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ORKANGER IDRETTSFORENING 

ÅRSMELDING 2010 

 
 

Styret har bestått av 

 

Leder:   Rudolf Larsen 

Nestleder:  Ove Aanonsen 

Kasserer:  Tor Bach (Marte Fossvoll til 06.01.) 

Sekretær:  Knut Even Wormdal 

Materialforvalter: Eivind Ross 

Styremedlem:  Marit Mjøen 

Styremedlem:  Geir Knutzen 

Varamedlem:  Atle Olav Sognli 

 

Styret har holdt 16 styremøter og behandlet 71 saker. I tillegg er det holdt 3 felles 

styremøter med fotballavdelingen, 1 felles styremøte med OIL og 1 felles styremøte med 

OIL og OFK. Det er avholdt 5 avdelingsmøter, som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 

 

Ekstraordinært årsmøte ble holdt 30.09. hvor 102 stemmeberettigede møtte. 

2 saker var til behandling: 

- Samarbeidsavtalen mellom OIF, OIL og OFK. 

- Samarbeidsavtalen mellom OIF og Orkla FK om kunstgressbanen i 

Idrettsparken. 

 

Sentrale saker som har vært til behandling: 

 

 Regnskapsrutiner 

 Samarbeidsavtalen mellom OIF/OIL/OFK. 

 Profilering av OIF. 

 Avtale mellom Orkanger Aktivum og OIF om lagerbygg på  

Nedre Rømme. 

 Samarbeidsavtalen med Orkla FK om kunstgressbanen. 

 Rehabilitering og utbygging av klubbhuset. 

 Høringsuttalelse Orkdal 2040.  

 Økonomisk støtte til ”Nye Knyken Skisenter”. 

 Drift og utviklingsplan for Idrettsparken. 

 Etablering av friidrett. 

 Ny bane 3 og basishall.. 

 Høringsutttalelse til Trøndersk anleggsplan 2011 – 2015. 

 Evjenavtalen. 

 

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: 
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Atletavdelinga har lagt bak seg et bra år. Det benyttes fortsatt lokaler i kjelleren til 

Orkdal MC Klubb. Hvert medlem som har betalt treningsavgift har eget nøkkelkort. 

Hvert medlem styrer sin egen trening. Benjamin Baldwin har deltatt på stevner i 

styrkeløft, og oppnådde sølv i NM. Mellom 5 og 10 personer er innom lokalene i løpet av 

en vanlig ukedag. Noen færre i helgene. Noe nedgang i antall medlemmer på trening i 

forhold til 2009. Over 30 personer har trent  hele eller deler av året. Økonomien er stabil. 

 

Fotballavdelinga har stilt med 6 lag i sesongen. Rekrutteringen er god. I miniavdelingen 

er det stilt med 5 lag, hvor hvert lag har bestått av 15 – 24 spillere. Det har vært fin 

oppsving i jentefotballen. Avdelinga har hatt mange arbeidsoppgaver. Styret er delt inn i 

fire utvalg. Til sammen 22 personer har vært representert i styrer og utvalg, noe som har 

ført til effektiv og strukturert jobbing. Styremedlemmer har deltatt på 2 seminarer i regi 

av Trøndelag fotballkrets, som har ført til god dialog med kretsen. Det er lagt planer for 

holdningsarbeid, samhold og integrering i all virksomhet. Det er innledet et samarbeid 

med Orkdal Kommune for bedre tilrettelegging for flyktninger. Styret, trenere og 

lagledere har deltatt på skolering gjennom organisasjonen MOT. Avdelinga er godt i 

gang med å heve den faglige sportslige kompetansen. En utviklingsplan vil være 

ferdigstilt i mars 2011. Fire spillere fra aldersbestemte lag har meldt seg som dommere, 

og deltatt på kurs. Det har vært arrangert Orkla Cup. Ellers har avdelinga deltatt ved 

gjennomføringa av OktoberRock og Jul på Nedre Rømme. Avdelinga har tatt ansvar for 

oppkjøring av skiløype i Idrettsparken. Det er igangsatt arbeid med istandsetting av 

garderobene på Nedre Rømme.   

  

Håndballavdelinga har styremedlemmer som innehar bred kompetanse innen flere 

fagfelt. Flere har lang erfaring innen diverse styrearbeid og innen idretten. Styrearbeidet 

har fungert meget bra. Avdelinga har arrangert to Mini-/B10-turneringer,  

COOP Prix Orkanger Cup, stått som arrangør av Gjensidige Håndballskole, arrangert 

landslagsturnering for junior kvinner og vært vertskap for regionens talenter født 1995.  

I tillegg deltok representanter fra avdelingen ved avviklingen av arrangementet  

Orkanger 2010. Det er arrangert ca. 100 ordinære seriekamper. Rekrutteringen av spillere 

har vært god. Det er fortsatt en økning i rekruttering til miniklassene og i de yngste 

aldersbestemte klasser. Avdelinga har vært representert med spillere i 

soneutviklingsmiljø. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre økonomien. 

Sponsormarkedet er betydelig redusert i kommunen siste år. Hall-leien er fortsatt en tung 

utgiftspost. Dette er innmeldt som sak til Orkdal idrettsråd. Avdelinga har lagt vekt på at 

hjemmearrangement skal gjennomføres med stil. Avdelinga ble tildelt utmerkelsen 

”Årets arrangør 2010” av Norges Håndballforbund region Midt-Norge.  
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Orienteringsavdelinga ar deltatt på o-sonemøter hvor gjennomføringa av 

Orkla/Gaula-karusellen drøftes, og hvor terminlista for kommende sesong bestemmes. 

Avdelinga var ansvarlig for årets fellesmøte for markaavdelingene i Ulvåshytta, og stått 

som arrangør av Tambarskjelven med innlagt KM mellomdistanse, Klubbmesterskap og 

Orkla / Gaula karusellen. 11 treningsløp har vært arrangert i samarbeid med Børsa IL. 

Det var gledelig å kunne arrangere en treningsdag for det norske o-landslaget i Ulvåsen 

og på Geitryggenkartet i forkant av VM i Trondheim. 

Det ble forsøkt med opplæringskvelder for å øke rekrutteringen, men det ga ikke noe 

resultat. Avdelinga oppnådde 2. plass i lagkonkurransen i Orkla/Gaulakarusellen. 

Oddveig Lien ble kretsmester og oppnådde 2. plass i sammendraget under WOC Tour 

(VM i Trondheim).  

Geitryggen-kartet ble ferdig synfart på seinhøsten, og ventes ferdigstilt våren 2011. Det 

foregår også synfaring på nye områder på kartet over Ustmarka.  

Økonomien i avdelinga er god. Turorienteringa hadde en merkbar nedgang i forhold til 

2009. Det ble solgt 52 konvolutter pluss 31 ekstra klippekort, som er en nedgang på  

28 konvolutter. Avdelinga er for 2011 tildelt bedriftsløp i Ulvåsen og 

Orkla/Gaula-karusellen med stafett.    

 

Skiavdelinga har god økonomi og mange ivrige dugnadssjeler. I sesongen har det vært 

ukentlige treninger i Ulvåsen. Ulvåshytta har holdt åpen under treningene. Dette skaper 

en trivelig ramme både for de aktive og foreldre. Før sesongstart holdes treningene på 

Follo, hvor mellom 30 og 40 barn og unge deltar. Det har vært avholdt treningssamling 

på Ramundberget i Sverige. Seks av utøverne har deltatt i ST-cupen, og to representerte 

OIF på Hovedlandsrennet. Det har vært oppnådd gode resultater på sone og kretsrenn. 

Det er også stilt med stafettlag i kretsrenn. I Rensfjellrennet stilte ni løpere fra OIF. 

Her ble det oppnådd 1.-2.-3. og 5 plass. Runar Flønes ble tildelt hederspris etter å ha 

gjennomført rennet 25 ganger. 

På Johan Evjens minnerenn deltok 280 trimmere, mosjonister og konkurranseløpere. 

Sammen med OIL, Svorkmo/NOI og Fjellmann har det vært arrangert karusellrenn, hvor 

rennet i Ulvåsen samlet 200 løpere. Ellers har avdelinga avviklet Telenor-karusellen over 

fire tirsdager. 26 deltok ved årets klubbmesterskap. Under Orkangerdagene ble 

triatlonkonkurransen Bråttåbjønnj arrangert for 10. gang. Avdelinga har også stått som 

arrangør av Røåsen opp og OIF julesprint. Det er gjort en stor jobb med rydding langs 

markaløypa og vedlikehold av Ulvåsveien.  

 

Svømmeavdelingas styre har fungert godt. Det har vært holdt svømmekurs på vinter og 

høst. Ca. 50 barn har deltatt på kurs hvert halvår. Svømmetreninga har vært gjennomført 

i fire grupper, A, B, C og D-gruppe. 8 trenere har vært benyttet. 20 – 25 barn har deltatt på 

babysvømming i sykehusbassenget på lørdager. Avdelinga har vært representert på blant 

annet Rosesvøm i Molde, Atlantensvøm i Kristiansund, Høstjakta i Malvik og Julelauget 

i Stjørdal. Avdelinga sto som arrangør av Orkangersvøm. Det var god deltagelse fra OIF 

på alle stevner. Økonomien i avdelinga har vært dårligere enn tidligere år. Det har vært 

problematisk å få inn treningsavgift fra deltagerne, men dette vil de bli satt fokus på.   
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Turnavdelinga har lagt vekt på å skape et godt miljø i avdelinga, både i hvert parti, i 

trenergruppa og mellom styret og trenerne. Styret har lagt ned mye arbeid i å få basishall 

inn i forestående utbygging av Orklahallen. Hovedstyret har vært til god støtte i arbeidet 

med basishall. Orkdal Kommune har vedtatt at basishall skal inngå i prosjektet ved 

utbyggingen av Orklahallen, som vil ha stor betydning både for det sportslige og miljøet 

i avdelinga. 7 turnere deltok på Saltouke i Malvik og 2 trenere deltok på trenerkurs. 

På Eurogym i Odense i Danmark var OIF representert med 10 turnere sammen med 

kretstroppen til Sør-Trøndelag gymnastikk og turnkrets. 3 trenere har deltatt på 

sikringskurs før oppstart av høstsemesteret. På kretstinget var avdelinga representert med 

3 personer. 

Turnstevnet ble arrangert i Trondheim, hvor OIFs turntropp holdt oppvisninger på  

Gamle Bybro og på Nordre. Treninger var lagt til Trondheim Turnforenings turnhall. 

Nye turndrakter ble tatt i bruk på Kretsmesterskapet i Malvik. Avdelinga har arrangert 

klubbmesterskap og juleavslutning i Orklahallen. 13 turnere deltok på ungdomsstevnet i 

Verdal, og oppnådde en 2. plass i oppvisningskonkurransen.  

 

Klubbhuset har kommet i normal drift etter at leieavtalen om barnehagedrift opphørte i 

2009. Det er laget skisse for utvidelse av klubbhuset, og det foreligger søknad om 

spillemidler. Utbygging er avventet av finansielle årsaker, og at utbygging må ses i 

sammenheng med omfattende utvikling av Idrettsparkens hovedanlegg med tribuner og 

eventuelt garderobebygg. Styret ble redusert med tre styremedlemmer etter at to trakk seg 

fra styret, og en ba seg fritatt på grunn av sykdom. Internt bruk av klubbhuset har vært 

betydelig, noe som ikke minst skyldes økt aktivitet i fotballavdelinga etter at avtalen med 

Orkla FK ble avsluttet. 

 

Ulvåshytta har en tradisjonell drift, og styret fungerer godt slik fordelingen av 

arbeidsoppgaver er. Styremedlem sørger for at Ulvåshytta blir omtalt i hvert nummer av 

Orkanger-Idrett. Det legges vekt på at vannprøver tas, at hytta oppgraderes etter behov, 

utstyr er i orden og at det er ryddig utomhus.  

Hytta har hatt ekstern utleie 20 ganger. 21 dager har hytta vært benyttet av OIF. 

Barnehager og skoler har disponert hytta 35 dager. I ski-sesongen lånte skiavdelinga 

hytta til sosial samvær etter treningene på tirsdagene. 

Hytta drives godt og har en god økonomi. Dette gjør det mulig å støtte aktiviteter i 

Ulvåsmarka, skiavdelinga og ulike investeringer i hytta. Orkanger Pensjonistforening 

holdt hytta åpen i påskedagene, noe som er svært populært. I februar og desember er det 

holdt søndagsandakt i hytta. Hytta har overtatt den gamle garasjen, som nå er flyttet 

nærmere hytta. Den er tatt i bruks som redskapsbu. 
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Dans.  Etter å ha vært uten danseinstruktør noen år, kunne OIF tilby dansekurs i 2010. 

Det ble inngått avtale med Veronica Mortensen fra Skaun, som holdt dansekurs på Børsa 

barneskole og i klubbhuset i Idrettsparken. I Skaun var det stor oppslutning om kursene.  

I vårsemesteret deltok til sammen 148 personer i løpet av to kurs. I høstsemesteret ble det 

holdt ett kurs med 72 deltagere. Kursene ble holdt for barn i alderen 3 – 16 år, fordelt på 

fire aldersgrupper. I Klubbhuset i Idrettsparken ble det i vårsemesteret holdt kurs for 

aldersgruppen 3 – 6 år. Her var det 10 deltagere. 

Det er mottatt svært positive tilbakemeldinger på kursene. Det ble holdt oppvisninger 

etter avsluttede kurs i Børsa, hvor salen var fylt til randen av publikum ved begge 

anledninger. 35 av deltagerne i Skaun tegnet medlemskap i OIF. 

 

Stikomiteen har reist gapahuken Gauphiet i Ulvåsen. Denne ble tatt i bruk like før påske, 

og offisielt åpnet 22. juni. Med støtte på kr. 15 000 fra Orkdal Kommune og  

kroner 20 000 fra Statskog ble gapahuken nærmest finansiert av tilskuddene. En 

betydelig dugnadsinnsats ble gjennomført. Kloppene på Rømmesmyra ble ferdigstilt i 

løpet av året. Raudhåmmårn var også et populært turmål også i 2010. Thor Zevgren 

hadde flest besøk med hele 365 turer til Raudhåmmårn. Komiteen har allerede lagt planer 

for nye tiltak i 2011. 

 

Orkanger-idrett: 

Redaksjonskomiteen har i år bestått av Vidar Liøkel, Rudolf Larsen og Marit Mjøen. Det 

ble gitt ut 2 nummer i 2010. 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 1 144 registrerte medlemmer i 2010, som tilsvarer en økning på  

41 medlemmer fra 2009.  

Styret har lagt ned mye arbeid på overordnede saker som avtaler på drift av Idrettsparken, 

samarbeidsavtalen om OFK og kunstgressbanen. Regnskap og medlemsregister har blitt 

viet stor oppmerksomhet. 

 

Hjemmesiden har vært meget godt besøkt, med nærmere 200 000 unike brukere i løpet 

av året. Dette tilsvarer ca. 550 i gjennomsnitt pr. dag, som er en økning på ca. 50 i forhold 

til 2009. Værstasjonen i Ulvåsen er den som gir flest treff. 

 

Materiell 

Oversikt over materiell oppdateres på materiallisten, som vil bli et vedlegg til regnskapet. 

Olavsbu ble tatt i bruk etter at 1 633 dugnadstimer til en verdi på kr.504 000 var lagt 
ned. Finansieringen med en total kostnad på kr. 1.532.000. holdt. Det gjenstår legging 
av torvtak, som vil bli gjennomført våren 2011. Denne kostnaden er med i 
finansieringa. 
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Representasjon 
Ove Aanonsen og Rudolf Larsen bar vært medlemmer i visjonsutvalget for 
Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen og Nedre Rømme. 
Rudolf Larsen bar vært styremedlem i Orkdal Idrettsråd, og representert OIF i 
styringsgruppa for utbygging av Orklahallen. 
 
Politiattester 
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 bar vært oppnevnt som ansvarlig 
person for å handtere ordningen. 

 

Frivillighetsregisteret 
Grasrotandelen bar blitt behørig markedsført og bar gitt kr. 47 808 til OIF i 2010. 

 

 

Orkanger 30.03.2011. 

  

  
 

Marit Mjøen 
Styremedlem 

Eivind Ross 

Materialforvalter 

Geir Knutzen 

Styremedlem 

 

 
Knut Even Wormdal 

Sekretær 

  
Ove Aanonsen 

Nestleder 

  


