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Årsberetning 2011        

Orkanger IF fotballavdeling 

Styret har i årsmøteperioden bestått av: 
 

Leder     Stein Atle Gangås  

Nestleder    Ole Morten Holmeng  

Parkansvarlig   Rudolf Gjengstø 

Sportslig leder    Liv Janne Syrstad  

Kasserer    Per Inge Slåen  

Materialansvarlig   Rune Løkken  

Minileder    Tove Eli Larsson  

Arrangementansvarlig   Grethe Vullum  

Utviklingsansvarlig   John N. Konstad  

Økonomileder    Øyvind Bakken  

Styremedlem    Terje Larsen  

Styremedlem    Thomas N Pedersen 

Sekretær    Pål Anders Sundli  

 

Styret har i perioden hatt 10 styremøter og behandlet 33 saker. 

Sportslig 
De siste to sesongene har utdanning av trenere i aldersbestemt fotball vært førsteprioritet i OIF 

fotball. Våre trenere har vist et stort engasjement i forhold til å heve sin kompetanse. Snart har 

samtlige satt av flere kvelder og benyttet seg av fotballkretsens utdanningstilbud, noe som er et 

kjempeløft for avdelinga! Dette vil heve kvaliteten i arbeidet med barna, ikke bare på det rent 

ferdighetsmessige, men også med tanke på trivsel og mestring.  
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Vi fokuserer på bruk av gode metoder som bygger opp selvtillit og trivsel og er tilpasset barnas 

utviklingsstadium. Trenerne skal kunne organisere en treningsøkt på en enkel og gjenkjennelig måte. 

Småbanespill og flest mulig ballberøringer er viktige stikkord. Hovedpoenget er at alle skal føle seg 

inkludert, og det gjøres gjennom tilrettelegging og differensiering. Vi har en god og engasjert 

trenergruppe som ser verdien av dette. 

Vår utviklingsplan er styrende for all virksomhet i avdelinga, og er ment som et hjelpemiddel for alle 

involverte. Dette dokumentet legger føringer for hvordan det skal jobbes på alle nivå (sportslig og 

holdningsmessig).  

Trenerkoordinator Rune Lynum har tett kontakt med alle lagene og sikrer god oppfølging av planens 

innhold.  Koordinator skal gi råd og veiledning i henhold til måten klubben skal trene og spille fotball 

på. Lagene skal tilnærme seg en felles spillestil, ved bruk av viktige basisøvelser som skaper en rød 

tråd fra mini til senior. Vi har det siste året økt fra 195 til 305 spillere! 

 

OIF Fotball stilte med følgende lag i sesongen 2011:  

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, 

hvor hvert lag har bestått av 15-24 spillere. 

De to nyoppstartede seniorlagene gjorde en solid sesong, selv om opprykket glapp på målstreken. 

Over 60 seniorspillere har vært involvert i løpet av sesongen.  

Ellers nevnes det at G-14 vant Skaun cup og gjorde en meget god sesong med begge sine lag. Her er 

det spillere som i løpet av kort tid er aktuell for seniorspill. Disse spillerne er også en viktig ressurs 

som dommere for de yngste lagene. Dommerutviklingen er godt i gang, også med tanke på 

koordinering av dette. 

Så mange som 42 jenter og gutter deltok på treningene med den nyoppstartede 6-årsklassen. Her 

stiller klubben med 3 av sine best utdannede trenere, da det er meget viktig at de aller minste møtes 

med et godt og ryddig opplegg. Trenere til neste års 6-åringer har allerede kurset seg og er klar til 

oppstart på våren.  

I aldersbestemt er det en gledelig økning i antall jenter, og J-13 kom seg helt til finalen i Orkla Cup. 

Det er forhåpninger om å etablere seniorlag for damer i 2012. 

OIF er i gang med å oppgradere sin hjemmeside. Fotballavdelinga ser behovet for å kunne 

kommunisere bedre med trenere, spillere, foreldre og alle og ikke minst lagledere. Laglederne er 

våre viktigste brikker for å få utført dugnader og arrangement. Gjennom vårt system med 

dugnadskoordinator Karin Røttereng har disse fått større ansvar det siste året, og de har utført det 

meget godt!  
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Lokalmiljø 
Avdelinga ønsker å stå fram som en ansvarlig aktør, og et viktig bidrag i lokalmiljøet. OIF fotball 

jobber i et bredere perspektiv en kun det rent sportslige. Gjennom samarbeid med organisasjonen 

MOT settes fokus på riktige holdninger. Vi ønsker fremfor alt å framstå som en klubb med 

holdningssterke spillere og ledere i alle ledd. Dette skal gjennomsyre all aktivitet i avdelinga. 

Samarbeidet med Orkdal kommune er nå tatt et steg videre i og med at vi har fått på plass et 

inkluderingsutvalg der Ola Halsen er leder. Målet er å legge til rette for god inkludering av grupper og 

spillere som av forskjellige grunner har behov for det. Arbeidet har allerede gitt resultater på 

seniornivå da flere spillere fra gruppen tilflyttende innvandrere deltar på laget 

Kommunen mangler et fotballtilbud til psykisk utviklingshemmede. Dette er en ide OIF har sett 

nærmere på, og vil oppfordre ressurspersoner innen området til å melde sin interesse. Forholdene vil 

fra klubbens side bli lagt til rette for å lage et godt tilbud.  

OIF Fotball ønsker spesielt å vektlegge holdningsarbeid, samhold og inkludering av alle i vår 

virksomhet. Vi ser på vårt arbeid som kriminalitetsforebyggende og helsebringende.  

Idrettsparken 
Idrettsparken har alltid vært et viktig samlingspunkt for folket på Orkanger. Idrettsparken står foran 

utbygging, og er med sin sentrale beliggenhet en unik arena i lokalmiljøet. En møteplass for alle, 

uansett kjønn, status, alder eller etnisk opprinnelse.  

Det er foreløpig utarbeidet en behovsanalyse for kunstgress på ballfeltet. Aktiviteten har den siste 

sesongen vært større enn på mange år, og ser ut til å øke de neste årene. Vi har behov for å forlenge 

sesongen med kunstgressbane, samtidig som ballfeltet er utslitt slik det ligger nå. Med eget 

kunstgress vil vi også være mindre værutsatt i forhold til gjennomføringa av Orkla Cup. 

Fotballavdelinga har malt klubbhuset utvendig, og startet innvendig oppussing som skal videreføres i 

2012. Den nye serveringsplatten som ble ferdigstilt i sommer, med god hjelp fra firmaet K.R-Bygg, er 

et viktig tilskudd til trivsel og miljø i Idrettsparken. Også denne vinteren vil avdelinga kjøre opp 

barneskiløype i Idrettsparken.  

Økonomi 
Økonomien i avdelinga er solid. Orkla Cup har i flere år vært den viktigste inntektskilden for OIF 

Fotball, og i år ble det rekordinntekt. Turneringen er et hyggelig møtepunkt for lag fra hele distriktet. 

I tillegg er det jobbet godt på sponsorsiden, og dette gir oss et godt fundament i det videre arbeidet. 

Fotballavdelingas aktiviteter er først og fremst gjort mulig gjennom den store innsatsen fra spillere, 

trenere, lagledere, foreldre og sponsorer. OIF Fotball takker hjerteligst for innsatsen til alle involverte 

så langt. Vi har store forventninger til fortsettelsen! 

OIF Fotball 

styret 


