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Søknad om dekning av kostnader 
ved deltagelse i junior-NM i 
Styrkeløft.
Benjamin Baldwin søker om støtte 
til deltagelse i NM med totale 
kostnader på kr. 7 694. 

  

Atletavd. har stilt seg positiv til 
søknaden. 

Benjamin Baldwin innvilges dekning 
av kostnader ved deltagelse i NM i 
Styrkeløft i Moss med inntil kr. 7 694. 
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Mottatt plan til høring med frist  

Høringsuttalelse til Trøndersk 
anleggsplan 2011-2015. 

15. november. 
Styret mener at Orklahallen må tas 
inn i planen som regional 
flerbrukshall. Dette inkuderer 3 
spilleflater for håndball, klatrehall 
og basishall for alle idretter.   

Orkanger IF mener Orklahallen som 
flerbrukshall bør inn i anleggsplanen 
for Sør-Trøndelag. Her har Orkdal 
kommune vedtatt utbygging av ny bane 
tre, som gir tre spilleflater for håndball. 
I tillegg vil det ved den kommunale 
budsjettbehandlingen for 2011 bli 
avklart om idrettens basishall skal 
integreres i ny bvane tre, eller komme 
som et tillegg til ny bane tre, etter 
forslag fra OIF, som førsteprioritet. 
I tillegg vil det i 2011 også bli 
anleggsstart på ny klatrehall i regi 
Orkla Fjellsportklubb i tilknytning til 
utbyggingen av Orklahallen. 
Orklahallen vil da bli godkjent arena 
for spill i eliteserien håndball og 
arrangør av landskamper. 
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-Invitasjon til å delta på anleggs- 
Referatsaker 

  konferansen ”Fra ide til  
  virkelighet” i Trondheim  
1. desember. 

-Invitasjon til fagdag om Tilskudd 
  og støtterordninger lørdag  
  4. desember 2010 i Oslo. 

 



-Invitasjon fra Norges Turn- og 
  Gymnastikkforbund til anleggs- 
  konferanse på Gardermoen 
  20.-21. november 2010. 
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Fotballavd. søker om å kunne 
disponere kr. 26 000 til å pusse opp 
garderobene på Nedre Rømme. 

Søknad fra fotballavd. om 
tillatelse til oppussing av 
garderobene på Nedre Rømme. 

Det godkjennes at fotballavd. benytter 
inntil kr. 26 000 av egen kapital til 
oppussing av garderobene på Nedre 
Rømme. 

 
 
 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
      Rudolf Larsen           Ove Aanonsen     Geir Knutzen 
 
 
 
.................................... .............................................      ........................................... 
       Marit Mjøen                Tor Bach                  Knut Even Wormdal 
                   Referent 
 
 
 


