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”Samarbeide for et ledende og utviklende fotballmiljø” 
To : Samarbeidsgruppa , Orkla FK, Orkdal IL, Orkanger IF, Morten Wolden 

From : Ove Aanonsen, referent 

Sted: Klubbhuset Orkla Fotballklubb. 

Date : 03.05.2009 

 
Møtt: 

Orkla FK Orkanger IF Orkdal IL

Anders Nilsen Rudolf Larsen Magne Fossbakk

Jon Møkkelgård Ove Aanonsen Jarle Tuflått (vara J. Asphjell)

Heidi A. Øien Tor A. Opphaug Karin Larsen Bjørkli

 

Samarbeidsutvalget OFK/OIF/OIL 

1. Referat siste møte. 
Endringer gjort etter innspill fra deltakerne. Jorodd Asphjell mangler på mailliste. Ove Aanonsen 
legger inn dette før utsending av neste referat. 

2. Status arbeidet i undergruppene: 

a. Visjonsgruppen: 
Avholdt møte i klubbhsuet OFK tirsdag 28. april med Bjørn Langørgen fra kretsen. 
I tillegg møtte Anders Nilsen (OFK), Per Helge Weiseth (OIL) og Ove Aanonsen (OIF) 
Visjon må bygges opp på grunnlag av hva de tre klubbene blir enige om ifht bl.a sportslig 
satsing og målsettinger. Mye tankevirksomhet rundt hva en felles visjon bør inneholde: 
Stikkord: 

i. Skape forstålese for ”tre klubber,- et felles mål” 

ii. Sportslig satsing/utviklingsmål (elite/bredde?) 

iii. Samarbeidsformer og forum mellom klubbene 

iv. Felles fotballportal med oversikter over kamper, treninger, ressurser osv… 

v. Skape et positivt omdømme. 

vi. Sette konkrete mål. (sportslig, ledelse, økonomi….) 

Visjonsutvalger vil fortsette å snekre på en felles visjon for klubbene basert på de 
målsettinger klubbene blir enige om. Lager en figurativ fremstilling på hva visjonen 
og målsettingene er. (utkast 1) 
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b. Sportslig. 
Ingen nye medlemmer tatt inn i gruppen. Tiden brukt til å tenke gjennom hva en sportsplan 
må inneholde og sette opp enn liste med mulige ressurspersoner som kan bidra i arbeide 
med å lage en sportsplan. Møtet ble enige om at det er fornuftig å lage en felles sportsplan 
for alle tre klubbene med utviklingsmål for aldersgruppene. Sportplanen må inneholde 
punkter som skolering av trenere, utvikling av spillere i de forskjellige aldersgruppene, 
hospitering, oppflytting av spillere osv. Jon Møkkelgård oppfordrer alle klubbene til å finne to 
ressurspersoner som medlemmer i gruppa.  
Øvrige punkter som ble diskutert under sportsplan,- stikkord: 

i. Skolering av trenere 

ii. ”Topptilbud” i klubbene,-dvs mulighet for de beste til å trene mere og med mer 
kvalitet  

iii. Trenerutvikling og ”krav” til kompetanse i de forkjellige aldersgruppene. 

iv. Bruke ressurser i utvikling av sportsplan blant de som i dag ikke er veldig opptatt. 

v. Klubbene dårlige på trenerutvikling,- få på kurs. Se på stimuli for å bedre dette. 

vi. Temasamlinger felles for klubbene på f.eks trenerutvikling, spillerutvikling, oversikt 
over lag og antall spillere osv…. 
 

Klubbene melder inn personer til Jon M som ser på muligheten til å avholde et 
første møte før neste samling i samarbeidsutvalget (18. mai) 
 

c. Samarbeidsavtale 
Avholdt møte 29. april i Trondheim. Diskuterte hva er nødvendig innhold i en avtale. MW 
sjekket ut med NFF om eksiterende avtaler og anbefalinger om hva en slik avtale må 
inneholde som et minimum.: 

i. Bakgrunn 

ii. Målsetting 

iii. Om klubbene (juridiske enheter, deltakelse i styrene) 

iv. Økonomi 

v. Arrangement 

vi. Sportslig samarbeid 

vii. Oppløsning av samarbeidsklubben 

viii. Oppsigelse av avtalen 

Det vises ellers til en utfyllende beskrivelse av nevnte punkter i vidersendt mail fra Morten 
Wolden til Rudolf Larsen. 
Gruppen vil jobbe videre med et utkast basert på dette. 
 

 
Orkanger 10.05.09 

 

……………………………………………  

Ove Aanonsen (referent)  

 

Neste møte er 18.05.09 kl 19:00 i klubbhuset OFK  


