
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 09.12.2014 

 
Dato  09.12.2014          Kl.  18.00                          Sted:  Ulvåsen 

 

Tilstede 

Fra styret: Geir Knutzen, Tor Bach,  John Ivar Evjen, Unn Knudsen, 

Hans Kringstad, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Fra avdelingene:  Tor Zevgren (friidrett), Øyvind Bakken (fotball),  

Kari Lilleås Næss (håndball), Rolf Wærnes (orientering)   (ski), Kari 

Fossvoll (turn),   Øyvind Sten (svømming), Anne Løkstad  (Ulvåshytta) 

Hans Kringstad (anlegg). 

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen og skiavd. 

Ikke møtt Kjersti Løkken 

 

Hovedsponsor Orkdalsbanken v/Terje Sletvold 

Orkdal Sparebank er en av OIFs hovedsponsorer og det er avtalt at banken kan møte 

styret og avdelingene ett par ganger pr. år. Terje Sletvold orienterte litt om bankens 

historie. Ansatte må gjennom skolering og avlegge eksamen for å bli autorisert innen 

finans/pengeplassering. 

Banken ønsker flere tjenester over på elektronisk behandling for å kunne bruke mer tid på 

samtaler om tjenester som er mer krevende.  

Bankens overskudd går til avsetninger og gaver. Det settes av betydelige  midler til 

sponsoravtaler.  

Etterspørselen er stor. Banken har vært aktiv med tilskudd til utbygging av idrettsanlegg i 

Orkdal. Det ble vist film fra årets Orkdal Sparebank Cup. Banken mener det er viktig at 

alle avdelingene er kjent med hovedsponsoravtalen. 

Informasjon fra styreleder/daglig leder 

Knut Even Wormdal orienterte om oppgaver som har vært gjennomført i november og 

desember så langt. 

Rapport fra avdelingene 

Ulvåshytta har ikke fått noen reaksjoner på at Ulvåsveien blir stengt på dagtid i  

2–3 måneder i vinter. Styret er spent på om stenginga vil redusere leieinntektene. Det er 

problemer med gulvvarmen på kjøkkenet. Det jobbes med saken. Hytta har vært godt 

besøkt så langt i høst. 

Fotball Sesongen er over, selv om aktiviteten går over hele året. Et økonomisk godt år 

hvor Orkdal Sparebank Cup ga dobbelt overskudd i forhold til cupen tidligere år. 

Overskuddet på årets cup ble ca kr. 300 000. Avdelinga satser på kvalitetsutvikling. 

Gode sportslige resultat, særlig for damelaget som rykket opp i 3. divisjon. Det er en 

utfordring at gode juniorspillere skifter klubb. Avdelinga mener at noen kontakter med 

enkelte spillere ikke er innenfor regelverket. Kretsen er kontaktet om dette. 

Friidrett Det er vanskelig å rekruttere folk inn i avdelingsstyret. Det er avholdt 

klubbmesterskap. 3. september arrangeres Orkdal Energi-mila, som er et gateløp på 5 km 

og 10 km. Start og innkomst legges til friidrettsanlegget. Det er kommet forespørsel fra 

løpere som ønsker å representere OIF i konkurranser. Dette vil gi noen kostnader til reiser 

og overnatting, men friidrettsavdelinga vil vurdere økonomien i dette. 

Håndballavdelinga har nettopp holdt miniturnering, 27. des. arrangeres Orkdalsbanken  

Julecup og Bringserien fk helg. Trenere og utvalg for sesongen er på plass. Stigende 



kostnader ved leie av Orklahallen. Sportslig utvalg ønsker samarbeid med de andre 

avdelingene i OIF for å beholde aktive utøvere lengre. Det må finnes løsninger som gjør 

at serierunder ikke strekkes ut så langt som i dag. Avdelinga har vært i kontakt med 

kretsen. 

Orientering. Neste sesong er under planlegging. 250 løpere ventes til løp 2. juni, 

arrangert av OIF. Arrangør av Tambarskjelven 24. juni.  28.-30 august arrangeres Midt-

Norsk Mesterskap i samarbeid med Byåsen IL. 500 deltagere ventes. Mesterskapsøvelser 

blir holdt både i Knyken og på Orkanger med utgangspunkt i Idrettsparken. Det skal 

ferdigstilles nye kart i Knyken til Midt-Norsk Mesterskap. Det kreves vakter ved hver 

post under konkurransen på Orkanger fredag 28. august, av sikkerhetsmessige årsaker. 

Anlegg Restaureringa av klubbhuset fortsetter i vinter. Det gjenstår automatisk tenning og 

slukking av flomlys på de nye kunstgressbanene. Det skal kartlegges behov for areal for 

OIF i et nytt dusj og garderobebygg. 

Svømming. Økonomien er under kontroll. Det er en utfordring å skaffe trenere, men har 

lyktes med å skaffe fire nye. Unge trenere har blitt kurset. Det er behov for flere trenere. 

Det er god bredde av aktive, men det må også legges til rette for utøvere som satser mot 

topp. OIF har nå utøvere med stort potensiell. Det oppnås gode resultat, og det er nylig 

slått en 12 år gammel klubbrekord. Det står stadig 10-15 barn som ønsker å delta, men 

avdelinga har ikke kapasitet til å ta inn disse.  

Avdelinga har holdt svømmekvelder som klubbutvikling. Ser veldig fram til nytt 

svømmeanlegg i Idrettsparken. Rune Heen og Anders Wold har bidratt med å finne 

løsninger for hvordan trening kan gjennomføres på best mulig måte til nytt 

svømmeanlegg er ferdigstilt, forhåpentlig vis i 2017. 

Turnavd. har slitt økonomisk etter at all trening er lagt til basishallen. Det er inngått 

avtale med Orkdal Kommune om kompensasjon for bruk av avdelingens turnutstyr med et 

engangsbeløp på kr. 150 000.  

Budsjett 2015 – møteplan 

Kasserer Tor Bach utarbeider møteplan for budsjettmøter med avdelingene. 

Profileringsfilm 

Gammaglimt har i lang tid jobbet med opptak fra aktiviteter i OIF. Det foreligger nå 

redigerte opptak på to filmer a 3 minutt. Filmene ble vist på avdelingsmøtet. Møtet ga 

positiv tilbakemelding. Det er enda mulighet for å komme med forslag til korrigeringer. 

 

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


