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I skrivende stund ser det ut til at vinteren har sluppet
taket, og våren har kommet for fullt igjen. «Det é mytji
som kjæm fram når snøen forsvinn», er det skrevet i ei
vise. Den kalde vinteren har ført til ekstra mye tele i
bakken. Brukere av Ulvåsveien, har sett hva naturkref-
tene har gjort med den; overflatevannet har gravd den
ut flere steder. Vi rår ikke med naturkreftene, og ram-
pen ved hyttetrappa ble også løftet slik at adgang med
rullestol ble vanskeliggjort. Friidrettsbanen har heller
ikke sluppet unna, og toppdekket har flere steder blitt
ujevnt.  Noe går seg til av seg selv, mens det må repa-
rasjoner til på Ulvåsveien. Friidrettsbanen er jeg pr i
dag usikker på, men vi håper det beste.

Selv om vinteren er en utfordring for oss her nord, gir den også mange muligheter
til fysisk utfoldelse og rekreasjon. Mange har benyttet seg av det fine tilbudet
marka har bydd på denne vinteren, med stabilt vintervær og fine skiløyper.  Nok
en gang; takk til de som stiller opp og gjør dette mulig.

Vi har planlagt offisiell åpning av friidrettsanlegget i forbindelse med Orkanger-da-
gene lørdag 22. juni.  Programmet er enda ikke spikret, men vi ønsker å få til en
fin markering. Vi regner med å ha på plass et permanent styre i friidrett innen 1.
juni, men interimsstyret er allerede i gang med planleggingen for sesongen.  Jeg
oppfordrer foreldre, besteforeldre og andre med friidrettsinteresse; meld dere på.
Vi trenger flere som kan bidra med ulike oppgaver; blant annet trenere og aktivi-
tetsledere. 

Det store prosjektet dette året, er ny kunstgressbane i Idrettsparken.  Vi har inn-
hentet anbud fra flere firma, og mange er aktivisert med å skaffe tilveie nødven-
dige finanser. Dersom alle formaliteter, avtaler og finanser er på plass innen
rimelig tid, vil vi kunne se en ferdig bane innen høsten. Fotball er, og vil nok for
framtiden aktivisere flest barn og unge.  De fortjener et bedre tilbud enn den sletta
som til nå har vært brukt.

O.I.F. har vokst som organisasjon de senere årene, og oppgavene er mange.
Blant våre 1300-1400 medlemmer er det mange ildsjeler og kreative sjeler som
står på og gjør en fenomenal innsats på ulike nivå og områder.  Som mange
andre store idrettslag og foreninger, har også vi sett det nødvendig å tilsette en
daglig leder. Det er utlyst 50 % stilling, og vi håper å få hun/han på plass innen 1.
august.

Tennisbanen er også blitt snøfri, og ligger der til fri benyttelse for alle.  Anleggsav-
delingen vil gjøre noe mer arbeid for å sette den enda bedre i stand. Det er ingen
grunn til å vente med å skaffe seg en racket eller koste støv av den gamle som
har ligget ubrukt.

OIF rommer både bredde- og toppidrett, og flere satser hardt for å hevde seg i
sine grener.  Benjamin Baldwin er en fin representant, som med stor treningsvilje
og seriøsitet har oppnådd gode resultater i en fysisk svært krevende idrett. Det
viste han med en imponerende gullmedalje i nordisk junior styrkeløft på Island
denne vinteren.

Jeg vil ønske alle våre medlemmer, og andre lesere en god sommer.

John Ivar Evjen

LLeeddeerreenn  hhaarr  oorrddeett

2

Hovedstyret
Leder: John Ivar Evjen
Mobil: 994 88 446
Nestleder: Geir Knutzen 
Kasserer: Tor Bach 
Sekretær: Knut Even Wormdal 
Materialforvalter: Eivind Ross 
Styremedlem: Marit Mjøen 
Styremedlem: Unn Knudsen 
1.Varamedlem: Rudolf Larsen 
2.Varamedlem: Janne 
Sommerschild Wiggen
3.Varameldem: Atle O. Sognli

Epost til styret:
styret@orkanger-if.no
Avdelingsledere
Anlegg: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
anlegg@orkanger-if.no
Atlet: Karl Åke Sjølin
Tlf: 456 66 591
atlet@orkanger-if.no
Fotball: Stein Atle Gangås
Tlf: 470 172 40
fotball@orkanger-if.no
Friidrett: Thor Zevgren 
(interimsstyre)
Tlf: 970 59 224
friidrett@orkanger-if.no 
Håndball: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
handball@orkanger-if.no
Orientering: Rolf Wærnes
Tlf: 926 56 797
orientering@orkanger-if.no
Ski: Olaf Løfshus
Tlf: 900 22 238
ski@orkanger-if.no
Svømming: Tor Erik Sørensen
Tlf: 988 80 921
svomming@orkanger-if.no
Turn: Hege Berg
Tlf: 922 27 065
turn@orkanger-if.no
Klubbhuset: Hallvard Erlandsen
Tlf 922 46 794
ledere@orkanger-if.no
Ulvåshytta: Stig Mjønes
Tlf 404 13 216
ledere@orkanger-if.no
Kontingent
Voksne kr 200,-
Barn kr 100,-

Utgiver av Orkanger-idrett
Orkanger Idrettsforening,
hovedstyret

Redaksjonskomite
Marit Mjøen, Rudolf Larsen og 
Vidar Liøkel

Trykk
Orkla Grafiske AS

Bidragsytere
Avdelingslederne i OIF

Stor takk til våre annonsører og
støttespillere.
www.orkanger-if.no



Arrangementskomiteen har besluttet of-
fisiell åpning av friidrettsanlegget den
22. juni 2013 kl. 12.00. 
Arrangementet vil bestå av snorklipping
ved ordfører Gunnar Hoff Lysholm, taler,

friidrettsaktiviteter og servering til invi-
terte gjester. Komiteen for åpningsar-
rangementet består av representanter
fra OIF anlegg og interimsstyret, samt
OIF-leder John Ivar Evjen og Rudolf Lar-

sen som representer hovedstyret i komi-
teen.
Interimsstyret for OIF friidrett består av
følgende: Øystein Hoff, Marie Richter,
Ann Karin Solemsløkk og Thor Zevgren.

35 barn deltok på den aller første fri-
idrettstreninga på den nye
friidrettsbanen i Idrettsparken tirsdag
28. mai. Det var stor stemning og
yrende liv! Foto: Atle Olav Sognli

Rudolf Larsen (68) er ansatt som daglig leder i Orkanger Idrettsforening.  Det er en profilert ørbøgg
med lang fartstid i både OIF, lokalt næringsliv, politikk og kommuneadministrasjon som nå blir den
første fast ansatte i OIF.

LLeeddeellssee
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– distriktets eneste trykkeri!

OIF ansetter daglig leder

Åpning friidrettsbanen 

- Jeg gleder meg til å ta fatt, sier han og
motivasjonen ligger i den store aktivite-
ten og driven i foreninga for tida. – Vi
har aldri hatt så stor aktivitet hverken
sportslig eller på anleggssiden. At OIF
trenger en fast ansatt er det ingen tvil
om.

Det var på årsmøtet 21. mars at for-
eningas medlemmer enstemmig vedtok
å ansette daglig leder i 50 prosent stil-
ling. Da søknadsfristen var over satt ho-
vedstyret med fem gode kandidater.
Den beste var uten tvil Rudolf Larsen.
Ikke minst hans 10 år som OIF-leder og
en suveren oversikt over OIFs aktiviteter
og store kunnskap om idrettens mulig-

heter og rolle i samfunnet ligger til
grunn for ansettelsen.

- Har du noen oppgaver du vil priori-
tere framover?
- Enda er det tidlig å si, for enda har jeg
ikke skrevet arbeidskontrakt med OIF. Ett
område som jeg garantert vil bruke
mye tid på er organisasjonsarbeid. Med
sju aktive avdelinger, nesten 1400 med-
lemmer og flere hundre tillitsvalgte, tre-
nere og frivillige er det viktig å ta
organisasjonsutvikling på alvor. Dessu-
ten vil daglig leder helt sikkert få et an-
svar i anleggsprosjektene framover
med kunstgressbane som det første vi
skal gjennomføre, sier Rudolf.

Han starter i jobben fra 1. august.
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Orkanger gutter 13 er en stor gjeng med
ivrige fotballspillere. Vi er i alt 30 spillere,
og stiller i år med hele fire lag i serien. 

For å gi et godt breddetilbud har vi valgt å
dele våre 30 spillere inn i tre jevne lag
som stiller i 2. divisjon. I tillegg har vi et
lag i 1. divisjon som gir et tilbud for dem
som har behov for å strekke seg enda litt
lengre. Dette laget har ikke faste spillere,
da det er ment at spillere fra alle 2. divi-
sjonslagene skal kunne få prøve seg på
dette nivået.

Vi ønsker å jobbe etter fotballens bredde-
formel: Trygghet + Mestring = Trivsel.
Med dette mener vi at man skal ha en
forståelse og respekt for hverandre. Vi
ønsker at alle skal føle seg vel på fotball-
banen, med trenerne, spillere og det som
ellers er rundt laget. Vi er nå over i ung-
domsfotballen og det vil etter hvert bli stilt
større krav til hver enkelt. De er i en alder
hvor kameratskap betyr mye. For oss er
det derfor viktig å legge forholdene til
rette slik at ungdommen selv får være
med å bestemme hva som skal skje i

gruppa. Gode holdninger ovenfor med-
og motspillere er også noe vi jobber mye
med. 

Vi har fått trent godt sammen i vinter
både i Orklahallen og ute på kunstgres-
set. Selv om det til tider har vært bitende
kaldt, har gutta stilt opp på trening. På
trening har vi fokus på høy aktivitet.
Mange ballberøringer på hver spiller gir
økte ferdigheter, derfor benytter vi oss
ofte av smålagspill i ulike former.  G 13
har hele seks keepere og er heldig som
har egen skolert keepertrener, John For-
vik. 

I høst og vinter har NFF gjennomført Tre-
ner C-lisens kurs i Idrettsparken. Gutter 13
har ivrig stilt opp som objekter i de prak-
tiske delene av kurset. 

Vinteren er tiden for cuper innendørs. Vi
har deltatt både i Orkangers egen Orkdal
Energi Cup og Nils Arne Eggen Cup,
begge med gode resultater. På cupene
har vi forsøkt å stille med så jevne lag
som mulig. Nytt for oss i år er sluttspill,

samt tabell i serien. Det gir nok gutta litt
ekstra spenning. Nå må vi ikke glemme
at vi faktisk har ei jente på laget også.
Norges fotballforbund anbefaler at jenter
som har kommet langt i utvikling av sine
fotballferdigheter er med å trene med
gutta. Andrine har vært fast spiller sam-
men med guttene fra Evjen i mange år,
og da de i år valgte å bli med over til Or-
kanger var det naturlig at hun også ble
med her videre.

Sesongen har så vidt begynt og vi gleder
oss til fortsettelsen. Med fire lag å holde
styr på er det en del utfordringer, men
Tove Larsson som er en av våre lagledere
styrer skuta med stødig hånd. I tillegg har
laget seks trenere, slik at oppgavene kan
fordeles noe. Vi trener en del sammen
med Orkangers 14-års lag, hvor også
våre spillere hospiterer på deres kamper.
På denne måten får de kjenne på nivået
en årsklasse opp, samtidlig som de får
prøve seg på 11`er fotball.

Siste helg i april ble aktive dager for våre
gutter, hvor vi både spilte 1. divisjons-
kamp og deltok med et lag i Buviks Kro-
kus Cup. I tillegg var 13 av våre spillere
med på en soneturnering i regi av kret-
sen på Orkdalsbanken Stadion. Så dere
skjønner, det er ikke mye dødtid på
denne talentfulle gjengen!

Til slutt vil vi ønske alle våre med- og mot-
spillere lykke til med sesongen. 

Trenerteamet består av: Ketil Stellander,
Thomas Nordahl Pedersen, John Forvik,
Eivind Ross, Rudolf Gjengstø, Heidi Ebbe-
sen. Erik Skoglund bidrar når det trengs.

Lagledere: Tove Larsson og Stein Are
Slupphaug. 

FFoottbbaallll

Trygghet + Mestring = Trivsel
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Maks glede i minifotball

FFoottbbaallll

Orkanger Mini-8 består av ca 40 glade
fotballspillere født i 2005.

Fordelingen er ca 24 gutter og 15-16
jenter, fra Orkanger- og Evjen barne-
skole, samt en gutt fra Melhus. Disse er
det første kullet som startet med såkalt
barnehagefotball i 2011 og antallet ak-
tive har bare økt.

I vinter har vi hatt et særdeles godt
samarbeid med SFO (skole/fritidsord-
ningen) på Orkanger barneskole, der
ungene har trent i SFO-tiden. Jentene
på tirsdager og Guttene på torsdager.
Det er stort sett Tore Prestmo som har

trent Guttene, mens Kristin Remnes har
trent jentene. Det må også tilføyes at
2005-kullet ved Evjen skole har deltatt
på disse treningene. 

Dette er et tilbud som har blitt svært

godt mottatt av både barn og voksne,
og gymsalen på Orkanger har vært i
overkant trang på noen av treningene.
Vi har i løpet av vinteren hatt 2 treninger

i Orklahallen som begge hadde rekord-
oppmøte. Vi har nå flyttet disse trening-
ene utendørs, og alle trener nå på
torsdager.

I denne gjengen er det stor fokus på

trivsel og samhold i gruppa, og alle får
utfordringer som matcher sin inter-
esse/nivå.

OIF Mini-8 tjuvstarter 2013-sesongen
med Krokus-cup helga 27-28 april, der
vi deltar med 31 spillere fordelt på 3
guttelag og 1 jentelag.

Vi vil sesongen 2013 bestå av 3 jevne
guttelag som spiller i G-8-serien og 2
jevne jentelag som spiller Mini-7 serien.
Når grasbanene blir klare, trener vi
mandager kl 16:45. Hjemmekampene
kan overværes i Idrettsparken på tors-
dager kl 18:00 fra og med 16. mai og ut-
over.

Trenerteamet som har ansvaret for
denne livlige gjengen er:
Guttene: Tore Prestmo, Pål Anders
Sundli, Monika Lund og Vegard Helbæk

Jentene: Kristin Remnes og 
Terje Larssen.

Vi gleder oss til sesongstart!!!

Edvard, Albert,
Linus, Daniel og
Herman
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En helårs kunstgressbane vil derfor mar-
kere inngangen til ei ny tid for OIF. Arbei-
det med å finansiere prosjektet fortsetter
for fullt.

- Jeg håper alle med hjertet i OIF og Or-
kanger kjøper andel. Den økonomiske
støtten fra folk flest betyr mye, og an-
delskjøp handler dessuten om mer enn
penger. Det er viktig for oss i OIF at så

mange som mulig viser at de føler an-
svar. Utvikling av Idrettsparken tilfører
verdier til hele lokalsamfunnet, sier
leder Øyvind Togstad i OIF Anlegg.

En andel koster 500 kroner. Bruk
konto 4270.14.23911.

Anleggsavdelinga i OIF konstituerte seg
seinhøsten 2011. Oppgaven er å drifte

Idrettsparken og Klubbhuset, og å ut-
vikle nye prosjekter i Idrettsparken – slik
som helårs kunstgressbane.

OIF er det største idrettslaget i kommu-
nen. Klubben har den største fotballav-
delinga med ca 400 aktive, men da
fotballsesongen startet for fullt kunne
ikke en eneste av lagets baner ta imot
fotballspillere. En lang vinter med mye

AAnnlleegggg

Vi støtter 
barneidretten!

400 venter på kunstgress

En ny, seig vinter har demonstrert et skrikende behov for kunstgress på ballsletta i Idrettsparken. Da
vi gikk inn i mai var det umulig for OIFs 400 fotballspillere å bruke en eneste av klubbens baner.
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AAnnlleegggg

frost i bakken førte til at ”Banen er
stengt”-skiltene ble stående lenge også
i år.

OIF har jobbet intenst på flere fronter for
hurtigst mulig å omskape ei ødelagt
ballslette til en kunstgressbane med
undervarme til bruk året rundt:

• Teknisk planlegging: Krever mye 
arbeid og må gå hånd med hånd 
med søknad om spillemidler, der 
det er strenge tidsfrister og krav til 
dokumentasjon.

• Tilgang til varmvatn fra Elkem: 
OIF Anlegg har forhandlet med 
Orkla FK om en ny samarbeidsav-
tale som skal erstatte tidligere av-
tale om den eksisterende kunst-
gressbanen i Idrettsparken. Ny 
avtale vil blant annet inneholde 
betingelser for påkobling til pum-
peanlegg for spillvarme fra Elkem 
Thamshavn. Forhandlingene 
med Orkla FK har trukket ut. Orkdal
kommune har deltatt.

• Finansiering: Arbeid med en rekke 
potensielle sponsorer, samtidig 
som fotballavdelinga har iverksatt 
andelssalg og andre inntektsbring-
ende aktiviteter.

OIFs årsmøte vedtok at bygging skjer
først når prosjektet er å betrakte som
fullfinansiert – det vil si at det krever re-
lativt lite lån. Økonomien skal være bæ-

rekraftig. I 2012 bygde OIF friidrettsan-
legg til ca 10 millioner kroner. Også
kunstgressbanen vil koste ca 10 millio-
ner.

- Vi er veldig takknemlige for hjelpen fra
store, trofaste støttespillere som Orkdal
sanitetsforening, Orkdal kommune,
Orkdal sparebank, Elkem Thamshavn,
og en lang rekke andre bedrifter, for-
eninger og enkeltpersoner. Samtidig
har sponsormarkedet totalt sett vært
tyngre enn vi kunne håpe på. Kanskje
må vi bli flinkere til å få fram hvilke ver-
dier både enkeltbedrifter og kommunen
som helhet får tilbake fra satsinga i

Idrettsparken. Orkdal blir et bedre og
mer attraktivt sted, sier leder Øyvind
Togstad i OIF Anlegg.

På orkanger-if.no finner du komplett
oversikt over bedrifter, lag og personer
som støtter arbeidet med kunstgress-
bane på ballsletta.

Målet er å fjerne dette skiltet fra ballsletta i Idrettsparken en 
gang for alle.

Dette jordet skal bli helårs kunstgressbane. OIF-fotballen har eksplodert, særlig blant jentene, men mesteparten av året kan
ikke klubben tilby spilleflater. Bildet er tatt våren 2012.
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HHåånnddbbaallll

Idrettsglede på håndballbanen
Flere av de aldersbestemte håndball-la-
gene i OIF har vært på avslutningsturne-
ringer. Her følger et knippe rapporter fra
noen av lagene.

Jenter 9/10 år
OIF J9/10 stilte med 3 lag på Ørland
Sparebank håndballcup første helgen i
april.

23 blidspente jenter med foreldre/fore-
satte var med denne helga. De fleste
overnattet på skole, noe jentene synes
var VELDIG morsomt. Disco på lørdags-
kvelden innfridde ikke helt, men hva
gjør vel det når de ordna sin egen «fest»
på skolen. Lite søvn, men det hører med
ei sånn helg….:-) 

Sportslig gikk det MEGET bra. Alle 3 la-
gene spilte 4 kamper hver. 1 uavgjort
kamp, og seire i de andre 11 kampene!

Det var fornøyde OIF-jenter som alle fikk
diplom og medalje for deltakelsen.

OIF J10 deltok også med 2 lag på Tiller-
cup 19.-20.april. Som på Ørlandet
gjorde lagene det meget godt sportslig.

Begge turneringene gjorde sitt til at
dette ble en flott avslutning på en inn-
holdsrik håndballsesong. Jentene, tre-
nerne og laglederne gleder seg
allerede til fortsettelsen!

Gutter 11 år
Årets avslutningsturnering for OIF G11

var Tiller-cup. Selv om avstanden
mellom Orkanger og Trondheim ikke er
stor, så valgte spillerne og noen av for-
eldrene å overnatte i Trondheim. Dette
viste seg å bli svært vellykket, ikke minst
med tanke på det sosiale miljøet i grup-
pen. Dette er en fantastisk gjeng. Som
en av guttene gjentok flere ganger. "Æ
ælske dein hær gale gjængen som vi
e". 

Helt sant. En utrolig flott gjeng som det
virkelig går an å bli glad i!

De sportslige resultatene taler for seg
selv, OIF-guttene overbeviste stort og

spilte god og variert håndball i hele tur-
neringa.

Gutter 12 år
OIF G12 deltok i Ørland Sparebank
håndballcup som avslutning på en
lang håndballsesong.  
Guttene gjorde det meget bra sportslig.
De gikk helt til finalen og gjorde en god
innsats i finalen, selv om det ble tap
mot et meget godt hjemmelag.

Guttene oppførte seg eksemplariske
under hele turneringa, og opptrådde
som gode ambassadører for Orkanger
IF. 

Når det går bra så er de høyt oppe, og
tilsvarende langt nede når det blir
tap…! Men slik skal det være, i hvert fall
til en viss grad. 

Jenter 12 år
Som avslutning på årets håndballse-
song valgte J12 å bli med på Ørland
Sparebank håndballcup. Vi stilte med
to lag, et rent J12-lag og et med blan-
ding av J11 og J12. Begge lag viste stor
innsats og spilleglede i kampene sine,
og vinnerinstinktet dukket opp hos flere
av dem! 

I og med at cupen var på Ørlandet, fikk
vi også mange ivrige foreldre som til-
skuere. Flere av dem kom over med
ferga både to og tre ganger for å se
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sine håpefulle i aksjon. Enkelte av dem
valgte til og med å ligge på skolen og
fikk like lite søvn som resten av laget
den helga. Det kaller vi ekte supportere!

Begge lag kom til kvartfinalen, der det
endte med knepent tap for begge to.
Jevnest var det i kampen for det rene
J12-laget, der de tapte på «sudden
death» i ekstraomgangene. Selv om
dette føltes surt der og da, kan jentene
være stolte av innsatsen sin. Mange av
dem viste stor fremgang og skikkelig
vinnervilje, noe vi håper de tar med seg
inn i neste års sesong. 

Cupen ble på mange sett og vis en

«høydare» for laget, ikke bare sportslig,
men også sosialt. Overnatting på skole,
lite søvn, sosialt samvær, disco og flør-
ting med gutter var bare noen av cu-
pens høydepunkter, i følge jentene selv!

Jenter 14 år -Gutter 14 år-Jenter 16 år
Over 60 personer fra Orkanger var med
i følget da Jenter 14 år, Gutter 14 år og
Jenter 16 år deltok i Sparebank 1 Cup
Steinkjer 26.-28.april.

Dette ble en fin sportslig og sosial begi-
venhet for spillerne på disse lagene,
noe som for øvrig markerte avslut-
ningen på håndballsesongen 2012-
2013.

I alle kampene ble lagene heiet fram av
ivrige supportere, og spillerne kvitterte
med gode sportslige prestasjoner og
kjempefine resultater.

J14 tapte knepent sin semifinale mot et
meget sterkt Byåsen-lag, som for øvrig
vant hele turneringa.

G14 spilte god håndball og vant B-fina-
len i sin klasse.

J16 ble utslått i kvartfinalen på «sudden
death» mot Rana.
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SSvvøømmmmiinngg

God sportslig utvikling

Nye låserutiner ved sjukehusbassenget
satte en stopper for aktiviteten i vinter,
men foreldrene slo ring om tiltaket og
satte opp vaktlister slik at svømmetilbu-
det kunne fortsette. Dette er åpenbart
en aktivitet som betyr mye for veldig
mange!

Svømmeavdelinga har tre treningsgrup-
per, to rekruttgrupper og en junior-
gruppe. Ingvild Prestmo er trener på
juniorgruppa, Ellen Angvik Aanonsen,
Rune Heen og Øyvind Sten er trenere
på rekruttgruppe 2, mens Anne Ka-
thrine Angvik og Mats Wennberg er tre-
nere på rekruttgruppe 1. Det er nå 42
aktive svømmere og disse trener jevnt
og godt, noe som også synes på resul-
tatlistene.

Vårsesongen startet med Orkangers-
vøm, som er et årlig klubbstevne. Or-
kangersvøm ble arrangert 3. februar og
er åpent for publikum. 

Kristin Prestmo Jensen, Tonje Prestmo

og Kristin Berg kvalifiserte seg til Lands-
del Årsklassemønstring (LÅMØ) og del-
tok i Pirbadet 8. februar.
Orkangersvømmerne kom på 3. plass
av 17 klubber med hele 93.33 % forbe-
dringsresultat! 

Atlantensvøm 13. og 14. april sto også
på terminlista i vår, men stevnet ble av-
lyst. Isteden fikk juniorene delta på Oa-
sensvøm i Namsos
hvor de fikk konkur-
rere i 50-metersbas-
seng for første gang.
Det viste seg at Or-
kangersvømmerne
også gjør det godt på
langdistanse og ble
liggende høyt opp
rankingen på tid. 

23 Orkangersvøm-
mere deltok på en-
dagsstevne på
Sunndalsøra 21. april.

Juniorene kunne reise hjem med 11 før-
steplasser,  4 andreplasser  og 1 tredje-
plass, men det stoppet ikke der, for
rekruttene fikk også beste tid på flere av
sine øvelser.
Nå er det ikke bare gode svømmepre-
stasjoner som vi gleder oss over! 8. mai
vedtok et enstemmig formannskap i
Orkdal kommune å satse på nytt svøm-
meanlegg!

Svømmeavdelinga har hatt god sportslig utvikling på flere plan. Og vi har fortsatt tilbud om baby-
og småbarnsvømming hver lørdag mellom kl .09.30 og 11.30 i sjukehusbassenget.

Aktive svømmere i Orkanger IF

Tonje Prestmo i fin stil
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IIddrreettttssrråådd

Øyvind T. leder i Orkdal Idrettsråd
Det er en erfaren idrettsprofil som 4. april ble valgt som ny leder i Orkdal Idrettsråd:
Orkanger IFs Øyvind Togstad.

Han vil de neste to åra lede arbeidet i rådet som er et fellesorgan for idretten i den
enkelte kommune, organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene
og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF.
Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.
(Kilde: idrett.no)

Årsmøtet i Orkdal Idrettsråd valgte følgende styre i kveld i sitt møte i OIFs
klubbhus i Idrettsparken:
Leder:   Øyvind Togstad, OIF     Velges for 2 år – Ny
Nestleder: Bente Bostad, Sv/NOI Ikke på valg
Styremedlem: Ronald Lindberg, Orkla Fjellsportklubb   Gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Lars Johan Vattengård, U&IL Glimt  Ikke på valg
Styremedlem: Edvar Hoston, Fjellmann        Ikke på valg
Styremedlem: Thor Arne Johnsen, OIL       Velges for 2 år
Styremedlem: Fredrik Evjen, Orkla Fotballklubb Velges for 2 år - Ny                 
Styremedlem: Antonios Hatzimarkos, Orkdal Taekwon-Do Klubb Ikke på valg
Styremedlem: Oddvar Kjøren, Ytre Geitastrand IL Ikke på valg
Styremedlem: Sunniva Wærdahl, Ytre Geitastrand IL    Velges for 2 år - Ny

Varamedlem: Rudolf Larsen, OIF        Velges for 2 år - Ny
Varamedlem Lavrans Skuterud, Orkla Fjellsportklubb    Gjenvalg for 2 år

Valgkomite: Knut Even Wormdal    Gjenvalg        
Valgkomite: Endre Hoston     Gjenvalg               
Valgkomite: Ansgar Selstø     Ny          

Revisorer: Guri Anne By og Arnt Ustad

Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer: 
976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.
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En av de største friidrettstalentene i Or-
kanger Ifs historie er Øystein Hoff. Hans
klubbrekord på 100-meter, 11,0 er fra
1956 – og den står fremdeles!

Med offisiell åpning av vårt nye og flotte
friidrettsanlegg i Idrettsparken 22. juni,
er det naturlig at vi denne gangen gjør
et tilbakeblikk i OIFs stolte friidrettshisto-
rie. Vi sakser fra jubileumsboka «Or-
kanger-Idrett gjennom 100 år», utgitt i
2000 med forfatterne Olav Gravråk og
Hans Kringstad.

Vi siterer fra kapittelet «Om friidrett og
gode stafettlag»:
«Laget innstiftet Orkanger-stafetten i
1953 med løype i Idrettsparken og
Moan. Og i 1954 ble det gull i B-klassen
i Fjellseterstafetten i Trondheim. På
samme tid kunne trondheimspressen
fortelle om et nytt sprinterfunn på Or-
kanger, Adresseavisen utropte Øystein
Hoff til Trøndelags største friidrettstalent.
12 år gammel  løp han 60-meteren på
7,5, og unge Hoff gikk snart inn på OIFs
stafettlag. Samen med Gunnar Skjetne,
Morten Wormdal og Svein Ustad ble
han kretsmester på 4x100 meter stafett
for juniorer i 1957.

Friidretten blomstret i 50-årene, bred-
den var svært god innen løp, og nye
emner vokste stadig fram. Utøvere fra
den gang gir friidrettslederen framfor
noen mye av æren: Ildsjelen het Johan-
nes Storm.

Storm levde og åndet for løperne. Opp-
gaven hans var administrativ, men han
møtte likevel trofast opp på praktisk talt
hver eneste trening med råd og vink –
gjerne notert på små lapper. Og når
OIF-guttene sanket medaljer, hendte
det at Storm gråt av glede, dypt beve-
get av ekte klubbfølelse.

1960-tallet innevarslet en ny epoke i fri-
idretten på Orkanger. De gode stafettla-
gene forsvant, men klubben fikk fortsatt
fram glimrende enkeltutøvere. Arvid
Nervik og Johannes Bakken var trenere
nå, og de gikk for å være strenge. Men
det skremte tydeligvis ikke bort ungene.
Oppslutningen var stor. Poengkonkur-
ranser mot barn fra andre lag i Orkdal
og Skaun artet seg som de reneste

massemønstringer. Tormod Rønning
seilte opp som OIFs ener tidlig i 60-
årene. Etter å ha tatt fem medaljer i KM
i 1962, fortalte han i i et avisintervju at
han begynte å interessere seg for fri-
idrett som ti-åring, og at han trente fire-
fem dager i uka hele året, kondisjon om
vinteren og hurtighet om teknikk i som-
merhalvåret. Det ga resultater.»

22.juni 2013 kl. 12:00 skal den nye friid-
rettsbanen i Idrettsparken offisielt
åpnes. Kanskje det gir inspirasjon til
nye unge løpstalenter i OIF. Øystein
Hoffs klubbrekord fra 1956 kan stå for
fall ….

Historieansvarlig: Olav Gravråk

Bilde:
Faksimile fra jubileumsboka 
«Orkanger-Idtrett gjennom 100 år»
med bilde av Øystein Hoff. Boka fås
kjøpt hos OIF ved bestilling via 
styret@orkanger-if.no 

Klubbrekord fra 1956

TTiillbbaakkeebblliikkkk
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OOrriieenntteerriinngg

Orienteringssesongen er i gang for fullt. 
Orkanger IF har startet treningene for
barn i Ulvåsen, noe som vil foregå hver
tirsdag hele sesongen fra kl. 18 til 19.

Treningene er for barn fra sju år, og
målet er å gjøre barna glad og trygg i
naturen og at de kan lære litt bruk av
kart og kompass.
Til hver trening blir det også lagt en lett
treningsløype beregnet for ungdom og
voksne, slik at foreldre kan ta en trimtur
samtidig med at barna deltar på tre-
ningene.

Tur-orienteringen starter sesongen med
Finn-frem-dagen i Ulvåsen søndag 26.
mai. Postene i år er fordelt på Ulvåsen,
Geitryggen, Knyken og Kneppfjellet, og
vil bli stående i terrenget fram til høsten.
For de som ønsker å delta på trenings-
løp og ordinære o-løp er tilbudet godt.

Første lokale treningsløp arrangeres i
Børsa 1. mai, og sesongen avsluttes
med Høstløpet først på oktober.

Nytt av året er at det blir arrangert o-løp
i mer sentrale strøk, som KM-sprint fra
Idrettsparken og treningsløp både på
Evjen og Orkanger. Dette er nå blitt
mulig takket være lagets nye nærmiljøk-
art som er laget over skoleområder ved
Orkanger, Evjen, Grøtte og Årlivoll.
Mer informasjon om orienteringsakti-
vitetene kan leses på hjemmesiden til
Orkanger IF.

Bilder:
Alle bildene er fra årets o-trening i 
Ulvåsen (30.04.2013.)

Terminliste:
Se Hjemmeside orientering.

Orienteringssesongen er i gang
Tur-O 2013
Vi har lagt ut 70 poster fordelt på fire
kart står i Ulvåsmarka fra ca 25. mai-
24.september. Besøk postene når det
passer og i ditt eget tempo.

Finn-frem-dagen
26. mai markerer oppstart. Enkel O-
løype og bålkos fra gapahuken ved
Ulvåsen. Følg annonsering i lokalavisa
ST og på www.orkanger-if.no. Konvo-
lutter med kart og postbeskrivelser fås
kjøpt her: Sport-1 Amfi, G-Sport OTI-
Sentret, Best Fannrem

Orienteringstrening i Ulvåsen
Orienteringstrening i Ulvåsen er et tre-
ningstilbud for barn fra sju år  på tirs-
dager kl. 18-19. OIF orientering startet
tilbudet 23. april. Målet er å gjøre
barna glad og trygg i naturen og å
lære litt om bruk av kart og kompass.
Treninga skjer i nærområdet ved Ul-
våshytta. Orientering er lite utstyrskre-
vende. Bruk treningsklær og gamle
joggesko/fotballsko. BLI MED!

Treningsløype for
ungdom/voksne
OIF orientering har etablert en lett tre-
ningsløype for ungdom og voksne.
Det er ny løype hver uke og den er
2,5-3 km lang. På tirsdager kl. 18-19
samtidig som barnas trening. Vi gir
kort innføring i orientering for de som
ønsker det. Ta treningsturen i Ulvåsen
med kart og kompass!
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OOrriieenntteerriinngg

Trenerne: Elfrid By, Jan Peder Hegdal
og Anders Solstad
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100 unge OIF-ere i skiløypene
OIF skiavdeling har i sesongen 2012-
2013 hatt til sammen ca 100 barn i alde-
ren 6-10 år på treninger.

Treningene startet i høst med trening
innendørs fram til jul, for deretter å av-
holde treningene i Ulvåsen (både på
barmark og på ski). Både oppmøte og
engasjement på treningene har vært
upåklagelig. Blant annet var det totalt
over 80 deltakere på våre interne Tele-
nor-karusellrenn.

I tillegg har OIF ski hatt ca 15 utøvere i al-
deren 11 – 15 år som har deltatt på fel-
lestreninger sammen med kommunens
øvrige idrettslag. Disse treningene har
foregått i Knyken. 

Flere langrennsløpere i alle aldersgrup-
per har representert OIF på en god måte
og med gode resultater på arrange-
menter.
I tillegg har flere løpere fra Orkanger
deltatt på både skiskyttertreninger og
skiskytterrenn. Ettersom OIF ikke har
egen skiskytteravdeling, har disse lø-
perne representert Orkdal IL i renn.

OIF har gjennom sesongen gjennomført
følgende arrangementer:
OIF-sprinten, Johan Evjens Minnerenn,
ST-karusell, 4 Telenor-karusellrenn, samt
klubbmesterskap.

OIF ski vil også nytte anledningen til å
takke løypegjengen for flott treningsfor-
hold i Ulvåsen og i Markaløypa, samt
stor innsats og samarbeidsvilje i forbin-
delse med våre arrangementer.

Med skihilsen fra OIF skiavdeling 
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Dans på høyt nivå
Samarbeidet med Veronica Mortensen
har gjort det mulig for Orkanger IF å gi et
tilbud i danseopplæring ved hjelp av en
meget dyktig instruktør.

Av de ca. 100 deltakerne har noen av
dem vært med i flere sesonger. Dette er
en bekreftelse på at tilbudet er godt.
Siden OIF innledet samarbeidet med Ve-
ronica, har nivået på dansen og dan-
serne bare blitt bedre og bedre. 
Vårsesongen startet tidlig i januar, og
ble avsluttet med to forestillinger 5. mai.
Ukentlige øvinger, med unntak av i vin-
ter og påskeferien, førte til forestillingen
”Tro og overtro”.

I desember ble høstsesongen avsluttet
med en forestilling i et fullsatt Orkdal
Kulturhus. Noen fikk ikke plass, og det
ble bestemt at det senere måtte settes
opp to forestillinger.

Vårens forestilling ”Tro og overtro” sam-
let et publikum på mellom 350 og 400
personer. Flott dans kombinert med fin
musikk og lyssetting ga utelukkende po-
sitive tilbakemeldinger fra publikum.
Begge forestillingene ble filmet i sin hel-
het av filmselskapet Gammaglimt.

OIF fortsetter samarbeidet med Veronica
Mortensen også til høsten, med danse-
opplæring i Børsa og på Orkanger.
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BENYTT DERES LOKALE
TRANSPORTØR

Kvalitetstransport – Vi dekker hele Norge og hele verden
bil – båt – bane   – fly

7300 Orkanger - Tlf 72 48 74 50 - Fax 72 48 74 60
companymail@orkla-shipping.no

www.orkla-shipping.no

Kundene trives hos oss
Her er noen av grunnene: • Punktlighet

• Personlig service
• Hurtighet
• Fleksibilitet
• Vi holder det vi lover!

ORKANGER
SKAPER TRIVSEL

7300 Orkanger – Tlf 72 48 02 35 
Åpningstider:

Mandag - fredag 0900 - 1900 • Lørdag 1000 - 1500

www. mobelringen.no
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Basishallen har fått både tak og vegger,
og vi gleder oss og er svært spente på
resultatet!

Vi har i dag mange unge turnere og vi
håper vi med basishallen klarer å holde
dem i turnmiljøet lenger, slik at vi også
får større parti med eldre turnere. De
eldste er en stor ressurs for turnavde-
linga, da det også er de som trener de
yngste. De eldste har i vår fått en tre-
ningsøkt i Trondheim Turnforenings lo-
kaler, der de har landingsgroper slik vi
vil få i basishallen. Bare en økt med
slike treningsforhold gjør at de mestrer
nye ting, så vi har forventninger til tur-
nerne våre til neste år! 

I februar deltok Orkangers turnere i
Opplandspokalen på Lillehammer, som
er en landsdekkende konkurranse med
høyt nivå og mange deltakere. Junior
mix tramp fikk 6.plass av 18 tropper. Ju-
nior kvinner tumbling ble nummer 7 av
21 tropper. Både turnerne og trener, var
godt fornøyd med resultatene. 

Årets største begivenhet for de yngste

turnerne er barnekretsturnstevnet, som i
år skal foregå i Leangenhallen i Trond-
heim. Orkanger stiller som vanlig med
en av de største troppene. 

Vi i styret i turnavdelinga ønsker alle
god sommer! 

Dette er rekruttene i frittstående. De
startet opp første gang på januar, så
dette er nytt og spennende. 
Dette er et tilbud i tillegg til de vanlige
treningene for de fra 11 år, som ønsker
å trene mer og samt konkurrere. De tre-
ner frittstående 1 gang i uka.

….mens vi venter på basishallen!

SSttøøtttt  vvåårree  aannnnoonnssøørreerr  
–– ddee  ssttøøtttteerr  oossss!!

OIFs turnere som deltok i konkurransen Opplandspokalen 2013.
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ÅÅrrssmmøøttee

OIFs årsmøte 2013: Heder til OIFere
Årsmøtet i Orkanger Idrettsforening gjorde
to viktige vedtak 21. mars: anlegge ny
kunstgressbane og ansette daglig leder i
50 prosent stilling.
Begge vedtakene ble gjort enstemmig på
et godt besøkt årsmøte.

Under årsmøtet fikk Benjamin Baldwin og
Mali Lilleås Næss tildelt OIFs prestasjons-
pokal for sine idrettsprestasjoner. Berit Jo-
hanne Kvåle og Bjørn Næss fikk OIFs
diplom for sin eksepsjonelle innsats som
tillitsvalgt i Orkanger IF.

Styrkeløfter Benjamin Baldwin og fotball-
og håndballspiller Mali Lilleås Næss fikk
OIFs prestasjonspokaler for 2012.
* Benjamin tok sølv i junior-NM i fjor, og er
nordisk juniormester i år.
* Mali spiller fotball på toppnivå for Trond-
heims-Ørn og er i landslagstroppen for 19-
åringer.

Bjørn Næss og Berit Kvåle fikk diplom for
mange års utrettelig, frivillig arbeid for
idretten på Orkanger - Bjørn i håndball og
fotball og Berit først og fremst i håndball.
Vinnerne av prestasjonspokaler:

Benjamin Baldwin (født 1991):
Fikk pokalen for sølv i junior-NM i styrkeløft
i desember. Der løftet han 300 kilo i kne-
bøy, 217,5 i benkpress og 307 i markløft.
Benjamin deltar i klassen + 120 kilo. OIF-
leder John Ivar Evjen, som selv har en del
muskelmasse, framsto litt puslete ved
overrekkelsen.
Benjamin sikret seg nordisk juniorgull på
Island i år, men pokalen er altså for pre-
stasjonene i 2012. Styrkeløfteren har tillits-
verv i OIF og er med og styrer en av de
minste avdelingene i klubben. Atletavde-
linga har 15-20 aktive - men altså en nor-
disk mester.

Mali Lilleås Næss (født 1994):
Mali har spilt håndball og fotball for OIF
siden hun var ei lita jente. Hun er et natur-
talent med gode gener fra både mor- og
farssida. 
Mali var toppscorer på håndballaget til OIF
i 3.divisjon som 17-åring, men satser nå på
fotball. Foran siste sesong gikk hun til
Trondheims-Ørn i Trondheim for å prøve
høyt nivå. Mali etablerte seg på toppserie-
laget, og ble også tatt ut på Norge (Jenter
19).

- Denne pokalen vil Mali bli glad for når
jeg ringer (til Spania, treningsleir) for å for-
telle nyheten. Hun kommer til å si "seri-
øst!".Orkanger vil alltid være klubben til
Mali. På Trondheims-Ørn spiller hun fort-
satt i gult og blått, sa mamma Kari.

Diplomer for enestående innsats
Malis pappa Bjørn Næss fikk diplom. Han
har trent flere håndballspillere og fotball-
keepere gjennom mange år enn det er
mulig å holde styr på. Han har flere OIF-
kamper på senior enn noen annen i fot-
ball.

Berit Kvåle er ikke dårligere. Hun er en po-
sitiv drivkraft i OIF-håndballen, og har vært
en viktig årsak til den store aktiviteten og
idrettsgleden i klubben i en årrekke.

Foto (Se forside)
F.v. Bjørn Næss, Kari Lilleås Næss som
tok imot pris på vegne av datra Mali, 
Benjamin Baldwin og Berit Kvåle. 
Foto: Hans Kringstad 
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VI HAR ALLTID BILLIGE BILER OG 
CAMPINGVOGNER PÅ LAGER.

VI KAN GARANTERE AT VI HAR DEN BILLIGSTE
BILEN I HELE LANDET.

BILLIGBIL AS
DU FINNER OSS I VÅRE LOKALER I 

TRONDHEIMSVEIEN 13 7300 ORKANGER
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Velkommen til Ulvåshytta –
OIFs lagshytte like øst for Orkanger

UUllvvååsshhyyttttaa

Ulvåshytta leies ut til konfirmasjoner, fødselsdager og andre sammenkomster. Det kan dekkes til 
ca 50 personer. Hytta har det utstyr som anses nødvendig i den sammenheng. Leietakerne må
selv utføre rengjøring etter bruk.

Leiepris kr 1.500,-
• Sammenkomster i regi av privatpersoner eller grupper av privatpersoner på fredager, 

lørdager og søndager.
• Møter arrangert av næringsdrivende.
• Ingen utleie lørdager og søndager i hyttesesongen, f.o.m. siste søndag i august, t.o.m. siste

søndag i april.
Leiepris kr 500,-:

• Vanlige dagmøter til f.eks. frivillige lag og organisasjoner.

Vil du leie, ta kontakt med utleieansvarlig Mona-Iren Ebbesen
epost: utleie-ulvashytta@orkanger-if.no - tlf. 41 67 37 40, eller benytt våre hjemmesider: 

www.orkanger-if.no og fanen Ulvåshytta under menypunktet OIF.


