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Styret har holdt 16 styremøter og behandlet 89 saker. Det er avholdt 4 avdelingsmøter, 

som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 

 

Sentrale saker som har vært til behandling: 

 

 Hjemmesiden. 

 110-årsjubileet. 

 Sponsormidler. 

 Profilering. 

 Leiekontrakt med Orkdal Kommune om Idrettsparken. 

 Etablering av OIF Anlegg. 

 Tennisbanen.  

 Oppgradering av friidrettsanlegget. 

 Spilleregler mellom OIL/OFK/OIF om informasjon lagene imellom. 

 Klubbutvikling. 

 Evjensaken. 

 Anbud på regnskapstjenester. 

 Medlemsregisteret. 

 

OIF har vært medarrangør av 17. mai, representert ved fotballavdelinga. 

 

Det er stor aktivitet i OIFs mange avdelinger. Det drives godt og det har vært godt besatte 

avdelingsstyrer. Økonomistyringen har vært god.  

 

 

 



Avdelingene: 

 

Atletavdelinga har lagt bak seg et år med nedgang i medlemstallet. Lokalene som 

benyttes er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC Klubb. I mars ble lokalet oversvømt på 

grunn av flom. Det tok et par måneder før huseier fikk utbedret skadene. 

Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem styrer sin egen trening.  

5 – 10 personer er innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. Rundt 20 personer har 

trent hele eller deler av året. Benjamin Baldwin har deltatt på stevner i styrkeløft. 

På sikt bør avdelinga ha større lokale. 

Økonomien er noe svekket siden det er færre medlemmer til å betale treningsavgift. 

Også store utgifter til regnskapsføring bidrar til et underskudd. 

 

Fotballavdelinga har stilt med 6 lag i sesongen, Gutter 14, Gutter 13, Jenter 13, 

Lillegutter 12, Lillejenter 11 og Lillegutter 11. Rekrutteringen er god. Miniavdelingen 

besto av Mini-6, Mini-7, Mini-8, Mini-9, Mini-J10 og Mini-G10. Hvert lag har bestått av 

15-24 spillere. Totalt antall spillere økte fra 195 – 305 i løpet av året.  

G-14 vant Skaun cup og gjorde en meget god sesong med begge lagene. J-13 spilte finale 

i Orkla Cup. 60 seniorspillere har vært involvert i løpet av sesongen. 

Avdelingen har prioritert utdanning av trenere i aldersbestemt fotball, og trenerne har vist 

stort engasjement for å heve sin kompetanse. Fotballkretsens utdanningstilbud har vært 

benyttet. Trivsel og mestring har vært i fokus for å heve kvaliteten i arbeidet med barna.    

En utviklingsplan er styrende for all virksomhet i avdelinga. Det er engasjert 

trenerkoordinator som sikrer god oppfølging av planens innhold.  

Det er etablert et inkluderingsutvalg, som samarbeider med Orkdal kommune. 

Avdelingen samarbeider med organisasjonen MOT. 

Økonomien i avdelingen er solid, hvor Orkla Cup er den viktigste innektskilden. 

 

Håndballavdelinga har et styre med lang erfaring innen styrearbeid og innen idretten. 

Styrearbeidet har fungert bra i siste periode. 

Aktiviteten i avdelingen er stor. Det har vært arrangert to Mini-/B10-turneringer, Prix 

JuleCup, Gjensidige Håndballskole, og vært vertskap for regionens talenter født i 1995 og 

1996. Det har vært avviklet 110 ordinære seriekamper i avdelingens regi.   

Avdelinga deltok i avviklingen av arrangementet Orkanger 2011. Avholdte arrangement 

har bidratt sterkt til at avdelingen har sunn økonomi. Konkurransen om å skaffe 

sponsorpenger til drift oppleves som å ha blitt tøffere.  

Rekrutteringen av spillere har vært god.  Spillere har vært representert i 

soneutviklingsmiljø. 

Det er lagt vekt på at hjemmearrangementene skal gjennomføres med stil. Avdelingen er 

av Norges Håndballforbund/Region Midt-Norge tildelt utmerkelsen 

 ”Årets hjemmeside 2011” 

 

Orienteringsavdelinga har arrangert ett møte i O-sonen og ett møte i Orkla / Gaula-

karusellen. Her har gjennomføringen av karusellen blitt drøftet, og terminlisten for 

kommende sesong blitt bestemt. Rolf Wærnes har deltatt på terminlistemøte i STOK og 

på arrangementmøte til Bedrifts-o-kretsen. 



For første gang sto avdelingen som arrangør av bedrifts-o-løp. Til sammen 150 løpere 

stilte til start. Det ble gitt gode tilbakemeldinger både på løyper og arrangement. 

Stafetten i Orkla / Gaula-karusellen ble arrangert fra Håmanntjønna på Geitryggenkartet. 

Klubbmesterskapet, som ble arrangert av Børsa IL, foregikk på Monsetkartet. Det deltok 

16 løpere fra OIF. Treningsløpene er blitt arrangert sammen med Børsa IL, og til sammen 

ble 13 løp arrangert. 

Barnehagen på Evjen har fått bistand fra OIF  med opplæring / løyper to ganger. Det har 

vært løyper for nybegynnere ved alle treningsløp. 

Resultatmessig oppnådde Oddveig Lien gull både i KM mellomdistanse og langdistansen 

under Midtnorsk. Rolf Wærnes tok gull under KM både i sprint og langdistanse.  

Ola Grendal tok bronse i KM sprint. Geitryggenkartet ble ferdigstilt på vårparten. 

Avdelingen har god økonomisk kontroll.  

Det var en gledelig økning i antall deltagere i turorienteringen i forhold til i 2010. Det ble 

solgt 68 konvolutter og 35 ekstra klippekort.  

 

Skiavdelinga har hatt et aktivitetsmessig godt år. Gjennom hele sesongen har det vært 

treninger i Ulvåsen på tirsdager for de yngste, og tirsdag og torsdag for aldersgruppen  

10–13 år.  Ulvåshytta har vært holdt åpen på tirsdager. 

Avdelingen har stått som arrangør av Telenorkarusellen. I tillegg har det vært arrangert 

tre renn på treningskvelder og et avslutningsrenn 2. april med skicross i en litt mer 

avansert løype. Over 200 barn deltok i ST-karusellen da OIF sto som arrangør. Ved årets 

klubbrenn deltok 50 deltagere. 

Avdelingen har vært representert ved flere individuelle renn, og på stafetter med flere lag. 

Martin Holseth og Petter Ebbesen deltok på junior NM i Selbu. 

På Johan Evjens Minnerenn deltok 250 løpere i de ulike klassene. For første gang var det 

åpent spor på lørdag hvor det i overkant av 20 personer benyttet tilbudet. 

Julesprinten 5. juledag i Ulvåsen, ble en kjempesuksess og med stor deltagelse. 

Bråttåbjønnj ble arrangert 26. juni i samarbeid med Vannspeilet 2011. Dette ble et litt 

annerledes arrangement, og med stor deltagelse på individuelt og i stafett. 

Treningene på høsten ble holdt inne og ute på Follo. Rekrutteringen i avdelingen er god, 

og det er behov for flere trenere. 

Avdelingen har hatt et sportslig og økonomisk rikt år. 

 

Svømmeavdelingas styre har fungert veldig godt. Det har vært satt fokus på daglig drift 

og kostnadskontroll. Det har vært holdt svømmekurs både i vår og høstsesongen med 

fulle kurs. Ca. 30 barn har deltatt på hvert kurs. På tross av at det har vært arrangert 

instruktørkurs har det vært en utfordring å skaffe nok, og stabile instruktører til kursene. 

Kjell Wormdal har bestått skriftlig prøve på trener 2 kurs i regi av Norges 

Svømmeforbund.  

Det har vært fire treningsgrupper. Trenerne har gjort en formidabel jobb. Ved 

treningssamlinger og stevner er det gitt oppsiktsvekkende tilbakemeldinger fra andre 

klubber. Avdelingen har arrangert Orkanger svøm 2011 med 30 deltagere. Ved 

babysvømming på lørdager i sykehusbassenget har 20-25 barn deltatt hver gang. 

Treningsgruppa har deltatt i flere stevner i Midt-Norge med resultat helt i toppen i alle 

juniorklasser. Det er startet planlegging av sommerleir i Danmark.   



Turnavdelinga hadde ved utgangen av året 315 aktive medlemmer. Det er fortsatt en ung 

trenergruppe, og mange turnere ønsker å bli trenere. Avdelinga samarbeider med 

organisasjonen MOT. Det legges stor vekt på å skape et godt miljø i avdelinga. 

Avdelinga har vært representert på treningssamling i Malvik, sikringskurs i egen regi og 

på Saltouka i Malvik. Carina Rømme tok trener 2 i trampett. 

På kretstinget var fem av styrets medlemmer representert. 

Vårsesongen ble avsluttet med kretsturnstevnet, som ble holdt på Røros.  Ved 

ungdomsstevnet i Lensvik ble OIF tildelt vandrepokal for beste oppvisning. Avdelinga 

sto som arrangør av troppskonkurranse i trampett og tumbling i Orklahallen. Seniorene 

vant tumblingkonkurransen og ble nummer to på trampett. 10 OIF-turnere deltok på 

Opplandspokalen på Lillehammer hvor de stilte i senior mix. Her ble det gull i tumbling 

og bronse i trampett. Junior herrer tok gull i KM i trampett. I flere andre stevner ble det 

oppnådd gode resultater. Juleavslutninga i Orklahallen ble som vanlig et flott 

arrangement med stort publikumsoppmøte. 

 

Klubbhuset har en hatt vesentlig økning i bruk til møter og sosiale anledninger internt i 

OIF. I tillegg har huset vært leid ut til privatpersoner. 

Det er foretatt utvendig maling og i gangsatt maling innvendig. Fotballavdelinga har 

bistått i dette arbeidet. Ny serveringsplatt er ferdigstilt med god hjelp fra firmaet 

KR-Bygg.    

 

Ulvåshytta har hatt en drift lik tidligere år. Styret har behandlet saker som, Flytting av 

garasje, Vannprøver, Hjertestarter, Ny serviceavtale med YIT, Registrering av inventar, 

Forsikring av hytta, Varmepumpe og Utleie av hytta. 

Hytta har vært utleid mot betaling 33 ganger, lånt av barnehager/skoler 26 ganger og av 

avdelinger i OIF 16 ganger. Skiavdelingen har leid hytta hver tirsdag i sesongen. 

 

Dans.  På grunn av skade hos instruktøren Veronica Mortensen ble det ikke holdt kurs i 

vårsesongen. I høstsesongen deltok 72 deltagere i aldersgruppen 3 – 13 år på åtte ukers 

kurs ved Børsa barneskole. 

Det er stor interesse for dansekurs i Skaun, og vi har fått flere henvendelser med 

forespørsel om å utvide tilbudet. Det ble derfor på høsten planlagt og markedsført kurs, 

både i Børsa og på Orkanger, med varighet fra midten av januar til midten av mai 2012. 

Kursene i Børsa blir holdt ved Børsa barneskole og på Orkanger i et samarbeid med 

MaxGym.  

 

Stikomiteens arbeid ble en del preget av OIFs 110-årsjubileum. Det ble laget 

opplysningsskilt, som ble satt opp på aktuelle steder langs Ulvåsveien. Det ble 

gjennomført guidet tur fra Ulvåsen til Raudhåmmårn på Ulvåsdagen. I tillegg ble det 

holdt informasjon på Gauphiet. Den guida turen ble en suksess, og Gauphiet ble godt 

besøkt. 

Det ble i året igangsatt arbeid med oppgradering av natursti/skogstien, som ble anlagt i 

1992, i Ulvåsmarka. Stiene i marka gror fort igjen, bruer og klopper må ofte repareres og 

skriften på skiltene må friskes opp. Dette krever et jevnt vedlikehold. 

Stikomiteens kart har behov for oppdatering, og dette vil bli gjort i 2012. Nytt kart blir 

ikke trykt opp, men blir tilgjengelig på hjemmesiden.  



 

Idrettsmerkeutvalget har holdt to prøvedager pr. uke fra midten av august til utgangen 

av september. Forholdene i Idrettsparken har ikke ligget til rette for friidrett.  I tillegg har 

Idrettsmerkeprøver og fotballkamper kollidert. 6 personer tok idrettsmerket, fordelt på  

2 kvinner og 4 menn. 

 

Orkanger-idrett: 

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

ble gitt ut 2 nummer i 2011. 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. 

 

110-årsjubileet 

Jubileet ble behørig markedsført under Orkanger 2011 i perioden 20.-26. juni med 

billedutstillinger på Nedre Rømme, temakvelder under kveldsarrangementene på Nedre 

Rømme, svømmingens dag 22. juni og Ulvåsdag 24. juni. Lørdag 25. juni samlet OIFs 

avdelinger, hovedstyre og andre medlemmer i et stort opptog som gikk fra Amfi senter 

via Orkdalsveien til Idrettsparken. I Idrettsparken ble det holdt en jubileumsmarkering. 

En driftsavtale om Idrettsparken ble undertegnet av OIF og Orkdal kommune.  

Ved en tilstelning i Klubbhuset 3. september ble Øyvind Togstad utnevnt som 

æresmedlem i OIF. 10 personer ble tildelt OIFs hedersdiplom. 

 

Utmerkelser 

Øyvind Togstad ble 3. september tildelt æresmedlemsskap. 

 

Ingebrigt Ustad, Bjørn Krokdal, Else-Britt Evjen, Rudolf Larsen, Oddveig Lien,  

Geir Atle Sognli, Ola Fossvoll. Tor Arne Opphaug, Leif Herrem og Rune Karlsen ble 

tildelt OIFs hedersdiplom. 

  

Drift 

OIF hadde 1 344 registrerte medlemmer i 2011, som tilsvarer en økning på  

200 medlemmer fra 2010.  

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 godt besøkt, med nærmere 160 000 unike brukere i løpet av året. 

Dette er en nedgang på ca. 40 000 treff i forhold til i 2010. Antall treff varierer daglig fra 

363 – 806. 

 

Materiell 

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

 

Olavsbu ble offisielt åpnet på forsommeren. På Ulvåsdagen under Orkanger 2011 holdt 

Olavsbu åpent for publikum med billedutstilling og filmframvisning. 

  



Representasjon 

Tor Erik Sørensen, Anne Kathrine Angvik og Rudolf Larsen har representert OIF i et 

utvalg sammen med representanter fra Orkdal kommune for planløsning og 

kostnadsberegning av nytt svømmeanlegg i tilknytning til Orklahallen. 

 

Rudolf Larsen har vært styremedlem i Orkdal idrettsråd.  

 

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. 

Geir Knutzen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å håndtere ordningen.  

 

Frivillighetsregisteret 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 52.863 til OIF i 2011. 

 

 

 

Orkanger 30.03.2011. 
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      Rudolf Larsen          Geir Knutzen               Tor Bach 
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          Marit Mjøen             Eivind Ross        Anne Kristin Vullum 

         Styremedlem        Materialforvalter   Styremedlem 
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        Knut Even Wormdal 

               Sekretær 


