
REFERAT FRA 110-ÅRSJUBILEUMSKOMITE  

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 07.04.2011            Kl.:  19.00                   Sted: Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Karin L. Røttereng, Nils Høeg, Ann Karin Evjen,  

Hege Berg, Tor Erik Sørensen, Jens Olsen, Ola Gumdal, Else Britt 

Evjen, Eimunn Krodal og Knut Even Wormdal 

Meldt fravær Olav Rostad, Marit Mjøen og Thomas N. Pedersen 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Svømmedagen, Ulvåsdagen og Idrettsparken,  

Knut Even Wormdal refererte oppgave og 

ansvarslister for komiteene for Ulvåsdagen  

fredag 24.06. og Idrettsparken lørdag 25.06. 

Stikomiteen, Ulvåshytta, skiavd. og o-avd. utgjør 

komite for Ulvåsdagen. 

Fotballavd., håndballavd. og turnavd. er komite for 

Idrettsparkdagen. 

Aktiviteter og oppgaver er avklart for Ulvåsdagen. 

Det gjenstår noen avklaringer for aktiviteter i 

Idrettsparken. Kampen mellom Orkanger og Buvik er 

omberammet til 25.06. kl. 15.00. 

Det er fortsatt åpent for flere aktiviteter. 

Svømmeavdelinga har kontroll på aktiviteter 22.06. 

Vedtak 

 

Tas til orientering. 

 Langbordet i Orkdalsveien 

Shellkrysset skal stenges de to siste ukene i juni. 

Det er avklart med Statens Vegvesen at omkjøring blir 

på Havneveien, og ikke kommer i konflikt med 

”Langbordet og opptoget” 

 

 

     

    

Nedre Rømme 

Svømmeavd. har kontaktet aktuelle kandidater til 

intervju på Nedre Rømme. Anders Wold er klar. 

Ingvild Snildal  ønsker å delta, men må avklare med 

sin trener. 

Håndballavd. er i ferd med å kontakte aktuelle 

personer. 

Skiavd. har fått bekreftelse på Kai Selbæk, som 

kontakter aktuell deltager. 

O-avd. har besluttet hvem som skal kontaktes. 

Fotballavd. er enda ikke avklart. 

 

Alle avdelinger 

avklarer innen neste 

møte. 

 

  

    
     

    

Billedutstilling 

Fotballs billedutstilling blir i garderobene. Det åpnes 

inngang direkte fra tunet for tilgang til utstillingen. 

Utstillinger for øvrig legges til Orklas klubbhus og i 

serverings/publokale. 

Billedmateriell er ikke klargjort. 

 

 Opptog lørdag 25.06. 

Komiteen henstiller avdelingene om stor innsats for å 

få bred oppslutning til opptoget. Opptoget skal 

Karin L. Røttereng og 

Knut Even Wormdal 

utformer brev og 



ankomme Idrettsparken ca. kl. 13.30. 

Sted for avgang er ikke bestemt, men Amfi-senter 

eller rådhuset kan være aktuelle steder. 

Det lages brev til avdelingene og skriv til potensielle 

deltagere.  

skriv til avdelingene 

og deltagere. 

 

 

 Skjenkebevilling 

Det er søkt om skjenkebevilling. Området utvides til å 

omfatte garderobene i fjøset. 

Tas til orientering. 

 Felles profilering 

OIF bør ha felles profilering ved bruk av 

standsmateriell. Stand i Orkdalsveien og på  

Nedre Rømme/Idrettsparken. 

Det undersøkes om materiell benyttet på stand på 

Orkdalsmessa 2009 kan finnes. 

Jubileumsboka, Stikart, OIF-cd og tegning av 

medlemskap og støtte til markaløypa  må være 

tilgjengelig på standen. 

Drøftes på neste 

møte. 

 Neste møte 

Neste møte i jubileumskomiteen holdes torsdag 5. mai 

kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 

……………………..          

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 
 


