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Styret har holdt 20 styremøter og behandlet 113 saker. Det er avholdt 4 avdelingsmøter, 

som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 

 

Sentrale saker som har vært til behandling: 

 

 Profileringsvideo. 

 Nye regler for momskompensasjon. 

 Betaling via nett i forbindelse med arrangement. 

 Nytt friidrettsanlegg. 

 Organisering av friidrett. 

 Planlegging av ny kunstgressbane. 

 Avtalen mellom Orkdal Kommune/OFK og OIF om kunstgressbaner.  

 Fordeling av sponsormidler. 

 Investeringer i Klubbhuset. 

 Organisering av atletavdelingen. 

 Seremoni ved åpning av friidrettsanlegget.  

 Ansettelse av daglig leder. 

 Medlemsregisteret.   

 Dusj og garderobeanlegg. 

 Åpning av den nye Orklahallen. 

 Kontorlokaler for daglig leder. 

  

OIF har vært medarrangør av 17. mai, representert ved fotballavdelinga. 

 



Det er stor aktivitet i OIFs mange avdelinger. Det drives godt og det har vært godt besatte 

avdelingsstyrer. Enkelte avdelinger har hatt drift som har resultert i regnskapsmessig 

underskudd. Underskuddene er dekt av avdelingenes egenkapital.  

 

Avdelingene: 

 

Anleggsavdelinga har hatt et styre med lang erfaring innen styrearbeid og innen idretten. 

Klubbhuset har vært disponert til over 150 arrangement i 2013. Ekstern utleie opphørte i 

november pga mangel på økonomi og ansvarlig for drift. Huset er benyttet i hovedsak 

internt i OIF, noe som forteller om høy aktivitet i OIF. Det betales ikke for intern leie. 

Det er en utfordring å dekke driftskostnadene bare ved ekstern utleie. Etter at det i året 

ble installert varmepumpe er kostnadene til oppvarming redusert. Avdelinga har fremmet 

alternative modeller for økonomisk bidrag fra avdelingene til drift av klubbhuset.   

Avdelinga har vært sentral ved utbyggingen av nytt friidrettsanlegg, samt i alt annet  

utviklingsarbeid og opprydding som er foretatt i Idrettsparken. Arbeidet med å bygge ny 

oppvarmet kunstgressbane og 7’er kunstgressbane har vært ledet av avdelinga. De nye 

banene ventes å bli offisielt åpnet fra 01.08.2014. Det er beregnet en total kostnad for 

kunstgressbanene på ca. 13 mill. Kommunikasjonen internt i OIF har vært krevende ved 

at flere aktører har hatt sine meninger om den endelige utformingen og ikke utvist respekt 

for beslutninger. Det er grunn til å gi honnør til en unik dugnadsgjengen som sørger for 

klipping av gress, merking av baner og annet forefallende arbeid i Idrettsparken. 

 

Atletavdelinga leier lokaler i kjelleren til Orkdal MC Klubb på Fannrem, hvor  

15 – 20 personer har trent. Det har vært problemer med å få inn treningsavgiften slik at 

økonomien er dårlig. Benjamin Baldwin er eneste aktive utøver, men har til gjengjeld 

oppnådd toppresultater og plasseringer i store mesterskap. Han vant gullmedaljen i 

nordisk mesterskap for junior på Island og ble beste løfter uansett vektklasse og alder i 

Midt-Norsk mesterskap.  

 

Fotballavdelinga har fortsatt utdanning av trenere i aldersbestemt fotball som 

førsteprioritet. Det er vist stort engasjement i forhold til å heve sin kompetanse. Dette har 

hevet kvaliteten i arbeidet med barna, ikke bare på ferdigheter, men også på trivsel og 

mestring. Det har vært mange dommere tilgjengelig, noe som forenkler avvikling av 

seriekamper og turneringer. 

 

Det ble en gledelig økning i antall jenter i aldersbestemte klasser. For første gang på 

mange år ble det stilt lag i klasse Jenter 16 år. Følgende lag deltok i seriespillet: 

Jenter 11, Gutter 11, Jenter 12, Gutter 12, Jenter 13, Gutter 13, Jenter 14, Gutter 14, 

Jenter 16, to seniorlag menn og ett seniorlag damer.  

 

Minifotballen (6-10 år) hadde en stor vekst i året. Damer senior endte på en solid 3. plass 

i 3. divisjon. Laget er i stadig utvikling og kjennetegnes ved sitt gode samhold og miljø.  

Herrer senior A-laget endte på 4. plass i 5. divisjon. B-laget spilte i 6. divisjon. 

 



Nytt tilbud ble etablert på høsten, OIF Extra. Dette er et tilbud til de eldste i 

aldersbestemte klasser, hvor utvikling av individuelle ferdigheter står i fokus. Keeperne 

har eget opplegg. 9 av klubbens trenere leder treningene. 

 

Det ble arrangert flere turneringer. Kompiscup futsal (førjulsturnering), 

Orkdal Energi Cup (aldersbestemt), OIF Kløver Cup (futsalturnering for damelag) og 

Orkla Cup. Orkanger Diamonds arrangerte en spilledag i Idrettsparken med stor 

deltagelse. 

     

Banesituasjonen har vært en stor utfordring pga ombygging, men trenere og ledere har 

vist stor fleksibilitet slik at avviklingen gikk bra. 

 

Økonomien i avdelinga er solid. Arbeidet på og utenfor banen er blitt lagt merke til.  

Dette førte til at bedrifter og andre aktører støttet arbeidet. 

   

Håndballavdelinga har hatt et styre som ha fungert godt. Avdelinga har arrangert to 

Mini-/10-årsturneringer (nr. 36 i rekken), Prix JuleCup, stått som arrangør av Gjensidige 

Håndballskole (3 dager i vinterferien) og vært vertskap for regionens talenter født i 1995-

1998. I tillegg deltok representanter fra avdelinga i arrangementet Orkanger 2013. 

 

Rekrutteringen av spillere har vært god. Det er imidlertid bekymring for frafallet blant 

guttespillere, som i stedet velger annen ballidrett. Avdelinga ønsker at OIF internt drøfter 

temaet med bakgrunn i at laget er et breddeidrettslag. 

 

Det er jobbet hardt for sikre økonomien i avdelinga. Konkurransen om å skaffe 

sponsormidler til drift av aktiviteten er blitt betydelig tøffere. Hall-leien er den største 

utgiftsposten. Orkdal Kommune har vedtatt å øke hall-leien fra og med 2014. Dette 

innebærer økning av treningsavgiftene, som kan føre til konsekvenser for aktiviteten. 

 

Styrets medlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere, lagledere og dommere, samt 

foreldre/foresatte utfører en stor dugnadsinnsats  

 

Orienteringsavdelinga har vært representert med lederen på kretstinget i STOK. I tillegg 

møtt i O-sonen en gang, ved to møter i Orkla/Gaula-karusellen, rekrutteringssamling 

(rekrutteringsturneen til NOF), arrangørmøte og terminlistemøte i STOK. Det har vært 

avholdt ett møte med Byåsen IL ang. Midt Norsk Mesterskap i orientering i 2015. 

 

Treningsløpene ble arrangert i samarbeid med Børsa IL, til sammen 13 løp. 

Klubbmesterskapet ble arrangert av Børsa IL, hvor OIF stilte med 10 løpere og 2 i 

nybegynnerklassen.  10 deltagere fikk medalje etter vel gjennomført løp i eget 

klubbmesterskap for rekruttene. Avdelingen har stått som arrangør av løp nr. 2 i 

Orkla/Gaula-karusellen. Idrettsparken var arena for Tambarskjelven med innlagt KM i 

sprint hvor 149 løpere stilte til start.  Løypene var lagt rundt om i gatene på Orkanger 

med mål på friidrettsbanen. Gode tilbakemeldinger til løpsleder Rolf Wærnes og 

løypelegger Ola Neraune. 

 



Det har vært egne treninger for barn i Ulvåsen.  

Under Orkla/Gaula-karusellen ble det oppnådd 2. plass i stafetten og 3. plass i lag-

konkurransen. I tillegg ble det løypeseier til ola Grendal. Oddveig Lien fikk gull både på 

sprinten og langdistansen under Midt Norsk Mesterskap i klasse D 80. 

 

Avdelinga har god økonomi og ikke foretatt nevneverdige investeringer. 

Nærmiljøkart / skolekart over Evjen, Grøtte, Årlivoll og Orkangerskolene er ferdigstilt. 

Det er igangsatt  arbeid med nytt kart i Knyken og revidering + utvidelse av kartet i 

Idrettsparken til Midt Norsk Mesterskap 2015. 

 

70 poster i turorienteringa var plassert i Knyken, Ulvåsen, Geitryggen og kneppfjellet. 

Det ble solgt 82 konvolutter og 56 ekstra klippekort. Det ble innlevert 67 klippekort. 

 

Skiavdelinga har hatt et godt økonomisk år. Skiavdelinga har arrangert Bråttåbjønn og 

Johan Evjen Minnerenn. Flere toppløpere deltok i minnerennet, hvor Niclas Dyrhaug 

satte en svært sterk løyperekord. I tillegg har avdelinga stått som arrangør av ST-

karusellen med god deltagelse blant yngre låpere og fire renn i Telenor – karusellen.  

 

I januar ble skitreninger gjennomført som barmarkstreninger i Ulvåsen. I februar og mars 

ble skitreninger gjennomført under gode forhold i Ulvåsen. Fra oktober fram til jul ble 

det holdt skitrening for de yngste (1-4 klasse) i Sondrehallen. I tillegg har en del utøvere 

(5 klasse og oppover) deltatt på skitreninger i regi av OIL i Knyken. 

 

Mange utøvere har deltatt i kretsrenn og noen større renn. Voksne utøvere har 

representert OIF i turrenn, både lokalt og i større renn. 

 

Avdelinga med et utvalg av ildsjeler har bygd ny tidtakerbu i Ulvåsen som erstatning for 

den gamle bua, samt avviklet dugnader i forbindelse med lysløypa. Mange frivillige har 

lagt ned et stort arbeid for å holde lysløypa og markaløypa i god stand. Trenere og 

støtteapparat har gjort en stor innsats for at alle de som ønsket  gå å på ski fikk 

muligheten til det.  

 

Svømmeavdelingas styre har fungert meget godt. Foreldregruppa har gjort en meget god 

innsats ved gjennomføring av reisestevner, Orkangersvøm 2013 og to treningssamlinger i 

Hommelvik.  Avdelinga fikk tildelt to kurspakker i forbindelse med svømmeaksjonen 

2013. Dette ble en stor sulsess med om lag 20 deltagere på hvert kurs, og det er sendt 

søknad for 2014. Kursene gir gode inntekter. 

 

Det har vært god tilstrømning av nye deltagere til våre tre treningsgrupper.  På høsten ble 

gruppene omgjort for å tilpasse nivåer og type trening de fokuserer på. Gruppene hadde 

ca. 45 deltagere. Trenerne har gjort en kjempejobb og fortjener all honnør for oppnådde 

resultat av svømmerne.  Fire svømmere deltok i LAMØ i Pirbadet i Trondheim. 

Avdelinga har blant annet vært representert på LAMØ og Trøndersvøm i Trondheim, 

Rosesvøm i Molde, Oasensvøm i Namsos og Høstjakta i Hommelvik.  

 



Babysvøm ble holdt på lørdager etter at avtale med St. Olavs Hospital ble fornyet. 

Billettprisene måtte økes etter en vesentlig økning av hall-leien. Tilbudet er meget 

attraktivt blant nybakte foreldre. 

 

Styret har hatt fokus på kostnader og inntektsbringende tiltak. Det har lyktes med å få inn 

treningsavgiftene etter at dette har hatt høy prioritet. Driftsresultatet viser et overskudd på 

ca. kr. 90 000. Styret foreslår å avsette midler som forberedelse på økte kostnader ved   

ny svømmehall. 

 

Turnavdelinga hadde ved utgangen av året 350 aktive utøvere.  Avdelinga har fortsatt en 

ung trenergruppe. Det er gledelig at mange turnere ønsker å bli trenere og melder seg som 

ulønnede hospitanter. Trenerne har et fint miljø og er gode forbilder. 

 

Det er verdifullt å ha kretsdommer som representerer OIF, særlig når vi selv arrangerer 

konkurranser, men også ved konkurranser andre steder.  

 

Avdelinga har lagt på å skape godt miljø, både i hvert parti, i trenergruppa og mellom 

styret og trenerne. 

 

To av trenerne deltok på Kick Off-kurs arrangert av Trondheim Turn. En trener 

gjennomførte Trener 1 og fem Trener 2 i trampett. 

 

Fire tillitsvalgte deltok på kretstinget.  OIF er representert som styremedlem i kretsen og 

leder i breddeutvalget og en som leder av utdanningsutvalget.  

 

Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Nidaros Turn i Leangen ishall, 7.-9. juni. 

Utøvere deltok på Opplandspokalen på Lillehammer og oppnådde 6. plass i Junior mix 

tramp og 7. plass i Junior kvinner tumbling. Fem tropper deltok i 1. kvalifisering til 

KM/troppskonkurranse. Etter 2. kvalifiseringsrunde til KM ble til sammen fem tropper i 

rekrutt og junior fra OIF kvalifisert. Jr. mix ble kretsmester i tumbling og jr. damer ble nr. 

3 både i trampett og tumbling. Også rekruttene gjorde en flott konkurranse. 

 

Juleavslutninga, som ble et flott arrangment,  ble arrangert i Orklahallen 8. desember. 

 

Klubbhuset har vært disponert til mer enn 250 arrangement i løpet av året. Det er lite 

trolig at huset er blitt benyttet mer i tidligere år. OIF står selv for det aller meste av 

bruken, noe som forteller om stor aktivitet. Det har vært bra med ekstern utleie. 

Strømutgiftene er høye, og det vurderes installering av varmepumpe for å redusere 

kostnadene til oppvarming. Det foreligger tanker om et bedre system for adgangskontroll 

og sikring av huset. Klubbhuset organiseres som en enhet under OIF Anlegg.  

 

Ulvåshytta har vært leid ut til betalende leietakere 22 ganger, 24 ganger til 

barnehager/skoler og 16 ganger til avdelinger i OIF. OIF-ski har leid hytta hver tirsdag i 

skisesongen. Det har i styret vært drøftet å øke prisene på salget søndager, uten at det ble 

vedtak på økning i prisene. Styret ønsker å holde en familievennlig pris. 



Styret har holdt dugnad på rydding og vasking på kjøkkenet. Det er foretatt oppussing av 

kjøkkenet med utskifting av benkeplater og maling av vegger og tak. Orkla renhold A/S 

ble leid inn for rundvask. Styret har vedtatt å innføre leiepris på kr. 500 pr. dag for skoler 

og barnehager. 

 

Orkanger pensjonistforening holdt hytta åpen påskedagene. 

 

Dans.  Det har vært holdt danseopplæring, med Veronica Mortensen som instruktør, over 

to semester. Vårsemesteret startet i januar med avslutning i mai, med til sammen 119 

deltagere i Børsa og på Orkanger.  

 

Høstsemesteret startet i september med avslutning 1. desember. Instruktør Veronica 

Mortensen ble fra høsten av engasjert av kulturskolene i Orkdal og Skaun. Det ble derfor 

ikke holdt danseopplæring i OIFs regi i Børsa. Ved opplæringen på Orkanger i OIFs regi 

deltok ca. 30 dansere.   

 

Hvert semester har blitt avsluttet med en forestilling i Orkdal Kulturhus, hvor deltagerne 

presterer godt i et sammensatt program. Ved forestillingen 1. desember ble den arrangert 

av OIF, men med deltagere fra OIF og kulturskolene i Orkdal og Skaun.   

Både forestillingene i mai og desember samlet ca 400 hundre publikummere. 

Samarbeidet med Veronica Mortensen fungerer meget godt, og det er avtalt å videreføre 

samarbeidet i 2014. 

 

Idrettsmerkeprøvene: 

Det har etter sommerferien vært tilbud på å avlegge idrettsmerkeprøver i friidrett i 

Idrettsparken. 

 

Stikomiteen: 

Prioriterte oppgaver har vært å vedlikeholde eksisterende stinett ved å reparere klopper 

og bruer. Det har vært mye skog som har falt over stiene, som har ført til mye rydding. 

Stiene er delt opp i roder der stikomiteens medlemmer har hvert sitt ansvarsområde. Dette 

fungerer godt.  På høsten ble det planlagt tiltak for gjennomføring i 2014. Komiteen har 

kr. 10 000 disponibelt etter tidligere vedtak i hovedstyret. Disse midlene vil bli brukt til 

bedre merking av stiene og nye klopper og bruer. Komiteen har et inntrykk av at 

Ulvåsmarka blir mye brukt. Det har aldri vært flere som har skrevet seg inn i boka på 

Raudhammeren enn i 2013. Tradisjonen med å tenne lykter og fakler på Raudhammaren 

og Utsiktsplassen på nyttårsaften ble opprettholdt. 

 

Orkanger-idrett: 

Redaksjonskomiteen har i år bestått av Vidar Liøkel, Rudolf Larsen og Marit Mjøen. Det 

ble gitt ut to nummer i 2013. Bladet har et flott design og med mye godt stoff, som gir 

god informasjon om aktivitetene i OIFs regi. Takk til redaksjonskomiteen, som utfører en 

viktig jobb på informasjonssida i OIF. Distribusjon til samtlige husstander på Orkanger 

ble foretatt av et frivillig rodekorps. 

 

 



Daglig leder 

Rudolf Larsen ble ansatt som daglig leder i 50% stilling med tiltredelse 01.08. 

 

Drift 

OIF hadde 1 496 registrerte medlemmer i 2013, som tilsvarer en økning på  

118 medlemmer fra 2012.  

 

Hjemmesiden har vært godt besøkt, med ca. 182 500 treff i løpet av året.  

OIF har flere facebookgrupper, både åpne og lukkede. Internt og eksternt fungerer disse 

svært godt. 

 

Materiell 

Oversikt over materiell oppdateres på materiallisten, som vedlegg til regnskapet. 

 

Åpning av friidrettsanlegget 

Offisiell åpning av friidrettsanlegget ble foretatt av ordfører Gunnar Lysholm ved et 

arrangement 22. juni. I forbindelse med arrangementet ble det avviklet en stafett med lag 

fra Orkdal om omegn. Det var bespisning for inviterte på Nedre Rømme.  

 

Representasjon 

Kristin Bach Helland og Kari Lilleås, med Øyvind Togstad som vara for Kari Lilleås, har 

vært representanter til brukerutvalget ved utbygging av Orklahallen. 

 

Rudolf Larsen og Knut Even Wormdal har vært representanter i interimsstyret for 

Idrettsparken Kunstgress AS (IKAS). 

 

Øyvind Togstad ble i april valgt som ny leder i Orkdal idrettsråd.  

 

Utmerkelser 

Rudolf Larsen ble tildelt æresmedlemskap i OIF ved åpningen av friidrettsanlegget  

22. juni. Han ble også, av Orkdal Idrettsråd, valgt til Årets Ildsjel 2013. Ved et 

arrangement i Sør-Trøndelag Idrettskrets regi på Hotell Britania i Trondheim 18. oktober 

ble Rudolf hedret sammen med ildsjelprisvinnere fra de andre kommunene i fylket. 

 

Bjørn Næss og Berit Johanne Kvåle ble tildelt OIFs diplom for sin eksepsjonelle innsats 

som tillitsvalgte i OIF. 

 

Prestasjonspokalen  

Benjamin Baldwin og Mali Lilleås Næss ble tildelt OIFs prestasjonspokal for 2012. 

Benjamin ble nordisk juniormester i styrkeløft. Mali spiller fotball på toppnivå for 

Trondheims-Ørn og har vært i landslagstroppen for 19-åringer.  

 

 

 

 

 



Rudolf Larsens bortgang  
Det var med stor sorg det ble mottatt melding om Rudolf Larsens bortgang 14. desember.  

Rudolf var den leder med lengst funksjonstid i OIF med hele 10 år som styreleder.  

I tillegg hadde han i hele sitt voksne liv engasjement innen OIF. Det er vanskelig å se for 

seg den store anleggsutviklingen i Idrettsparken med nytt friidrettsanlegg og 

kunstgressbane uten hans innsats. 

OIF viste takknemlighet ved å delta med fane, bårebukett og tale ved bisettelsen. 

 

Gavemidler 

Det rettes en takk for gavemidler i forbindelse Rolf Husdal og Rudolf Larsens bisettelser. 

 

Politiattester 

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

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming. 

Geir Knutzen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å håndtere ordningen.  

 

Frivillighetsregisteret 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 49 998 til OIF i 2013. 

 

 

 

Orkanger 13.03.2014. 

 

. 

 

 

.................................... .......................................... ........................................ 

     John Ivar Evjen          Geir Knutzen               Tor Bach 

             Leder    Nestleder                Kasserer 
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          Marit Mjøen             Eivind Ross              Unn Knudsen 

         Styremedlem        Materialforvalter   Styremedlem 

 

 

 

            ……………………………. 

        Knut Even Wormdal 

                 Sekretær 


