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Leder:   Asbjørn Knudsen  

Nestleder:  Geir Knutzen 

Kasserer:  Tor Bach  

Sekretær:  Knut Even Wormdal 

Styremedlem:  John Ivar Evjen 
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1.Varamedlem: Hans Kringstad 

2.Varamedlem:            Janne Sommerschild Wiggen 
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Asbjørn Knudsen ba seg fritatt i vervet som leder i styremøtet 26. juni. Styret aksepterte 

dette. Geir Knutzen fungerte som leder ut året. 

 

Styret har holdt 13 styremøter og behandlet 91 saker. Det er avholdt 4 avdelingsmøter, 

som inkluderer julemøte i Ulvåshytta. 

 

Sentrale saker som har vært til behandling: 

 

 

 IKAS – Idrettsparken kunstgress AS. 

 Renovering av klubbhuset. 

 Erstatningskrav fra nabo av Idrettsparken. 

 Organisering av friidrett. 

 Leiekontrakt for kontorlokale i Frivilligsentralen. 

 Medlemsregisteret.  

 Fordeling av sponsormidler. 

 Kommuneplanens arealdel. 

 Drift av kunstgressbanene til etablering av IKAS. 

 Avtale mellom Orkdal Kommune og OIF – Kompensasjon for utstyr i 

basishallen. 

 Ansettelse av daglig leder. 

 Ulykkesforsikring i OIF. 

 Lager Nedre Rømme. 

 Politiattester. 

 Valg av representanter til styret i IKAS. 

  



 
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.  

 

Avdelingene: 

 

Anleggsavdelinga har hatt et styre med lang erfaring innen styrearbeid og innen idretten. 

En formidabel dugnadsinnsats og penger fra gode støttespillere omskapte i 2014 et slitent 

klubbhus til et førsteklasses selskapslokale. Klubbhuset fikk nytt kjøkken med alle 

fasiliteter og en flott festsal. Utleien tok helt av. Det er i løpet av året registrert  

120 utleier, hvorav 40 eksterne. Lokalet er bestilt til konfirmasjoner til 2022. 

Leieinntekter ble langt over budsjett. Det er innført leiepris også for interne leier. Økte 

leieinntekter gjør at avdelinga har forutsetninger til å holde klubbhuset vedlike. 

 

Nye kunstgressbaner ble realisert av gode hjelpere som la ned over 2000 dugnadstimer. 

”Orkla Maskin Arena” og ”Bankløkka” utløste en voldsom aktivitet allerede ved den 

offisielle åpninga 1. juli. Banene har vært nesten kontinuerlig i bruk siden. 

Med ferdigstillelse av kunstgressbanene er det investert ca. 23 millioner i Idrettsparken 

de siste tre år. Orkdal Kommune startet på høsten bygging av nytt kloakkpumpeanlegg i 

Idrettsparken. Pumpeanlegg, som skal forsyne gammel og ny kunstgressbane med 

varmtvann fra Elkem Thamshavn, blir montert i kommunens bygg.      

 

Utover selve banene er det foretatt en forskjønnelse av Idrettsparken, med asfaltert  

gang- og sykkelbane og lys. Det er montert sykkelstativ av høy kvalitet ved Bankløkka. 

Det er beplantet mot boligområdene. Bilparkering er en utfordring. 

I løpet av høsten ble det laget beskrivelse og grove kostnadsoverslag for nye tiltak, som 

lager for friidrett og fotball og nytt garderobebygg som erstatning av dagens 

garderobebygg. 

 

Den daglige drifta av parken ble utført av en solid dugnadsgjeng.  

  

Atletavdelinga leier lokaler i kjelleren til Orkdal MC Klubb på Fannrem. 

Avdelinga har administrativt vært underlagt hovedstyret. Treningstilbudet har vært som 

tidligere år. Det har ikke vært stevnedeltagelser i året.  

Thomas Nordahl Pedersen har vært ansvarlig for tildeling av adgangskort og  

John Ivar Evjen har rettledet nybegynnere. De aktive har fordelt seg til ulike tider, som 

også har vært nødvendig på grunn av lokalets manglende kapasitet. 

 

Fotballavdelinga har hatt en betydelig vekst. 500 spillere og 85 trenere/lagledere var i 

aktivitet i 2014. Utdanning av trenere i aldersbestemt fotball har vært førsteprioritet. Det 

ble vist stort engasjement for å heve kompetansen, både med tanke på ferdigheter og på 

trivsel og mestring. 

 



 
Dommeravdelinga hadde en god vekst, som førte til forenklet avvikling av seriekamper 

og turneringer. Mange jenter og gutter i aldersbestemte klasser har vært dommere. 

 

For første gang på mange år ble det stilt lag i klasse Jenter–19. OIF stilte med lag i alle 

årsklasser for begge kjønn. Damer senior vant seriespillet, og ble kretsmestere i  

4. divisjon Trøndelag. Herrer senior A-lag i 5. divisjon ble nummer 2 og B-laget 

 nummer 4 i 6. divisjon. 

Det ble avviklet turneringer  som Kompiscup futsal (førjulsturnering), Orkdal Energi Cup 

(aldersbestemt), OIF Kløver Cup (futsalturnering for damelag) og Orkdal Sparebank Cup. 

Orkanger Diamonds arrangerte spilledag i Idrettsparken. 

 

Økonomien har vært god, mye på grunn av godt økonomisk resultat for Orkdal 

Sparebank Cup. Cupen, som tidligere het Orkla Cup, satte deltagerrekord. 

 

Det er lagt inn store ressurser i anlegg, styre/administrasjon, utdanning og sportslig for å 

skape et enda sterkere fundament. Det ble jobbet i et langsiktig perspektiv på alle hold. 

Avdelingen har tatt et stort steg mot å bli sertifisert som Kvalitetsklubb gjennom NFF. 

 

Håndballavdelingas styrearbeid har vært preget av godt internt samarbeid og positiv 

innstilling. Styret har holdt to trener-/lagleder-/dommermøter, samt flere møter med 

naboklubber og NHF Region Midt-Norge. 

 

Rekrutteringen av spillere gikk noe ned og frafallet blant gutter er bekymrende. 

 

Det jobbes meget hardt for å sikre økonomien i avdelinga. Konkurransen om å skaffe 

sponsorpenger til drift av aktiviteten er blitt betydelig tøffere. Største utgiftspost ble 

halleien. Aktivitetsavgiften ble økt med bakgrunn i høyere halleie. Halleien ble økt som 

tilpassing til leie av Sondrehallen. 

 

For å sikre avdelingas økonomi må det uføres dugnader utenom det sportslige.  

 

Det har vært stor sportslig aktivitet. Det ble stilt ett lag i kvinner senior 3. divisjon og ett 

lag i kvinner 4. divisjon. I aldersbestemte lag ble det stilt syv jentelag og fem guttelag. I 

noen av årsklassene ble det stilt lag i samarbeid med naboklubber, blant annet med felles 

lag med Orkdal IL. Avdelingen deltok med ett dame- og ett herrelag i veteran-NM, som 

ble arrangert i Bergen.     

 

Gjensidigestiftelsens håndballskole ble arrangert i vinterferien. Avdelingen var i juni 

vertskap for Midt-Norges unge talenter, da de hadde samling på Orkanger i ei hel uke. 

OIF tok to av tre mulige seire i Bringserien for Jenter-16 da serierunden var lagt til 

Orklahallen. Det ble arrangert mini-turneringer i mars og november. Orkdalsbankens 

Julecup ble arrangert med deltagere i alderen 10 år til og med senior. 

 

Orienteringsavdelinga har vært representert med lederen på kretstinget i STOK. I tillegg 

har avdelinga vært representert i møter i O-sonen, Orkla / Gaula-karusellen, arrangør og 



 
terminlistmøte i STOK og flere møter med Byåsen IL ang. Midt Norsk-Mesterskap i 

orientering i 2015. 

 

Det ble arrangert 12 løp i samarbeid med Børsa IL, derav ett nattløp. Tre av 

treningsløpene var gateløp på nærmiljøkartet på Evjen. Det ble arrangert klubb-

mesterskap i Ulvåsen, Orkla /Gaula-karusellen på Oksbåsen og OIF bedriftløp i Ulvåsen. 

 

Det ble holdt treninger for barn, men noe nedgang i antall deltagere i forhold til i 2013.  

I Orkla / Gaula-karusellen oppnådde OIF tredjeplass etter Melhus og Leik. 

Sammenlagtseier til Ola Neraune med tre løypeseire. OIF kom på 5. plass i stafetten i 

karusellen. Oddveig Lien ble Midt-Norsk mester på langdistanse og Rolf Wærnes bronse 

på sprint. Randi Wærnes oppnådde gode plasseringer i Swiss Orientering Week i Sveits. 

 

Avdelinga har god økonomi. 

 

Det er lagt ned arbeid i nytt kart i Knyken og revidering og utvidelse av kartet i 

Idrettsparken med tanke på Midt-Norsk Mesterskap 2015.  

 

Finn-fram-dagen markerte starten på tur-o-sesongen i Ulvåsen med godt oppmøte. 

Det ble satt ut 70 tur-o-poster i Ulvåsmarka, Geitryggenkartet, Knyken og Andølstjønna. 

84 konvolutter og 51 ekstra klippekort ble solgt. Til sammen 135 deltagere. Det ble levert 

inn 71 klippekort for registrering. 

 

Skiavdelinga har på tross av avlyste arrangement god likviditet. Avdelinga har arrangert 

Bråttåbjønnj, men med noe lavere deltagelse enn tidligere. Johan Evjens Minnnerenn ble 

avlyst to ganger pga snømangel. ST-karusellrennet ble også avlyst av samme årsak. Det 

ble arrangert noen få renn i Telenor-karusellen. 

Det ble holdt treninger fra oktober til jul for de yngste i Sondrehallen. I tillegg har noen 

få utøvere deltatt på treninger i regi av Børsa IL og OIL. 

Noen av utøverne har deltatt både i kretsrenn og større renn i løpet av sesongen. Voksne 

utøvere har representert i turrenn, både lokalt og i større regionale renn.  

Tidtakerbu som ble oppført i 2013 ble ferdigstilt i 2014. Ildsjeler, både administrativt og 

håndverksmessig, har gjort dette mulig. I tillegg har det vært avviklet dugnader og arbeid 

i forbindelse med lysløypa. 

 

Svømmeavdelingas styre har fungert godt. Styret har prioritert å skaffe nye trenere, 

anskaffelse av bølgedempende banedelere og stevnepåmeldingssystem. Klubbutvikling er 

et sentralt tema for styret.  

Foreldregruppa har gjort en kjempeinnsats ved planlegging og gjennomføring av 

reisestevner.  

Det har vært stor pågang av nye svømmere, som har ført til ventelister. Nye svømmere 

har fått plass etter hvert som det har blitt plass i gruppene. Treningsmoralen er stor.  

12 svømmere har deltatt i LÅMØ (Landsdel Årsklassemønstring) som er en stor økning i 

forhold til tidligere. Det har vært jevnlig med stevner gjennom hele sesongen. OIF blir 



 
lagt merke til, både for stor deltagelse og gode resultat. Kristine Berg slettet  Brit 

Wormdals 25 år gamle klubbrekord på 50 m fri for damer.  

 

Noen trenere har sluttet, men nye trenere kom til. Tilbudet til utøverne ble utvidet etter 

god innsats fra trenerne. Trenerutdanning har vært og er satsningsområde. 

Avdelinga har fått tildelt to kurspakker med om lag 20 deltagere på hvert kurs. Det er 

sendt ny søknad for 2015. 

 

Tilbudet om babysvømming har vært godt besøkt, noe som lover godt for rekrutteringa. 

Også søsken har fått anledning til å delta. 

 

Det har vært arrangert ernæringskveld, treningsdag med basistrening og svømmekveld 

med temaet ”hvilke muligheter har vi på Orkanger” med idedugnad. Resultatene blir tatt 

med i klubbutviklinga. 

Det har vært holdt treningsleir i Danmark og treningshelg i Hommelvik. Avdelinga har 

også i år arrangert konkurransen Orkangersvøm.  

 

Avdelinga har en sunn økonomi, med fokus på kostnader og inntektsbringende tiltak. 

 

Turnavdelinga hadde ved utgangen av året 376 aktive utøvere. Det har blitt en stor 

økning i antall turnere etter at basishallen ble tatt i bruk. Det ble behov for flere trenere. 

Mange turnere ønsket å bli trenere og har meldt seg som ulønnede hospitanter. Flere 

foreldre har stilt opp som hjelpetrenere.  

 

Caroline Rømme Framvik er kretsdommer, noe som kommer godt med ved egne 

konkurranser. Hun representerer OIF også ved andre konkurranser. 

 

Syv trenere har deltatt på kurs i Tumbling, og Trine Eriksen Ekli tok trener 1-eksamen. 

Ved barnekretsturnstevnet på Uthaug deltok 59 deltagere og syv trenere.  

 

Avdelingena sto som arrangør av Ungdomsstevnet 2014, hvor nærmere 300 turnere 

mellom 13 og 18 år deltok i Orklahallen. 

 

OIF har vært representert  i konkurranser på Lillehammer, Trondheim, Røros og 

Orkanger.  

 

Junior-mix oppnådde andreplass både i trampett og tumbling i kretsmesterskapet. 

 

Juleavslutningen ble arrangert i Orklahallen 7. desember med ny besøksrekord. 

 

Ulvåshytta har vært leid ut til betalende leietakere 32 ganger og 23 ganger til avdelinger 

i OIF. OIF-ski har leid hytta hver tirsdag i skisesongen.  

 

Det har gjennom året vært utført vedlikehold både på hytta og utenomhus. Hytta er beiset 

og malt rundt vindu og dører. Investeringene er gjort med midler gitt som kompensasjon 



 
for lagring av stolper på parkeringsplassen, i forbindelse med flytting av kraftlinjen i 

Ulvåsmarka. 

 

Orkanger pensjonistforening holdt hytta åpen påskedagene. 

 

Dans.  Det har vært holdt danseopplæring, med Veronica Mortensen som instruktør, over 

to semestre. Vårsemesteret startet i januar med avslutning i mai. Høstsemesteret startet i 

september, med avslutning 4. desember. Ved hvert semester deltok i overkant av  

40 deltagere. For vår og høstsemesteret ble det inngått leieavtale med MaxGym.  

For høstsemesteret ble det imidlertid kollisjon med annet leieforhold på torsdager. Det 

ble derfor sett etter alternativt leieforhold. Det ble tatt kontakt med OTI-sentret som stilte 

lokale på 220 m2 til vår rådighet. Noe av danseopplæringen ble umiddelbart flyttet dit. 

 

Lokalet ble renovert på dugnad. Lokalet, som inneholder dansesal, garderober og toalett, 

passer utmerket til vår aktivitet. I tillegg er det godt synlig med OIFs logo.   

 

Hvert semester har blitt avsluttet med en forestilling i Orkdal Kulturhus, hvor deltagerne 

presterer godt i et sammensatt program. Forestillingen 4. desember ble den arrangert av 

OIF, men også med deltagere fra kulturskolen i Skaun.   

Både forestillingene i mai og desember samlet ca 400 hundre publikummere. 

Samarbeidet med Veronica Mortensen fungerer meget godt, og det er avtalt å videreføre 

samarbeidet i 2015. 

 

Idrettsmerkeprøvene: 

Det har etter sommerferien vært tilbud på å avlegge idrettsmerkeprøver i friidrett i 

Idrettsparken. 

 

Stikomiteen: 

Komiteen har bestått av Bjørn Krokdal, Gøran Larsson, Helge Wåtland, Per Morten 

Krokdal, Rune Mo og Tor Svee. 

Komiteen har i hovedsak gjort forefallende arbeid som reparasjoner av bruer. Det er lagt 

noen nye klopper der det er behov for det. Det er forberedt merking av Buvikløypa. Det 

er søkt Orkdal Kommune om midler til dette.  

Det ble rekordutfart i Ulvåsmarka i 2014. Hele 5936 personer har skrevet navnet sitt i 

bøkene på Raudhåmmårn. 

 

Orkanger-idrett: 

Redaksjonskomiteen har i år bestått av Vidar Liøkel og Marit Mjøen. Det ble gitt ut to 

nummer i 2014. 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. Distribusjon til samtlige husstander på Orkanger 

og i Råbygda ble foretatt av et frivillig rodekorps. 

 



 
Daglig leder 

Knut Even Wormdal ble ansatt som daglig leder i 30% stilling med tiltredelse 

01.01.2015. 

 

Drift 

OIF hadde 1 579 registrerte medlemmer i 2014, som er en økning på 79 medlemmer fra 

2013. 

 

Hjemmesiden har vært godt besøkt, med ca. 146 000 treff i løpet av året.  

OIF har flere facebookgrupper, både åpne og lukkede. Internt og eksternt fungerer disse 

svært godt. Facebook hovedside har 243 følgere som når over 1 000 facebookbrukere. 

 

Materiell 

Oversikt over materiell oppdateres på materiallisten, som vedlegg til regnskapet. 

 

Åpning av kunstgressbanene 

Offisiell åpning av kunstgressbanene ”Orkla Maskin Arena” og ”Bankløkka” ble foretatt 

av varaordfører Oddbjørn Bang ved et arrangement 1. juli. Dette ble en del  av 

markeringen av Orkanger som by. Åpningen ble foretatt på ”Rudolf Larsens Plass. Det 

var stort oppmøte av publikum og Adresseavisen, NRK Midt-Nytt og Sør-Trøndelag 

hadde dekning fra arrangementet. 

 

Idrettsparken Kunstgress AS - IKAS 

Det ble undertegnet stiftelsesdokument for etablering av aksjeselskapet IKAS  

30. desember, med 40% eierandel hver til OIF og Orkla FK og 20% eierandel til  

Orkdal Kommune. 

 

Representasjon 

Kari Fossvoll og Tor Bach har vært representanter i interimsstyret for 

Idrettsparken Kunstgress AS (IKAS). 

 

Kari Fossvoll og Knut Even Wormdal, med personlige varamedlemmer Øyvind Bakken 

og John Ivar Evjen, ble valgt inn i styret for IKAS 29. desember. 

 

Øyvind Togstad var leder i Orkdal idrettsråd for 2. år.  

 

Anne Kathrine Angvik og Tor Arne Opphaug har representert OIF i referansegrupper for 

utvikling av Idrettsparken. 

 

Øyvind Togstad representerte Orkdal Idrettsråd i referansegruppe for drift av 

Idrettsparken.  

 

Utmerkelser 

Stig Mjønes, Per Inge Slåen, Rudolf Gjengstø og Anne Kathrine Angvik ble tildelt OIFs 

diplom for sin innsats som tillitsvalgte i OIF. 



 
 

Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2014. 

 

Gavemidler  

Det rettes en takk for gavemidler i forbindelse med Stein Dørdals bortgang.  

 

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. 

Geir Knutzen har vært oppnevnt som ansvarlig person for å håndtere ordningen.  

 

Frivillighetsregisteret 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 96 485 til OIF i 2014. 

 

 

 

Orkanger 13.03.2015. 

 

. 

 

 

.................................... .......................................... ........................................ 

     Geir Knutzen                 Tor Bach        John Ivar Evjen 

  Fungerende leder                                  Kasserer           Styremedlem 

           Sign.         Sign.         Sign. 

 

 

 

....................................             …………………............         …............................... 

        Unn Knudsen           Hans Kringstad                 Knut Even Wormdal 

        Styremedlem              Styremedlem                          Sekretær   

    Sign.                 

 

 

    


