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ORKANGER IDRETTSFORENING 

ÅRSMELDING 2012 
 
 
 
Styret har bestått av 
 
Leder:   John Ivar Evjen 
Nestleder:  Geir Knutzen 
Kasserer:  Tor Bach  
Sekretær:  Knut Even Wormdal 
Materialforvalter: Eivind Ross 
Styremedlem:  Marit Mjøen 
Styremedlem:  Anne Kristin Vullum 
1.Varamedlem: Rudolf Larsen 
2.Varamedlem:           Vibece Larsen 
3.Varameldem: Atle O. Sognli  
 
 
Styret har holdt 15 styremøter og behandlet 94 saker. Det er avholdt 4 avdelingsmøter, 
som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 
 
Sentrale saker som har vært til behandling: 
 

 Hjemmesiden. 

 Evjensaken 

 Nye lover for Orkdal Idrettsråd 

 Nytt friidrettsanlegg 

 Planlegging av ny kunstgressbane 

 Prosjekt Klubbutvikling 

 Overtagelse, oppgradering og drift av tennisbanen 

 Skifte av regnskapskontor 

 Høringsuttalelse av ny kraftlinje til NVE 

 Oppstart av friidrett og etablering av friidrettsavdeling 

 Oppgaver for eventuell daglig leder    

 Sponsormidler. 

 Profilering. 

 Samarbeidsavtale med OIL og OFK om anleggsutbygging 

 Medlemsregisteret. 
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OIF har vært medarrangør av 17. mai, representert ved fotballavdelinga. 
 
Det er stor aktivitet i OIFs mange avdelinger. Det drives godt og det har vært godt 
besatte avdelingsstyrer. Enkelte avdelinger har hatt drift som har resultert i 
regnskapsmessig underskudd. Underskuddene er dekt av avdelingenes egenkapital.  
 
 
 
Avdelingene: 
 
Anleggsavdelinga er sentral i OIFs største anleggsutbygging i foreningens historie. 
Utbyggingen av nytt friidrettsanlegg, til en kostnad på ca. 10.5 mill, ble ferdigstilt i løpet 
av høsten. Anlegget kunne realiseres etter at OIF i 2011 inngikk en langsiktig avtale med 
Orkdal Kommune om drift av Idrettsparken. For første gang har kommunen et moderne 
tilbud av høy kvalitet innen friidrett. 
 
Tennisanlegget i Idrettsparken har ikke vært vedlikeholdt på mange år, og har vært i en 
meget dårlig forfatning. OIF overtok anlegget i 2012, og har foretatt en betydelig 
rehabilitering. En omfattende rydding av kratt, skifte av gjerde, nye nett osv. har gjort 
anlegget betydelig mer presentabelt. 
 
Prosjekt ”Ny oppvarmet kunstgressbane” er iverksatt i 2012. Det meste av 
søknadsprosesser etc. er gjennomført, og utbyggingen vil bli gjennomført gjennom egen 
prosjektorganisasjon. 
 
En unik dugnadsgjeng bidrar i drifta av Idrettsparken med klipping av gress, merking av 
baner og annet forefallende. 
 
Atletavdelinga har lagt bak seg et nytt år med nedgang i antall aktive. Det leies lokaler i 
kjelleren til Orkdal MC Klubb på Fannrem, hvor den enkelte aktive disponerer eget 
nøkkelkort. Hver enkelt styrer sin egen trening. Benjamin Baldwin har deltatt på stevner 
i styrekløft. Fra 10 – 15 personer har vært i trening hele eller deler av året. 
 
Fotballavdelinga har prioritert utdanning av trenere i aldersbestemt fotball. Det er vist 
stort engasjement i å heve kompetansen. Dette er av stor betydning med tanke på 
mestring og trivsel.  
Dommeravdelingen er i stadig vekst. Det forenkler avvikling av seriekamper og 
turneringer at mange dommere er tilgjengelig. Dømming er også et viktig tilbud til 
tidligere aktive spillere. 
Rekrutteringen er god, med en gledelig økning i antall jenter i aldersbestemte klasser.    
I seriespillet ble avdelingen representert med 11 lag. Futsal-laget er etablert som et godt 
tilbud på vinters tid og har trukket til seg seniorspillere fra flere naboklubber. 
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Det ble startet seniorlag for damer, med en rask vekst i antall spillere som gjennomførte 
sesongen på en solid måte. Herrer senior rykket opp til 5. divisjon og ble kretsmestere. 
Det er opprettet kommunikasjon mellom de ulike ledd i avdelingen med smart-sms og 
oppdaterte maillister.  
Gjennom å ha etablert ordning med dugnadskoordinator, er det tatt større ansvar for 
dugnader blant laglederne. Inkluderingsutvalget har etablert et tilbud for spillere med 
behov for tilrettelegging, PU-laget Orkanger Diamonds. Det har vært godt oppmøte, og 
laget har deltatt i flere turneringer og arrangement.  
Avdelingen har malt klubbhuset innvendig og garderobebygget utvendig. 
Avdelingen har et økonomisk driftsunderskudd etter økte kostnader som ikke var 
forventet. På grunn av dårlig vær under Orkla Cup ble det ekstra kostnader for leie av 
Orklahallen og Orkdalsbanken Stadion samt tilhørende busstransport. Bane og halleie er 
avdelingens største utgiftspost.  
     
Håndballavdelinga har hatt høy aktivitet i 2012. I tillegg til å ha arrangert nærmere  
150 ordinære seriekamper, har avdelinga arrangert to Mini-/B10-turneringer,  
Prix JuleCup, Gjensidige Håndballskole over tre dager i vinterferien, og vært vertskap for 
regionens talenter født i 1994 – 1997. I tillegg deltok representanter fra avdelingen i 
avviklingen av arrangementet Orkanger 2012. 
 
Rekrutteringen av spillere har vært meget god. I miniklassene og de yngste 
aldersbestemte klassene har antall spillere økt siste år, sammenlignet med de siste fem 
årene. Flere spillere har vært representert i soneutviklingsmiljø. 
 
Det jobbes mye for å sikre økonomien i avdelingen. Tidligere inngåtte samarbeidsavtaler 
med lokale bedrifter er blitt reforhandlet. Konkurransen om å skaffe sponsorpenger til 
drift er blitt betydelig tøffere. Avholdte arrangement har bidratt sterkt til at avdelingen 
har en sunn økonomi. På utgiftssiden er det hall-leie og påmeldingsavgifter til seriespill 
som utgjør de største postene. 
 
Orienteringsavdelinga har arrangert treningsløp i samarbeid med Børsa IL, til sammen 
13 løp, inklusive to nattløp og et treningsløp i fjellterreng. Klubbmesterskapet ble 
arrangert på Nedre Rødåsen 8. august med Arne Grønset som løypelegger og arrangør. 
Det deltok 18 løpere, derav 5 nybegynnere. Avdelingen har stått som arrangør av løp  
nr. 2 i Orkla/Gaula-karusellen med 77 startende og bedrifts-o-løp i Ulvåsen med hele  
225 løpere. Mange godord fra løperne om løyper, kart og terreng. Løpsleder og 
løypelegger ved bedrifts-o-løpet var Rolf Wærnes. Tamberskjelven med innlagt KM 
langdistanse ble arrangert ved Håmånnstjønna 8. september med Ola Neraune som 
løypelegger. 
 
Det er tatt et skritt videre i rekrutteringsarbeidet med o-trening for barn fra 7 år og 
oppover. Treningene har bestått av fysiske aktiviteter basert på lek og 
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orienteringsteknikk med øvelser i bruk av kart og kompass. Bra oppmøte av engasjerte 
barn og foreldre. 
 
Det arbeides med å ferdigstille nærmiljøkart/skolekart. Kartene er ferdig synfart og 
ventes ferdig reintegnet i februar 2013. 
 
Turorienteringen var satt ut i Ulvåsmarka, på Geitryggenkartet, Knyken og Langlidalen. 
Det ble solgt 57 konvolutter + 36 kort. 66 kort ble levert inn. Det ble satt ut ”Månedens 
løype” i juni, juli og august som et gratis tilbud, men med liten deltagelse. 
 
Ola Neraune, som er aktiv løper og løypelegger og har lagt ned et stort arbeid innen 
revidering og synfaring av kart, ble i 2012 hedret som Årets ildsjel fra Orkdal kommune. I 
begrunnelsen ble det pekt på hans aktivitet innen skihopp og langrenn, samt at han har 
lagt ned en stor innsats i Knyken. 
 
Skiavdelinga ar hatt et godt år når det gjelder aktiviteter. 114 løpere deltok i Johan 
Evjens Minnerenn, som ble arrangert i februar. Det ble forsøkt med åpent spor dagen 
før selve rennet. Noen få benyttet seg av tilbudet. 
Tirsdager har vært treningsdag i hele sesongen. I tillegg har den eldste gruppa, som er 
fra 13 – 18 år, hatt trening på torsdager. På tirsdagstreningene har Ulvåshytta vært 
åpen.  
 
Avdelinga har gjennomført Telenorkarusell, hvor ca. 50 barn har deltatt på de ulike 
aktivitetene. På grunn av lite snø ble det ikke holdt klubbmesterskap. I stedet ble det 
avholdt skiavslutning i Ulvåshytta med premieutdeling fra Telenorkarusellen og vist 
bilder fra sesongens aktiviteter. 140 barn deltok i ST-Karusellrennet i Ulvåsen. Avdelinga 
har vært representert på renn rundt omkring i kretsen ukentlig fra desember 2011 til 
mars. Flere lag har deltatt i stafetter blant annet i Rindal, Buvika og Knyken. Julesprinten 
ble arrangert 5. juledag i Ulvåsen med nesten 100 deltagere, som er en liten nedgang fra 
2011. 
 
Avdelinga arrangerte den tradisjonelle Bråttåbjønnj under Orkanger 2012. Det deltok 15 
stafettlag og 13 menn og kvinner i den individuelle konkurransen. Det var stor 
oppslutning av publikum. 
 
Fra høsten og fram til jul ble det holdt treninger innendørs på Follo for aldersgruppen 
opp til 10 år. Det har vært god rekruttering, med over 70 barn på treningene. Det har 
vært treningssamarbeid med OIL for aldersgruppa over 10 år. 
Det er behov for flere trenere og 6 av trenerne har deltatt på Trener 1 kurs. Flere 
trenere ønskes. 
 
Det er i samarbeid med OIL, Orkla sykkelklubb og Meldal IL kjøpt inn 300 Emit 
tidtakerbrikker. 
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Mange frivillige legger ned et stort arbeid for å holde lysløypa og markaløypa i god 
stand.   
 
Svømmeavdelinga har lagt mye arbeid i treningsleir og dugnader for inntektsbringende 
tiltak.  Det ble et skifte av kasserer i løpet av året. I tillegg til egne stevner har avdelinga 
vært representert  i blant annet LAMO Kristiansund, Trøndersvøm i Trondheim, 
Atlantensvøm i Kristiansund og Høstjakta i Hommelvik. Det har vært god bredde av 
deltagelse både i Juniorgruppa og rekruttgruppene, noe som er viktig for fremtiden. 
 
Avdelinga har hatt deltagere på trenerkurs, og Ellen Angvik Aanonsen har deltatt på 
dommerkurs. Det vil bli fokus på utdanning fremover. 
 
Det har vært tilbud på babysvømming fram til desember, men nye rutiner fra utleier om 
låsing av dører førte til at tilbudet opphørte. 
 
Å få inn treningsavgifter har vært en utfordring, noe som skyldes problemer med 
faktureringssystemet. Styret kommer til å jobbe for å få inn utestående avgifter. 
Treningene på høsten måtte holdes på Grøtte, som skyldes oppussing av 
garderobeanlegget på Orkanger. Dette har ført til ustabile treningsforhold, men det har 
likevel vært god fremgang på utøverne. Trenerne har gjort en kjempejobb og fortjener 
honnør for de gode resultatene som er oppnådd.  
 
Avdelinga har et regnskapsmessig underskudd etter at det er foretatt avskrivning av 
ubetalte treningsavgifter. 
 
Turnavdelinga hadde ved utgangen av året 268 aktive utøvere. Det er positivt at mange 
turnere ønsker å bli trenere og melder seg som ulønnede hospitanter. Det er en ung 
trenergruppe, som har et fint miljø og er gode forbilder.  
 
Det er grunn til å være stolt over å ha to dommere i klubben. Veronika Reinhaug er 
forbundsdommer og Caroline Rømme Framvik er kretsdommer. Dette er veldig 
verdifullt, særlig ved egne konkurranser, men også ved andres konkurranser når 
dommere representerer OIF. 
 
Viktoria Strøm og Trine Eriksen Ekli har tatt 2 sikringskurs i trampett. Caroline Rømme 
Framvik har tatt trener 1 eksamen. Det har vært en betydelig kursing av trenere. 
 
Avdelingen har holdt rekruttsamling hvor naboklubbene var invitert og sommerturn for 
turnere i alderen 10 – 13 år. Ved barnekretsturnstevnet i Rissa deltok 40 turnere fra OIF.  
8 av OIFs eldste turnere deltok i Eurogym i Portugal. 
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Avdelinga har ellers vært representert på ungdomsstevnet på Røros, deltatt i 
konkurranser på Lillehammer, Rosenborghallen, egen troppskonkurranse og ved KM 
som avdelingen sto som arrangør av. 
Den tradisjonelle juleavslutningen ble holdt i Orklahallen 9. desember. 
 
Klubbhuset har vært disponert til mer enn 250 arrangement i løpet av året. Det er lite 
trolig at huset er blitt benyttet mer i tidligere år. OIF står selv for det aller meste av 
bruken, noe som forteller om stor aktivitet. Det har vært bra med ekstern utleie. 
Strømutgiftene er høye, og det vurderes installering av varmepumpe for å redusere 
kostnadene til oppvarming. Det foreligger tanker om et bedre system for 
adgangskontroll og sikring av huset. Klubbhuset organiseres som en enhet under OIF 
Anlegg.  
 
Ulvåshyttas styremedlemmer har hatt de samme oppgavene som tidligere. 
Avdelingslederen har deltatt på OIFs avdelingsmøter med informasjon til de øvrige 
styremedlemmer. Hytta drives godt økonomisk, og kan derfor støtte ulike aktiviteter i 
Ulvåsmarka og foreta investeringer i hytta. Det har vært mindre utleie og dermed en 
reduksjon i leieinntektene. Flere bestillinger har blitt trukket tilbake like før leiedato. 
Dette skjer ofte i en periode med stor etterspørsel på leie. 
 
Det er kontinuerlig oppfølging av nødvendig vedlikehold, både på hytta og utendørs. Det 
tas vannprøver.  
 
Viktige saker som har vært behandlet er ”Hjertestarter”, utleie, brøyting og strøing av 
Ulvåsveien, vedlikehold av hytta og nettilgang og flytting av kraftledning mellom Elkem 
Thamshavn og Orkdal Tranformatorstasjon. I tillegg har styret i samarbeid med 
Orkanger pensjonistforening holdt hytta åpen i påskedagene. 
 
Dans.  Det har vært holdt danseopplæring, med Veronica Mortensen som instruktør, 
over to semester. Vårsemesteret startet i januar med avslutning i mai. Høstsemesteret 
startet i september med avslutning 2. desember. Tilbudet er utvidet fra 10-ukers kurs til 
semester på 3 – 4 måneder. Dette har utviklet danserne betydelig. Hvert semester har 
blitt avsluttet med en forestilling i Orkdal Kulturhus, hvor deltagerne presterer godt i et 
sammensatt program. Forestillingen i desember ble utsolgt, og mange fikk ikke kjøpt 
billett.     
På vårsemesteret deltok 75 dansere og 97 i høstsemesteret.  
Kursene i Børsa blir holdt ved Børsa barneskole og på Orkanger i et samarbeid med 
MaxGym. Samarbeidet med Veronica Mortensen fungerer meget godt, og det er avtalt å 
videreføre samarbeidet i 2013. 
 
Idrettsmerkeprøvene: 
Det har etter sommerferien vært tilbud på å avlegge idrettsmerkeprøver i friidrett i 
Idrettsparken. 
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Stikomiteen: 
Komiteen fikk en hel ny sammensetning ved årsmøtet. Den tidligere komiteen har gjort 
en kjempeinnsats. Den forrige komiteen lovet å fullføre arbeidet med den ”nye” 
skogstien (naturstien) før de takket av. Arbeidet ble ferdigstilt og åpnet 30. august. 
Dette har blitt en fin liten runde i området ved Ulvåshytta som anbefales for store og 
små.  
 
Den nye komiteen har i sommer først og fremst prøvd å ta vare på det stinettet vi har. 
Det har vært spesielt mye arbeid med opprydding etter stormer som herjet sist vinter. 
Vindfall ble det også i sommer som det er ryddet opp i. At marka brukes har vi et godt 
eksempel på. Boka som ligger på Raudhåmmårn har aldri blitt skiftet ut så tidlig som i år. 
 
Det er enda mye som kan gjøres i marka, så komiteen blir aldri arbeidsløs, blant annet 
stien fra Rømmesmyra til Raudåsen. Det er kommet ønske om en gapahuk på 
Raudhåmmårn, men det må eventuelt avklares finansiering før et slikt prosjekt 
gjennomføres.  
 
Orkanger-idrett: 
Redaksjonskomiteen har i år bestått av Vidar Liøkel, Rudolf Larsen og Marit Mjøen. Det 
ble gitt ut 2 nummer i 2012. Bladet har et flott design og med mye godt stoff, som gir 
god informasjon om aktivitetene i OIFs regi. Takk til redaksjonskomiteen, som utfører en 
viktig jobb på informasjonssida i OIF. 
 
Drift 
OIF hadde 1 378 registrerte medlemmer i 2012, som tilsvarer en økning på  
34 medlemmer fra 2011.  
 
Hjemmesiden har vært godt besøkt, med ca. 80 000 treff i løpet av året.  
 
Materiell 
Oversikt over materiell oppdateres på materiallisten, som vedlegg til regnskapet. 
 
Representasjon 
Kristin Bach Helland og Kari Lilleås, med Øyvind Togstad som vara for Kari Lilleås, ble 
utnevnt som representanter til brukerutvalget ved utbygging av Orklahallen. 
 
Rudolf Larsen har vært styremedlem i Orkdal idrettsråd.  
 
Politiattester 
Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 
idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. 
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Geir Knutzen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å håndtere ordningen.  
 
Frivillighetsregisteret 
Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 64 393 til OIF i 2012. 
 
 
 
Orkanger 07.03.2013. 
 
. 
 
 
.................................... .......................................... ........................................ 
     John Ivar Evjen          Geir Knutzen               Tor Bach 
             Leder    Nestleder                Kasserer 
 
 
 
 
.................................... .......................................... ........................................ 
          Marit Mjøen             Eivind Ross        Anne Kristin Vullum 
         Styremedlem        Materialforvalter   Styremedlem 
 
 
 
            ……………………………. 
        Knut Even Wormdal 
                 Sekretær 


