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Sak nr. 4: 

Årsberetning OIF fotball 2020 

 

Sportslig 
 
OIF fotball: har ca. 500 aktive spillere og ca. 100 trenere/lagledere. 2020 var 
et annerledes år med tanke på treninger og kamper grunnet Covid-19. 
Kampsesongen var halvert med kun høstsesong, og treningshverdagen til 
lagene i vårsesongen bar preg av «koronatreninger» 
 
Utdanning av trenere i aldersbestemt fotball er fortsatt førsteprioritet i OIF 
fotball. Våre trenere viser et stort engasjement med tanke på å heve sin 
kompetanse. Dette hever kvaliteten i arbeidet med barna, ikke bare med 
tanke på ferdigheter, men også på trivsel og mestring. Vi har i 2020 
arrangert Grasrottrener delkurs 1 og 2. Vi skulle også arrangere delkurs 3 og 
4 men disse ble utsatt grunnet Covid-19.  
 
Vi fokuserer på bruk av gode metoder som bygger opp selvtillit og trivsel, og 
som er tilpasset barnas utviklingsstadium. Trenerne skal kunne organisere en 
treningsøkt på en enkel og gjenkjennelig måte. Hovedpoenget er at alle skal 
føle seg inkludert gjennom tilrettelegging og differensiering. Vi har en god 
og engasjert trenergruppe som ser verdien av dette. 
 
Dommeravdelingen er viktig for fotballavdelingen. Det at vi har dommere 
tilgjengelig, forenkler avvikling av seriekamper og turneringer. Mange av 
jentene og guttene i aldersbestemte klasser er også dommere. Dømming er 
også et viktig tilbud til de som av forskjellige grunner ikke lenger spiller 
fotball. I 2020 har 5 dommere tatt det utvidede kurset som kvalifiserer de til 
å dømme 9’er. Erfaringene med at klubbene i distriktet tok over ansvaret for 
dommeroppsett i 9’er kampene har fungert godt. Vi har 2 dommere påmeldt 
rekruttdommerkurs, men grunnet Covid-19 er dette foreløpig ikke 
gjennomført. 
 
 
Minifotballen (6-9 år) opplever stadig vekst, og hver torsdag i sesongen 
spilles det kamper i denne aldersgruppa. I 2020 stilte vi med 16 minilag. 
 
I ungdomsfotballen stilte vi med lag i alle alderstrinn unntatt J14. J17 var 
også i 2020 et samarbeidslag med Orkla FK. 
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Senior herrer skulle i 2020 ha spilt i 6. divisjon. Vi meldte på 2 lag, men fikk 
hverken trene vanlig eller spille kamper. Vi stiller med to herrer seniorlag 
også i 2021.  
 
 
Seniorfotball damer: Vi hadde heller ikke i 2020 et sportslig tilbud for dem. 
 
  
Orkanger Diamonds har i 2020 hatt lav aktivitet grunnet Covid-19. Lagets 
trener Roar Ekeberg trenger bistand fra spillernes foresatte for å tilby ett 
godt treningsmiljø og treningstilbud til spillerne. Det jobbes med 
foreldere/foresatte og kommune for å bedre på dette. 
 
 
 
Arrangement 
 
Hermetikk festen: Utgikk i 2020 grunnet Covid-19 

 

Orkla Sparebank cup: Utgikk i 2020 grunnet Covid-19.  

VI ser frem mot å få arrangert i 2021. I år vil også folkehelsesenteret bli tatt i 
bruk under cupen, noe som vil gi det hele en ny dimensjon. 

 

Førjulscupen: Utgikk i 2020 grunnet Covid-19 

 

Kioskvogn: Stengt i 2020 grunnet Covid-19 

 

Økonomi 

Fotballavdelingen har en sunn økonomi takket være gode 
samarbeidspartnere, inntektsbringende tiltak og statlige støtteordninger. 
Dette gir oss mulighet til å sørge for at alle lag har nødvendig utstyr, vi kan 
holde satsene for treningsavgift nede. For nærmere informasjon rundt 
økonomi vises det til årsregnskap for 2020. 
 
Det rettes en stor takk til alle bidragsytere til dette, både næringsliv og ikke 
minst alle som stiller opp på dugnad. Takk også til alle som kjøper papir 
gjennom OIF Fotball. 

Lokalmiljø 

Avdelinga ønsker å stå fram som en ansvarlig aktør, og et viktig bidrag i 
lokalmiljøet. OIF fotball jobber i et bredere perspektiv enn kun det rent 
sportslige. Vi ønsker fremfor alt å framstå som en klubb med 



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

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. 
En møteplass for alle, uansett kjønn, status, alder eller etnisk opprinnelse.  

Banesituasjonen på Orkla kunstgress oppleves som utilfredsstillende grunnet 
setningsskader i grunnen og dårlig banebelysning. På alle andre baneflater er 
forholdene meget tilfredsstillende det meste av året, fotballavdelingen 
ønsker å rette en stor takk til OIF Anlegg, som sørger for gode forhold på 
både gressbaner, kunstgressbaner og omliggende områder. 

Avslutning 

Styret jobber kontinuerlig med å involvere flere av våre medlemmer i 
utvalgsarbeid, både på den sportslige siden og på arrangementssiden. Det er 
meget gledelig at flere ressurspersoner det siste året har sagt ja til å bli med 
fotballavdelinga på veien videre. Avdelingas aktiviteter er gjort mulig 
gjennom den store innsatsen fra alle klubbens ildsjeler. 

 

OIF Fotball takker nye og gamle medhjelpere for innsatsen i 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr. 7: Valg 
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Innstilling fra OIF fotball valgkomitè 2021 

 

Valgkomitèen har bestått av: 

Leder: Stein Atle Gangås 

NK: Bente Kalland 

 

Styremedlemmer på valg 2021 

Tre styremedlemmer er på valg i 2021, og har takket ja til fortsatt plass i 
styret. 

Angelique Oddli Arr. Ansvarlig (2år) 

Erik Garberg leder(1år) 

Odd Håkon Bakk nest leder(1år) 

 

Valgkomitèen har følgende innstilling for valgkomitè 2021: 

Bente Kalland leder (1år) 

NN Ubesatt 

 

Styret fotball 2021 

Leder:      Erik Garberg (Gjenvalg 1 år) 

Nestleder:     Odd Håkon Bach (Gjenvalg 1 år) 

Kasserer:     Børge Hansen (Ikke på valg) 

Arr. Ansvarlig:    Angelique Oddli (Gjenvalg 2 år) 

Sportslig leder:    Roger Schei Iversen (Ikke på valg) 

Sekretær:     Kristin Sølberg (Ikke på valg) 

Kvalitetsklubbansvarlig:  Stein Atle Gangås (Ikke på valg) 

Materiell/utstyrsansvarlig:  Martin Lund (Ikke på valg) 

 


	Sak nr. 4:
	Årsberetning OIF fotball 2020
	Sportslig
	Lokalmiljø
	Idrettsparken
	Avslutning

