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ÅRSMELDING 2010 

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/markeds leder Olav Rostad 

Styremedlem Knut Ove Hellandsjø 
 

Det er avholdt  8 styremøter og det har blitt behandlet 74 saker.  

Skiavdelinga har god økonomi med mange ivrige dugnadssjeler. 

SPORTSLIG UTVALG 
Leder      Jonas Appelkvist 

Medlem    Knut Ove Hellandsjø 

Medlem    Runar Flønes 

 

Gjennom hele vinteren og fram til første uka i april ble det avviklet ukentlige skitreninger i 

Ulvåsen. Treningene som var lagt til tirsdag kveld hadde godt oppmøte, og treningsiveren hos 

våre unge aktive var stor. Ulvåshytta ble holdt åpen under treningene, og dette skapte en trivelig 

ramme både for de aktive og foreldre.  

Tirsdag 5. oktober startet høstsesongen med årets første skitrening på Follo. Derfra og fram til 

jul møttes mellom 30 og 40 barn og unge til ukentlige treninger ute på barmark og inne i 

gymsalen.  Ungene var delt opp i 2 grupper, 7- 9 år, og 10-12 år. Den eldste gruppa avholdt også 

noen treninger torsdager etter at vi hadde fått tidlig snøfall i Ulvåsen. I tillegg til disse gruppene 

hadde skiavdelinga 2 aktive juniorløpere, som fulgte treningsopplegg fra idrettslinja på Follo. 

18.-21. november reiste vi på treningssamling til Ramundberget i Sverige. Samlinga hadde til 

sammen 24 deltakere medregnet trenere og foreldre. Våre unge skientusiaster i alder fra 10 - 18 

år fikk mange flotte skiturer, selv om det var litt i kaldeste laget de 2 første dagene. 

Hanne Opphaug, Marie S. Evjen, Åshild Fossum, Anders Oddli, Petter Ebbesen og Martin Holseth 

var våre deltakere i ST-cupen vinteren 2010. Martin og Petter deltok også på Hovedlandsrennet 

på Nes. Orkanger IF har ellers vært godt representert på sone og kretsrenn med mange gode 

resultater. OIF har også deltatt med lag i flere stafetter i kretsen. Flere av våre eldre løpere har 

deltatt på turrenn som Birkebeinerrennet. I  Rensfjellrennet hadde OIF 9 løpere på startstreken, 

og etter premieutdelingen kunne våre løpere returnere med både 1.- 2.- 3. og 5. premier i 

bagasjen. Runar ble tildelt hederspris etter å ha gjennomført rennet for 25. gang. Åshild Fossum 

kom på 2. plass i yngste jenteklasse, mens Kirsti Lund gikk et kjempeløp og kom på 3. plass i 

damer 36-40 år. 



EGNE ARRANGEMENT 
Johan Evjens minnerenn 
Med 14 minusgrader, sol og strålende forhold i løypa, ble årets Minnerenn avviklet 31. januar. 

Mangel på snø i marka holdt nesten på å stanse årets Minnerenn.   Men med tiltakslyst og stor 

iver stilte 30 personer i Ulvåsen lørdag 23. januar, og etter 4 timers arbeid var alle barflekkene i 

løypa dekket med snø. Tilsammen 280 trimmere, mosjonister og konkurranseløpere deltok i 

årets renn.  

ST-Karusellen 
Tradisjonen tro har vi også i vinter arrangert karusellrenn sammen med Orkdal IL, 

Svorkmo/NOI og IL Fjellmann. Over 200 løpere hadde vi på startstreken i Ulvåsen. 

Telenor-karusellen:  
For første gang arrangerte skiavdelinga i 2010 Telenor- karusellrenn. Karusellrennet ble 

avviklet 4 tirsdager med avslutning lørdag 20. mars. På avslutningsdagen ble det arrangert 

langrennscross med påfølgende premieutdeling. 

Klubbmesterskap:  
Klubbmesterskapet ble arrangert som avslutning på skisesongen 7. april med 26 deltakere. 

Bråttåbjønnj:  
Triatlonkonkurransen Bråttåbjønnj ble arrangert for tiende gangen 27. juni som siste 

arrangement under Orkangerdagene. 20 lag stilte i lagkonkurransen, og 14 (11 menn og 3 

kvinner) i individuell konkurranse i kampen om å bli Årets Bråttåbjønnj. 

Røåsen opp:  
Været viste seg ikke fra den beste siden lørdag 17. september da OIF Ski og Evjensgrenda Vel 

inviterte til Røåsen Opp. Men tross skodde og litt yr slet 30 konkurranseløpere og 79 trimmere 

seg opp de 308 høydemeterne til trimposten på Rødåsen.  Ikke ukjente Eldar Rønning kastet 

glans over arrangementet, og han ble da også første løper i mål.  

OIF Julesprint:  
Ble arrangert 5. juledag. Gradestokken viste rundt minus 13 grader. Kaldt men fine føreforhold. 

79 løpere stilte til start i et vellykket arrangement ledet av rennleder Knut Ove Hellandsjø. 

ARRANGEMENT/MARKEDSUTVALG 
Leder     Olav Rostad 

Medlem    Arild Skirstad 

Medlem    Tor Arne Opphaug      

Medlem    Ole Roar Bonvik 

Utvalget har jobbet med følgende oppgaver: 

• Johan Evjens minnerenn 

• Skiavdelinga var i 2010 medarrangør av 17.mai  

• Bråttåbjønn 

• Rauåsen opp 

• Salg av Ullmax produkter 

• Salg av tenn-briketter 

• Reforhandling av eksisterende avtaler 

• Sponsorer til egne arrangement 

• Loddsalg Orkanger Aktivum 



UTVALG FOR MARKA/LYSLØYPA/ULVÅSVEIEN 
Leder     Atle Wormdal 

Medlem    Olav Jønsberg 

Medlem    Svein Lorentzen 

Medlem    Arne Solbu 

  

Marka 
Rodemannskap på markaløypa rydda hver sin strekning av løypa. 

Hele lysløypa og deler av markaløypa ble rydda med beitepusser og traktor. Traktorveien fra 

Sør-Seljan og opp til enden mot Årlia ble rydda med stort kantrydeaggregat. Ved Sør-Seljan ble 

det fjerna en del store tre som står like inn til løypa. 

Ulvåsveien 
Vintervedlikehold(brøyting/strøing) ble utført etter behov. 

Sommervedlikehold i form av grusing på veien ble utført, ca. 120 m³ grus ble kjørt på. Kantslått 

på hele veien ble utført i uke 39. 

Orkdal kommune brukte sin egen veiskrape på veien 4-5 ganger i 2010. 

Olavsbu 
Gammel Olavsbu ble revet sist i april og utstyr ble midlertidig lagret i container i Ulvåsen. 

Fenomenal dugnadsinnsats gjorde at ny Olavsbu stod ferdig tidlig høsten 2010 og klar for bruk 

til vintersesongen. 

Utstyr 
Service på løypemaskina ble utført seinhøstes og like før jul i 2010 kjøpte vi en ny snøscooter og 

kjelke for bruk i løypesammenheng. 

OPPSUMMERING 
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. Styret takker alle foresatte som har bidratt i dugnadsinnsatsen, 

de gjør en fenomenal innsats og stiller opp på salg og ulike arrangement i regi avdelingen enten 

det er sommer eller vinter.  

 

Årsmøte  

Orkanger, 2. mars 2011 

 

Mona-Iren Hansen 

Styreleder 


