
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted: Flerbrukshuset – Idrettsparken 
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                 Orkanger Idrettsforening 

 

Forretningsorden OIF årsmøte 2020; 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
3. Konstituering 

a. Valg av dirigent 
b. Valg av referent 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen 

4. Årsmeldinger 2019 med kontrollkomiteens rapport. 
a. Årsmelding styret 
b. Årsmeldinger utvalg og komiteer 
c. Årsmeldinger sport og idrett. 
d. Årsmelding OIF daglig drift.  

5. Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning 
6. Innkommende forslag 
7. Fastsetting av medlemskontingent 2021 
8. Budsjett 2020 
9. OIF’s organisasjonsplan 
10. Valg 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Orkanger Idrettsforening 

 

Årsmøtesak 1:  

Godkjenning av stemmeberettige. 

 

Årsmøtesak 2:  

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

 

Årsmøtesak 3:  

Konstituering 

a) Valg av dirigent 

b) Valg referent 

c) Valg av to deltakere til å underskrive protokollen 

 

Årsmøtesak 4:  

Årsmeldinger 2019 

Styrets årsmelding: 

Styret har i 2019 bestått av; 

Leder:   Stein Ove Aanonsen 
Nestleder:  Tor Bach 
Styremedlem:  Eivind Selven 
Styremedlem:  Hege Berg 
Styremedlem:  Hermann Lund 
Styremedlem:  Oda Sterten 
Styremedlem:  Karin Leknes Røttereng 
1.varamedlem: Atle Olav Sognli 
2.varamedlem: John Forvik 
3.Varamedlem: Kari Fossvold 



                 Orkanger Idrettsforening 
 
Styret har avholdt 11 ordinære styremøter og behandlet 36 saker i årsmøteperioden. Det er 
avholdt tre avdelingsmøter, som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 
Medlemmer i styret har i deltatt i flere møter med naboklubber, Orkdal kommune, 
Trøndelag fylkeskommune, sponsorer osv. 
Sentrale saker som har vært til behandling; 

o Strategiprosess OIF 
o Parkliv 
o Billotteri – samarbeidsprosjekt mellom Orkdal IL – Orkla FK og OIF 
o Driftstilskudd Ulvåsveien 
o Økonomistyring 
o Sponsoravtaler 
o Interne søknader om tilskudd 
o Retningslinjer internt i OIF 
o Prosjekt kjøkken  
o Medlemsregister 

 
OIF har også i 2019 vært medarrangør av 17. mai representert med fotballavdelingen. 
Det har også i 2019 vært stor aktivitet i OIF’s mange avdelinger, utvalg og komiteer. Det 
drives sunt og godt, og det har vært mange aktiviteter, arrangementer og møtevirksomhet 
alle avdelinger og utvalg. 
 
Flerbrukshus: 
2019 har vært det første rene driftsåret til Flerbrukshuset. I løpet av 2019 har det blitt 
investert i solskjerming i storsalen og bygging av stort flott kjøkken på det ene lagerrommet. 
Vi takker alle som har bidratt til etableringen av kjøkkenet. Kjøkkenet gir oss større 
muligheter for utleie, som vi vil bruke 2020 på å utnytte. Kjøkkenet består i dag av dekketøy 
til 150 personer, og vi hadde høsten 2019 storsamling med Coop Nordvest med 150 
personer til middag. Dette var den store første testen til flerbrukshuset, og som ble en 
suksess. 
Det har i 2019 vært 40 interne leier av bygget og 27 eksterne utleier. I tillegg leier Orkanger 

Aktivum bygget under Orkanger dagene, og Røde Kors er en aktiv bruker av storsalen. 

Garderobene i underetasjen er tatt godt i bruk, og brukes gjennom hele året både av OIF og 

andre klubber. I tillegg har det i 2019 blitt utbygd til fullstendig lagerplass på loftet, hvor OIF 

fotball disponerer 2/3 av arealet. 

 

 

 

 

 

 



                 Orkanger Idrettsforening 

Årsmelding utvalg og komiteer: 

Anleggsavdelingen; 

 

Styret har i 2019 bestått av; 

Leder:  Knut Arve Steen 

Styremedlem: Grethe Vullum 

Styremedlem: Atle Østhus 

I tillegg har daglig leder Anders Rotstigen Skjøld fungert som kasserer for anlegg. 

Styrearbeidet har vært preget av godt internt samarbeid, og det er lagt ned en stor innsats i 

Idrettsparken i 2019. Det er ikke avholdt noen styremøter i denne perioden. 

 

OIF anlegg har i 2019 jobbet med; 

o Ferdigstillelse av uteareal i forbindelse med flerbrukhuset 

o Lager på loftet 

o Kjøkken flerbrukshus 

o Parkliv 

o Fotballbanene 

o Nytt ballnett bak Orkla Kunstgressbane 

o Miljøtiltak i forbindelse med kunstgressbanene i Idrettsparken 

OIF Anlegg har i 2019 gått til innkjøp av et brøyteskjær og en granulatrenser. 

 

Klubbhuset: 

Klubbhuset har i 2019 blitt brukt 34. ganger til ekstern leie, mens den interne leien har vært 

på 160. ganger 

Garasjegjengen: 

Garasjegjengen har i 2019 bestått av Knut Arve Steen – Per Gunnar Berg – Stein Erik Berg – 

Ole Solstad – Geir Solbu – Ole Roald Rønning og Martin Solligård. Etter sommeren ble også 

Kjell Morten Hansen en del av gjengen. Dette er en gjeng som har skapt et godt miljø, og 

som gjør en stor jobb med å holde Idrettsparken vedlike både vinters- og sommertid. 

I tillegg rettes en stor takk til alle som bidrar med små og store oppdrag på vegne av OIF 

anlegg både sommers- og vinterstid.  

Garasjegjengen og noen flere har også hatt oppdraget med å holde IKAS baner åpne for 

trening i vinterhalvåret og også å holde ordne på de samme baner i sommerhalvåret. Dette 

godtgjøres av IKAS med kr. 70.000, - pr år.  

 

Løypekjørerne: 

Løypekjørere har i 2019 bestått av Jan Tormod Sæthre, Frode Bakkan, Terje Ebbesen, Stig 

Brian Olsen, Rudolf Gjengstø, Roger Olsen, Rune Sæthre, Øyvind Hukkelås og Johan 

Svorkmo. 

 

De har preparert lysløypa og markaløypa (ca. 30 km), og det har blitt gjennomført over 100 

timer med dugnad i løpet av sommeren og vinteren i 2019. Sommers tid ble lysløypa kjørt 
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med traktor beitepuss, mens markaløypa ble kjørt med ATV. Det ble også bygget fem nye 

bruer. Det har også blitt brukt ryddesag i kantene en del steder og kuttet en del greiner her 

og der. 

 

2019 har vært et trøblete år for løypemaskinen, og det ble besluttet å sende den til en større 

service hos Owren på Biri. Maskinen ble her stående i to måneder for service før den 

returnerte til Ulvåsen. Selv med en større service har det i oppstarten av skisesongen 19/20 

også vært problemer med maskinen. 

 

Ulvåshytta: 

Styret har bestått av; 

Leder:  Mona I. Ebbesen 

Kasserer: Kari Holseth 

Sekretær: Eivind Sæther 

Husansvarlig: Ragnhild Dragset 

Styremedlem: Ola Lorentzen 

Styremedlem: Bjørn Krokdal 

Styremedlem: Per Roar Strand 

Styret har i perioden avholdt 3 styremøter og behandlet 15 saker. 

Utleieaktiviteten av hytta holder seg godt. Godt vedlikehold og fornying av inventar gjør det 

attraktivt å leie hytta. Det er fortsatt potensiale for økt utleie av hytta. 

Leieinntekter i 2019 ble kr 50 900,- mot kr 69 964 i 2018 pga. lørdagsåpent. 

Ulvåshytta hadde i 2019 åpent også på lørdager fra februar og ut april. Det var meget lite 

besøk og veldig væravhengig.  

Det har i likhet med tidligere år vært stor aktivitet på vedlikehold og fornying. 

Arbeidsoppgavene blir fordelt på styremedlemmene, samt andre venner av hytta. 

Det er i 2019 invester i lydanlegg til ca. kr 30 000,-, samt renholdsmaskin til kr 17 000,-. 

 

Stikomiteen: 

Følgende personer er med i Stikomiteen: Bjørn Krokdal, leder, Gøran Larsson, Helge Våtland, 

Per Morten Krokdal, Rune Mo, Ole Andreas Opphaug og Per Johan Sæterbakk. 

I 2019 har vi hatt 2 møter. 

 

Skiltprosjektet ble avsluttet i år med bl.a. oppsetting av infoskilt. Sluttskjemaet ble sendt inn 

til fylket og restrerende støtte til prosjektet ble utbetalt av fylket. Stor takk til Ole Andreas 

Opphaug som har vært drivkraften bak dette prosjektet.  

Når det gjelder prosjekt har vi påtatt oss å hjelpe til med skilting Nerviksbakkan-

Joplassen(nyfeltet) i samarbeid med den nye velforeningen der. Vi skal lage 3 skilt i første 

omgang og sette dem opp. 

Gloppeleggingen i Buvikløypa ble også ferdig sist sommer. Så no kan en gå i turnsko helt 

nedenfra og opp til hytta. Alle bruene som var overflødig på Rømmesmyra er hentet ned og 

lagret ved Ulvåshytta til videre bruk bl.a. rundt hytta og i marka ellers. 

Stikommiteen samarbeidet med O-avdelinga om Stolpejakten med bl.a. hjelp til laging og 

oppsetting av påler. Dette må en vel si var en suksess. 
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En del skilt blir fortsatt ødelagt. Om det er to-bente eller firbente som gjør dette er vi ikke 

sikker på. Men de blir fortløpende reparert og satt opp igjen.  

Stikommiteen har ansvaret for alle bøkene i Ulvåsmark. og som blir lagret i hytta. Og over 

20000 navn blir skrevet inn i bøkene i løpet av ett år. Og tenk på alle som ikke skriver seg inn 

i bøkene. Disse tallene kan brukes når det skal søkes om midler  

Så til slutt en takk til alle som hjelper oss med å holde stiene fri for vindfall og andre ting. 

 

Skotthyll: 

Skotthyll har 2019 hatt aktivitet som tidligere år, og trives godt ved sitt anlegg i tilknytning 

Orklahallen. Ola Lorentzen – Åsmund By og Reidar Omland har ansvaret for skotthyllgjengen 

i OIF. 

 

Årsmelding avdelinger sport/idrett: 

Atletavdelingen; 

Atletavdelingen leier fremdeles lokaler hos Orkdal MC klubb på Fannremsmoen. Avdelingen 

har også i 2019 administrativt vært underlagt hovedstyret. Ingen endringer på treningstilbud 

til brukerne. (antall og kort om økonomi?) 

 
Fotballavdelingen; 

Styret har bestått av; 

Leder:    Erik Garberg 

Nestleder:   Odd Håkon Bach 

økonomiansvarlig  Øyvind Bakken 

Sportslig leder:  Roger I. Schei 

Arrangementsansvarlig: Angelique Oddli 

Styremedlem/Sekretær: Kristin Sølberg 

Styremedlem/Fair play: Bente Kalland 

Styremedlem/utstyr:  Martin Lund 

 

OIF fotball har ca. 500 aktive spillere og ca. 100 trenere/lagledere. 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 

barn, ikke bare med tanke på ferdigheter, men også på trivsel og mestring. Vi har i 2019 

arrangert Grasrottrener delkurs 1 og 2.  

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. Vi arrangerte klubbdommerkurs før cupen vår i 

høst med 25 deltakere. Dommersituasjonen i vår region er dårlig med tanke på antall 

rekrutt- og kretsdommere. Klubbene i dalen har nå et prosjekt med å øke antallet dommere 

for å få ned dommerutgiftene til klubbene. 
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Minifotballen (6-10 år) opplever stadig vekst, og hver torsdag i sesongen spilles det kamper i 

denne aldersgruppa. I 2019 stilte vi med 24 minilag. I ungdomsfotballen stilte vi med lag i 

alle alderstrinn unntatt G16. J17 var også i 2019 et samarbeidslag med Orkla FK. 

Senior herrer spilte i 2019 i 6. divisjon og havnet midt på tabellen. Økt tilsig av spillere i løpet 

av høsten 2019 gjør at vi kan stille med to herrer seniorlag i 2020.  Seniorfotball damer: Vi 

hadde heller ikke i 2019 et sportslig tilbud for  

Orkanger Diamonds har hatt en sesong med deltakelse på spilledager og Landsturnering på 

Stjørdal. Spillergruppa har i 2019 blitt noe redusert og nye trenere har kommet til for å drive 

laget videre. To personer i støtteapparatet varslet om at de ikke ønsket å ta på en ny sesong, 

og det ble da søkt etter en ny trener. Lagets nye trener er Roar Ekeberg. 

 

Arrangement 

Turneringer vi har arrangert:  

OTI førjulscup (kompiscup futsal), OM i straffespark og Orkla Sparebank Cup. Deltagelsen har 

vært stor og inntektene gode. Her skal innsatsen fra alle våre frivillige berømmes, foreldre, 

spillere, slekt og venner stiller opp, slik at arrangementene går knirkefritt.  

 

Hermetikk festen: Det var et stort oppmøte i Hermetikken, som i 2019 ble arrangert på 

samme dag som Straffespark-konkurransen - vellykket.               I forbindelse med innføring 

av bongsystem på arrangementet i Hermetikken opplevde vi en del utfordringer med 

kødannelse, noe å ta tak i til kommende års arrangement. Vi fikk god hjelp fra Coop-Extra 

som var meget serviceorienterte og fleksible ift. vareuttak. 

Orkla Sparebank cup: Hovedinntektskilden til fotballavdelinga som er med og bidrar til å 

holde treningsavgifter nede. Bra gjennomføring, men møtte en del utfordringer med været. 

Orklahallen ble derfor benyttet for kiosk og aktiviteter, noe som ble en stor suksess. I år blir 

også folkehelsesenteret tatt i bruk under cupen, noe som vil gi det hele en ny dimensjon. 

Førjulscupen: Førjulscupen ble fulltegnet i løpet av 10 dager, gjennomføring av cupen gikk 

meget bra. 

Kioskvogn: Vi opplevde godt salg i 2019, med størst omsetning på barnefotballkveldene på 

torsdager. Folk setter pris på åpen kioskvogn og vi har forsøkt å holde åpent når det har vært 

kundegrunnlag som forsvarer bruk av frivillige. Det ble laget ny fin rampe til kiosken i 

sommer, men vi trenger sårt ny kiosk.   

 

Økonomi 

Fotballavdelingen har en sunn økonomi takket være gode samarbeidspartnere, 

arrangementer og inntektsbringende tiltak som gir solide overskudd. Dette gir oss mulighet 

til å sørge for at alle lag har nødvendig utstyr, vi kan holde satsene for treningsavgift nede og 

vi kan sende alle våre lag på de fleste turneringer de ønsker. For nærmere informasjon rundt 

økonomi vises det til årsregnskap for 2019. 

Det rettes en stor takk til alle bidragsytere til dette, både næringsliv og ikke minst alle som 

stiller opp på dugnad gjennom arrangementene vi arrangerer. 

Idrettsparken 
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Idrettsparken  

Har alltid vært et viktig samlingspunkt for folket på Orkanger. En møteplass for alle, uansett 

kjønn, status, alder eller etnisk opprinnelse.  

Banesituasjonen er 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 2019 

 

Friidrettsavdelingen: 

Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2019. Her mangler det et styre og ildsjeler 

for å få gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett.  

I 2019 har hovedstyret i samarbeid med ski og orienteringsavdelingen gjenopptatt Orkland 

EnergiMila og dette ble et stort arrangement med nærmere 250 deltakere, og som 

hovedstyret håper kan bli et fast arrangement i Idrettsparken. 

I tillegg er det opprettet avtale med Svorkmo NOI friidrett om trening i Idrettsparken. De har 

to ganger i uken gjennom våren – sommeren og høsten brukt garderober og anlegget. 

Friidrettsanlegget brukes mye av trimmende, skolen, og andre til ulike arrangementer og 

egentreninger. 

 

Idrettsmerkeprøvene: 

Det har vært organisert kvelder høsten 2019 for de som ønsker å ta idrettsmerket. Det har 

vært en liten økning i antall deltakere, men stort sett gamle travere som har deltatt. 

 

Håndballavdelingen; 

Styret i OIF håndball har i siste periode bestått av; 

Leder:   Øyvind Togstad 

Marked/økonomi: Berit Kvåle 

Sportslig leder: Heidi Berg Bjerkan 

Teknisk ansvarlig: Thomas Storli 

Arrangøransvarlig: Hermann Lund 

Kasserer:  Marthe Togstad 

Sekretær:  Bjørn Almli 

 

Det er blitt avholdt 4 styremøter i valgperioden, og det er behandlet 23 saker. Det er i styrets 

regi også blitt avholdt 3 trener/lagleder/dommermøter, samt møter med naboklubber og 

NHF Region Nord. OIF håndball har også vært representert på avdelingsmøtene til OIF. 
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OIF håndball opplever nå en nedgang i antall aldersbestemte spillere. Vi opplever imidlertid 

en jevn og stor tilstrømming av spillere blant annet i Mini og J/G10-klassen, noe som er viktig 

med tanke på framtiden. Vi sliter dessverre fortsatt med noe frafall på guttesiden. For å 

møte denne utfordringen har vi inngått samarbeidslag med naboklubber, slik at guttene som 

ønsker å spille håndball får et godt tilbud i OIF. 

 

OIF håndball har involvert i seg i integreringsarbeidet i Orkdal kommune. Damelagets trener 

Raja Toumi er engasjert inn i prosjektet med økonomisk støtte fra Orkdal Kommune. OIF 

håndball mener dette arbeidet er så viktig for hele Orkanger IF, og ønsker at også flere andre 

avdelinger melder sin interesse. 

Økonomien i OIF håndball er solid, på tross av et underskudd for driftsåret 2019. 

Underskuddet har sammenheng med store reisekostnader sesongen 2018/19, da spesielt 

knyttet til våre seniorlag både på dame- og herresiden, samt J16 Bring. 2. div laget på 

damesiden hadde flere turer til Østlandet, mens damelaget i 3. div og herrelaget fikk mange 

turer til Møre og Sunnmøre.  

Hall-leien er fortsatt en stor utfordring. Seniorlagene betaler mer i hall-leie enn noen gang 

tidligere, mens det har vært en beskjeden reduksjon for de aldersbestemte lagene. OIF 

håndball er urolig for en evt. Prisøkning når Orklahallen og Folkehelsesenteret blir slått 

sammen. På inntektssiden ble det en liten svikt, dette skyldes noe mindre 

kiosk/billettinntekter og aktivitetsavgift enn budsjettert. 

Det legges ned en meget stor dugnadsinnsats blant alle de positive 

trenere/laglederne/foreldrene/øvrig støtteapparat som er tilsluttet OIF håndball. Dette 

bidrar til at aktivitetsnivået kan holdes opp i OIF håndball.  

Styret vil benytte anledningen til å takke alle for den jobben som utføres av klubbens 

frivillige. 

 

 

Orienteringsavdelingen; 

Styret har bestått av: 
 
Leder:       Anders Solstad 
Nestleder:      Jan Egil Ruud 
Kasserer (fungerende)   Anders R Skjøld, daglig leder OIF 
Sekretær:      Tore Kanestrøm 
Styremedlem:     Arne Grønset 
Varamedlem/materialforvalter:  Mette Moa 
Varamedlem:     Ola Neraune 
Valgkomite:     Ann Karin Evjen 
      Øivind Østeggen 
 
Det er avholdt 3 styremøter og 14 saker er behandlet i 2019. 
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Møter: 
 
Avdelingen har vært representert ved leder på avdelingsmøtene i OIF hovedstyre. I tillegg 
deres årsmøte for 2018. Videre møtte leder på OIF´s strategisamling 7. februar hvor OIF 
strategidokument 2019-2023 ble diskutert. Det er avholdt 2 møter i O/G-karusellen, et før 
sesongstart og evalueringsmøtet 3. desember. Den lokale terminlisten ble planlagt sammen 
med O-avdelingen i Børsa IL. 
 
Arrangement/løp: 
 

• Det ble planlagt og gjennomført 12 lokale treningsløp sammen med Børsa IL i 
perioden 1. mai – 4. september. Av disse arrangerte OIF 7 løp. 

• Klubbmesterskapet ble arrangert av Børsa IL og løypelegger Morten Blækkan den 14. 
august ved Espåsen. 20 løpere fra OIF stilte til start. 

• Som vanlig var det 6 O/G-karusell løp i løpet av sommeren. OIF var arrangør 26. juni, 
løypelegger av gode løyper var Ola Grendal og kontrollør Rolf Wærnes.  
Samlingsplass ved Fagerholtet, Knyken-kartet. 70 løpere stilte til start. 

• Skolemesterskapet 2019 ble arrangert 14. mai ved Evjen skole. Nærmere 500 løpere 
fra 5-7. klasse fra alle skolene i Orkdal stilte til start. Dette var 5. og siste gang Arne 
Grønset ledet skolemesterskapet. Det er nå sendt brev til skolene med informasjon 
om at videre arrangementer må komme etter initiativ fra skolene. Vi vil hjelpe 
dersom vi blir bedt om det. Tusen takk til Arne for super innsats og gjennomføring 
alle 5 år! 

• Vi arrangerte enkel opplæring i orientering med kart&kompass, karttegn og enkel 
orientering våren 2019. 2 kvelder med teori i Klubbhuset og 1 kveld med praktisk 
opplæring ved Ulvåshytta. Anders Solstad og Tore Kanestrøm var arrangører med håp 
om å rekruttere flere til sporten, men dette ble ingen stor suksess med rundt 5 
deltagere hver kveld. 

‘ 
 
Resultater: 
Vi kom på en som vanlig klar 3. plass i O/G karusellen, klart bak Melhus IL og IL Leik. Også i år 
deltok vi sammen med Børsa. Ingen topp 3 plasseringer individuelt i år. 
Rolf Wærnes ble 26. mai kretsmester på mellomdistanse i H65- på Melhus. I KM- 
langdistanse kom han på 2. plass og samme plassering fikk han i lang løpet på Midt-Norsk 
mesterskap. Han deltok også i Sommerløpene i Nord-Østerdal med to 5. plasser og en 10. 
plass som resultater. 
Ellers er det få løpere fra klubben som deltar på andre løp enn de lokale. 
 
Økonomi: 
Avdelingen har god økonomi. Ingen større investeringer i 2019. Viser til regnskapstall og 
budsjett for 2020. 
 
Kart: 
Kartprosjektet med utvidelse og revidering av Ulvåsen-kartet er ikke kommet i gang ennå. 
Mindre justeringer av eksisterende kart er gjort fortløpende av Rolf Værnes. 
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Tur-Orientering: 
Finn-fram-dagen ble arrangert 26. mai ved Ulvåshytta og markerte som vanlig starten av Tur-
O sesongen. Samtidig ble det i år markering av nysatsingen Stolpejakten. Det ble også 
arrangert et ordinært treningsløp av Ann Karin Evjen og Heidi Flå hvor 28 deltagere stilte til 
start.  
Tur-O samler stadig flere deltagere med 91 solgte konvolutter (70 i 2018), 75 ekstra kort (60 i 
2018) og 83 innleverte kort (65 i 2018). 18 deltagere ble registrert som nye i 2019. Postene 
var som vanlig fordelt på 30 i Ulvåsmarka, 27 i Knykmarka (3 ble tatt inn pga hogst) og 10 
fjellposter ved Fjelltjønnan i Husdalen. 20 barn født 2007 eller senere deltok.  
 
Stolpejakten: 
Årets nysatsing og suksess var Stolpejakten. Sammen med Stikomiteen i OIF ble 41 stolper 
satt ut sentralt i sentrum/Orklaparken og litt mere usentralt ved populære turstier i 
Ulvåsmarka/Geitryggen. Prosjektet ble sponset av Orkdal kommune og Orkland Energi. 
Tilbudet er gratis, og deltagere kan laste ned egen app på telefon for å oppsøke og registrere 
besøk på de ulike stolpene. Hele 2155 stolpejegere registrerte hele 57176 stolpebesøk i 
løpet av sommeren (25. mai til 1. november).  241 registrerte besøk på alle stolpene. Dette 
er tall som vi er svært stolte av. Stolpejakten vil fortsette 2020, nye steder og flere stolper vil 
komme. Vårt ønske er at dette vil rekruttere flere O-løpere. Noen stolper vil bli kombinert 
med Tur-O poster for å synliggjøre disse. Stor honnør og takk til Jan Egil Ruud og hans 
mannskap for planlegging og gjennomføring av årets stolpejakt! 
 
Planlagte arrangementer og tilbud 2020: 

• Stolpejakten 2020 

• Tur-O 2020 – 70 poster fordelt omtrent som tidligere, søkelys på enkel orientering. 

• Enkelt løypeleggerkurs for medlemmer i klubben våren 2020.  

• Finn-fram-dag i Idrettsparken 9. mai. 

• Vårt løp i O/G karusellen arrangeres 10. juni. Løypelegger Tore Kanestrøm 

• Vi arrangerer klubbmesterskap 19. august. Løypelegger Arne Grønset 

 

Skiavdelingen; 
 
Styret har bestått av; 
Leder:   Kai Normannseth (Frem til og med juli 2019)* 
Styremedlem:  Jan Tormod Sæthre 
Styremedlem:  Frode Bakkan 
Styremedlem:  Kolbjørn Larsen 
Styremedlem:  Verner Rindal 
*Daglig leder Anders Rotstigen Skjøld har fungert som administrativ leder siden august 2019. 
Det er i driftsåret ikke blitt avholdt noen styremøter. 
 

 2018 2019 

Driftsinntekter 88 819,- 41 355,- 

Driftskostnader 98 392,- 55 172,- 

Driftsresultat -9572,- -13818,- 

Egenkapitalen i 2019 ble 146 406 kr mot 159 692 kr i 2018.  
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Arrangement; 

- ST karusellen ble arrangert 5. mars 
- Johan Evjens Minnerenn gikk av stabelen 10.02.2019. Dette var 41. gangen at rennet 

ble gjennomført, og det var ca samme deltakelse som tidligere år. 
 

Skitreninger; 
Årets treninger startet 23.oktober. I år har treningen vært lagt til Ulvåsen med fokus på lek 
og moro. Etter treningen har det vært samling i Ulvåshytta med enkel servering og sosialt 
samvær. For andre året på rad har Axcess sponset treningsavgiften og dette setter vi stor 
pris på.   
Takk til Wenche Sollien Larsen og Knut Wangen med flere som har gjennomført treningene i 
Ulvåsen. 
 
Dugnader: 
OIF 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 i Ulvåsmarka. 
Styret takker alle som har bidratt til OIF ski i 2019. 

 
Svømmeavdelingen; 

Styret har i 2019 bestått av: 
  
Leder:     Jannicke Bjørnsvik Johannesen  
Nestleder:    Tor Erik Sørensen 
Kasserer:    Elin Prestmo 
Sekretær:    Siri Løvås 
Foreldrerepresentant:   Jørn Morten Waldahl Lillegjære 
Materialforvalter:   Jan Ivar Snøsen 
Trenernes representant:  Anne Kathrine Angvik  
 

Styret  
Det har vært avholdt månedlige styremøter, totalt 11.  
Noen av sakene vi har tatt opp: 
 

- Klubbutvikling gjennom Norges Svømmeforbund  
- Utarbeidelse av rolleavklaring og forventinger på de ulike rollene i styret   
- Veien inn i Orklandbadet har hatt mye fokus i 2019 (brukermedvirkning, treningstider 

og leiepriser har vært noe av sakene) 
- Terminlister vår og høst 
- Årshjul  
- OIF sin strategihåndbok 
- Planlegging av Orkanger Svøm 2019 og Juleavslutning 2019 
- Svømmeskolen 
- Politiattester  
- Sponsoravtaler  
- Økonomi og budsjett 2020 
- Ulike dugnader  
- Mulig oppstart av Masters når ny svømmehall er klar 
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I tillegg har det vært en god del møtevirksomhet knyttet til nytt svømmeanlegg hvor Tor Erik 
og Jørn har deltatt, med leder for hovedlaget Ove Aanonsen.  
 
Leder og nestleder har hatt jevnlige møter med trenergruppa. 
 
Klubbutviklingskveld med Norges Svømmeforbund i september, var en svært vellykket kveld. 
Vi har jobbet mye med det som vi bestemte på denne kvelden og det som rapportene mente 
vi skulle. Jobben er ikke avsluttet, og fortsetter i 2020. Så ser vi frem mot et nytt besøk av 
NSF ila 2020, for dette gir inspirasjon til videre arbeid i styret. 
 
Styret har også arrangert Orkanger Svøm 2019 og juleavslutning. Sistnevnte var svært 
vellykket, og utøverne fikk vise at svømming er gøy! Det var full gymsal med mange folk og 
god stemning. Loddsalget var også innbringende. 
 
 
Svømmeskolen 
Det har vært avholdt 3 kursrunder med svømmekurs gjennom 2019, hvorav det siste kurset 
går inn i 2020.  
 
I 2019 har vi belagt totalt 192 kursplasser, og totalt 112 forskjellige deltakere.  

 
Vi har hatt 7 fantastiske instruktører som har gjort en kjempeinnsats i og ved bassenget. 
Hadde det ikke vært for dem, hadde vi heller ikke hatt så mange deltakere! Det gror godt og 
det lover bra for flere svømmere i OIF.   

 
Babysvømmingen i sykehusbassenget har fortsatt nesten hver lørdag, og det med god 
oppslutning. På slutten av november var det instruktørkurs og vi har hatt med Oda Vuttudal, 
slik at vi nå har to instruktører som er klare til Orklandbadet åpner. 

 
Svømmetrening 
43 deltakere har deltatt på Sjøløve gruppa. I fjor var det 19 svømmere på Sjøløve. På B-
gruppa var det 13 deltakere. Mens det var 6 svømmere på A-gruppa. 
 
Vi har hatt normal stevneaktivitet i året som har gått, og våre svømmere har vist seg frem 
som dyktige og fremgangsrike svømmere i sine årsklasser. Det er stadig nye perser og det 
er beste måten å se fremgang på!  
 
Trenere i 2019 har vært Anne Kathrine Angvik, Even Jordet og Tonje Prestmo, og helt på 
tampen av året ble også Kine Skorild og Kristine Kvålsvoll en del av trenerteamet.  
 
Takk til alle dere for en utmerket innsats i 2019! 
 

 
Økonomi 
Vi hadde budsjettert med et overskudd på kr. 14 750. Årsresultatet viser et overskudd på kr. 
47 008,-.  
 
Det har vært flere dugnader i 2019, noe som gir et godt resultat. Den vanlige billettvakt i 
Folkebadet på Orkanger på lørdager, er en god inntektskilde for oss. I tillegg har vi stilt opp 
på dugnader ifm fotballcup, Parkliv og i Orklandbadet helt på tampen av 2019. Dette har vært 
med på å styrke vårt overskudd i 2019, noe som igjen er positivt for å driften i Orklandbadet.  
 
Vi har sendt flere instruktører på kurs og dette koster penger, men dette er et ledd i å være 
forberedt til en bedre aktivitet i Orklandbadet.  
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Turnavdelingen; 

Styret har i 2019 bestått av; 

Leder:     Ingar Børseth 

Kasserer:     Linda Dalen 

Medlemsansvarlig:   Marte Fossvoll 

Treneransvarlig:    Viktoria Strøm 

Treneransvarlig:    Linda Elstad Andersen 

Utstyrsansvarlig:    Roger Sæther 

Sekretær:     Berit Fjellheim 

 

Valgkomite: Det er ikke egen valgkomite, og de siste årene har styret foreslått kandidater til 

verv. 

Det har i perioden blitt arrangert 7 styremøter. 

 

Turn er en populær idrettsgren og har innværende år 308 utøvere og 25 trenere. Det er 

mange som ikke får tilbud om plass og blir stående på venteliste. Styret har fokus på 

rekruttering av trenere. Det er behov for å ha kvalifiserte trenere for utøvere fra 6 år til 

senior, og samtidig ha mange nok til å gi flere utøvere et tilbud. Deltakelse på trenerkurs har 

blitt prioritert. Det har vært frafall av trenere i løpet av sesongen, men dette er dekket opp 

gjennom nye avtaler. 

De yngste partiene trener på Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole, alle andre 

partier har treningstid i basishallen i Orklahallen. Det har ikke blitt arrangert like mange 

regionale troppskonkurranser som tidligere år, men noen utøvere har deltatt på stevne og 

treningssamling på Ørlandet. Årets barnekretsturnstevne ble arrangert på Leangen i juni, og 

der stilte mange av OIF sine turnere fra 6 til 12 år opp. Det ble ikke arrangert ungdomsstevne 

i år. OIF har stilt med tropper til Opplandspokalen på Lillehammer, Buskerudtrampetten i 

Drammen, kretsmesterskap og Midt-norsk mesterskap på Stjørdal. Juniortroppen deltok i 

NM kvalifisering i Stavern. Herre junior kvalifiserte seg til deltakelse i NM, hvor de oppnådde 

meget gode resultater (nr. 7 i tumbling og nr. 9 i trampett.). En av klubbens utøvere som p.t. 

er bosatt i Danmark, Martin Forvemo deltok på Nordisk mesterskap i TeamGym.  

Det ble arrangert treningssamling for konkurransepartiene med to danske trenere etter 

skoleslutt i juni. Dette er inspirerende både for utøvere og klubbens trenere.  

OIF var vertskap for Trøndelag turnkrets sitt arrangement; Gymlek- og medtrenerkurs. 

Fjorårets nye tilbud til turnavdelingens minste, med en dag med trening/lek i basishallen for 

motivasjon og utprøving ble videreført i 2019. 

På grunn av henvendelser om uro på enkelte partier har noen av styrets medlemmer deltatt 

som observatører på noen treninger og gitt tilbakemeldinger til aktuelle trenere. Alle 

utøvere har fått invitasjon til å besvare en brukerundersøkelse, dette er et ledd i styrets 

arbeid med å kvalitetssikre tilbudet. Svarene er p.t. ikke gjennomgått og drøftet. 

Det er tradisjon for juleavslutning i desember, men på grunn av mange sammenfallende 

aktiviteter den aktuelle helgen, ble arrangementet flyttet til nyåret 2020. Alle partiene, 

bortsett fra voksenturn, viste sine ferdigheter. Det er stort fremmøte av publikum, foreldre 
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bidro med bakst og vaktoppdrag i tillegg til at alle trenere gjorde en stor innsats slik at 

arrangementet ble bra. 

Det har vært gjennomført noen dugnader for å få inn penger til avdelingen, med vakthold på 

Orkla Sparebank Cup og stemme dugnad på «NTE laget mitt», noe som ga god uttelling fra 

NTE. Avdelingen bidro også med salg av billodd i regi av hovedlaget. 

Det ble investert i både nytt og brukt utstyr, noe som utgjør en betydelig utgift for 

avdelingen. For å sikre videre drift av ei akrobatisk avdeling må utstyrsnivå opprettholdes og 

prioriteres. 

Vi takker med dette utøvere, trenere, foresatte og styremedlemmer for innsatsen i 2019. 

 

Dans: 

Det har ikke vært aktivitet i dans for sesongen 2019. 

Skøyter: 

OIF deltok for høsten 2017 på et møte med Salvesen & Thams om utvikling av Orkanger, og 

OIF spilte den gangen inn at det var ønskelig med en skøytebane på Orkanger. Det har siden 

den gangen vært flere møter for å realisere dette, og Salvesen & Thams realiserte dette 

høsten 2019. Hvor OIF ved Kjell Morten Hansen har tatt på seg vanning av banen og 

Orkanger Vel betaler OIF anlegg for brøyting av banen. Dette har blitt et populært tiltak og vi 

retter en takk til Salvesen & Thams for etableringen av banen og OIF anlegg som har tatt på 

seg ansvaret med å vedlikeholde banen vinteren 2019/20. 

 

Årsberetning daglig drift: 

Daglig leder 

Daglig leder har kontor i OIF sitt flerbrukshuset i Idrettsparken. 

 

Drift: 

OIF hadde ca. 1750 registrerte medlemmer ved utgangen av 2019. Det jobbes kontinuerlig 

med å holde medlemsregisteret oppdatert.  

Hjemmeside/sosiale medier: 

Hjemmesiden har hatt 52 582 besøk. Hjemmesiden www.orkanger-if.n hadde 91 194 unike 

besøk, og hvert besøk varte i 2 min 1 sekund i snitt. Det ble telt 121 631 sidehenvisninger. 

Mest besøkte side er fortsatt Ulvåsen sin side med webkamera. 

Informasjonen om hjemmesiden er hentet fra statistikkbasen piwik.exigo.no 

OIFs hovedside på Facebook har ved årsskifte 592 følgere. 

OIF sine avdelinger har åpne facebook kontoer som blir brukt aktivt som 

kommunikasjonskanal. 

 

 

 

 

http://www.orkanger-if.n/
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Materiell/utstyr: 

Listen over utstyr i OIF er en oversikt over materiell som finnes i avdelingen med en anslått 

verdi over kr 10 000,-. Listen er laget etter innspill fra avdelingene og er et vedlegg til 

årsberetningen. Listen skal gi en god oversikt over materiell som finnes i OIF. 

 

Orkanger Idrett 

Orkanger Idrett ble utgitt en gang i 2019 med hjelp fra Marit Mjøen og daglig leder. 

Orkanger Idrett blir trykt hos Orkla Grafiske, og distribuert til alle husstander på Orkanger 

ved hjelp av gode OIF’ere 

 

Facebook: 

OIFs hovedside på Facebook har ved årsskifte 592 følgere. 

OIF sine avdelinger har åpne facebook kontoer som blir brukt aktivt som 

kommunikasjonskanal. 

 

Representasjon: 

Øyvind Bakken og Tor Bach har vært styremedlemmer i IKAS. Stein Ove Aanonsen har vært 

OIF’s representant i Orkdal/Orkland Idrettsråd. 

 

Rudolf Larsen plass: 

Plassen ble bygd av OIF anlegg i 2014 på dugnad etter finansielt tilskudd fra Orkanger 

Aktivum. Plassen ble navngitt som Rudolf Larsens Plass til minne om den jobben Rudolf 

Larsen har betydd for utviklingen av OIF og Idrettsparken.  

OIF anlegg vedlikeholder plassen på vegne av OIF. De holder plassen i orden gjennom 

sommerhalvåret. Plassen blir mye brukt av både små og store gjennom året. 

 

Utmerkelser: 

Æresmedlem og diplom: 

Det ble i 2019 ikke utnevnt nye æresmedlemmer eller tildeling av diplom for utmerket 

innsats. 

 

Prestasjonspokalen: 

Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2019. 

 

Politiattester: 

Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming. Kari Fossvoll har vært oppnevnt som ansvarlig person 

for å håndtere ordningen. 

 

Grasrotandelen: 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr 174 992,- til OIF i 2019. 
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Orkanger 12.03.2020 

 

……………………………….  …………………………….. …………………………………. 

Stein Ove Aanonsen  Tor Bach   Eivind Selven 

Leder     Nestleder   Styremedlem 

 

……………………………..  …………………………….. …………………………………. 

Oda Sterten    Hege Berg   Hermann Lund 

Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem 

 

………………………………  

Karin L.Røtteren 

Styremedlem 
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Årsmøtesak 5: 

Årsregnskap 

Revisors beretning/årsregnskap med årsberetning, Resultatregnskap, Balanse, 

Noter. 

Vedlegg nr. 1 

 

Årsmøtesak 6: 

Innkommende saker 

- Ingen innkommende saker 

Vedtak: 

 

Årsmøtesak 7: 

Fastsetting av medlemskontingent 2021 

Styrets forslag: 

Medlemskontingent i OIF for 2021 foreslås en økning med kr 50,- 

Barn:   kr 150,- 

Voksen kr 250,- 

 

Vedtak: 

 

Årsmøtesak 8: 

Budsjett 2020 

Budsjett for OIF inkl. Hovedstyret og avdelingene 

Vedlegg nr. 3 
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Årsmøtesak 9: 

OIF’s organisasjonsplan 

Organisasjonsplan for OIF (Overordnet, Hovedstyret, Avdelingene Sport/idrett 

og utvalg/komiteer). 

Vedlegg nr. 4 

 

Årsmøtesak 10: 

Valg 

Oppsett fra valgkomite og valg i avdelingene 

Vedlegg nr. 5 

 

Orkanger IF takker også alle samarbeidspartnere og støttespillere for bidrag og 

støtte i 2019. 

 

       

    

 


