
REFERAT FRA UTVIDET AVDELINGSMØTE 
 
Avdeling  
Dato 18.03.09.         Kl.: 18.00                  Sted:  Orkdal Rådhus 
 
Tilstede 

Fra styret: Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Else-Britt Evjen, Marit 
                 Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 
Fra avd.:   Hege Berg (turn), Rolf Wærnes (orientering), Thor Isdahl 
                 (stikom.), Jens Olsen (Ulvåshytta), Eystein Løkken (fotball) 
                 Thomas Nordahl Pedersen (atlet) og Jonas Appelkvist (ski). 
Fra fotballavd.: Roar Syrstad, Grethe V. Vullum, Geir A. Hegstad,  
                  Per Inge Slåen, Bjørg Schei, Vibeke Alver og  
                  Tor Arne Opphaug. 
I tillegg møtte Morten Wolden fra Trøndelag Idrettskrets. 

Meldt fravær  
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Uroen rundt Orkla FK. 

 
 

 
 
 

Rudolf Larsen redegjorde for grunnlaget for uroen i Orkla FK og fra 
klubbens årsmøte. Fra OIF er det meldt om positiv holdning til Orkla FK 
både i hovedstyret og i fotballstyret. Det menes at eksisterende 
samarbeidsavtale må gjelde for sesongen 2009. og at ny samarbeidsavtale 
må være klar før 01.10.09. Avtalen må avklare kommunikasjonen mellom 
OIF/OIL og Orkla FK. 
Økonomien i Orkla FK er veldig dårlig med et akkumulert underskudd på 
kr. 400 000. 
Avtalen mellom OIF og Orkla FK om kunstgressbanen er ikke oppfylt, 
hverken fra OIF eller Orkla FK. 
Det er 3 sportslige alternativ for en ny samarbeidsavtale: 

- Fortsette som nå. 
- All 11-fotball i Orkla og aldersbestemt  i OIF. 
- All fotball i Orkla FK. 

Følgende utfordringer må vurderes: 
- Hva med Idrettsparken etter alt. 1? 
- Ny driftsavtale eller overtagelse av Idrettsparken? 
- Uten fotballstyre kan vi ikke ha senior og juniorfotball i OIF. 

 
Rudolf Larsen åpnet så ordet for forsamlingen: 
 
OAa:  Ovennevnte konsekvenser er ikke belyst tidligere. 
 
 
 
 
 

 



Spm. fra JA:  Det med baner kan være et problem. Har feks. Levanger               
beholdt anlegg for både Sverre og Nessegutten.  
 
Svar fra MW: Ja. 
 
MW:  Overgangen til junior er vanskelig. 
 
TNP:  Defensiv holdning å legge ned fotballavdelingen. 
           Det må skapes et ordentlig fotballmiljø i OIF. 
 
JA:  Det må skaffes engasjement i Orkla FK og økonomien må bedres. 
 
MW:  Ikke lenge siden de hadde tre klubber i Hemne. Løftet seg etter at de 
          ble en klubb.  
          Viktig å definere ambisjonsnivå. 
          Orkla FK har vært beste klubb i området på spillerutvikling. 
          Det kan avholdes ekstraordinære årsmøter og ta over Orkla FKs gjeld. 
 
OAa:  Ikke så lett å få med foreldre om yngre spillere samles i Orkla FK. 
 
EL:  Det må skapes en treningsarena. Ved felles lag kan de ivrigste trene  
        sammen, samtidig som det gir mulighet for trening for de som ikke er  
        like ivrige.. 
 
OAa:  Slå sammen flere aldersgrupper inn til Orkla FK. 
  
RL:  Dersom vi skal gå for Orkla, må samarbeidet styrkes. 
        Vi må stille opp for Orkla. 
 
OAa:  OIL sliter med å skaffe nytt styre, og ny fotballarena har  ikke økt 
           entusiasmen. 
 
RS:  Det ser ut til at møtet ser det som umulig å finne økonomi til senior og 
        junior-fotball i OIF. 
        Ikke alle barna ønsker å overføres til Orkla FK. 
 
KEW:  Det må også i prinsippet avklares hvordan OIF som et fleridrettslag 
            skal fremstå. Skal det omfatte flest mulig idrettsgrener eller ikke? 
 
TNP:  Vi må ivareta OIF sine interesser. Det kan ikke være galt om OIF har  
           et seniorlag i for eksempel 5. div. 
  
 
 
 
 



 
Leder Rudolf Larsen fremmet følgende forslag: 
 

1. Dagens samarbeidsavtale legges til grunn for sesongen 2009. 
2. Et arbeidsutvalg på tre personer fra hver av klubbene utarbeider  

forslag til ny samarbeidsavtale. Frist til lagenes hovedstyrer settes til 
            1 september. Avtalen må være behandlet og godkjent innen                   
            1 oktober som er fristen til å melde på lag for sesongen 2010.   
       3.  Sammen med ny samarbeidsavtale må det utarbeides konkrete  
            planer for en sunn økonomisk utvikling av OFK. 
       4.  Det må ryddes opp i samarbeidsavtalen mellom OIF og OFK vedr.  
            kunstgressbanen i Idrettsparken, Orkanger.   
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  

 
 
 
 
................................. 
Knut Even Wormdal 
Referent. 


