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PASSER PARKEN: 
Per Gunnar Berg og Knut Arve Steen 
drifter Idrettsparken sammen med Stein 
Erik Berg og Thomas Solbu.

Vi har et meget stort og bredt aktivitetsnivå i OIF. Den største utfordringen er å 
opprettholde aktiviteten, samt skaffe og skolere ledere, trenere og tillitsvalgte på 
mange alderstrinn. I tillegg skal vi ta vare på de anleggene vi har i parken og i 
marka.
Noen avdelinger opplever vekst, mens andre ser en nedgang i antall aktive. Det er 
naturlig at f. eks. skiavdelinga sliter med rekruttering, slik de to siste vintrene har 
vært. Vårt overordnede mål er å drive breddeidrett, med rom for allsidighet, for 
å engasjere flest mulig lengst mulig. For å oppnå det, må lek, aktivitet og trening 
være lystbetont.
Det er betenkelig når man hører om unge ned i 12-13-årsalderen som faktisk må 
behandles på sjukehus for at de er overtrent. Vi ser også at unge utøvere får be-
lastningsskader. Alt med måte–prinsippet gjelder også i idrett og aktivitet. Foreldre 
må derfor også bidra til å sette grenser.
Det er også viktig å opprettholde en grad av uorganisert aktivitet, enten det er 
kompistrening på løkka, eller på andre områder. I OIF har vi anlegg som bidrar til 
at denne delen av fysisk aktivitet kan opprettholdes og dyrkes.
Da ønsker jeg alle på vegne av OIF en god sommer, slik at batteriene kan lades til 
høstens mange aktiviteter.

Geir S. Knutzen
Leder i Orkanger Idrettsforening

Hovedstyret
Leder: Geir Knutzen
Mobil: 952 67 975
Nestleder: John Ivar Evjen 
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Styremedlem: Rannveig Meland
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Svømming: Øyvind Sten
Tlf: 930 59 584
svomming@orkanger-if.no
Turn: Jenny Smolan
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turn@orkanger-if.no
Klubbhuset: Tor Arne Opphaug
Tlf: 908 52 858
anlegg@orkanger-if.no
Ulvåshytta: Anne Løkstad
Tlf: 402 41 662
ledere@orkanger-if.no

Kontingent:
Voksne: kr 200,-
Barn: kr 100,-
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Marit Mjøen og Vidar Liøkel
styret@orkanger-if.no
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Stor takk til våre annonsører 
og støttespillere

www.orkanger-if.no 

Bli OIF-er!
Den enkleste måten å bli OIF-medlem på, er å registrere deg på foreningas 
hjemmeside www.orkanger-if.no 

På hovedsidens høyreside, øverst, er klikkemuligheten «Bli medlem» der du får 
muligheten til å registrere deg. Det er viktig at du gir alle opplysninger vi ber om. 
For aktive utøvere, haker dere også ut hvilke avdelinger dere ønsker å være  
med på.

Medlemskontingenten i OIF er 100 kroner for barn og 200 kroner for voksne.  
I tillegg kommer treningsavgift for de fleste aktivitetene. Denne varierer for de 
ulike avdelingene. Informasjon om dette fås ved å kontakte OIF.

Innbetaling skjer etter tilsendt giro enten på epost dersom du har registrert deg 
for det, eller via vanlig brev.

Ønsker du å bli med som trener, lagleder eller tillitsvalgt, meld deg inn som 
medlem og ta kontakt med styret@orkanger-if.no !

Velkommen som OIFer!

Lederen har ordet Anlegg

En gang i tida hadde Orkdal kommune 
banemester ansatt i Idrettsparken. Nå 
gjør OIF Anlegg jobben på dugnad.
Per Gunnar ”Puskas” Berg (63) og Knut 
Arve ”Knute” Steen (67) inngår i den 
harde kjerne i OIF-garasjen på Nedre 
Rømme.
Her løser de klodens utfordringer inni-
mellom klipping av naturgraset, bør-
sting av kunstgraset og alt annet stell i 
et idrettsanlegg få har maken til. Begge 
har en fortid på OIFs A-lag i  
fotball. Stein Erik Berg og Thomas Solbu 
er også faste banemestre.
Arbeidsdagen er slik, forklarer pensjo-
nist Steen: Oppmøte i 9-tida. Kaffe med 
debatt.  
Arbeid fram til lunsj (tørrmat).  
Og så ei ettermiddagsøkt. 

I år har OIF Anlegg kjøpt inn nye børster 
til kunstgrasbanene. Arbeidsoppga-
vene i Idrettsparken endret karakter 
etter at Orkla Maskin Arena og Bank-
løkka erstattet den  
ødelagte ballsletta i fjor. Det ble mer ar-
beid og større driftskostnader, for sletta 
kunne stort sett ligge urørt.  
Nå håndterer de nye banemestrene 
både naturlig og kunstig gras. Kunst-
grasbanene børstes en gang i uka. 
Graset på hovedbanen ble slått for før-
ste gang tidlig i mai.  Andreslåtten gikk 
21. mai – dagen før A-laget spilte sin 
første kamp for sesongen på hovedba-
nen (seier 6-0). I tillegg må store area-
ler utenom banene holdes i orden.

Knut Arve Steen er stolt av  
anlegget:

Berg & Steen i ParkenHøyt aktivitetsnivå
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Foreslår lagerbygg
Dobbeltgarasje til friidretten ved  
søndre sving (25-30 kvm).
Lagerbygg for fotball ved slitebanen 
(100 kvm).

Det foreslår OIF Anlegg for å løse 
mangelen på lagerplass i  
Idrettsparken. Kostnader er svært 
grovt anslått til 450 000 kr. Forslaget 
ble lagt fram i oktober etter bestilling 
fra hovedstyret.

OIF Anlegg anbefaler færre men 
bedre bygg i Idrettsparken, både av 
praktiske hensyn og for at anlegget 
skal se bra ut. Et lagerbygg på 100 
kvm med saltak og innlagt strøm kan 
erstatte provisoriske løsninger som 
brakka ved Klubbhuset.

Foreslåtte plasseringer: 
*  Dobbeltgarasje for friidretts- 
 avdelinga ved søndre sving på  
 hovedbanen – mot slitebanen. 
 Et alternativ ved Klubbhuset låser  
 videre utvikling i området. 
*  Lagerbygg for fotballavdelinga er  
 det plass til mellom slitebanen og  
 gangveien i Idrettsparken.

Hovedstyret avgjør om, når og 
hvordan lagerplass skal utvides i 
Idrettsparken. Salg av lager på Nedre 
Rømme til Røde Kors vil frigjøre ka-
pital.
OIF Anlegg har fått i oppdrag av  
årsmøtet å fortsette arbeidet med 
planer om nytt dusj- og garderobe-
bygg på Nedre Rømme. Her er det 
aktuelt å samarbeide med Orkdal 
Røde Kors og Orkdal Janitsjar. 
Resultatet kan bli et flerbrukshus med 
OIFs dusj- og garderobebygg som en 
del av anlegget.

Vi har også et politisk  
kvarter. Her drøftes både lokale, 
nasjonale og  
utenrikspolitiske spørsmål. Det kan 
gå heftig for seg. Viktige tema i vår 
har vært Havneveien og plassering 
av Thams-kirka,  
forteller Per Gunnar Berg.

Fredager er det vafler, og det har 
mange oppdaget. Det må du ikke 
skrive, for da kommer det enda 
flere, sier gutta med den harde 
navnekombinasjonen Berg & Steen.

Det må være noe av det beste i 
Norge, og det ligger midt i sentrum. 
Folk som kommer hit er imponert. 
Det er også artig å se at skolene er 
flinke til å bruke friidrettsbanen på 
dagtid.
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Anlegg

OIF har omskapt et slitent Klubbhus til 
et av de mest attraktive møte- og 
selskapslokalene i Orkdal.  
Fødselsdager og konfirmasjoner går 
unna på løpende bånd.  

1 500 dugnadstimer gjorde forskjellen.
I løpet av et drøyt år er Klubbhuset i 
Idrettsparken fullstendig forvandlet. Det 
har også folk utenfor OIF oppdaget.  

Her er fakta om utleie:
Budsjett leieinntekter 2014:  6 000 kr. 
Resultat utleie 2014:             45 300 kr. 
Bestilt i 2015 per mai:           70 000 kr. 
Anslag for hele 2015:           100 000 kr. 

50 PÅ DUGNAD 
Omlag 50 personer anført av  
Klubbhus-ansvarlig Tor Arne Opphaug 
i OIF Anlegg har vært med på de 1 500 
timene med gratisarbeid –nesten ett 
årsverk. Oppgraderinga av lokalene 
viser OIF som dugnadsbasert klubb i et 
nøtteskall. 

Klubbhuset er et godt eksempel på 
verdiskaping gjennom dugnadsinnsats. 
Blant alle som har deltatt må følgende 
nevnes spesielt: Den trofaste garasje-
gjengen under ledelse av Knute Steen 
i tillegg til Ove Aanonsen, Atle Østhus, 
Roger Sivertsen (KR-bygg), Ole Johan 

Hansen, Martin Solligård og Thomas 
Opphaug.  De har dannet ryggraden 
når blant annet følgende er gjort:

2014
Helt nytt kjøkken – 
hvitevarer, golv, vegger og tak.
Storsalen: Golv, vegger og tak.  
Nytt tak i den lille salen.
Oppgradering av el-anlegget  
og led-belysning. 
Styringssystem for varme.  
Ny verandadør og gangdør.

2015
Korridorer: Gulv, tak og vegger.
Kontor oppusset, utvidet og gjort om til 
møterom med stor skjerm.
WC pusset opp, to ytterdører og syv 
innerdører skiftet.
Ytterligere oppgradering av el-anlegg 
og mer led-belysning både inne og ute.
Elektronisk adgangskontroll (nøkkelfritt 
system).
Terrassen utvidet.

OIF fikk ca 120 000 kr i pengegaver fra 
en rekke foreninger og foretak. Andre 
gaver; Trønderkjøkken, Bårdshaug 
Herregård og Møbelringen Rostad har 
bidratt til at det ser fint ut inne
Nå gjenstår først og fremst å male 
huset utvendig. Nytt sikringsskap og 
enda mer led-belysning ute kommer 
også.

HUMORKVELD 
I høst utvider Klubbhuset repertoaret 
som arena. 23. oktober arrangerer 
Knut Ole Laksøyen og Ronny Kjøsen 
humorkveld i Idrettsparken. Duoen et-
terlyste grendehus de kunne bruke, og 
Tor Arne Opphaug foreslo OIFs Klubb-
hus. Det er grendehus godt som noe. 
Laksøyen og Kjøsen slo til. Dermed blir 
det lokalprodusert humor som opptakt 
til julebordsesongen i år.

LEKKERT: Slik ser Klubbhuset ut 
pyntet til fest.  OIFs Klubbhus  
rykket opp et par divisjoner som 
selskapslokale etter oppussinga, 
og det har folk lagt merke til.

STØRRE TERRASSE: Også arealet rundt 
Klubbhuset har blitt større og bedre.

Forvandlet etter 
1 500 timer dugnad
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Anlegg

NYTT MØTEROM: Kontor og lager er 
bygd om til moderne møterom med 
storskjerm på veggen.

Vi leverer førsteklasses produkter      
 

 
 

 
 

 
                                             E-post: gjoelm

as@
online.no

Stein og blokk
P R O D U K T E R

Grønøra Vest • 7300 Orkanger • Tlf. 72 48 03 93

Hageheller
Hageheller i fargene grå og rød.
Velegnet til bruk foran 
inngangspartier, terrasser, 
gangstier og utvendige oppholdsarealer.
Mål: 30x30x5 cm. 

Gjølme 
Belegningsstein
Leveres i fargene grå, 
koks, rødmix og brunmix.
Mål: 17,2x11,5x6 cm. 

Gjølme Forstøtningsstein
Bredde 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde 
34 cm og har en vekt på 23 kg pr. 
stein som gjør muren lett å stable 
for hånd. Forbruk: 23 stein pr m2 mur.

Forskalingsblokk
Ideell til husmurer og støttemurer,
driftsbygninger, naust, uthus 
etc. Egner seg utmerket til 
selvbyggere som ønsker å høyne 
egeninnsatsen på murerarbeidet. 
Leveres med hjørneblokk.

Pilarstein av betong
Pilarstein av betong 20x20x20 cm, 
med utsparing for armering og betong. 
Steinen har slisser i siden for montering 
av plank, for ”tetting” mellom pilarer.

eealalalerere

rr,,

ÅPNINGSTIDER
Mandag - fredag 07.00-16.00

OBS! Vi har � yttet til Grønøra Vest

Forhandlere av ASAK produkter

alalerererr.alaleerer

stett in

ukter

Vi leverer førsteklasses produkter. 
 E-post: gjoelm

as@
online

S t e i n  o g  b l o k k
P R O D U K T E R
Hageheller
Hageheller i grå. Velegnet til bruk foran 
inngangspartier, terrasser, gangstier og 
utvendige oppholdsarealer. Mål: 30x30x5 cm.

Gjølme belegningsstein
Levers i fargene grå og koks.
Mål: 17,2x11,5x6 cm.

Gjølme forstøtningsstein
Bredde 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde 34 cm og har en 
vekt på 23 kg pr stein som gjør muren lett å stable 
for hånd. Forbruk: 23 stein pr m2 mur.

Forskalingsblokk
Ideell til husmurer og støttemurer, driftsbygninger, 
naust, uthus etc. Egner seg utmerket til selvbyggere 
som ønsker å høyne egeninnsatsen på murerarbeidet. 
Leveres med hjørneblokk.

Pilarstein av betong
Pilarstein av betong 20x20x20 cm, med utsparing for 
armering og betong. Steinen har slisser i siden for 
montering av plank, for “tetting” mellom pilarer.

RUNDVASK:  
Denne bøtteballetten gjorde det 
rent og sørget for finishen etter  
oppussinga. 



Jørgen Eggen Rostad
Avd. Leder/ Eiendomsmegler
Telefon: 928 06 483
Jorgen.Eggen.Rostad@em1mn.no

For mer informasjon se vår hjemmeside www.joplassentomter.no eller kontakt Jørgen Eggen Rostad

Joplassen-Orkanger

46 flotte tomter til salgs!

46 tomter med flott utsikt

Upåklagelig utsikt

Tomteillustrasjon

Beste og sunneste lekeplassen

Joplassen finner du med en pen og tilbaketrukket beliggenhet i Orkanger. Plasseringen og den 
skrånende tomten gir upåklagelig utsikt fra alle tomtene, til byen, sjøen og fjellene i området rundt. 
Med skogen og utmarka i umiddelbar nærhet får man den friske luften og atmosfæren bare skogen 

kan gi. Her ligger forholdene tilrette for idyll og sjelefred. 

Areal fra ca 740 til 1074 kvm. Priser fra 700.000,-

Utbygger:

POPULÆRE TOMTER - ALLEREDE 11 SOLGTE!

Kraftlinjen på bildene blir flyttet vekk fra området og rydding av skog pågår.   –  Besøk gjerne Joplassen nå og opplev den friske atmosfæren.

POPULÆRE TOMTER – ALLEREDE 24 SOLGTE
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Orkdalsveien 28, 7300 Orkanger
Tlf 72 46 60 70 • Fax 72 46 60 49

N•A•R•F
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Medlem

        Støtt våre annonsører 
– de støtter oss!

514.900,-

Tiltaksveien, Bårdshaug Vest, Orkanger
Tlf 72 48 40 00 - Fax 72 48 40 01
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Mye skal klaffe for å oppnå resultatet 
som danseforestillingen MOVE ble. 
Først og fremst må det utøvere til. Ca. 
60 dyktige barn og unge fra OIF og  
Veronicas Dans har øvd siden januar, til 
forestillingen ble fremført i Orkdal  
Kulturhus søndag 24. mai.

Det må være et godt egnet  
danselokale. Her er det god grunn til 
å rette en takk til Roy Egil Johansen og 
OTI sentret som ga OIF og Veronicas 
Dans muligheten til å innrede et 
dansestudio på over 200 m2 ved siste 
årsskiftet.  
Dette har gitt OIF og Veronicas Dans 
det beste utgangspunktet for å gi barn 
og unge et godt tilbud innen aktiviteten 
dans.

På veien til 
forestillingen MOVE
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DansDans

Ved å lede barn og unge mot et mål 
som forestillingen MOVE, kreves det 
profesjonell ledelse. Samarbeidet med 
Veronica Mortensen i Veronicas Dans 
kunne ikke vært bedre. 
Profesjonell instruksjon hvor barn og 
unge ledes på en imponerende måte. 
Samarbeid gir gode resultater.  
Veronica lager en forestilling som er 
sammensatt av OIFs deltagere og 
elever fra kultur-skolen i Skaun.  
Bare det er en øvelse å ta av seg hat-
ten for. Å sette opp en forestilling som 
MOVE krever tekniske gode løsninger. 
Her stiller familien Mortensen/Johnsen 
med fullt mannskap.  
Flott musikk tilpasset forestillingen og 
sceniske løsninger som gjør  
forestillingen komplett.
Som ansvarlig for dans møter jeg 
mange foresatte, både ved øving og 
ikke minst ved forestillingene.  
Tilbakemeldingene etter forestillingene 
er rørende og gjør at en er stolt over 
å få ta del i den flotte aktiviteten som 
dans er. Ny forestilling settes opp i  
desember. Det anbefales å la barn og 
unge ta del i dette. En opplevelse både 
for den enkelte deltager og foresatte.

Knut Even Wormdal

Bildene er hentet fra 
danseforestillinga MOVE  

23. mai i Orkdal Kulturhus. 
og fra Treningslokalet til  

Orkanger IF og Veronicas Dans  
i OTI-Sentret på Orkanger.

    



buss / last / henger

Team Verksted Trøndelag er et frittstående, autorisert verksted for buss, last og henger. 
Vi har verksteder på Sorgenfri i Trondheim og på Orkanger. I Trondheim har vi i tillegg skade- 
og lakkverksted for tunge kjøretøy. Vi tar de fl este merker og jobber- hos oss får du alt på ett 
sted. Team Verksted Trøndelag har rask service og utvidede åpningstider, slik at du kan holde 
kjøretøyet mest mulig på veien. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, samtidig kan du være 
trygg på at vi leverer kvalitet.

Arendal | Bergen | Jaren | Kristiansand | Kvinesdal 

Orkanger | Oslo | Skjåk | Skodje | Trondheim | Ålesund

Vi vet hva kjøretøyet betyr for deg!

   «Det er det samme for oss     
 hvilket merke bilen har, 
                bare den er diger»

Team Verksted har 11 verksteder i Norge. 
Les mer på www.teamverksted.no

TEAM0006_Annonse_fastnokkel_A5.indd   1 12.09.13   16:51
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Ta kontakt for en
uforpliktende
boligprat.

www.aktiv.no

Anders S. Rygg - 917 58 829
Vegar T. Sommerschild - 472 47 947
Kom gjerne innom vårt kontor i Orkdalsbanken

STOLT STØTTESPILLER OG 
HOVEDSPONSOR TIL ORKANGER IF!
Kultur er det som knytter oss sammen. I jubel og entusiasme over store og små prestasjoner, på idrettsbanen eller i 
konsertsalen. Opplevelsene rører ved våre innerste strenger. 

Vi gleder oss over alt som blir til. Det bygges relasjoner og 
skapes samhold. Interesser dyrkes. Samarbeid gir resultater. 
Vi kaller det dugnad. 

ORKDAL
SPAREBANK

...Orkdalsban
ken!

- banken du snakker med

Orkdal Sparebank • Telefon: 72 46 63 00 • E-post: post@orkdalsbanken.no • www.orkdalsbanken.no
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Håndball Håndball

Kinosalen var mer enn fullsatt da spil-
lere, foresatte, trenere, lagledere, dom-
mere, samarbeidspartnere og andre 
håndballinteresserte var samlet til den 
årlige felles sesongavslutningen for 
Orkanger IF Håndball tirsdag 24.mars 
2015.

DIPLOMER-POKALER
Samtlige aldersbestemte- og seniorlag 
ble presentert på scenen. 50 minispil-
lere fikk utdelt fortjente innsatsdiplom, 
det samme fikk alle J9-, J10- , G9-,og 
G10-spillere. 
For lagene J12, G12, J13, J14, G14 og J16 
ble det utdelt innsatspokaler til verdige 
vinnere;
J12; Ilse Gartenbach
G12; Marcus Solstad
J13-2: Marte Syrstadeng
J13-1: Nora Lund
J14: Lisa Landrø Sletten
G14: Vegard Røen
J16: Rikke Svinsås Buan
For seniorlagene vil det på et senere 
tidspunkt bli arrangert et eget arran-
gement der det vil bli kåring av «Årets 
spiller».

SERIEMESTERE HEDRET
Norges Håndballforbund Region Midt-
Norge var representert ved styremed-
lem Ingrid Kristiansen på avslutningen. 
Kristiansen delte ut velfortjente medal-
jer til seriemestrene i damer 3.divisjon.
I 2012 ble det opprettet et målvaktssti-
pend til minne om mangeårig spiller og 
trener i OIF, Geir Atle Sognli. Stipendet 
er på kr.5.000 pr.år, og ble i år tildelt 
målvaktstalentet Vegard Røen.
Tidligere mottakere har vært Vanessa 
Jarovic (2012/13) og Marcus Mo 
(2013/14).

UNDERHOLDNING
De fremmøtte fikk underveis servert flott 
«kortreist kultur». Dette gjennom sang 
og musikk av;
Bandet Blue Fame med spillere fra G10 
og J12
Minispillerne Emilie, Annie, Veronica, 
Kine, Kristine, Eva og Ella Marit 
Hanna og Helene fra J12 
Hedda Sofie Sterten og Trond Schjerve, 
med kor fra J16
OIF Håndball driver godt for tiden med 

De aldersbestemte håndball-lagene i 
OIF deltok i Baldus Cup på Lillehammer 
helgen 24.04 – 26.04.2015. Turneringen 
markerte slutten på en lang og begi-
venhetsrik sesong for OIF Håndball.
Rundt 200 personer med stort og smått 
tok turen til Lillehammer denne helgen 
og satte sitt preg på arrangementet på 
en meget god måte.

OIF markerte seg med meget gode 
prestasjoner og svært gode resultat for 
samtlige lag. Ingen av OIF-lagene gikk 
helt til topps, noen små marginer som 
vippet feil vei ble utslagsgivende på re-
sultatene i sluttspillet.

Her følger en kort oppsummering;

Jenter 9, 10 og 11 år. Gutter 9 og 10 år.
OIF stilte med 5 lag i de ovennevnte 
årsklasser. Lagene spilte enkel serie 
uten viderespill.
Sportslig gikk det meget bra med la-
gene med stort sett kun seire.
Spillerne har vist stor framgang i løpet 
sesongen, turneringa viser at det finnes 
veldig mange håndballtalenter i OIF.
Det var fornøyde OIF-jenter og gutter 
som mottok premiering for deltakelse i 
Baldus Cup 2015.

Baldus Cup 2015 Sesongavslutning 2014/2015
Jenter 12, 13, 14 og 16 år. Gutter 12 og 
14 år.
Disse lagene spilte innledende kamper 
på fredag og lørdag, og sluttspill på 
søndag.
Innsatsen fra spillerne var helt fan-
tastisk. Samtlige lag nådde minimum 
kvartfinale i sine årsklasser.
Jenter 12 og 13 år, og Gutter 12 år ble 
utslått i sine kvartfinaler med knappest 
mulig margin. 
Spillerne leverte meget gode presta-
sjoner i løpet av helgen, og med litt hell 
kunne det blitt semifinale på disse.
Jenter 16 år gikk ubeseiret gjennom 
innledningskampene, og tok en meget 
overbevisende seier mot Meldal HK i 
kvartfinalen. Men i en tett og småstygg 
semifinalekamp mot arrangørlaget Lil-
lehammer, tapte OIF på sudden death 
etter uavgjort ved ordinær tid. Hjemme-
laget fikk starte med ballen, og deretter 
fikk de et 7m-kast som de scoret på 
etter ca.1 minutt i angrep i forlengingen. 

Både Jenter 14 år og Gutter 14 år gikk 
hele veien til finale i sine årsklasser. 
Guttene tapte med 1 mål mot Ranheim 
etter å ha spilt en god kamp. Jentela-
get, som for øvrig er et samarbeidslag 
med Orkdal, tapte etter sudden death, 
også de mot arrangørlaget Lilleham-
mer. Små marginer mot på slutten av 
begge finalekampene ble avgjørende 
for kampresultatene.

Alt i alt en meget godt gjennomført 
turnering av samtlige OIF-lag. Både 
sportslig og sosialt ble helgen en stor 
suksess for OIF Håndball. Dette viser at 
håndballen fortsatt står meget sterkt i 
OIF!

Styret i OIF Håndball vil rette en stor 
takk til spillere, trenere, lagledere og 
foreldre for utmerket innsats sesongen 
2014-2015. Nå blir det litt fri fra hånd-
ballen, så er vi klare til å ta fatt på en ny 
sesong igjen ganske snart!

mange aktive lag og spillere, og god 
rekruttering. Avdelingen har mange 
frivillige som stiller opp både når det 
gjelder treninger, kamper og andre ar-
rangement. I tillegg jobbes det utrettelig 
med å skaffe inntekter.

SAMARBEIDSPARTNERE
OIF Håndball har også knyttet til seg 
mange gode samarbeidspartnere som 
stiller opp som både sponsorer og med 
andre tjenester.
Uten støtten fra både samarbeids-
partnerne og frivilligheten internt i OIF, 
hadde det ikke vært mulig å drive 
håndballaktiviteten på dagens nivå!
Selv om dette arrangementet markerte 
den «formelle» avslutningen på seson-
gen, så fortsetter håndballsesongen litt 
til for lagene med spillere fra 10 år og 
eldre. OIF Håndball reiser nemlig med 
hele 12 lag til Baldus Cup på Lilleham-
mer 24.-26. april. 
Hjertestarter
Sammen med noen av klubbens sam-
arbeidspartnere, har OIF Håndball gått 
til innkjøp av hjertestarter. Denne er nå 
donert til Orklahallen, der den skal bli 
plassert på et godt synlig og lett tilgjen-
gelig sted for bruk i nødstilfelle!

UNDERHOLDT:
Mange av spillerne underholdt fra sce-
nen under årets håndballlavslutning. 
Her er det minispillerne Emilie, Annie, 
Veronica, Kine, Kristine, Eva og Ella 
Marit som framfører et musikkinnslag.

STIPEND:
I 2012 ble det opprettet et målvaktsti-
pend til minne om mangeårig spiller og 
trener i OIF, Geir Atle Sognli. Stipendet 
er på kr. 5.000 pr. år, og ble i år tildelt 
målvakttalentet Vegard Røen. Leder i 
OIF håndball, Øyvind Togstad står for 
årets utdeling.

MEDALJER:
Norges Håndballforbund Region 
Midt-Norge var representert ved sty-
remedlem Ingrid Kristiansen på se-
songavslutningen i Orkdal Kulturhus. 
Kristiansen delte ut velfortjente medal-
jer til seriemestrene i damer 3.divisjon.

OPPRYKK: 3.divisjonslaget som rykket opp til 2.divisjon.

Stor takk
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* Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. 
  Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan vise annet utstyr og
  felger enn omtalt i tilbudet.

Kom innom å opplev Volvo sin komfort, plassløsning og fleksibilitet som løser de fleste
av hverdagens – og feriens –utfordringer. Stort bagasjerom, romslig kupè, Volvo-sikkerhet
og de berømte Volvosetene som gjør turen til en drøm blir aldri feil.

Velkommen innom for prøvekjøring!

FINN DIN NYE VOLVO
HOS NARDO BIL ORKANGER

VOLVO S80 fra kr 404.900,-

VOLVO XC70 fra kr 507.900,-

VOLVO XC60 fra kr 483.900,-

VOLVO V60 fra kr 362.900,-

VOLVO S60 fra kr 347.900,-

VOLVO V40 fra kr 283.900,-

VOLVO V40CC fra kr 315.900,-

VOLVO V70 fra kr 402.900,-

                    

Orkanger
Orkdalsveien 58
orkanger@nordea.no
Tlf. 06001

Nyt livet – hele livet!
Riktig sparing kan gi en gullkantet 
pensjonisttilværelse. Ta kontakt med oss, 
så kan vi sammen fi nne frem til de beste 
løsningene for deg.

Gjør det mulig

God pensjon
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Fotball Fotball

OIF G-12 med knallsterk sesongstart 
med gode resultater i årets to første 
kamper.

OIF Fotball har fått et rykte på seg for å 
være gode arrangører av fotballcuper.  
I september går den aller største av 
stabelen; Orkdal Sparebank Cup.  
Idrettsparken fylles opp med 1500  
deltakere i alderen 8-16 år.
Gjennom de siste årene har OIF  
Fotball arrangert fotballturneringer 
både innendørs og utendørs.  
Kompakte cuper, punktlige  
gjennomføringer og flotte arena er 
hovedårsakene til suksessen bak alle 
gjennomføringene. 
Den eneste turneringen som  
arrangeres utendørs er også den  
største. I 2014 deltok 150 lag og over 

Knallsterk sesongstart G-12

1500 deltakere i  
Orkdal Sparebank Cup

Laget trenes av Nikki Konstad  
og Ola Morten Skaugen. 
Ronny Mehlum er lagleder. 
Mats Hansen, Åge Storsand og 
Odd Knutsen er hjelpere rundt laget. 

Laget er avbildet på Bankløkka hvor de 
trives godt i trening  
og kamp.

1500 aktive fotballspillere i alderen 8-16 
år i turneringen som tidligere hadde 
navnet Orkla Cup. I år arrangeres  
Orkdal Sparebank Cup i helga  
11. – 13. september, og det forventes 
minst like god oppslutning. Omfanget 
av deltakelsen er allerede på smerte-
grensen for hva det er mulig å få plass 
og tid til i Idrettsparken i løpet av ei 
helg. Likevel vil arrangørene prøve å 
få plass til så mange som mulig av de 
som havner på venteliste.
De deltakende klubbene har stort sett 
vært fra den midtre delen av landet, fra 
Møre til Nord-Trøndelag. Hovedmålet 
til arrangørene er å gi alle deltakere 

en positiv fotballopplevelse, og når så 
mange klubber kommer igjen år etter 
år tar vi det som en stor tillitserklæring!
Idrettsparken har etter de siste  
oppgraderingene blitt et anlegg for 
sommeridrett i nasjonal toppklasse.  
Få idrettsforeninger og fotballklubber i 
Norge kan stille med et slikt anlegg for 
gjennomføring av en fotballturnering.  
2 store gressbaner, 2 store kunstgress-
baner, samt en 7’er kunstgressbane 
gjør at 278 fotballkamper kan spilles fra 
fredags kveld til søndags ettermiddag i 
et idrettsanlegg som ligger midt i  
sentrum av Orkdal kommune.

G12-LAGET:
Bak fra venstre:  

Odd Knutsen (trener)  
Petter Sødahl,  

Sander Storsand, Lasse Mo,  
Basir Jamder, Jesper Løkken,  
Nikolai Konstad, Nikki (trener). 

Foran fra venstre:  
Magnus Mehlum,  
Meron Tewelde,  
Sondre Skaugen,  

Erik Kvam, Erik Welde,  
Phillip Brønstad,  
Kasper Hansen.
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I tillegg til å være den største  
fotballturneringen i kommunen er 
det også den største inntektskilden til 
OIF Fotball og den mest omfattende 
dugnadsinnsatsen i fotballmiljøet på 
Orkanger. I tillegg til alle styre- og ut-
valgsmedlemmer stiller rundt 270  
foreldre opp, og det blir lagt ned ca. 
1150 dugnadstimer under denne 
september-helga. OIF Fotball takker alle 
frivillige for innsatsen som blir lagt ned!
Det rettes også en stor takk til hoved-
sponsor Orkdal Sparebank og 
samarbeidspartner Coop Orkla Møre.

Cup-logoen

Yrende liv i Idrettsparken under 
Orkdal Sparebank Cup i 2014.



1919

Orientering
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Sesongstart med treningsløp i Børsa var 
1. mai. Den lokale terminlista viser tre-
ningsløp rundt om i distriktet, bedrifts-
løp i Ulvåsen, klubbmesterskap i Børsa 
og Orkla-Gaula-karusell ved Lomtjønna 
på Geitryggenkartet.
Alle treningsløpene (unntatt fjelløp og 
nattløp) har nybegynnerløype hvor alt 
er gratis og hvor arrangøren kan være 
behjelpelig med veiledning. Artig med 
hele 18 løpere i nybegynnerløypa på 
vårt første treningsløp fra Espen 7. mai, 
og at flere av våre nye klubbmedlem-
mer stilte til start på sesongens første 
løp i karusellen 27. mai.

O-sesongen er i gang 

MIDT-NORSK MESTERSKAP
Sesongens største arrangement blir 
Midt-Norsk Mesterskap i orientering 
som går av stabelen fra 28.-30. august. 
Det er sprint i Idrettsparken fredag 
kveld, langdistanse og stafett i Knyken 
lørdag og søndag. Dette er et arrange-
ment i samarbeid med Byåsen IL. Plan-
leggingen pågår for fullt og alt meldes 
å være i rute.

FINN-FRAM-DAGEN
Finn-Fram-Dagen ble arrangert i  
Ulvåsen 2. pinsedag. Rundt 30  
personer var med på markeringen av 
sesongstarten på tur-o. Selv om været 
ikke spilte helt på arrangørens side, 
ble det en vellykket dag for små og 
store. Deltagerne fikk prøvd seg både 
på stjerneorientering, en lett o-løype 
og natursti m.m. Dessuten var det som 
vanlig både mat og drikke. Bålpanna 
ble varm selv om lav temperatur og litt 
yr prøvde å forhindre dette. 

TUR-ORIENTERING
Turorienteringa har i år 70 poster ute, 
fordelt på kart ved Ulvåshytta, Geitryg-
gen, Jamtfjellet og Knyken. Postene er 
ute til jakta starter. Disse tas i valgfri 
rekkefølge og i eget tempo.  
Konvolutter kan kjøpes på G-sport Oti, 
Sport 1 Amfi og Best Fannrem.

GRØNN TUR
Nytt i år er ei enkel løype, kalt GRØNN 
TUR. På nærmiljøkartet til Evjen skole er 
det 9 stolper det skal jaktes på. Gratis 
kart, registreringskort og litt info finnes 
på www.turorienterig.no/orkangerif.
Her trengs ikke store forkunnskaper i 
bruk av kart og kompass, og løypa kan 
også gjennomføres med barnevogn.

REKRUTTERING
Rekruttene har trening i Ulvåsen på 
mandagskveldene fra kl. 18-19.  
Ungene lærer bruken av kart og  
kompass gjennom leik og øvelser  
i området rundt hytta.
Informasjon og terminliste finnes på 
OIFs hjemmeside :  
www.orkanger-if.no/orientering.

GRØNN TUR er plottet 
inn på nærmiljøkartet til 
Evjen skole og er merket 
med slike stolper.

Fra trenings-O-løp i Espen.

EL ORKDAL
INSTALLASJON AS

Orkdal Installasjon AS
Orkdalsveien 56
7300 Orkanger

72 48 20 66
72 48 22 24

Adresse

Telefon
Faks

        Støtt våre annonsører 
– de støtter oss!

7300 Orkanger
Tlf 72 49 57 50
www.orklareiser.no
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Nye Golf Alltrack med DSG automatgir og 4MOTION.
Gjør deg klar for gode og sporty kjøreopplevelser i nye Golf Alltrack – med kombinasjonen av det sømløse
automatgiret DSG og firehjulstrekksystemet 4MOTION. Golf Alltrack byr også på økt bakkeklaring, røffe
stylingdetaljer og alle innovasjonene du kjenner fra ”vanlig” Golf. Golf Alltrack får du fra xxx.xxx,-**. 
Velkommen til oss.

1,99%*
flytende rente fra Volkswagen Finans

www.volkswagen.no

*Priseksempel med 35% egenkapital: Eff. rente 4,45 % ved lånebehov 150.000 o/3år. Etableringsgebyr 2717,-, total kredittkjøpspris 167 216,-. Renten forutsetter finansiering i Volkswagen Finans,
og er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. ** Prisene gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller
kan ha utstyr utover standard. Drivstofforbruk blandet kjøring:  4,9-6,6 l/100km. CO2-utslipp: 127-158 g/km.

389.200,-**.

LED kjørelys KESSY – Nøkkelfri start/stopp MirrorLink®, DAB+

Den aller største av de små

NYE 
   ŠKODA FABIA

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se ŠKODA.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. 
Drivstofforbruk og CO2-utslipp fra 4,1 liter/100km, 106 gr/km.  Pris XXX.XXX inkl. levering XXXXXXX. Årsavgift kommer i tillegg.

Det er ikke så rart at nye ŠKODA Fabia får mye oppmerksomhet. Den er ganske enkelt størst i klassen, enten du velger den som kort eller lang. Med nytt
og lekkert design innvendig og utvendig, nye motorer og lavere vekt er Fabia også en spennende nyhet for både øyet, kjørekomfort, økonomi og miljø.
ŠKODA Fabia fikk 5 stjerner og ble kåret til den sikreste bilen i sin klasse av EuroNCAP, leveres med utstyr du forventer å finne kun i dyrere biler - og
ikke minst har den 5 års garanti. Les mer på skoda.no eller Facebook/Skoda Norge.

ŠKODA Fabia fra kr. XXX.XXX.-
ŠKODA FABIA. Smart å kjøre. Smart å eie.

Forhandler
Adresse, telefon, internett

170.700,-

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se ŠKODA.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.
Drivstofforbruk og CO2-utslipp fra 4,1 liter/100km, 106 gr/km.  Pris XXX.XXX inkl. levering XXXXXXX. Årsavgift kommer i tillegg.

www.otisentret.no • Man - fre: 9 - 20 (Rema 8-21) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-19) 

Vi på OTI-sentret setter stor pris på å ha Idrettsparken som vår nærmeste nabo. 
Ildsjeler, frivillige og samarbeidspartnere har bidratt til å skape et fantastisk anlegg, 

med stor aktivitet til glede for liten og stor. En grønn oase i Orkanger By.

GRATISGRATIS

ORKDAL
GRILL
ORKDAL
GRILL

pizzapizza

Orkdalsveien 100
7300 Orkanger

Telefon 72 48 08 00

Åpningstider
man - lørd
1100 - 2300

Søndag
1300 - 2300

KAFFE
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Ski Ski

Vær og føreforholdene har ikke vært 
de beste for å tilrettelegge for lang-
rennsaktivitet i OIF de to siste vintrene, 
men I likhet med tidligere år startet ski-
avdelinga opp et aktivitetstilbud for 1.-4. 
klasse i Sondrehallen etter høstferien 
på skolen. 

Skileik for de minste –  
basistrening for de største

Fokuset har vært leik for de minste, 
mens det har vært aktiviteter for å 
bedre balanse, styrke basismuskulatur 
og koordinasjon for de eldste på  
treningsgruppa. 
Oppmøtet har vært i størrelsesorden 
30 – 40 barn hver tirsdag. Trenerne på 
dette tilbudet har vært Tommy Hovset, 
Anders Solstad, Sissel Pedersli,  

Knut Wangen og Ole Roar Bonvik.
Etter jul ble treningene flyttet opp til 
Ulvåsen, hvor det ble aktivitet med ski 
på bena. Det var flotte forhold i  
Ulvåsen, helt til ekstremværet «Ole» i  
begynnelsen av februar sørget for at  
føreforholdene forsvant både for  
trening og tradisjonelle arrangementer 
som Johan Evjens Minnerenn  
og St-Karusell.

Etter vinterferien ble skitreningene  
flyttet opp i Knyken, hvor det takket 
være produksjon av kunstsnø og  
asfaltert underlag fortsatt var fine  
forhold for å få utfolde seg på ski. 
Flere av deltakerne i aldersgruppen 
har deltatt på lokale skirenn denne 
vinteren. På Nordea-Knykenstafetten 
stilte Orkanger IF Ski med ett guttelag i 
klasse 8 – 10 år, og to jentelag i samme 
aldersgruppe.
Aldersgruppen 5. – 7. trinn har deltatt 
i felles treningsopplegg med Orkdal Il i 
Knyken. Treningsopplegget her startet 
opp etter høstferien, og holdt på frem 
til påske. 

Orkanger IF har hatt med 10 utøvere i 
dette tilbudet. For aldersgruppen fra 
og med 8. trinn har det i siste sesong 
vært treningssamarbeid både med 
Orkdal Il og Skaun Skiteam. Orkdal Il’s 
tilbud startet opp etter høstferien, mens 
Skaun Skiteam tilbudte treningsopp-
legg siden tidlig på forsommeren i fjor. 
Utøvere fra denne aldersgruppen har 
representert Orkanger IF på kretsrenn, 
Midt-Norsk Mesterskap og Hoved-
landsrenn denne vinteren.

Gledelig er det også at seniorer fra 
klubben har representert Orkanger IF 
på turrenn som Skienern og Birkebei-
nerrennet denne vinteren. Skiavdelinga 
håper på mer normaliserte vintre 
fremover, slik at det kan tilrettelegges 
for skiaktivitet på alle nivåer, for alle 
aldre, med det flotte utgangspunktet vi 
har i Ulvåsmarka. Slik det har vært de 
to siste sesongene, har vi på grunn av 
føreforholdene, bare vært i stand til å 
arrangere sommeraktivitet som «Brått-
åbjønnj».
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Trening i Knyken

Ungdomsstafett i 
Bråttåbjønnj
Bråttåbjønnj 2015 inviterer til 
barne- og ungdomsstafett for 
alle mellom 12 og 16 år. Kon-
kurransen er ny av året.
Årets Bråttåbjønnj i og rundet 
Gammelosen på Orkanger, 

arrangeres tradisjonen tro av 
OIFs skiavdeling. Triatlonkon-
kurransens tradisjonelle kon-
kurranser for lag og individuell 
dame- og herreklasse går av 
stabelen søndag 21. juni som 
avslutningsarrangement under 
Orkangerdagene.

Nytt av året er en Barne- og 
ungdomsstafett for de mellom 
12 og 16 år. Den har følgende 
konkurranser:
Første etappe: Ca 100 meter 
vassing i Gammelosen.
Andre ateppe: 4,4 km sykling 
(to runder) rundt Gammelosen. 
Hjelm er påbudt.
Tredje etappe: 2,2 km løping 
(en runde) rundt Gammelosen.
Ale slags lag kan delta: Ven-
nelag, skolelag, klasselag, for-
eningslag, familielag, artiglag 
med premiering av beste krea-
tive innslag.
Påmelding før kl. 14:30 søn-
dag 21. juni i startområdet. Pris 
kr. 150 pr lag. Betales kontant 
eller til konto 4270.32.23979 
og merk giroen med Brått-
åbjønnj + lagsnavnet.
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FriidrettSvømming

Bli med på artige aktiviteter 
på friidrettsbanen. Friidretts-
avdelinga har kommet godt i 
gang takket være den flotte 
friidrettsbanen i Idrettsparken. 
Friidrettsstyret ønsker seg flere 
frivillige som kan legge til rette 
for utøverne.
Etter at banen sto ferdig startet 
OIF med treninger og åpent 
klubbmesterskap for snart tre 
år siden. I år har aktivitetene 
fortsatt med ukentlige treninger 
og klubbmesterskap.
Orkanger IF håper interesserte 
som har mulighet til å gjøre en 
innsats i Friidrettsavdelinga tar 
kontakt med hovedstyret!
Ta kontakt på epost: 
styret@orkanger-if.no

Flere frivillige i friidrett47 personlige 
rekorder

AKTIVITET: Fra friidrettstrening i Idrettsparken.Det er stor aktivitet i Svøm-
meavdelinga. OIF-svømmerne 
trener godt og deltar i mange 
stevner. 
Orkanger IFs eget uoffisielle 
klubbstevne samlet ca. 35 
egne svømmere til vennskape-
lig dyst. På dette stevnet er det 
mange som får sin debut som 
konkurransesvømmere. I og 
med at dette stevnet går i eget 
basseng er det ikke så ”skum-
melt” som når vi delta på større 
stevner.

REKORDER
Landsdel Årsklassemønstring 
- LÅMØ i Ålesund 6.-8. februar 
var en av vinterens store mål. 
For å delta i LÅMØ må svøm-
meren kvalifisere seg. Dette 
gjøres gjennom Årsklasse-
mønstring-øvelsene (ÅMØ). 
Kvalifiseringsperioden går fra 
ca 27. januar ett år til ca 26. 
januar neste år, det året LÅMØ 

avholdes. De 24 beste i hver 
av klassene 13 år til 16 år vil 
være kvalifisert. For klassene 
11 og 12 år holder det å ha 
gyldig påmeldingstid på alle de 
5 øvelsene. Rangering skjer 
etter sammenlagt de fire beste 
poengsummene fra de fem 
ÅMØ-øvelsene. Gyldig påmel-
dingstid må være oppnådd på 
alle de fem distansene. OIF-
svømmerne greide følgende 
plasseringer: Simen Løvås, 2. 
plass sammenlagt i 2003- 
klassen. Kristin P Jensen 
svømte seg opp fra en 17. 
plass i fjor til en 9. plass i år i 
2000-klassen. Einar Skoglund 
tok en 7. plass sammenlagt i 
2001-klassen.

Deltakere på åpningen av 
langbanesesongen i Namsos 
18.-19. april, stevnet heter 
Osasensvøm. Langbane er 
svømming i 50m basseng, til 
sammenligning er det fire leng-
der i bassenget på Orkanger. 

Fra stevnet Låmø i Ålesund 
6.-8. februar som var en av 
vinterens store mål

TRENINGSIVER
Trøndersvøm i Pirbadet 16.-18. 
januar er et nasjonalt stevne 
med internasjonaldeltakelse. 
390 svømmere deltok fordelt 
på 33 klubber. Orkanger stilte 
med åtte stk. som var kvalifi-
sert, og fire stk. i åpen klasse. 
På dette stevnet ble det satt 
47 personlige rekorder av OIF 
svømmerne!
Neste utfordring for svøm-
merne er Mjøssvøm, også et 
satsingsstevne, den 12.-14. 
juni i Ankerskogen Svømme-
hall i Hamar. Dette er et nasjo-
nalt stevne med internasjonal 
deltakelse, stevnet går i 50me-
tersbasseng  
Da er det ett stevne igjen før 
sommerferien, Sommerstevnet 
i Pirbadet i Trondheim 20 juni.
I tillegg til dette trener svøm-
merne jevnt og trutt i bassen-
get. Svømmerne driver også 
med basistrening ledet av  

Åse Wuttudal i gymsalen på 
Orkanger Barneskole. I den 
siste tiden har hovedtrener, 
Ingvild Prestmo, tatt konkur-
ransegruppa med seg på løpe-
turer i Gammelosen. Det har 
gått rykter om at svømmerne 
ikke kan dy seg når de kom-
mer i nærheten av vann og har 
«sneket seg til» en svømmetur 
allerede i Gammelosen

BABYSVØMMING.
På babysvømminga meldes 
det om godt oppmøte på lør-
dagene i sykehusbassenget. 
Dette er viktig for rekruteringa 
til sporten i framtida, og et godt 
tilbud til nybakte foreldre. Vår-
sesongen for babysvømminga 
ble avsluttet 1. juni.

SVØMMEAKSJONEN 2015
Svømmeaksjonen 2015 
må også nevnes. Det er 
svømmekurs i regi av Gjen-
sidigestiftelsen og Norges 
svømmeforbund. I år har vi to 
fulltegnede kurs som går av 
stabelen første uka i Juni.  
Primus motor for svømmeak-
sjonen er Anne Kathrine  
Angvik. Les mer her:  
www.svommeaksjonen.no

Svømmeavdelinga har gått til 
innkjøp av bølgedempende 
banedelere for å forbedre 
treningsforholdene til svøm-
merne, (bildet i bakgrunnen), 
uten disse er det nesten som 
å svømme i opprørt vann på 
havet i bassenget. 

Øyvind Sten 
Avdelingsleder

Glimt fra Trøndersvøm i  
Pirbadet 16.-18. januar.

Telefon 72 48 23 20 • firmapost@orklagrafiske.no

www.orklagrafiske.no 

– distriktets eneste trykkeri!
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25 turnere deltok på  
Opplandspokalen på Lillehammer  
helgen 6.-8.mars.   
Det var aktiviteter fra vel 600 turnere 
fra hele landet.  Hele Håkonhall var 
omgjort til turnarena og det vrimlet av 
turnere overalt.

Vi deltok med både rekrutter, juniorer 
og seniorer i både trampett og tumb-
ling. Det var gode resultater til mange 
av OIF-turnerne.

Turnstevne og  
Opplandspokalen

En opplevelsesrik helg for både turnere 
og tilskuere. En sosial togtur fra Heim-
dal til Lillehammer var en fin start og 
avslutning på stevnet.

Barnekretsturnstevnet 2015 er det Frøya 
som står som arrangør av, den første 
helga i juni. Våren har gått med til tre-
ning fram mot stevnet.

Turnavdelingen er fortsatt populær og 
det blir fulle parti også fra høsten av.  
Kabalen med fordeling av treningstider 
og trenere pågår for fullt.

OIF-TURNERNE:
OIF-turnerne som deltok under Opp-
landspokalen i mars.

Toyota Orkanger 
støtter 
Orkdalsidretten!

Toyota Orkanger er en del av Toyota Hell Bil AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i nasjonal og internasjonal sammenheng i f lere år vært ledende bilmerker hva kvalitet og driftsikkerhet angår. 
At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kundebarometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i alle bransjer over hele landet.

Vårt motto:  ”Våre kunder skal oppleve mer enn forventet!”.

Våre åpningstider:
Man- fre: 08.00- 16.30
Lørdag : 10.00- 14.00

Velkommen til en hyggelig bilprat!

Løypstrengen 14, 7300 Orkanger - Telefon 98 29 49 60

Toyota Orkanger
Fornuft & følelser

Toyota Orkanger er en del av Toyota Hell Bil AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i 
nasjonal og internasjonal sammenheng i flere år 
vært ledende bilmerker hva kvalitet og  
driftsikkerhet angår.

At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at 
Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kunde-
barometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i 
alle bransjer over hele landet.
Vårt motto:  
”Våre kunder skal oppleve mer enn forventet!”.

Våre åpningstider:
Man- fre: 08.00- 16.30

Lørdag : 10.00- 14.00
Velkommen til en hyggelig bilprat!

Vi støtter 
barneidretten! www.orklabygg.no

• Grunn- og betongarbeider
• Tømrer- og snekkerarbeider

• Alt av puss- og murerarbeider
• Komplette baderom- og flisarbeider

• Stål- og smedarbeider

Mob. nr.:  458 31 132
 458 31 131
 458 31 130.
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Ideen om idrettsanlegg på Nedre 
Rømme ble født, allerede i freds- 
dagenes jubel og glede våren 1945.  
Den fenget uten tvil folk. «Hva kan  
krateret, Hølet uti Moan, ellers brukes 
til, etter den tyske okkupasjonsmaktens 
enorme uttak av grus og sand til  
ubåthavn og flyplass under krigen? 
Nedre Rømme er jo kommunal  
eiendom!»

Åpningen av gressbanen i 1949

Orkanger kommune besluttet å fylle 
krateret med et stadionanlegg og i 
august 1947 ledet idrettslaget an i en 
storstilt dugnad. Hvert medlem ble  
utskrevet til 7-8 arbeidstimer. Kvinner 
og menn, unge og gamle, møtte opp.   
Ei gjennomført økt ga rett til å utfordre 
tre andre personer til arbeid.  Det  
forekom at hornmusikken spilte til 
arbeidet.  Sangkorene ble også kalt 
ut.  Da gressbanen og løpebanen var 
ferdig, hadde folk lagt ned rundt 1500 
arbeidstimer.

Den storstilte åpningen av det som 
foreløpig ble kalt gressbanen fant 
sted 23. juni 1949, en merkedag i OIFs 
historie. Til åpningen var Løkken IF, 
Freidig og Kvik invitert.  Løkken IF spilte 
i samme fotballserie som Orkanger 
IF.  Begge Trondheimslagene spilte i 
landsdelsserien, under hovedserien, 
tilsvarende tippeligaen i dag.

Åpningen ble betegnet som en  
suksess.  Været var strålende,  
ekstratog var satt opp fra Løkken.  
3000 mennesker var samlet rundt 
arenaen da programmet begynte med 
klingende spill og fanfarer fra Orkanger 
Musikkorps.  Deretter fulgte en vellykket 
turnoppvisning av en jente- og gutte-
tropp fra OIF med til dels vanskelige 
øvelser.  Før den høytidelige åpningen 
av banen defilerte samtlige deltakere, 
- for til slutt å ta oppstilling under 
Idrettsutvalgets overlevering av banen 
til kommunen.  Formannen i utvalget, 

Einar Ulseth, hilste velkommen og  
takket alle som hadde vært med i  
første etappe av idrettsanlegget med 
en spesiell honnør til kommunen for 
god økonomisk støtte.  

Overleveringen fra Idrettsutvalget til 
kommunen ved ordfører Monsen ble 
fulgt av «Ja vi elsker»
Dermed var det klart for det publikum 
mest ventet på: Fotballkampene som 
ble spilt i to omganger à 35 minutter.   
Mellom disse kampene var det 
turnoppvisning av et dameparti ledet 
av Jenny Berg.  Hun husker i dag, 96 år 
gammel, at turndamene likte de myke 
gressteppet.

Referat fra kampene i 1949:
Første offisielle kamp på Orkanger 
gressbane er historisk, Orkanger IF mot 
Løkken IF. Orkanger hadde foretatt store 
utskiftninger og forandringer innen sitt 
lag. Et besøk hos Arvid Ripnes på  
Moholt sammen med Sigbjørn  
Ebbesen, -  og en undersøkelse i  
fotballprotokoll av 1948 - kan forklare 
denne utskiftningen: Det oppsatte laget 
til Løkkenkampen spilte dagen før  
kvalifisering mot Rosenborg med bare 
10 spillere i andre omgang pga. skader.  
OIF hadde en stor og god spillerstall i 
1949, men laget som ble satt opp mot 
Løkken var ikke samspilt, noe referatet 
fra kampen bekrefter.
Kampen mot Løkken ble ingen stor 
kamp, selv om begge lagene fant seg 
bra til rette på gressbanen.   

Løkken viste undertiden godt kombi-
nasjonsspill, særlig viste løperekka 
seg meget effektiv.  Orkanger rotet 
vel mye, og fikk ikke laget ordentlige 
pasninger.  Likevel hadde Orkanger på 
sett og vis initiativet, og mange friske 
oppløp men de endte i fiasko(?) foran 
mål.  Løkken fikk sitt første mål etter vel 
20 minutter ved indre venstre Steigedal 
som også sørget for mål nr. 2.  I midten 
av 2. omgang reduserte Orkanger etter 
et nydelig innlegg av ytre venstre Erik 
Olsvik som ytre høyre Asbjørn Blåsmo 
nikket i mål.  I det 30. min. økte Løkken 
til 3-1 ved c.f. Ingvar Fossflaten. En må 
si at Løkken seiret fullt fortjent. Dommer 
i denne kampen var Nørve, Orkdal.
Kampen Freidig - Kvik ble kveldens 
store begivenhet, og innfridde de  
dristigste forventninger.  Det har anta-
gelig aldri vært spilt bedre kamp på  
Orkanger, og publikum fikk en leksjon 
i hvorledes virkelig god fotball skal 
spilles.  Kampen foregikk i forrykende 
tempo der ingen av partene sparte på 
kruttet. 
Det ble Kvik som alt fra starten tok  
initiativet med en utrolig raskhet og 
energi.  Freidig spilte pent, men  
tempoet var ikke hurtig nok, og  
spillerne tapte de fleste duellene.   
Hederlig unntakelser var Stokstad og 
Moxsnes. Kvik fikk sitt første mål etter 
en farlig markkryper fra c.f. Jøssund.  
Ledelsen ble økt i 28. minutt ved center 

half Overby, som etter et pent innlegg 
fra Jøssund sendte en kanon fra 16 
meteren rett i nettet.  Kvik fortsatte sitt 
sterke press også i 2. omgang, og en 
hadde undertiden inntrykk av at Freidig 
ble spilt trill rundt.  Etter 10 min. kom 
mål nr.3, også denne gang var det fikst 
samspill mellom Jøssund og Overby 
som sistnevnte satte i mål.  Litt senere 
avsluttet Grip fra klyngespill foran mål 
med en kanon fra kloss hold i nettet.  
Freidig fikk et trøste-mål i kampens 
siste sekunder etter et friskt 
gjennombrudd av Moxnes. 
Resultat 4-1.  Kviks aller 
beste spillere var Jøssund, 
Grip og Overby. Dommer i 
denne kampen var Sverre 
Pedersen, Ranheim.
Etter at ballen seint på  
kvelden falt til ro på gress-
teppet, bød Orkanger  
kommune på middag i 
Folkets Hus for spillere og 
andre inn-budte. Kolbjørn 
Larsen ønsket velkommen 
til bords. Av alle andre 
talere kan vi ikke få med 
andre enn Kristoffer  
Peviks tale med minner 
fra Merkurs sagnomsuste 
dager, som vakte ekstra 
jubel.  Det var den gang da 
Øragutan gikk til Fannrems-
moen, dreiv hardtrening 

kvelden lang og sprang heim. 
Merkur, ja, - seiret på Storås, men holdt 
på å få juling etterpå, torde ikke vente 
på bil, men rømte til Løkken. Merkur, 
ja, ikke fritt for at både Kvik og Freidig 
skalv for møtet med Merkur. 
Hørt: ”Kæm tør stå i mål når hain Johan 
skyt?»

Til slutt takket forretningsfører Veum 
for maten, og så var det slutt – langt 
ut i de små timer. Det høres med her 
at Kristoffer Pevik var med i ”Merkur” 
som anla den første idrettsbanen på 
Orkedalsøren, nettopp i Moan, og at 
han deltok i dugnaden på gressbanen 
i 1947.
Med anlegg av Merkurs bane omkring 
1915, med gressbanen fra 1949 i nå-
værende idrettspark, har Moan vært et 
sentrum for sommeridrett i 100 år.

Kilder, primært skriftlige kilder: Jubile-
umsboka til OIF, avisa Sør-Trøndelag 
OIF protokoller. 
Alle bilder fra digitalarkivet til Orkanger 
Historie.

Olav Gravråk

ÅPNING:
Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag: 
OIFs fotballag i åpningskampen i 
1949. (Foto: Orkanger Historie)

FULLSATT: Hornmusikk og fullsatt rundt den nye gressbanen i 
Idrettsparken 23. juni 1949. (Foto: Orkanger Historie)

KAPTEINER:
Fra åpninga av gressbanen i Idretts-
parken i 1949: Asbjørn Solli kaptein 
hos Løkken IF og Øyvind Karlsen, 
OIF-kapteinen ønsker hverandre 
lykke til før åpningskampen 23. juni 
1949. (Foto: Orkanger historie)

PROGRAMMET for  
åpningsseremonien i 1949.



3130

ORKANGER
www. mobelringen.no

Ditt syn –
                – vårt fag

Grønørveien 20, 7300 Orkanger   
Tlf 72 48 04 40
Åpningstider: Man–Fre 09.00 – 18.00,  
Lørdager 10.00 – 15.00
www.nordsjoidedesign.no

Malerstua Farvemarked

Nordsjö One Super Tech
Selvrensende dekkende akrylmaling 
for maling på trefasader. 
• Beskytter i opp til 16 år.
• Merket med Svanen,  
 EU-Blomsten og det svenske  
 Astma och Allergiförbundet.

1398,- 
pr. 10 liter

AKKURAT NÅ

BENYTT DERES LOKALE TRANSPORTØR
Kvalitetstransport – Vi dekker hele Norge og hele verden

bil – båt – bane   – fly

7300 Orkanger - Tlf 72 48 74 50
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!
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Stikomiteen

Stisesongen startet tidlig i år på grunn 
av mild vinter og lite snø. Allerede i  
slutten av februar hadde ca. 2000  
skrevet navnet sitt i boka på  
Raudhåmmarn. 

Det viser at marka brukes mere enn 
noen gang, det er det ikke noen tvil om!
Stikomiteen består av leder Bjørn  
Krokdal og Per Morten Krokdal,  
Ole Andreas Opphaug, Gøran Larsson, 
Helge Wåtland og Rune Mo.

Det kreves mye arbeid for å holde  
stiene i god stand. Så langt har vi  
ryddet en del stier, reparert benker bl.a. 
i Buvikløypa. Vi har også ryddet om- 
rådet mellom Olavsbu og Gapahuken. 
Vi har også kjørt ut plank som skal  
legges på myra ned mot 
Raudhåmmarn. Bruene som blir til 
gode skal vi reparere og bruke andre 
steder. Her blir det kalt inn til dugnad 
når det lir ut på sommeren.

Vi har også fått bevilget 25.000 kr. av 
Sør-Trøndelag fylke og Gjensidigestif-
telsen til merking av Buvikløypa. Dette 
arbeidet håper vi å komme i gang med 
i år. Så er det noen markatravere som 
har lyst til å være med på dugnad i 
marka, er det bare å ta kontakt med 
undertegnede. 

Vi vil gratulere Ulsvåshytta med «nytt» 
toalett i kjelleren som er åpen døgnet 
rundt til glede for alle turgåere i  
Ulsvåsmarka.

2015 er friluftslivets år. Vi har ett av  
landets flotteste turområde. Bruk det!

For Stikomiteen
Bjørn Krokdal, leder

Marka er populær 
som aldri før!

Flotte forhold i marka.

Ska du ha selskap e Ulvåshøtta med,
triveligar høtt fins itj det.
Hærlig natur og hytte med sjæl,  
kan det bli nå bær. 
Utleieinfo på oif sian det står,
vi ønske dokk vælkommen te høtta vår.

Ulvåshytta


