
 
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 06.10.2015 
 
Avdeling  
Dato  06.10.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Fra styret:  Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach,   
Marthe H. Frotjold og Hans Kringstad. 
Fra avdelingene: Rolf Wærnes (O-avd.), Thomas N. Pedersen (fotball) 
Jenny Smolan (turn), Arnt Otto Lie (skiavd.), Tor Arne Opphaug 
(anlegg),  
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Håndball, Liv Janne Syrstad og Atle O. Sognli 
Ikke møtt Fra styret:  Rannveig Meland, Nils Høeg og Marit Figenschau. 

Avdelingene: Friidrett, svømmeavd. og Ulvåshytta. 
Svømmeavd. sendte skriftlig informasjon etter møtet. 

 
   
     
    
    
 
 
    
 
 
 
    

Orientering fra styret 
Tor Bach orienterte om regnskapet pr. 31. august. Overskuddet for OIF 
totalt er ca. kr. 55 000. For OIF totalt ventes en omsetning i aktivitet  på  
ca. 7.0 mill. i 2015. 
 
Flerbrukshus 
Knut Even Wormdal orienterte om status for oppføring av flerbrukshus på 
Nedre Rømme. Det vil bli foretatt noen små justeringer før skisse og 
kostnadsberegning foreligger.  Dette vil danne grunnlag for spillemiddel-
søknad. Orkdal Kommunes frist for innlevering er 1. oktober. OIF har fått 
utsatt fristen. Det ble i møtet påpekt viktigheten av at høyde i loftsetasjen 
blir økt, slik at det oppnås bedre lagringskapasitet. 
 
Styreketreningsrom/danselokale 
John Ivar Evjen, Thomas Nordahl Pedersen og Knut Even Wormdal har 
vært på befaring i ledige lokaler i tidligere Gryttings trykkeri i 
Orkdalsveien. Også OIFs danseinstruktør Veronica Mortensen deltok. 
Aktivitetene atlet/styrketrening og dans har behov for lokaler.  
Grytting har to lokaler ledig, ett på vel 100 m2 og ett på ca. 150m2. 
Lokalene ligger parallelt med hverandre, adskilt med glassvegg.   
Lokalene er godt egnet til disse aktivitetene, og kan tas i bruk etter mindre 
investeringer. John Ivar Evjen forhandler om en mulig leieavtale. 
 
Politiattester 
John Ivar Evjen orienterte om status for arbeidet med politiattester. Det kan 
virke som om vi er på etterskudd med godkjenninger. Det er sendt 
påminnelse til avdelingene, men det er uklart om disse er kommet fram til 
rette vedkommende. John Ivar gjør ny henvendelse. 

 



     
 Orientering fra avdelingene 

Anlegg Verandaen på Klubbhuset er bygd ut. Det er gått ut anbud for skifte 
av sikringsskap i Klubbhuset, anbudspris ca kr 18 000. Klubbhuset er mye 
brukt både internt og med ekstern leie. Det er leieinntekter på nærmere  
100 000 så langt i år. Anleggsfolkene har gjort en kjempejobb. Anlegget var 
i ypperlig stand til Orkdal Sparebank Cup. Anlegget er påført noen mindre 
skader etter sterk vind. For vintervedlikehold må det anskaffes en del utstyr. 
For sommervedlikeholdet er anskaffet en børste til kr. 40 000. 
 
Fotball er fornøyd med banene slik de har vært i sommer. Kjenner ikke til 
hvordan anlegget vil fungere i vinter. Seniorlagene er i innspurten  
av sesongen. Økonomien er god og Orkdal Sparebank Cup ga et godt 
overskudd. Gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det skal arrangeres tre 
innendørs cuper i vinter. Det vises landskamp på storskjerm i Klubbhuset 
førstkommende lørdag. 
 
Skiavdelinga har sesongstart med trening i Sondrehallen. Trenerkabalen er 
på plass. Det blir trening innendørs fram til det kommer snø. Johan Evjens 
Minnerenn arrangeres 14. februar. Skiavdelinga har ansvaret for 7-8 renn. 
Det blir holdt smørekurs. Dugnad i lysløypetraseen.  Det er behov for noe 
grøfting i lysløypa. Sluttsøknad for spillemidler for tidtakerbu blir levert 
innen 31.12. Løypekjørerne ønsker en ATV med kantklipper. Det er 
innhentet tilbud. Tilbudet er på kr. 138 000 inkl. merv.avg. 
Vanskelig å få inntekter før snøen kommer. Det gjelder blant annet 
reklamesalg på stolper i lysløypa. 
 
Turnavdelinga er godt i gang med sesongen. God rekruttering av 5-6 
åringer. God deltagelse i konkurransepartiene, hvor to 18-årige turnere skal 
delta på landslagssamling. Det er gjort store investeringer i utstyr.  
 
Orienteringsavdelinga har avsluttet sesongen både for konkurranser og 
treninger.Turorienteringa er også avsluttet. OIF ble nr. 3 i Orkla/Gaula-
karusellen. 1 300 starter til sammen under Midt-Norsk Mesterskap. 
Økonomisk resultat i Midt-Norsk er ikke klart, men det ventes et godt 
overskudd. Det har vært holdt skolemesterskap i Idrettsparken med vel  
350 løpere. Det var et krav fra sponsorer av Midt-Norsk at det skulle skapes 
et lokalt tiltak for barn og unge. Det er ferdigstilt spillemiddelsøknad for 
Knykenkartet. 
I 2017 skal avdelinga arrangere Norges Cup og NM i juniorsprint i 
samarbeid med Byåsen IL 22.-24. september.  I samband med dette 
arrangeres også et kretsløp. 
 
 
 
 

 



Håndballavdelinga hadde ikke anledning til å møte på avdelingsmøtet. 
Det ble før møtet redegjort overfor daglig leder.  
Forslag til avtale om aktivitetsperioder mellom håndball og fotball, 
gjeldende for de under 12 år, er sendt fotballavdelinga. Det foreligger enda 
ikke tilbakemelding. 
Den 12. november arrangeres Oppstartscup for klassene mini og 10 år. 
Det har vært datatekniske problemer ved korrigering av terminlista, noe som 
har skapt en uoversiktlig situasjon. 
 
Svømmeavdelinga fikk heller ikke til å møte på avdelingsmøtet, men 
orienterte pr. mail etterpå. 
Det har vært trenings/oppstartsleir på Frøya. Avdelinga er deltar jevnlig på 
stevner. Svømmeforbundet har holdt en kickstart i arbeidet med 
klubbutvikling. Det vil blant annet bli jobbet med oppgaver som årshjul, 
klubbhåndbok, og svømmeskole. I følge svømmeforbundet er en 
velfungerende svømmeskole det viktigste fundamentet for alle 
svømmeklubber. Svømmeskolen er kommet godt i gang. Ansvarlig er  
Tor Erik Sørensen med Anne Katrine Angvik som hovedinstruktør. 
Arbeidet med å skaffe flere instruktører til svømmeskolen er kommet godt i 
gang.  Avdelinga har fått godkjent egen instruktør i førstehjelp og 
livredning. Det er skrevet avtale med Orkdal Kommune om årlig 
livredningsprøve for lærere. I høst er 46 lærere godkjent. Avtalen gjelder 
frem til 2017, hvor avtalen skal evalueres før eventuell forlengelse. 
Anne Katrine Angvik har starter Trener 2 utdannelse i Gjøvik. 

 
 
 
 
 
 
Knut Even Wormdal 
Referent 
 
 
 


