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Årsmøtesak 4 Konstituering 

Årsmøtesak 5 Årsmelding 2015 

Styret har bestått av 

Leder:  Geir Knutzen  

Nestleder:  John Ivar Evjen 

Kasserer:  Tor Bach  

Styremedlem: Nils Høeg 

Styremedlem: Rannveig Meland 

Styremedlem: Liv Janne Syrstad 

Styremedlem: Marte H. Frotjold 

1.Varamedlem: Hans Kringstad 

2.Varamedlem:  Marit Figenschau 

3.Varamedlem: Atle O. Sognli  

Knut Even Wormdal tiltrådte stillingen som daglig leder 01.01.2015. 

Styret har holdt 12 styremøter og behandlet 62 saker. Det er avholdt 
4 avdelingsmøter, som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 

Sentrale saker som har vært til behandling: 

• Forberedelse av årsmøte 2015. 
• Garanti pumpeanlegg til kunstgressbanene. 
• Erstatningskrav fra nabo av Idrettsparken. 
• Orklahallen – dugnad og halleie. 
• Samarbeidsavtaler med Elkem Thamshavn, Orkdal Energi 

og Coop orkla Møre SA. 
• Klubbadmin. 
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• Lager for friidrett og fotballavdelinga. 
• Etablering av Skotthyll. 
• Nytt dusj- og garderobebygg – Flerbrukshus. 
• Stenging av Ulvåsvegen. 
• Forhandling om leie av lokaler – Grytting Eiendom. 
• 115-årsjubileum i 2016. 
• Reguleringsplanen for Idrettsparken. 
• Politiattester. 
  

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.  

Avdelingene: 

Anleggsavdelinga sitt styrearbeid har vært preget av godt internt 
samarbeid, og det er lagt ned stor innsats for å nå målsettingene 
rundt Idrettsparken og klubbhuset. 

Klubbhuset har hatt et aktivt år med både oppussing og utleie. 
Klubbhuset var stengt fra 19. februar til 13. mars pga oppussing av 
nordre del (ganger, kontor/møterom og toaletter). 

Møterommet har plass til ca 10 personer og ble utstyrt med stort 
møtebord og en stor tv-skjerm som fungerer som pc-skjerm. Dette 
rommet ble flittig benyttet og har en perfekt størrelse for OIF sine 
avdelingsstyrer. 

Det ble foretatt en hel rekke investeringer og oppgraderinger, både 
innendørs og utendørs i løpet av året. 
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Total antall utleier ble 211, hvorav 72 med ekstern utleie. Internt er 
fotballavdelinga den største leietaker med 87. Total ekstern utleie 
utgjorde kr. 106 375. 

I Idrettsparken ble ”prosjekt kunstgress” fullført ved at pumpeanlegg 
med mere ble ferdigstilt, og dermed ble varmtvann pumpet inn i 
”Orkla Maskin Arena” og ”Orkla Kunstgress”. 

Utbyggingen av kunstgressbanene ble muliggjort gjennom dannelsen 
av IKAS.  Uten denne selskapsdannelsen ville ikke OIF greid å 
finansiere utbyggingen av de nye kunstgressbanene. 

Det er inngått avtale med IKAS om sommer- og vintervedlikehold av 
begge 11’er kunstgressbanene. Arbeidet utføres på dugnad av OIF-
folk. Dugnadsgjengen i Idrettsparken ble utvidet mht antall personer. 

Årsmøtet i OIF i 2015 ga OIF Anlegg i oppdrag å sette i gang ”Prosjekt 
flerbrukshus og garderobe”. Bygget skal erstatte dagens 
fjøs/garderobebygg på Nedre Rømme. 

Anlegg fullførte forprosjektet. Det ble sendt inn nødvendige søknader 
og dokumenter til både fylke, kommune, bank med mer. 
Kostnadsoverslaget ble på 19.1 mill. kr.  

Atletavdelinga leier lokaler i kjelleren til Orkdal MC Klubb på 
Fannrem. 

Avdelinga har administrativt vært underlagt hovedstyret. 
Treningstilbudet har vært som tidligere år. Det har ikke vært 
stevnedeltagelser i året.  

Thomas Nordahl Pedersen har vært ansvarlig for tildeling av 
adgangskort og John Ivar Evjen har rettledet nybegynnere. De aktive 
har fordelt seg til ulike tider, som også har vært nødvendig på grunn 
av lokalets manglende kapasitet. 
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Fotballavdelinga hadde i året 500 spillere og 90 trenere/lagledere. 
Det ble vist stort engasjement for å heve kompetansen, både med 
tanke på ferdigheter og på trivsel og mestring. I 6-årsklassen stilte 
avdelinga med utdannede trenere. Dette for at de minste skulle møte 
et godt og ryddig opplegg. 

I aldersbestemte klasser ble det en økning i antall jenter. For første 
gang ble det stilt to kvinnelag på seniornivå. Det ble valgt å ha 
rekruttlag i 4. divisjon i stedet for J-19. 

Det ble også vekst i minifotballen (6-10 år), hvor det i sesongen ble 
spilt kamper på torsdager. Det ble stilt med 20 minilag. 

Damelaget oppnådde en sterk andreplass i første sesong i 3. divisjon. 

Herrer senior A-lag i 5. divisjon, endte på 4. plass. B-laget endte på 3. 
plass i 6. divisjon. 

Det har vært arrangert flere turneringer, som Kompiscup futsal, 
Orkdal Energi Cup (aldersbestemt), OIF Kløver Cup (futsalturnering 
for damelag) og Orkdal Sparebank Cup. 

Orkanger Diamonds arrangerte spilledag i Idrettsparken. Det var stor 
deltagelse, som ga gode inntekter.  

Avdelinga har stått fram som en ansvarlig aktør, og et viktig bidrag i 
lokalmiljøet. Det ble satt fokus på å fremstå som en klubb med 
holdningssterke spillere og ledere i alle ledd. 

Holdningsarbeid, samhold og inkludering har vært vektlagt. 

Idrettsparken har fremstått som meget tilfredsstillende. OIF Anlegg 
sørget for optimale forhold på både gressbaner, kunstgressbaner og 
omliggende områder. 
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Avdelinga har hatt et godt økonomisk år, mye takket være Orkdal 
Sparebank Cup. Det ble satt påmeldingsrekord. I tillegg var været fint. 
Det har vært gode sponsoravtaler med lokalt næringsliv. De største 
utgiftene har vært leie av hall og kunstgressbaner. 

Det ble jobbet kontinuerlig med å involvere flere medlemmer i 
utvalgsarbeid, både på den sportlige siden og på arrangementssiden. 

Klubben har blitt sertifisert som Kvalitetsklubb gjennom NFF.  

Friidrettsavdelinga har holdt treninger for barn på tirsdager i 
sommermånedene, med opphold i skoleferien. 

Avdelinga tok ansvar for registrering av avlagte prøver for 
Idrettsmerket. 

Orkdal Energimila ble arrangert for første gang den 3. september. 
Dette ble en stor suksess. Gateløpet for mosjonister, med start og 
innkomst i Idrettsparken, hadde to distanser, 5 og 10 km. 

Håndballavdelingas styrearbeid har vært preget av godt internt 
samarbeid og positiv innstilling. Styret har holdt tre trener-/lagleder-
/dommermøter, samt flere møter med naboklubber og NHF Region 
Midt-Norge. Avdelinga har vært representert på stort sett alle 
avdelingsmøter. 

Rekrutteringen av spillere gikk litt opp, men frafallet blant gutter er 
bekymrende. Flere gutter velger bort håndballaktivitet i meget ung 
alder for å ”satse” på annen idrett. 

Økonomien var i 2015 i balanse, men det har vært stor konkurranse 
om å skaffe sponsorpenger til drift av aktiviteten. Halleien var den 
største utgiftsposten. Det ble spilt inn forslag til Orkdal kommune om 
hvordan problemstillingene rundt halleie kan håndteres. 

Det legges ned en stor dugnadsinnsats i avdelinga. 



7 

 

Det var stor sportslig aktivitet i avdelinga. Damelaget rykket opp i 2. 
divisjon, noe som innebar at det måtte tenkes litt nytt med tanke på 
satsing. Det ble satset på egen juniorstall. Nye spillere har kommet 
fra naboklubber. 

J18 kvalifiserte seg for spill i Regionserien og greide seg meget bra. 
Det har vært stabilitet innenfor trener og lagledersiden. 

Avdelinga har stått som arrangør av Orkdalsbanken Mini og 10-
årsturneringer i mars og november, Orkdalsbanken Julecup for lag fra 
10-årsklassen til og med senior, Gjensidige håndballskole i 
vinterferien, Talentsamling for Region Midt-Norge og målvaktkurs for 
egne målvakter og naboklubbene. 

Avdelinga ble kåret til Årets arrangør 2015 i Region Midt-Norge. 

Orienteringsavdelinga har vært representert med lederen på 
kretstinget i STOK. Avdelinga har vært representert på samtlige 
avdelingsmøter og årsmøtet, samt andre interne møter i OIF. I tillegg 
har avdelinga vært representert ved møte i O-sonen og to møter i 
Orkla / Gaula-karusellen. Dessuten arrangørmøte i STMBK og 
terminlistemøte i STOK. Det ble holdt fire møter med Byåsen IL ang. 
Midt-Norsk Mesterskap i orientering 2015. Fem deltakere ved NOFs 
turorientering- og løypeleggerseminar på Stjørdal.  

Det ble arrangert 10 treningsløp i samarbeid med Børsa IL, derav ett 
fjelløp og ett nattløp. Klubbmesterskapet ble arrangert av Børsa IL. 

Avdelinga arrangerte løp nr. 3 i Orkla/Gaula-karusellen med 78 
deltagere. Det ble to løypeseire til OIF.  

223 løpere stilte til start i bedriftsløp i Ulvåsen 2. juni. Det ble gitt 
gode tilbakemeldinger for fint terreng og krevende løyper. 15. 
september ble det arrangert skolesprint i orientering i Idrettsparken.  
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Midt-Norsk Mesterskap ble arrangert i samarbeid med Byåsen IL 28.-
30. august. 

Sprint i Idrettsparken fredag kveld med rundt 400 løpere til start. 
Langdistanse i Knyken lørdag med 500 løpere. Søndag var det stafett 
med 124 deltagende lag.   

Det ble også arrangert lagkonkurranse for barn opp til 12 år. Det ble 
et vellykket mesterskap på alle måter, med gode tilbakemeldinger og 
fin omtale av både arenaer, terreng og løyper. 

Det ble holdt egne treninger i Ulvåsen for ungene. 

Avdelinga har god økonomi. Det ble et fint overskudd etter Midt-
Norsk Mesterskap. 

Finn-fram-dagen 2. pinsedag markerte starten på tur-o-sesongen. 
Rundt 30 personer hadde tatt turen til Ulvåsen. Tur-o-postene har 
stått i områdene Ulvåshytta, Geitryggen, Jamtfjellet og Knyken. Det 
ble solgt 87 konvolutter og 59 ekstra kort, noe som er en liten økning 
fra 2014. 

Skiavdelingas økonomi har vært god til tross for avlysing av 
sesongens planlagte skiarrangement. Kun ett arrangement ble 
gjennomført i 2015.  

På grunn av snømangel ble få treninger gjennomført i Ulvåsen. Dette 
førte til lite salg i Ulvåshytta, til inntekt for avdelinga. Avdelinga åpnet 
på høsten nettbutikk for kjøp av OIFs skibekledning. 

Avdelinga arrangerte Båttåbjønnj i juni, et vellykket arrangement som 
trakk mye publikum til Gammelosen. Arrangementet ble utvidet med 
egen barn- og ungdomsstafett. 

Det var økning i deltagelse i forhold til i 2014. 
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Johan Evjens minnerenn ble avlyst grunnet snøstorm. ST-karusellen 
måtte avlyses grunnet snømangel. 

Det ble holdt skitrening for barn/ungdom fra oktober til jul. 
Treningstilbudet ble utvidet til å omfatte 5-7 klassetrinn. Treningene 
ble holdt i Sondrehallen. I underkant av 40 barn deltok på 
inne/utetreninger. Noen utøvere har deltatt i treningssamarbeid med 
Skaun skiteam. I januar ble noen skitreninger gjennomført som 
barmarkstrening i Ulvåsen på grunn av snømangel. I februar og mars 
ble noen treninger gjennomført i Knyken hvor det var snøforhold. 

Noen av utøverne har deltatt både i kretsrenn og større renn i løpet 
av sesongen. Voksne utøvere har deltatt i turrenn, både lokalt og 
regionalt. 

Det har vært utført dugnadsarbeid med ferdigstillelse av tidtakerbu, 
installering av stadionlys samt montering av ekstra lysstolpe på 
stadion. Spillemiddelsøknad ble levert Skaun Kommune før årsslutt. 
Befaring er berammet til februar 2016.  

Svømmeavdelinga fortsatte i 2015 arbeidet med klubbutvikling. 
Dette har vært et krevende arbeid. I den forbindelse har det vært 
besøk av representant fra svømme-forbundet og svømmeskolebesøk. 
Det har vært fokus på å organisere oppgavene i et årshjul. 
Svømmeskolen gir gode inntekter, noe som har gjort det mulig å 
lønne instruktører og trenere. 

Foreldregruppa er tynt befolket. Den arrangerer reisestevner, jule- og 
ferieavslutninger, Orkangersvøm og treningssamlinger m.m. 

Det har vært venteliste for nye svømmere. Nye svømmere har blitt 
tatt inn etter hvert som det har blitt plass i gruppene. Svømmerne 
utviser stor treningsmoral, noe som har ført til gode resultater. OIF 
representerer med mange svømmere på stevner, noe som er lagt 
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godt merke til.  Det har vært treningshelger for trening i 25 meters 
basseng. Åtte svømmere deltok på LÅMØ.  Det er i løpet av året satt 
flere nye klubbrekorder. Trenerne har gjort en kjempejobb.  

Avdelinga har utdanning som satsningsområde og alle oppfordres til 
å ta utdanning. Det er utdannet fem instruktører for svømmeskolen. 
Det er også tatt utdannelse innen førstehjelp og livredning, samt 
igangsatt ”Trener 2” utdanning med fullførelse i 2016. Det er inngått 
avtale med Orkdal Kommune om livredningskurs for alle lærere i 
kommunen. 

Avdelinga fikk tildelt to kurspakker hvor 20 deltagere deltok på hvert 
kurs. Det er sendt søknad også for 2016.  

Babysvømminga, som ble holdt på lørdager, ble også i 2015 et 
populært tilbud. Tilbudet er viktig for rekruttering til 
svømmesporten. 

Styret har hatt fokus på kostnader og inntektsbringende tiltak. 
Avdelinga har en grei og sunn økonomi. 

Turnavdelinga hadde ved utgangen av året 360 aktive utøvere.  

Det ble fra oppstarten i høstsesongen gjort justeringer/endringer på 
halltid til turnpartiene og trenere. Det ble gitt tilbud om frivillig 
styrketrening med instruktør på Maxgym, Orkanger på høsten. 
Oppmøte var svært varierende.  

OIF har vært representert i konkurranser på Lillehammer, Frøya, 
Hemne, Drammen og Orkanger.  

To av turnerne deltok 29.11 på samling med Team Norge i Arendal. 

Konkurransepartiet deltok i løpet av året på flere opptredener, bl.a. 
på Strandheim under Orkangerdagene, på OTI og under US i Hemne. 
Det ble gitt mange positive tilbakemeldinger. 
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Ulvåshytta har vært leid ut til betalende leietakere 31 ganger.  OIF-ski 
har leid hytta hver tirsdag når det har vært forhold for skitrening.  

Det ble åpnet for tilgang til wc i kjelleren. Ansvaret følges opp av 
styremedlem. 

Det har vært kontakt med flere instanser og tatt vannmålinger. Til 
tider er vannet misfarget, men ikke farlig å drikke. Det gjøres ikke 
mer med saken foreløpig. 

Utleie til barnehager og private fester/arrangementer har gitt bra 
inntekt.   

Orkanger pensjonistforening holdt hytta åpen påskedagene. 

Det ble utfordringer med adkomsten til Ulvåshytta fram til mars på 
grunn av utbygging av Joplassen boligområde. Vegen ble stengt i 
perioder, noe som førte til ingen utleie av hytta.  

Dans.  Det har vært holdt danseopplæring, med Veronica Mortensen 
som instruktør, over to semestre. Vårsemesteret startet i januar med 
avslutning i mai. Høstsemesteret startet i september, med avslutning 
i desember. Ved hvert semester deltok i overkant av 50 deltagere. I 
vårsemesteret ble danselokalet på OTI-senteret benyttet. Etter 
oppstart i høstsesongen fikk vi beskjed om at det ville bli en 
omrokering på lokaler, og at annen aktør var tiltenkt vårt lokale. Vi 
fikk tilbud om annet lokale, men her anså vi det som en stor 
utfordring å sette dette i god nok stand for aktiviteten. Det ble også 
usikkerhet om hvor lenge dette lokalet ville være disponibelt for 
dans. Det ble derfor flyttet ut og inngått leieavtale med Grendstuggu 
Evjen for resten av høstsesongen.   

I planene for flerbrukshus på Nedre Rømme inngår en dansesal på 
154 m2. Det er søkt om spillemidler på kr. 700 000 til dette lokalet. 
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Ved å ta i bruk disse lokalene vil det gi danseaktiviteten mulighet for 
ytterligere vekst.  

Det ble avklart med Veronica Mortensen at samarbeidet videreføres 
også i 2016. 

Idrettsmerkeprøvene: 

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

Stikomiteen: 

Komiteen har bestått av Bjørn Krokdal, leder, Gøran Larsson, Helge 
Wåtland, Per Morten Krokdal, Rune Mo og Ole Andreas Opphaug. 

Komiteen har i hovedsak gjort forefallende arbeid som reparasjoner 
av bruer. Det er lagt noen nye klopper mot Raudhåmmårn. Arbeidet 
blir videreført i 2016. Det er gjort forberedelser til merking av 
Buvikløypa, med Ole Andreas Opphaug som prosjektleder. Det har 
vært ført samtaler med Salvesen & Thams for å få erstattet ei bru og 
ett stativ som ble tatt ned ved utbygging av veien over Joplassen og 
Joplassen boligområde. 

Salvesen & Thams tok ansvar og fikk på plass ny bru og stativ.  

Salvesen & Thams, i samarbeid med Linka, utbedret strekningen 
Ulvåsen-Rødåsen etter skader påført under oppføring av ny kraftlinje. 
Det ble benyttet gravemaskin til dette arbeidet. 

Orkanger-idrett: 

Redaksjonskomiteen for første nummer besto av Vidar Liøkel og 
Marit Mjøen.  

Marit Mjøen tok redaksjonelt ansvar for utgivelse av nummer to 
alene. Annonsesalg ble foretatt av styreleder, kasserer og daglig 
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leder. 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 og i Råbygda ble foretatt av et 
frivillig rodekorps. 

Daglig leder 

Knut Even Wormdal ble ansatt som daglig leder i 30% stilling med 
tiltredelse 01.01.2015. 

Drift 

OIF hadde 1 850 registrerte medlemmer i 2015, som er en økning på 
271 medlemmer fra 2014. 

Hjemmesiden har hatt 34 845 besøk i 2. halvår med 105 988 
sidevisninger. Hvert besøk har en gjennomsnittlig besøksvarighet på 
2 min. og 16 sek. Det ble tatt i bruk ny statistikkløsning etter 1. 
halvår. Tall for 1. halvår er ikke tilgjengelig. 

OIF har flere facebookgrupper, både åpne og lukkede. Internt og 
eksternt fungerer disse svært godt. Facebook hovedside har 355 
følgere, med 60% kvinner, 38% menn og 2% andre. 

Fotballavdelinga har egen hjemmeside, oif-fotball.no, som fungerer 
som info- og påmeldingssider for avdelingas cuper. I tillegg har 
avdelinga fem lukkede interne kontoer som brukes til 
avdelingsinformasjon. 

Skiavdelinga og OIF Futsal har hver sin åpne FB-konto med 
henholdsvis 240 og 132 faste følgere/tilhengere. 
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Materiell 

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

Representasjon 

Øyvind Bakken og Knut Even Wormdal har vært styremedlemmer i 
IKAS. 

Øyvind Togstad ble gjenvalgt som leder i Orkdal idrettsråd for to nye 
år.  

Utmerkelser 

Det ble i 2015 ikke utnevnt æresmedlem eller tildeling av OIFs 
hedersdiplom. 

Prestasjonspokalen  

Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2015. 

Gavemidler  

Det er ikke gitt gavemidler til OIF i 2015. 

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. 

John Ivar Evjen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å 
håndtere ordningen.  
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Frivillighetsregisteret 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 111 175 
til OIF i 2015. 

 

Orkanger 01.03.2016. 

 

Geir Knutzen John Ivar Evjen  Tor Bach 
Fungerende leder Nestleder  Kasserer 

 

Nils Høeg  Rannveig Meland 
Styremedlem  Styremedlem 

 

Liv Janne Syrstad   Marthe Frotjold 
Styremedlem  Styremedlem 

  



16 

 

Årsmøtesak 6 - Årsregnskap 
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Årsmøtesak 8 - Medlemskontingent 2017 

 

Styrets forslag: 

Medlemskontingenten i OIF for 2017 foreslås uendret – 100 kr for 
barn og 200 kr for voksne. 

Vedtak  

 

Årsmøtesak 9 - Budsjett 2016 
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Årsmøtesak 10 – Organisasjonskart 2016 
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Årsmøtesak 11 – Valg 
Styret 
Leder:  Geir Knutzen - Gjenvalg - 2 år 
Nestleder:  John Ivar Evjen - Ikke på valg 
Kasserer: Tor Bach - Gjenvalg – 2 år 
Styremedlem:  Anne-Kristin Fjellstad - NY - 2 år 
Styremedlem: Stein Ove Aanonsen - NY - 2 år 
Styremedlem: Liv Janne Syrstad - Ikke på valg 
Styremedlem: Marte H. Frotjold - Ikke på valg 
1. varamedlem: Berit Solem - NY – 2 år 
2. varamedlem: Marit Figenschau - Ikke på valg 
3. varamedlem: Atle Olav Sognli - Gjenvalg – 2 år 
 
Stikomite 
Leder Bjørn Krokdal -Ikke på valg 
Medlem Ole Andr. Opphaug -Ikke på valg 
Medlem Gøran Larsson -Ikke på valg 
Medlem Rune Mo -Ikke på valg 
Medlem Per Morten Krokdal - Gjenvalg for 2 år 
Medlem Helge Wåtland - Gjenvalg for 2 år       
Representanter til årsmøtet i Orkanger Aktivum: 
Utsending:  Leder Geir Knutzen På valg - velges for 1 år 
Utsending Nestl. John I.Evjen På valg - velges for 1 år 
Komite for hedersbevisninger: 
Leder Ola Fossvoll Ikke på valg 
Medlem Ove Aanonsen Ikke på valg 
Medlem Marit Krovoll Høiseth Gjenvalg 2 år 
Medlem Jens Olsen Gjenvalg 2 år 

OIF Anlegg 
Leder Øyvind Togstad Gjenvalg 1 år 
Kasserer Rolf Bjarne Semb Gjenvalg 2 år 
Sekretær Hans Kringstad Ikke på valg 
Styremedl, Idr.prk Rudolf Gjengstø Ikke på valg 
Styremedl, Kl.huset Tor-Arne Opphaug Gjenvalg 2 år         
Styremedlem Ove Aanonsen Ikke på valg 
 
Kontrollkomite 
Medlem  Morten Singsaas  Ikke på valg 
Medlem Helge Sødahl Ikke på valg 
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