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SAKLISTE ÅRSMØTET 2004 
 
 

1. Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Budsjett 

7. Valg 

8. Innkomne forslag 
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Årsmelding OIF Fotball 

 
Styrets beretning for 2004 
 
Styret har i årsmøteperioden bestått av: 
 
Leder:  Ove Aanonsen 
Nestleder:  Bjørg Schei 
Sekretær: Lene Landsem 
Kasserer:  Per Inge Slåen 
Økonomikoordinator: Ben Baldwin  
Materialforvalter:  Tor Arne Opphaug 
Utviklingsleder:  Ubesatt  
Parkutvalget:  Ubesatt 
Orkla cup:  Lene Landsem 
Sportslig leder:  Ubesatt 
Minileder:  Hilde M. Elshaug 
Arr.ansvarlig:  Svein Barø 
 
Styret har i perioden hatt 12 styremøter og behandlet 12 saker. 
 
OIF fotball hadde også i 2004 stor sportslig aktivitet, med i alt 14 lag, hvorav 2 lag var 
samarbeidslag med Orkdal. Det var fem minilag, lillejenter 11-12 år, lillegutter 11 og 
lillegutter 12, småjenter 13-14, smågutter 13, smågutter 14, jenter og gutter 15-16.   
Flere av lagene deltok i cuper og turneringer; Orkla Cup, Eggen Cup, Krokus Cup, Nidelv 
Cup, Malvik Cup, Norway Cup, Tjeldbergodden Cup og Kristiansund Cup.  
 
Anleggene i Idrettsparken har vært i bra stand, og det er nedlagt et stort arbeid i 
vedlikehold og stell. Kunstgressbanen har vært i bruk som trenings- og kamparena for alle 
lag over mini. 
Klubbhuset har i fotballsesongen vært åpent alle uker fra mandag til torsdag i uker hvor 
det har vært Orkla kamper i helgene. Åpningene har vært mulig gjennom dugnadsinnsats 
fra lagene. Pga ombygging på ungdomsskolen har Klubbhuset vært utleid til skolen fram til 
november 2004, og derfor ikke tilgjengelig i skoleåret.  
 
Orkla Cup ble gjennomført med stor deltagelse og bra overskudd. Også her er 
dugnadsinnsatsen stor, og det er nedlagt et stort arbeid fra de ansvarlige i klubben. 
Fotballstyret har jobbet videre med organiseringa av ledelsen for Orkla-cupen, med tanke 
på en greiere arbeidsfordeling.  
 
Uten all frivillig innsats fra trenere, lagledere og foreldre hadde ikke den store aktiviteten 
vært mulig. Det er derfor viktig å opprettholde den gode dugnadsånden videre. 
Det vises til årsberetninger fra de ulike ansvarsområdene. 
 
Styret takker for sesongen som har gått, og ønsker det nye styret lykke til med den 
kommende sesongen.  
 
Styret   
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Årsmelding for sesongen 2004 Sportslig 
 
OIF fotball har i siste sesong stilt med følgende lag: 
Gutter 16 år  2 lag, herav et førstelag (toppet lag) 
Jenter 16 år   2 lag, herav et samarbeidslag med OIL som OIL administrerte. 
Smågutter 14 år  1 lag 
Smågutter 13 år 1 lag 
Småjenter 13/14 1 lag,    
Lillegutter 12 år 1 lag, 7’er 
Lillegutter 11 år 2 lag, 7’er 
 
• Årets guttelag besto av 1988 og 1989-modeller. Her ble det i styret bestemt å stille med to lag, 

hvorav det ene skulle være et satsingslag som skulle prøve å kvalifisere seg til 1.divisjon. Laget 
mislyktes med det og spilte i 2.divisjon både i vår-, og høstsesongen. 2. laget spilte i 3.divisjon. 
Trenere/lagledere 1.lag: BjørnNæss, Reinert Åkerholm, Tor Arne Opphaug 
Trenere/lagledere 2.lag: Trond Chr. Norgård, Tor A. Opphaug og Helge Rønning 
!988-modellene var i sommer på turnering i Danmark (Skaw-cup) 

• Jentelaget  var i år  påmeldt som et rent OIF lag. Dette laget hadde forholdsvis lite spillere og 
var også ”leverandør” av spillere til OFK junior damer.  
Trener og lagleder var Helge Rønning og Bente Halsetrønning 
Samarbeidslaget OIL/OIF ble ledet av Ola Slupphaug og Knut Reitan som trenere og Gunn Lian 
Fugløy som lagleder. OIL administrerte laget denne sesongen.  

• Småjenter 13/14. Dette ble et lag som fungerte meget godt sammen sportslig og sosialt. De vant 
Orklacup i september. 
Laget ble trent av Atle E. Mosbakk, Rune Karlsen og Øyvind Togstad. Lagleder var Lene Landsem   

• I smågutter 14 har vi i år hatt et lag. Trenere har vært Ove Aanonsen og Per Åge Hansen. 
Lagledere var Ola Halsen og Elisabeth Egseth. Laget spilte i 3 divisjon pga to overårige spillere. 
Resultatmessig og ferdighetsmessig tok laget et stort skritt fremover i sesongen 2004. ”. Laget 
ble nr. 3 i Orkla-cup i høst.  Dette laget ble i sesongen 2004 medlem i organisasjonen MOT som 
”aktiv medspiller” som første fotballag i Orkdal.   

• I smågutter 13 har vi også hatt et lag. Trenere var Eystein Løkken og Emir Kaniza og lagleder var 
Anne Grete Skjærvø. Dette laget deltok i Norway-cup i sommer og sitter tilbake med gode 
minner fra en sosial og trivelig tur og en fin sportslig opplevelse. 

• Lillegutter 12 ble i sesongen 2003 ledet av Ståle Garberg (trener) og Sven Gunnar Elshaug 
(lagleder) og spilte i lokal serie. 

• Lillegutter 11 hadde sist sesong delt seg i to lag. Trener og lagleder her var Geir Hegstad, Odd 
Lorentzen og Jarle Grimstad. 

 
Treningsforholdene har i også i år vært helt fantastiske. Kjempefine gressbaner og kunstgressbane. 
Lagene har i tillegg deltatt i diverse cuper;  Eggen-cup, Orkla-cup, Nidelv-cup, Buvik-cup, Norway-cup, 
Skaw-cup .osv. 
 
Ove Aanonsen 
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Mini-2004. 
 
Miniavdelinga har bestått av mini-7, mini-8, mini-9 og mini-10. Hvert lag har bestått av ca. 15-20 
spillere. 
 
Lagene har trent 1 gang pr. uke. All trening og hjemmekamper har foregått i Idrettsparken. 
 
Lagene har deltatt på kamp-turneringer med lag ifra distriktet; Orkdal, Evjen, Lensvik, Meldal, 
Dalguten, Løkken, Agdenes, Svorkmo, Glimt, Skaun og Krokstadøra. 
 
Mini-10 har i tillegg deltatt på cuper som: Nidelv-Cup, Løkken-Cup og Orkla-Cup. 
 
Miniputtenes avslutningsdag ble arrangert på Fannrem. Alle mini-lag fra OIF deltok. 
 
Trenere og lagledere for sesongen 2004. 
Mini-7:  Terje Staveli/Hermann Lund. 
Mini-8:  Torbjørn Hallan/Arnt Jens Ustad/Odd Arne Husdahl. 
Mini-9:  Roger Haukås/Roar Reinhaug/Åse J. Øberg/Ole K. Wåtland. 
Mini-10:  Øyvind Togstad. 
 
Foreldre og foresatte har vært engasjert og bidratt "sterkt" under div. arrangementer som 
hjemmekamper til Orkla, Orkla-Cup og turneringer til sine egne. Tusen takk! 
 
Konklusjon for denne sesongen må være at det er et voksende og godt og trivelig miljø blant de 
yngste lagene i OIF-fotball. 
 
 
For mini-avdelingen 
 
Hilde-Merete Elshaug 
 



 Orkanger I.F. fotballavdeling 
 Årsmøte 2004 
 

ORKLA-CUP 2004 
 
Orkla-cup ble avviklet for 13. gang den 18. og 19 september, med stor oppslutning som vanlig.  
71 deltakende lag, 800-900 fotballbarn, mange tilreisende. Kampene ble spilt i Idrettsparken, med 
unntak av 13 års gutter som på lørdag spilte på Gjølme, tradisjonene tro. Været var det store 
spenningsfaktoren - etter å ha øsregnet i uker, ble det strålende vær i cup-helga. Med det glimrende 
anlegget vi har i Idrettsparken, gikk selv den store belastningen som et cup-arrangement er, bra. 
Noe bløtt på Slitefeltet utover søndag, men ingen problemer med avviklingen av kampene.  
Vi leide inn telt fra mc-klubben for servering under tak, noe som kan utvikles videre til neste år.   
 
Rekordstor overnatting, hele 200 personer. Ungdomsskolen var fremdeles under ombygging, så alle 
tilgjengelige rom på barneskolen ble tatt i bruk. For første gang leide vi også lokalene på Terna for 
overnatting, Sunndal IL. kom med en stor delegasjon og fikk Terna for seg sjøl, med om lag 100 
overnattende.  
 
Diskotek i Orklahallen ble videreført, samt tilbud om bowling hos Bowling 1.  
 
Også i år mange positive tilbakemeldinger fra de deltagende lag, både på arrangement og anlegg. 
De fleste sa fra om at de vil komme igjen til neste år, gjerne med flere lag. Påmeldingen var så stor 
at vi måtte operere med ventelister.  
 
Rundt 200 frivillige er med på å dra i land et så stort arrangement – en kjempeinnsats som også gir 
uttelling økonomisk. I år sitter vi igjen med et rekordoverskudd på ca. 130.000 etter cuphelga.  
 
Takk for innsatsen alle sammen ! 
 
 
Lene Landsem 
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ÅRSBERETNING - ØKONOMI – 2004 
 
 

Vi har også i år hatt et godt økonomisk år i avdelinga.  Følgende ”områder” har bidratt mest 
på INNTEKTSSIDA : 
 
- Orkla Cup 
- Sponsor-/plakatinntekter 
- Automatinntekter 
- Treningsavgifter 
 
 
På UTGIFTSSIDA har følgende ”områder” vært de største: 
 
- Varer Orkla Cup 
- Leie av Orklahall/kunstgressbane 
- ”Uniformering” av trenere/ledere 
- Strømutgifter 
 
For de eksakte tallene henvises det til regnskapstallene. 

Det endelige resultatet er ennå ikke klart i skrivende stund –men også i år får vi et 
solid overskudd.  
Orkla Cupen er den sikreste og mest stabile bidragsyteren på inntektssida – her har vi i mange år 
hatt en netto-inntekt på godt over 100.000 – med året i år med tilnærmet rekordoverskudd på nesten 
130.000- det må si oss fornøyd med. 

Når det gjelder den andre store bidragsyteren på inntektssida- sponsing og plakatsalg , så har det 
vært en viss nedgang her fra tidligere år. Med tanke på at det er stor aktivitet og mange nye bedrifter 
som etablerer seg i dalføret for tida –bør det være gode muligheter for økte inntekter her. 
Inntekter og kostnader for øvrig er relativt ”normale”. 
Likviditeten er fortsatt meget god og vi har et meget godt økonomisk utgangspunkt for den 
framtidige drifta. 
 
 
  
 
 
For økonomiavdelinga :    Per Inge Slåen   Ben Baldwin 
 


