavtaler med lokale bedrifter for å ivareta dette. I tillegg har alle avholdte
arrangement bidratt til at avdelingen nå har solid økonomi.
På utgiftssiden er det fortsatt hall-leie og påmeldingsavgift til seriespill som utgjør de største
postene. Hall-leien er tidligere innmeldt som sak til Orkdal idrettsråd, uten at den for alvor har
kommet på dagsorden. Håndballavdelingen vil derfor nok en gang be idrettsrådet om å bidra til
at idrettslagene på en eller annen måte kan få redusert sine utgifter til hall-leie.
På teknisk side er det lagt vekt pa at hjemmearrangement skal gjennomføres med stil. Dette
arbeidet er blitt ytterligere forsterket i 2009.
Ingen av styrets medlemmer, trenere, lagledere eller spillere mottar godtgjørelse. Det har blitt
lagt ned en voldsom dugnadsinrisats både blant styrets medlemmer, utvalgsmedlemmer,
trenere/lagledere/dommere, samt av foreldre/foresatte gjennom hele 2009.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle for den jobben som utføres av klubberis frivillige!
Årsmelding fra styret. Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

Årsmelding fra Markeds -/økonomiutvalget
Mareds-/økonomiutvalget har i siste periode bestått av:
Rune Karlsen, Leder
Kristine Eker, Kasserer
Heidi Ebbesen, Ansvarlig Ullmax
Hege K. Gjønnes, Ansvarlig treningsavgift
Marit E. Martinsen, Ansvarlig NHF-lotteriet og kalendersalg

Økonomien i håndballavdelingen er for tiden solid.
Mø har reforhandlet og tegnet nye 3-årige samarbeidsavtaler i 2009 bette gjør at avdelingen har
.

en rimelig god og forutsigbar økonomi.
I tillegg til langsiktige sponsoravtaler, er det også flere bedrifter som gir støtte til
enkeltarrangement i håndballavdelingens regi.

Videre er treningsavgift en svært viktig inntekt for håndballavdelingen. Vi er helt avhengig av å få
inn disse pengene for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Treningsavgifta dekker imidlertid
bare inn en del av våre faste kostnader, som i hovedsak er hall-leie og påmeldingsavgift.
Håndball-lagene i OIF har i 2009 bidratt med betydelig dugnadsinnsats. Felles for alle disse
dugnadsjobbene er at inntektene fra jobbene stort sett tilfaller lagene direkte, dvs inntektene er
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disponible for lagene til bl.a turneringer mv. For fortsatt sportslig utvikling, ser Mø det som
svært viktig at dette arbeidet styrkes ytterligere i årene som kommer.
Av andre viktige inntektskilder kan nevnes egne arrangement/turneringer, NHF-lotteriet, OIF
kalendere og Ullmax-salg.
Håndbollavdelingen satser på profilering. Gode arrangement med positive idrettsopplevelser er
derfor gull verdt. bette skaper iver og patriotisme, noe som igjen skaper “vi-følelsen”. Mø er av
den oppfatning at dette bør være et viktig fokusområde både for håndballavdelingen og

Orkanger Idrettsforening.

Orkanger 30.01.2010
Rune Karlsen

Leder
Årsmelding fra Markeds - /økonomiutvalget. Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

Årsmelding fra Sportslig utvalg
Sportslig Utvalg (SU) har siste periode bestått av:
Gaute Hoff, Leder
Dzemal Repesa, dommerkontakt
Kan Lilles, Medlem
Iren Olsen Poort, Medlem

Det har vært avholdt 2 møter i SU. Sportslig leder har i tillegg representert OIF p& NHF Region Midt
Norge’ s sonemøter.

Håndballavdelingen er i sportslig framgang og aktiviteten i avdelingen er økende. OIF stiller med
totalt 5 jente- og 4 guttelag, samt 1 lag i 3.div kvinner i seriespill sesongen 2009/2010. Vi deltok med
både herrelag og damelag i veteran-NM 2009. I klassene G16 år har vi samarbeidslag med Orkdal IL.
I miniklassene (barn født 2001-2003) er aktiviteten stor og det er ca 60 minispillere som deltar på de
ukentlige treningene.
OIF handball har arrangert 3 turneringer;
COOP Prix Orkanger Cup for 12-16 ringer.
2 mini-/BlO-turneringer med meget stor deltakelse.
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Vi arrangerte også 2 landskamper for damer senior ifm Møbelringen Cup den 20.riovember 2009.
OIF stod også som arrangør av Gjensidige handballskole de 3 første dagene av vinterferien i februar
2009. Arrangementet ble en stor suksess med 120 deltakere og stor aktivitet. OIF fikk ogsa denne
gangen svært gode tilbakemeldinger pa det sportslige utbyttet av håndballskolen.
OIF har arrangert egne kurs for sine trenere med Valery Putans som instruktør. bet er også
utarbeidet Sportsplan for håndballavdelingen, der trenere og lagledere har vært sterkt involverte.
Sportslig viser lagene i OIF god framgang.
OIF har i 2009 vært representert med spillere fra flere lag p SUM (Sone Utviklings Miljø) og RUM
(Regionalt Utviklings Miljø). I tillegg har spillere deltatt p samlinger til RLM (Regionalt Landslags
Miljø), og en spiller har vært p landslagssamlinger for G15.
Orkanger 30.01.2010
Gaute Hoff
Leder

Årsmelding fra Sportslig utvalg. Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

Årsmelding fra Teknisk utvalg
Teknisk Utvalg (TU) har denne sesongen bestått av:
Sindre Eikli, Leder
Suada epesa Ansvarlig kiosk
,

Roar Inge Vollum, Medlem
Ola Haugen, Medlem
Harald Martinsen, Medlem
TU star for den tekniske delen av v&e hjemmearrangement, dvs: innkalling av mannskap til kiosk,
sekretariat, billettsalg, innkjøp av varer til kiosk, betaling av dommere, innsending av kampkort,
speakertjeneste mv.

Vi arrangerte ca.100 seriekamper i løpet av 2009. I tillegg til dette sa har vi arrangert 2
miniturneringer, Coop Prix Cup 2009 og landskamper for kvinner ifm Møbelringen Cup 2009. Det har
vært rekorddeltakelse på miniturneringene, bade mht antall deltakere, publikum og omsetning i
kiosk.
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Alle i TU deltok også under Møbelringen Cup, som vel kan sies og være arets høydepunkt i
Orklahallen. 2000 tilskuere laget en fantastisk stemning da Norge slo Kroatia!
For a heve kvaliteten på vare hjemmearrangement ifm kvinner senior 3.divisjon, er bemanningen i
sekretariatet økt til 3 personer. I tillegg har lydanlegget vart blitt noe utvidet. Dette har
medført bedre lyddekning på tribune og mere “trøkk” i hallen.
Oppmøte av innkalt mannskap har ikke vært tilfredsstillende høsten 2009, og tiltak er iverksatt.

Malen var for kampavvikling fungerer greit (innmarsj/presentasjon etc).
bet er laget nye jingler for avspilling ved mål, disse fungerer bedre enn de gamle.
Kiosken fungerer godt og med bra salg. bet har vært apen kiosk ved arrangement av to kamper
eller mer, og kiosk ved billettsalget når det bare har vært en kamp. dette for og øke omsetningen
og for å lage et bedre tilbud for publikum.
Selv om det alltid er mulighet for forbedring, sa er vi godt fornøyd med arbeidet som er utført
innen Teknisk Utvalg 2009.

Orkanger 30.01.2010
Sindre Eikli
Årsmelding fra Teknisk utvalg. Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

23

Årsmelding for orienteringsavdelinga 2009
Styret har bestått av:
Leder Rolf Wærnes
Nestleder Ann Karin Evjen
Sekretær Thor Isdahl
Kasserer Henny Helbæk
Materiellforvalter Oddveig Lien
Leder Tur-O Aud Kalvø
Styremedlem / VDG Per Roar Strand
Styremedlem Ola Neraune
Styremedlem Edel Guldseth
Det er avviklet 4 styremøter og behandlet til sammen 22 saker.
Dessuten er en del mindre saker drøftet pr. e-post og telefon.

Møter
Laget var ikke representert på kretstinget i STOK, men på terminlistemøtet for kommende
sesong var Rolf til stede.
Ellers har avdelingen vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, i tillegg til div.
andre interne møter i OIF.
Rolf, Ann Karin og Ola har deltatt på o-sonemøter hvor gjennomføringen av Orkla / Gaula
karusellen drøftes, og hvor terminlista for kommende sesong bestemmes.

Arrangement / Løp
Orkla / Gaula karusellen arrangerte vi ved Oksbåsen 27. mai, med Odd Petter Thoresen som
løypelegger. Geitryggen-kartet ble også i år benyttet, og totalt deltok 83 løpere. Arrangementet
ble greit gjennomført, og vi fikk skryt både av fin samlingsplass, godt kart og greie løyper.
Klubbmesterskapet 30. juni ble arrangert i fellesskap med Børsa IL ved Kvernsjøen. Totalt deltok
26 løpere hvorav 14 fra OIF.
Følgende klubbmestere ble kåret: Kari Moa Solstad, Anne Moa Solstad, Elfrid By, Ann Karin
Evjen, Jan Peder Hegdal, Anders Solstad, Øyvind Østeggen, Thor Isdahl, Magnar Fandrem.
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Treningsløpene ble også denne sesongen arrangert sammen med Børsa IL. Til sammen hadde vi
12 løp, og derav arrangerte vi 7 av løpene, inkludert en 2-mannsstafett, 1 fjell-løp og 1 natt-løp.
Avslutningsløpet med etterfølgende sammenkomst foregikk på Østhusen 30. september.

Arrangement / Tilstelninger
Under Orkanger 2009 deltok o-avdelingen med salgsbod og informasjon på lørdagens
arrangement i Orkdalsveien.
Orkdalsmessa hadde frivillighet som messetema dette året, og o-avdelingen deltok sammen med
de andre avdelingene og hovedlaget i OIF.
Julebordet ble avholdt i Lyngstua sammen med Børsa IL.
Trenerkurs
Ann Karin Evjen og Anders Solstad har gjennomført Grunnkurset innen orientering.

Opplæring
Rekrutteringen til o-sporten har vært dårlig i mange år, og derfor prøvde vi i sommer med otrening / -kurs for nybegynnere. Det ble avviklet fire treningskvelder i Ulvåsen, og totalt var 15
personer med på opplegget, en eller flere av kveldene. Opplegget ble gjennomført sammen med
Børsa IL, men dessverre var det få deltakere fra OIF.

Resultater
Resultatmessig kom OIF på fjerdeplass i Orkla / Gaula karusellen, kun slått med fattige 2 poeng
av Melhus IL på tredjeplass. Vinner ble IL Leik foran OL Gaula. Individuelt ble Oddveig Lien vår
beste løper i karusellen med tredjeplass i sin løype.
Oddveig har også totalt vært lagets beste løper gjennom sesongen. Hun ble kretsmester på
mellomdistanse, og løp inn til to klasseseire under Norsk O-festival i Bærum.

Kart
Geitryggen-kartet ble ikke ferdig i sin helhet denne sesongen heller, men Anton Bjartnes regner
med å få ferdigstilt hele kartet i løpet av seinhøsten 2010.
Deler av det nye kartet over Ustmarka, som Ola Neraune har digitalisert, synfart og tegnet ble
denne sesongen benyttet for første gang til treningsløp. Kartet er meget bra, og Ola fikk skryt for
sitt arbeid av flere gode, rutinerte o-løpere fra andre klubber.
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Utstyr
Ingen investering i utstyr dette året, men Rolf har overtatt en meget god laser printer som oavdelingen benytter til utskrift av kart, mot at avdelingen bærer kostnadene med papir og toner.

Spillemidler
Søknaden om spillemidler til Geitryggen-kartet ble innvilget med 51 000 kr. i år, og av dette har
vi fått utbetalt 15 000 kr. for våre utgifter til nå. Dessuten fikk vi tilbakebetalt 6 000 kr. i
momsrefusjon på kartarbeidet.
Vi fikk også innvilget 3 500 kr. i barne- og ungdomsmidler fra o-forbundet i forbindelse med vårt
rekrutteringsopplegg.

Økonomi
Som regnskapet viser er fortsatt økonomien i avdelingen god, og det er full kontroll over den
økonomiske biten av kartarbeidet.

Turorientering
Interessen for årets tur-o viste en gledelig stigning fra forrige sesong. Det ble totalt solgt 80
konvolutter (19 flere enn i 2008), pluss 49 ekstra klippekort. Spesielt har vi fått gode
tilbakemeldinger på våre fjell-poster, som i år var satt ut i Koksteinfjellet.
67 klippekort er innlevert for registrering, noe som er 5 kort mindre enn forrige år.
Områdene for neste års tur-o er nå bestemt til Ulvåsmarka, Knyken og Slettfjellet.

Tildelte arrangement i 2010
Tambarskjelven med innlagt KM mellomdistanse for Sør-Trøndelag 30. mai.
Orkla / Gaula karusellen med normaldistanse 25. august.
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Årsmelding for skiavdelinga 2009
Styret har bestått av:
Styreleder

Mona-Iren Hansen

Sekretær/webansvarlig/
materialforvalter

Pål Ove Lilleberg

Økonomileder/kasserer

Kari Holseth

Sportslig leder

Jonas Appelkvist

Leder for marka/lysløypa/
Ulvåsveien

Atle Wormdal

Arrangement/markedsleder

Olav Rostad

Styremedlem

Ole Andreas Opphaug

Det er avholdt 6 styremøter og det har blitt behandlet 60 saker.

Sportslig utvalg har hatt 1 trenermøte før skisesongen startet.
Sportslig utvalg
Leder

Jonas Appelkvist

Medlem

Ole Andreas Opphaug

Medlem

Runar Flønes

Treninger: Hver tirsdag vinteren 2009 arrangerte skiavdelinga fellestrening i Ulvåsen for alle
årsklasser. I tillegg trente gruppa 13-17 år torsdager i Ulvåsen. Treningene pågikk fram til slutten av
mars.

Skiskolen i Meråker er et populært tiltak og fra oss deltok 5 utøvere. De fikk fem uforglemmelige
dager i Meråker med 2-3 treningsøkter daglig og masse sosiale aktiviteter.
I oktober startet fellestreningene på Follo for vinteren 2010 og 30-40 deltakere har vært på trening.
Den eldste gruppa avholdt også fellestreninger torsdager hvor de gikk på rulleski.
18.-21. november reiste den eldste gruppa til Ramundberget i Sverige for vår årlige skisamling.
Medregnet foreldre og trenere deltok 16 personer på samlinga.
OIF skiavd. tok initiativ til samarbeid med våre naboklubber om felles treninger og til sammen 3
samlinger ble avholdt.
Deltakelse i renn: OIF har hatt deltakere i ST-cupen 2009. Hanne Opphaug, Marie Evjen, Ragnhild
Skirstad, Erik Fossum, Martin Holseth, Petter Ebbesen og Åshild Fossum har alle deltatt i flere renn.

27
Erik, Martin og Petter deltok også på Hovedlandsrennet på Lillehammer, mens Åshild var vår deltaker
under junior NM på Bardufoss. Der oppnådde hun en 25. plass som beste resultat. Åshild Fossum og
Runar Flønes var i august våre deltakere under Toppidrettsveka på Aure. Åshild vant juniorklassen i
det ene rulleskiløpet over 24 km skøyting, en suveren innsats av henne.
OIF har vært godt representert på sonerenn i området med god innsats i gruppen 8-12 år. Vi har
mange utøvere som liker å gå på ski og har foresatte som stiller opp som smørere, kjørere og støtter
opp i løypa.
Flere av våre eldre løpere har deltatt på turrenn som Birkebeinerrennet, Rensfjellrennet mm.

Det har vært arrangert Trener 1 kurs hvor naboklubber også har vært deltakere.

Arrangement/markedsutvalg
Leder

Olav Rostad

Medlem

Arild Skirstad

Medlem

Tor Arne Opphaug

Medlem

Ole Roar Bonvik

Medlem

Elisabeth Opphaug

Medlem

Fredrik Evjen

Johan Evjens Minnerenn: Minnerennet ble arrangert under gode forhold 25. januar med 260
deltakere. Av disse deltok 126 i konkurranse og mosjonsklassene, og siden 1980-tallet har
Minnerennet ikke hatt flere deltakere som har gått på tid. Gode spor og et bra arrangement lokker
aktive fra hele fylket til Ulvåsen.
ST-Karusellen: Tradisjonen tro har vi også i vinter arrangert karusellrenn sammen med andre
idrettslag i kommunen og med rekorddeltakelse, totalt 325 deltakere.
Klubbmesterskap: Tirsdag 24. mars ble årets klubbmesterskap arrangert. 42 deltakere stilte til start
og alle hadde en fin opplevelse med kjempeføre og godvær. Klubbmesterskapet markerte også
avslutningen på skisesongen, men mange har benyttet muligheten til fine skiturer så lenge snøen lå i
marka.
Bråttåbjønnj: 21. juni ble Bråttåbjønnj arrangert i og ved Gammelosen på Orkanger. Dette var 9.
gang Bråttåbjønnj ble arrangert og i år med hele 25 lag på start i stafettklassen. 13 spreke løpere
stilte opp i den individuelle konkurransen. Til sammen over 90 deltakere, og som vanlig utrolig mye
publikum, gjør at Bråttåbjønn er og blir en folkefest under Orkangerdagene.
Rødåsen opp: Historiens første motbakkeløp ble arrangert i samarbeid med Evjensgrenda Vel.
Skiavdelinga har i flere år tenkt på muligheten av å arrangere et motbakkeløp, så når invitasjonen
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kom fra Evjensgrenda om samarbeid, var vi ikke tunge å be. “Røåsen Opp” så dagens lys 12.
september. Et forferdelig regnvær ødela dessverre litt av arrangementet, men 20 løpere kjempet seg
opp fra Bårdshaug stasjon til mål ved Hulluflata like nedenfor Røåsen. Når samme antall trimmere
også tok turen opp bakkene i regnværet, ser vi lyst på framtida for arrangementet. Vi kommer
sterkere tilbake neste år.
OIF-Julesprint: Julesprinten skulle vært arrangert 29.12.09, men måtte avlyses på grunn av
snømangel.

Andre tiltak:
* Høsten 2009 startet vi aksjonen ”Alle mann til stolpene”. Salg av stolper til privatpersoner og firma i
lysløypa, det har vært en suksess.
* Salg av Ullmax produkter .
* Sponsorer til egne arrangement.
* Ulvåshytta åpen hver tirsdag i skisesongen.

*Skiavdelinga var i 2009 medarrangør av 17. mai på Orkanger
* Skilotteri
* Loddsalg Orkanger Aktivum

Utvalg for marka/lysløypa/Ulvåsveien
Leder

Atle Wormdal

Medlem

Olav Jønsberg

Medlem

Svein Lorentzen

Medlem

Einar Nordsteien

Medlem

Kristian Tokle

I marka har vi også i 2009 lagt ned en betydelig dugnadsinnsats og det er ryddet i lysløypa og
markaløypetraseen for skog, og utvida på flere plasser. Det er grøfta og planert ved Håmanntjønna
og Fannremsæterveien. Det er bygd og delvis gjort utvidelser på ni forskjellige bruer i
markaløypetraseen. Ulvåsveien ble gjort klar til vinterbruk med oppsatte brøytestikker. Tre partier av
veien er oppgrusa i løpet av høsten 2009.

Ny Olavsbu
Skiavdelinga besluttet i 2007 å søke om spillemidler til ny Olavsbu. Vi kom ikke på prioriteringslista
for tildeling av midler og ny søknad ble sendt inn høsten 2009. Forventet oppstart i 2010 hvis alt går
etter planen.
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Det er stor aktivitet i avdelingen. Vi har mange frivillige som legger ned et stort arbeid for å holde
lysløypa og markaløypa i god stand, og våre trenere og støtteapparat gjør en stor innsats for alle som
ønsker å gå på ski.

Orkanger 22. februar 2010
Mona-Iren Hansen
Styreleder
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Årmelding for svømmeavdelinga 2009
Styret har i 2009 bestått av:
Leder:

Tor Erik Sørensen

Nestleder:

Pia Bæk

Sekretær:

Anne-Marit Grønningen Mehlum

Kasserer:

Heidi Kristine Ramberghaug Holmen

Trenernes Rep.:

Ingvild Prestmo

Leder BS og NS:

Anne Kathrine Angvik

Foreldrekontakt:

Bjørg Ingvild Fandrem

Styremedlem:

Richard Wold

Svømmeavdelingen har i 2009 hatt aktiviteter i bassenget på Orkanger og i Sykehusbassenget.
Økonomisk drives avdelingen stabilt med noe høyere inntekter, noe som er naturlig med økende
aktivitet. Man har også hatt høyere stevneaktivitet blant svømmerne, noe som er en positiv trend.
Svømmeavdelingen har bestemt at avdelingen skal dekke startene til svømmerne, men de har en
egen gitt egenandel pr. stevne, avhengig av om man er junior eller rekrutt.

Det har vært avholdt tre svømmekurs i uka pr. halvår. Det er avholdt Pingvinkurs, Hvalkurs og
Selungenkurs. Det har vært fulle kurs, med ca. 15 barn pr. kurs. Vi har også i løpet av 2009 fått
venteliste på hvalkurs, noe som er første gang vi har opperert med. Instruktører på kurs i 2009 har
vært Anne Kathrine Angvik, Pia Bæk, Tor Erik Sørensen, Daniel Puton, Noah Johansen, Bianca
Mellingsæter, Lone Kvålsvoll, Ingeborg Ødegård og Gunnhild Eriksen.
Treningsgruppene fikk i løpet av 2009 nye navn. Det ble delt inn i tre grupper som heter henholdsvis
A-, B- og C-gruppa. Hensikten med dette var at det ikke skal være aldersbestemt, men nivåbestemt
hvilken gruppe man skal trene i. A-Gruppa har hatt ca. 20 svømmere på lista, med et oppmøte på ca.
15 i snitt. Trenere har vært Kjell Wormdal, Ingvild Prestmo, Bianca Mellingsæter og Rune Heen.
B-Gruppa har vært om lag 10 på lista, med ca. 6-8 i snitt på oppmøtet. Trenere her har vært Ingvild
Prestmo, Bianca Mellingsæter og Tor Erik Sørensen.
C-Gruppa har hatt ca. 15 på lista, med et oppmøte på ca. 12 i snitt. Trenere har vært Anne Kathrine
Angvik, Noah Johansen og Ellen Angvik Aanonsen.
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Gruppene har deltatt i stevner på Stjørdal (Stjørdalstoppen og Julelauget/Nissesvøm), Kristiansund
(Atlantensvøm) og Hommelvik (Høstjakta).. Det har vært stor deltagelse, samt økende deltagelse på
alle stevner.
Svømmeavdelingen arrangerte også i 2009 Orkangersvøm for andre gang, hvor det kom noen
representanter for KIL Hemne. Her ble det meldt om høyere aktivitet enn året før.
Flere fra styret og svømmegruppa deltok i høst i kurset ”idrett og ledelse” som ble arrangert av Britt
Wormdal i regi av Norges Svømmeforbund. Kurset var gratis fra forbundets side, og ble gjennomført
med stor suksess.

Foreldregruppa har i løpet av 2009 oppstått, og de har stått for organisering av alle reisestevner,
samt at det på høsten ble arrangert pizza-kveld i klubbhuset.
Babysvømming har gått tre lørdager i måneden i løpet av hele 2009 under ledelse av Anne Kathrine
Angvik. Her har det ligget på et stabilt oppmøte på om lag 20 barn pr. lørdag.

Styret i OIF, svømmeavd.
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Årsmelding for turnavdelinga 2009
Styret
Leder

Marit Berg

Nestleder

Hege Berg

Sportslig/Utdanning

Kristin Bach Halland

Utstyrsansvarlig

Marit Figenschau

Kasserer

Solveig Kjønli

Sekretær

Kari Fossvoll

Styremedlem

Siv Monika Kattem

Styremedlem

Heidi Lund

Trenerrepresentant

Gro Eli Opøyen

Valgkomié
Iren Olsen Poort og Sissel Mjøen.
Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter og det er fattet 6 vedtak i løpet av året 2009. Som i fjor har vi
organisert mye ved bruk av e-post.

Aktiviteter
Følgende partier og trenere har vært i aktivitet vår og høst 2009:
Orklahallen
Tid

Mandager

Tid

Torsdager

Tid

Søndager

18.00

Jenter 1999 og
Jenter 1997/1996
Ingvild Svorkdal, Bjørg Siri
Solbu, Mona Holden,
Veronika Reinhaug, Caroline
R. Framvik, Hanne Lilleberg
Jenter 1998
Gutter 5kl.→
Trine E.Ekli, Nina Walstad By,
Guri Ofstad, Hanne
Aakerholm, Bjørg Siri Solbu,
Kristin B. Halland

19.00-

Fellestrening
11+
Anders Gausen,
Caroline R. Framvik,
Gro Eli Opøyen

18.00-

Jenter 13+

20.00

Gro Eli

-19.30

19.3021.00

21.00

Opøyen
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Orkanger Ungdomsskole
Tid
17.0018.00

Mandager
Jenter 2003
Bjørg Siri Solbu, Helle Strømsvik
Evjen, Anita Prestmo

Tirsdager
Jenter 2002
Carina Rømme
Caroline R.
Framvik, Sanne
Bye, Helle
Strømsvik Evjen

18.0019.00

Gutter 1.-4.klasse
Trine Eriksen Ekli, Per Kattem,
Kristin B. Halland, Viktoria Strøm,
Hanne E. Ekli, Eirik Halland

Jenter 2001
Carina Rømme,
Caroline R.
Framvik, Sanne
Bye, Helle
Strømsvik

19.0020.00

Jenter 2000
Astrid Heggem, Marthe Solstad,
Guri Ofstad

Orkanger Barneskole
Tid
Mandager
Knøtteturn:
17.00Gutter og jenter født
18.00
2004/2005, Veronika
Reinhaug, Ingrid Sæterbakk,
Sara Lobakre Øberg, Ronja
Gundersen, Ragnhild Skirstad,
Maren Holden, Ingrid Akselsen
Ved årsskiftet 2009/2010 hadde turnavdelinga 250 aktive medlemmer.
Treningsavgifter
Knøtteturn: 400kr/semester.
1.– 4.trinn som trener på ungdomsskolen: 500kr/semester.
5.trinn (10-åringer) og eldre i Orklahallen:
1 trening/uke: 600kr/semester.
2 treninger per uke: 800kr/semester.
Halv pris for yngre søsken.

Treningsavgiftene har vært uendret i flere år, men vi har vært nødt til å investere i nytt utstyr, og på
grunn av stort utstyr er vi avhengige av å bruke Orklahallen, der vi betaler leie. I tillegg har jenter 9697 nå tilbud om tre treninger pr. uke. I år har vi derfor vært nødt til å øke treningsavgifta noe. Vi har
ikke fått reaksjoner på dette.
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Trenerne
Vi har fortsatt en ung trenergruppe, og er glad for å se at mange turnere ønsker å bli trenere, og
melder seg som ulønnede hospitanter. Dermed er vi sikret trenerrekruttering fremover. Det vi må
passe på, er at alle våre trenere og hospitanter får nødvendig kursing.

Miljø
Styret legger stor vekt på å skape godt miljø i turnforeninga, både i hvert parti, i trenergruppa, og
mellom styret og trenerne. Trenerne har sin representant i styret, og vi har hatt felles sommer- og
jule-avslutning for trenere og styret. For turnere over 11 år, som kan være med på konkurranser, er
vi avhengig av å ha minimum en foresatt som kan samle bindende påmeldinger innen frist,
organisere skyss og være med utøverne på konkurranser. Mona Strøm og Ove Aanonsen er lagledere
for de eldste.
Kurs
I januar arrangerte kretsen kurs hvor Helle Strømsvik Evjen og Veronika Reinhaug deltok på modul 4
og 7, generell del.
Caroline Rømme Framvik deltok på hjelpetrenerkurs i Meldal i april.
Det var dessverre svært dårlig oppmøte da vi arrangerte førstehjelpskurs med kursleder fra Røde
Kors i høst. Bare 5 trenere møtte.
En del av de eldste deltok på Salto-uka på Fosen, og Hanne Lilleberg, Guri Ofstad, Helle Strømsvik
Evjen, Veronika Reinhaug og Trine Eriksen Ekli gjennomførte sikringskurs der.
Carina Rømme, Caroline Rømme Framvik og Veronika Reinhaug deltok på trenerkurs på Levanger i
oktober.
Anders Gausen deltok på Convention i Oslo.
Dette tyder på at vi er på vei i forhold til målsettinga om å øke kompetansen til alle våre trenere,
men fortsatt har vi unge hospitanter som vi må forsøke å finne egnet opplegg for.
Kretsting 2009
Sør-og Nord-Trøndelag krets arrangerte kretsting på Stjørdal, hvor Marit Berg og Kristin Bach Halland
deltok.
Det ble også gjennomført ekstraordinært kretsting på turnstevnet.
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Barnekretsturnstevnet i Trondheim
Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Byneset RG, og stevnet foregikk utendørs. OIF stilte med en
tropp på i overkant av 190 turnere, trenere og foreldre. Vi var veldig heldig med været, og hadde ei
super helg.

Konkurranser
I februar deltok mange av våre eldste turnere på Opplandspokalen på Lillehammer. De kom hjem
med 5. plass både i trampett og tumbling.
26.april deltok mange av våre turnere i kretskonkurranse i trampett og tumling i Orklahallen. Dette
resulterte i fire 1.plasser, en 4.plass og en 6.plass.
Mange av våre eldste turnere deltok også på landsturnstevnet i Kristiansand.
På høsten ble det arrangert ungdomsstevne i Malvik, hvor hele 18 av våre turnere deltok. Her var det
treningssamlinger på fredag og lørdag og stevneprogram med oppvisninger/konkurranser på søndag.
I tillegg ble det også arrangert troppskonkurranse på lørdagskvelden. Dette resulterte for OIF i en 1.
plass i seniorklassen og 4. plass i juniorklassen.

Kretsmesterskap i tropp i Orklahallen 26. april
Turnavdelinga arrangerte søndag 26. april KM i troppsturn i regi av kretsen. Dette var den siste av to
konkurranser vi hadde forpliktet oss til å arrangere i og med at vi fikk økonomisk støtte til kjøp av
teamtrack. Denne gangen kunne vi bruke vår egen nye tumblingbane!
Juleavslutning 6. desember
Juleavslutninga ble tradisjonen tro arrangert i starten av desember, i år søndag 6. desember. Carina
Rømme hadde regi og var speaker, Marit Berg var nisse. Både turnere og publikum så ut til å trives,
og oppvisningene var som vanlig kjempefine.
Vi solgte store mengder kaffe, kaker, pølser, brus og sjokolade. I tillegg var det utlodning.
Juleavslutninga ga ca kr. 37.000 i inntekter til turnavdelinga.

Vi takker trenere og styremedlemmer for flott innsats i 2009.

Orkanger
Kari Fossvoll

Marit Berg

Sekretær

Leder
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Forslag til OIFs årsmøte 24. mars 2010:
Forslag 1: Lager Nedre Rømme
Styrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner investeringen med kr. 300.000 til nytt lager for OIF på Nedre Rømme.
Beløpet overføres til Orkanger Aktivum som avtalepartner som forskudd på byggekostnaden
i form av husleie i 40 år. Det delegeres til OIFs hovedstyre å godkjenne avtale mellom
partene.

Begrunnelse:
OIF inngikk i 2008 avtale med Orkanger aktivum og Orkanger Vel om bygging av et nytt
lagerbygg i samarbeid med Orkdal kommunes vedtak om ny driftsbygning for drift av
Idrettsparken på Nedre Rømme. OIFs andel var beregnet til 50 kvm og andel av
byggesummen utgjorde kr. 250.000, og som allerede er innbetalt til Orkanger Aktivum.
Under oppdeling av lagerlokalet ble man imidlertid enige om å utvide OIFs andel med ca. 10
kvm. Dette utgjør da kr. 50.000, slik at OIFs kostnad totalt beløper seg til kr. 300.000.

Forslag 2: Rehabilitering/utvidelse av OIFs klubbhus i Idrettsparken.
Styrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner at det avsettes en egenkapitalandel på kr. 400.000 på egen konto til
formålet. Beløpet dekkes ved overføring Klubbhuset med kr. 370.000 og Fond Arne J.
Togstad med kr. 30.000.

Begrunnelse:
Årsmøtet vedtok i 2009 å gi hovedstyret fullmakt til å utarbeide planer for
rehabilitering/utvidelse av OIFs klubbhus i Idrettsparken. Videre fikk hovedstyret fullmakt til
å oppta lån innenfor en ramme på kr. 500.000. Etter tilbud fra Kvatro AS høsten 2009 med
totalkostnad 2.600.000, ble det innsendt søknad om spillemidler med i alt 700.000. STFK har
satt som vilkår at egenkapitalsummen må avsettes til formålet på egen konto. Byggestart er
estimert til april 2011. Finansieringen er etter dette: Egenkapital kr. 400.000, Lån (i henhold
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til lånetilsagn fra Orkdal Sparebank) kr. 500.000, Spillemidler kr. 700.000, gaver (salg av
andelsbrev) kr. 250.000 og dugnad kr. 750.000, totalt kr. 2.600.000.

Forslag 3: Forskottering av spillemidler til bygging av ny ”Olavsbu” i
Ulvåsen
Styrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner planer for bygging av ny ”Olavsbu”, service- og garasjebygg i Ulvåsen.
Byggekomiteen gis fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet med byggestart våren 2010.
Justert byggekostnad etter spillemiddelsøknaden fra 2008 er kr. 1.532.000.
Hovedstyret gis fullmakt til å oppta ordinært lån i henhold til lånetilsagn fra Orkdal
Sparebank med kr. 474.000. Videre gis hovedstyret fullmakt til å oppta et midlertidig lån på
inntil kr. 511.000 som forskottering av spillemidler. Utbetaling av spillemidler skal
tilbakeføres i sin helhet.

Begrunnelse:
Årsmøtet 2009 godkjente planene for bygging av ny ”Olavsbu”. Søknad om spillemidler var
innsendt i 2008 med en totalkostnad på kr. 1.450.000 og ga hovedstyret fullmakt til å oppta
lån på inntil kr. 436.000. Ved fornyet søknad i 2009 er byggesummen justert til kr. 1.532.000
og nytt lånetilsag fra Orkdal Sparebank er gitt med kr. 474.000. Omsøkte spillemidler vil ikke
bli utbetalt før etter at prosjektet er gjennomført og regnskap avlagt og godkjent. Dette
medfører at OIF må mellomfinansiere spillemidlene i form av et midlertidig lån med kr.
511.000. Dugnadsarbeid er spesifisert i spillemiddelsøknaden og er beregnet til 547.000.
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Forslag 4: Oppsigelse av samarbeidsavtale om kunstgressbanen
Oppsigelse av samarbeidsavtale mellom Orkla Fotballklubb (OFK) og OIF vedrørende anlegg
og drift av Kunstgressbanen i Idrettsparken.

Styrets innstilling:
Årsmøtet i OIF sier opp gjeldende ”Samarbeidsavtale om kunstgressbane mellom OFK og
OIF” av 19.08.2001 med oppsigelsestid på ett år fra 1. april 2010.

Begrunnelse:
Etter flere møter om samarbeidsavtalen om drift av Kunstgressbanen står partene langt fra
hverandre i tolkingen av intensjonene og punktene i gjeldende samarbeidsavtale.

Etter OIFs oppfatning var etableringen av kunstgressbanen et samarbeidsprosjekt mellom
OIF og OFK som likeverdige partnere. Av praktiske grunner skulle OFK, på vegne av begge
lagene, stå som avtalepartner, både når det gjelder leieavtale med kommunen om arealet og
den praktiske gjennomføringen av bygging av banen.

Før en eventuell ny avtale inngås vil det være et krav fra OIF om at:
OFK betaler leie for bruk av banen på lik linje med andre leietakere.
Kunstgressbanen og varmeanlegget er ett anlegg (Orkanger Idrettspark Kunstgressbane) som
eies 50/50 av OFK og OIF.
Beregnet verdi av energi levert fra Elkem Thamshavn – som er gitt gratis til prosjektet
”Oppvarmet kunstgressbane i Idrettsparken” – kan ikke tas inn i regnskapet for anlegget.
Det tillates salg av reklame som inngår i anleggets inntekter.
Overskudd settes av for dekning av evt. underskudd og videre utvikling og rehabilitering av
anlegget.
Evt. udekket underskudd dekkes av klubbene 50/50.

39

Forslag 5: Fordelingsnøkkel av midler til OIF
Styrets innstilling:
Årsmøtet slutter seg til de framlagte retningslinjer for fordeling av midler gitt gjennom
tilskudd fra NIF og aktivitetstilskudd fra Orkdal kommune.
Forslag til retningslinjer vedlagt

Forslag 6: Retningslinjer for profilering av OIF
Styrets innstilling:
Årsmøtet slutter seg til de framlagte retningslinjer for profilering av OIF.
Forslag til retningslinjer vedlagt
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Fastsetting av medlemskontingent 2010
Hovedstyrets innstilling:
Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene.
Medlemskontingent for 2010 fastsettes til:
Voksne:
kr. 200,00
Barn:
kr. 100,00
Kontingent som voksen betales fra det året medlemmet fyller 18 år.
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Valg
Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet
Fotballavdelinga
Fotballavdelinga avholdt sitt årsmøte 16.02.2010 I Klubbhuset, Idrettsparken.
Avdelinga fikk ikke gjennomført valg av nytt fotballstyre.
Fotballavdelinga pålegges å avholde ekstraordinært årsmøte og sørge for at alle nødvendige
verv er besatt.
Frist: Innen 30. april 2010.
Valgene rapporteres til hovedstyret som får fullmakt til å godkjenne valgene.

