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Lederen har ordet

Medlemsvekst gir OIF
store muligheter
Vi har nå passert 2000 medlemmer i OIF. Organisasjonen vokser, og det gir større
muligheter, men også utfordringer med å opprettholde og utvide aktiviteten i
avdelingene. Det er et stort apparat av tillitsvalgte, trenere og ledere som må på
plass. Flere avdelinger har også stor fokus på klubbutvikling og skolering.
Med relativt store utskiftninger årlig, er det viktig at OIF har klare retningslinjer
innenfor økonomi og administrasjon, og ikke minst at den interne kommunikasjonen i avdelingene og mellom avd. og hovedstyret er god. Vi ser stadig eksempler
på at det er en stor utfordring å bli god nok på kommunikasjon i en så stor organisasjon.
Planene for flerbrukshuset på platået ved Nedre Rømme går sin gang, og vi har
ambisjoner om oppstart i høst. Dette bygget vil komplettere Idrettsparken. For oss
som har vært med på fotball opp gjennom årene, er det mange gode minner fra
garderobene i låven, men spesielt savnet blir de vel ikke...
Friidrettsanlegget brukes flittig av skolene i
distriktet på dagtid. Per i dag har vi imidlertid
ikke et organisert tilbud i OIF til barn og unge i
friidrett. Jeg oppfordrer alle interesserte til å ta
kontakt med OIF, da vi har et sterkt ønske om
å i hvert fall få i gang aktivitet for de yngste.
Dette tilbudet skal være lystbetont og lekeorientert, så får vi utvikle trenerkompetanse etter
hvert.
Takk til utrolig mange som gjør en uvurderlig
innsats for OIF, og jeg ønsker alle en riktig God
Sommer !
Geir S. Knutzen
Leder i Orkanger Idrettsforening

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 i .
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 !
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Velkommen som OIFer!

Hovedstyret
Leder: Geir Knutzen
Mobil: 952 67 975
Nestleder: John Ivar Evjen
Kasserer: Tor Bach
Styremedlem: Anne-Kristin Fjellstad
Styremedlem: Marte Frotjold
Styremedlem: Liv Janne Syrstad
Styremedlem: Stein Ove Aanonsen
1.Varamedlem: Berit Solem
2.Varamedlem: Marit Figenschau
3.Varamedlem: Atle O. Sognli
Epost til styret:
styret@orkanger-if.no
Daglig leder: Knut Even Wormdal
daglig.leder@orkanger-if.no
Avdelingsledere:
Anlegg: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
anlegg@orkanger-if.no
Fotball: Stein Atle Gangås
Tlf: 470 17 240
fotball@orkanger-if.no
Friidrett: Daglig leder
Tlf: 481 57 815
friidrett@orkanger-if.no
Håndball: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
handball@orkanger-if.no
Orientering: Anders Solstad
Tlf: 906 40 718
orientering@orkanger-if.no
Ski: Kai Normannseth
Tlf: 930 15 408
ski@orkanger-if.no
Svømming: Øyvind Sten
Tlf: 930 59 584
svomming@orkanger-if.no
Turn: Wigdis Evjen
Tlf: 994 92 457
turn@orkanger-if.no
Klubbhuset: Tor Arne Opphaug
Tlf: 908 52 858
anlegg@orkanger-if.no
Ulvåshytta: Mona-Iren Ebbesen
Tlf: 416 73 740
ledere@orkanger-if.no
Kontingent:
Voksne: kr 200,Barn: kr 100,Utgiver Orkanger-Idrett:
Orkanger Idrettsforenings hovedstyre
Redaksjonskomite:
Marit Mjøen og Knut Even Wormdal
styret@orkanger-if.no
Layout/Trykk:
Orkla Grafiske AS
Bidragsytere
Avdelingslederne og tillitsvalgte i OIF
Stor takk til våre annonsører
og støttespillere
www.orkanger-if.no

Tilbakeblikk ved Olav Gravråk

Mercurs arvegods:
Grusbanen i Rømmesmoan
Fra kontorvinduet i Geilan 3 har jeg
panoramautsikt over Idrettsparken.
En perle.
Likevel hender det, nostalgien
griper fatt i meg. Jeg ser den gamle
Grusbanen for meg. Det to meter høye
grå plankegjerdet, groper for lengde
og stav, for høyde, men ikke løpebane
som holdt 400 meter, grusdekket med
litt grønt på kantene, lave trebenker
på langsidene, hvitmalte mål. Olav
Nygård, Nesset, Frosta, skjøt en straffer
så hardt at hjørnestanga med nettet
løsnet fra bakken, keeper Grådal slo
ut med armene. Gjøa Broklyn, norskamerikansk klubb på turne tidlig på
tretti-tallet spilte mot kretslaget, over
tusen tilskuere i ausregn, frispark for
Gjøa, 2 backer og keeper dekket mål,
ballen med læret og den raue blæra
blytung, Edvard Eggan reddet med
hodet, faller livløst til bakken, bæres ut,
men kommer seg, og går utpå igjen.
Grusbanen lå åpen, lokale gutteklubber spilte kamper, Moan Idrettsforening mot Viking fra Øvergata, begge
lag hadde en ”profesjonell” spiller,
MIF hadde Konrad Sæthre, Viking
hadde Ola Selboe. Friidrett ble drevet
av en liten gjeng som møttes i ti-tia,
høyde, lengde, og stav, sluttet med
”400”meter. Så bars det ut i elva for
bading. Det var før Gjølmebrua, så det
gjaldt å lære å svømme så fort som
mulig, Furumoen lokket.
Det var Idrettsforeningen Mercur
som med enorm dugnadsinnsats skaffet Orkanger flott fotball og idrettsplass.
Kjøpesummen for området på 12,5 mål
var 12.000 kr. Den ble skaffet ved lån
mot pant i banen og med kommunal
garanti for lånet.

Grusbanen har i historisk sammenheng
spilt en større rolle enn Mercur som fotballag. Den lå der bygningen etter den
nedlagte ”Sponplaten” ligger i dag. Når
Mercur ble stiftet, er vanskelig å tidfeste, likeledes når Foreningen ble nedlagt eller gikk i oppløsning. Foreningen
gikk inn i Norges Fotballforbund (NFF)
i 1918 og ble tilsluttet Landsforbundet
for idrett. Foreningen anla Grusbanen i
1922 og gikk inn i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) i 1925. Som kjent var det
to landsdekkende Idrettforbund i Norge
frem til 1940: AIF og Landsforbundet.
AIF var knyttet til det Norske Arbeiderparti og Landsforbundet var upolitisk i
den forstand at det ikke var knyttet til
noe politisk parti.
Når det gjelder sportsprestasjonene
blir de som fisken, større etter hvert
som årene går. Guttene fra arbeiderklassen på Orkanger dominerte i Orkdal, måtte bite i gresset på Sorgenfri
for bylagene, klarte seg bedre på grus,
men ble aldri noen rundetravere.
De dårlige tidene fra 1925 innhentet
også Mercur. Foreningen klarte ikke å
innfri lånet på 12.000 kr for jordstykket
de kjøpte på 12, 5 mål. Kommunen,
som garantist for lånet, overtok Grusbanen. Etter to års leieforhold solgte
kommunen plassen til Orkanger Idrettslag i 1930.
Tilhengere av Mercur følte seg
sviktet av kommunen. Grusbanen ble
oppfattet som Mercurs arvegods. I 1935
bød det seg en anledning til å få arvegodset tilbake. Det hadde sammenheng med at den nystiftede forening
Njardar tilsluttet AIF leide Grusbanen av
Orkanger Idrettslag til fortballkamper,
stevner og trening. Njardars målsetning

Fra fotballkamp mellom Orkanger Idrettslag mot Kvikk på den gamle Grusbanen.
I bakgrunnen ser vi lagets klubbhus med kiosk og garderober.
Nå er både banen og huset for lengst borte.

Det legendariske Mercur-laget fra 1922
som ble kretsmestere i Sør-Trøndelag.
Bak f.v. Einar Svorkmo, Ivar Halvorsen,
Rivert Sponnick, Fridtjof Ekli og Kristoffer
Pevik. I midten f.v.: Johan Dahlum, Johan Svorkmo og John Svorkmo. Foran
f.v.: Ingebrigt Isdahl, Ditlef Ofstad og
Ingebrigt Ekli.
i 1935 var en kommunal idrettsplass
med basis i Idrettslagets grusbane. Forutsetningen var at Orkanger Idrettslag
solgte banen. Men Orkanger Idrettslag
verken kunne eller ville selge Grusbanen. Slett ikke etter at det ble hevdet i
et innlegg i Arbeider-Avisa at Orkanger
Idrettslag var ”hendøende” og like godt
kunne gi bort Grusbanen. Det ble så
fremmet en innstilling fra Formannskapet til Herredsstyret i Orkanger
kommune om at kommunen skulle
erverve et areal tilliggende Grusbanen
for 13.000 kr. håndgitt av Nils O. Rømmesmo og hustru til Idrettsforeningen
Njardar. Det vil føre for langt å gjøre
rede for denne historien her. Men min
tråling i gjeldende protokoll interkommunalt arkiv viser at det slett ikke var så
langt unna et positivt politisk flertall for
Njardars målsetting om en Kommunal
Idrettspark i 1935.
Grusbanen til Mercur er historie. Det
ble ”Hølet uti Moan” som ble den kommunale Idrettsparken i 1947.
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Dans

Dansevåren 2016

Denne våren har danserne i Veronicas Dans og OIF danset i koselige lyse
lokaler på Terna. Vi har hatt mang
dyktige instruktører innom, som har gitt
danserne morsomme og spennende
utfordringer.
OIF og Veronicas Dans markerte Dansens Dag 2016 med danseforestillingen, Just Dance i Orkdal kulturhus, den
30.april.

Dansens Dag er en felles dag for
dansere på alle nivåer og innen alle
genrer. På tvers av tradisjonelle skiller
i alder, ferdighetsnivå og dansestil står
vi sammen og viser mangfold, entusiasme og kjærlighet til dans. I Norge
døpte vi om arrangementet til Dansens
Dager i 2010 siden vi alltid feirer dagen
over flere dager.

Just Dance ble en fin markering med
varierte danseuttrykk på scenen. Alt fra
Orkangers fineste barnedansene til de
tøffeste gutta i byen.
Dansere fra OIF&Veronicas Dans skal
også opptre og ha forestilling under
Orkanger-dagene, og i Skaun med
forestillingen KATTER under Kristin på
Husaby den 25.juni.

Bilder fra Dansens dag 2016.
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Dans
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Anlegg

De brøyter fram fotballen
Må brøyte forsiktig
- Det hendte at det snødde og blåste
så sterkt at snøen hang fast i ballfangernettene og gjorde dem
ugjennomsiktige som ei tjukk gardin. Men brøyterne sto på. Vi fikk
ikke en eneste klage fra fotballfolket
gjennom hele vinteren. Jeg tror bare
ei trening måtte avlyses, og da var
det ekstreme forhold, sier Tor Arne
Opphaug.

BRØYTEGUTTA: Bak fra venstre Ove Aanonsen, Atle Østhus, Rudolf Gjengstø, Stein
Erik Berg, Per Gunnar Berg og Jonny Krokstad. Foran: Stig Erik Olsen, Roger Sivertsen og Knut Arve Steen. Thomas Solbu, Arne Holmen og Bjørn Bye var ikke til stede.
Så du «Brøyt i vei» på TV? Her er OIFs
svar på tøffingene i nord.
I snøføyk og storm holdt denne gjengen fra OIF Anlegg kunstgressbanene
i Idrettsparken åpne vinteren gjennom.
2016 markerte for alvor fotball som vinteridrett på Orkanger. For første gang
skulle to baner med undervarme brøytes, nær sagt uansett vær og vind.
OIF Anlegg har inngått en driftsavtale
med IKAS AS, som eier de to banene.
OIF får et fast beløp for å brøyte om vinteren og stelle de to banene om sommeren. Opplegget krever mange på
vaktliste for å sikre rask utrykning når
snøen plutselig laver ned.

Kurs i romjula
- Vi var litt spent, men det viste seg
å være helt uproblematisk å få tak
i mannskaper. Folk meldte seg frivillig, sier Tor Arne Opphaug i styret
til OIF Anlegg.
Etter kort tid sto ti mann klare til å
brøyte på dugnad. Fjerde juledag (!)
gjennomførte OIF Anlegg kurs i traktorkjøring og brøyting. Deretter var det
bare å vente på snøen.

Undervarmen skal ikke fjerne snøen,
men holde bakken frostfri, derfor må
det brøytes. Brøytinga må skje med
nennsom hånd for ikke å skade dekket.
40 tonn gummi
OIF har investert ca. 200 000 kroner
i harv, børste, snøskjær og fres for å
sikre god drift. OIF Anlegg drifter nå
hele Idrettsparken – både de to IKASbanene (eid delvis av OIF) og de tre
banene OIF eiere alene samt parkanlegget. Særlig amfiet rundt hovedbanen
er krevende.
Brøytinga drar med seg gummigranulat
fra banedekket. I slutten av mai ble det
kjørt 30 tonn gummigranulat på de tre
kunstgressbanene i tillegg til at 10 tonn
ble gjenbrukt. Dette arbeidet var satt
bort til et firma med spesialutstyr.

Og den kom, innimellom i voldsomme
mengder på kort tid. Av og til kunne
garasjegjengen oppleve tilstander nesten som hos TV-brøyterne i Troms og
Finnmark.

FEIL ÅRSTID? Godt skiføre, men i Idrettsparken skal det spilles fotball uansett.
Slik var deler av fotballvinteren for
dugnadsgjengen i OIF Anlegg.
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Anlegg

Farvel til Fjøset
Fjøset på Nedre Rømme kan være
borte i løpet av sommeren, men mye
skal klaffe. Hvis alt går på skinner kan
bygging av nytt flerbrukshus starte i
september.
Nybygget er komplisert og de offentlige kravene til tekniske løsninger er
strenge.
Innvendig heis
Blant annet kreves innvendig heis mellom sokkelen med seks garderober og
hovedetasjen med aktivitetssal, kontorer, kiosk mm. Uten heis blir det ikke
spillemidler. OIF har derfor lagt inn heis
i prosjektet, og håper at det ikke sprenger den økonomiske rammen på 19,1
mill. kr. Svaret på spørsmål om kostnader kommer ved anbudsåpning.

Utvendig heis

Parkering mot Geilan

Også heis opp til lageret på loftet har
kommet inn som krav. Det kan muligens løses som utvendig trappeheis på
gelenderet på ei framtidig låvebru.

OIF ønsker å utvide parkering i retning våningshuset i stedet for å ta mer
parkareal langs Geilan, som rådmannen foreslår. Men nær våningshuset
ligger fornminner. Rådmannen fraråder
parkering her.

Skråstilt bygg
OIF ønsker å vri bygget litt i forhold til de
opprinnelige skissene ved å skyve østre
del litt nærmere hovedbanen og litt
lenger fra våningshuset – altså mot sør.
Bakgrunn: Bedre gangvei, mindre problemer knyttet til overvannsledninger
og kum i skråningen, og bedre utsikt
mot parken. Rådmannen vil beholde
dagens plassering for å ta vare på
Nedre Rømme som tun.

Flerbrukshuset skal få OIF ut av et
fullstendig utdatert, 60 år gammelt
dusj- og garderobeanlegg i en tidligere
fraukjeller. OIF har inngått intensjonsavtale om utleie til Orkdal Janitsjar og
Orkdal Røde Kors. Andre leietakere er
aktuelle. Orkanger Aktivum har vedtatt
å forskuddsbetale 500 000 kr i husleie.

KLART FOR FONYELSE: OIF skal fjerne
kledning og vinduer og klargjøre for
riving. Mardahl Maskin tar resten av
rivejobben.
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God sommer!

HOS OSS FINNER DU

ALT TIL FERIEN
55

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

AMFI ORKANGER | 09-20 (18) | COOP MEGA 08-21 (19) | amfi.no/orkanger

KER OG
BUTIK EDER
T
SPISES

09-20 (18) | COOP MEGA 08-21 (19)
AMFI.NO/ORKANGER

Ta kontakt for en
uforpliktende
boligprat.
Anders S. Rygg - 917 58 829
Vegar T. Sommerschild - 472 47 947
Kom gjerne innom vårt kontor i Orkdalsbanken
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www.aktiv.no

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

I morgen vil du
være glad for at
du begynte i dag
Vi hjelper deg å komme i sparingsform.
Bestill en personlig sparerådgivningstime
på tlf.72 46 63 00 - og kom i sparingsform.

Fordi sparing er
verdens beste idé.

I morgen vil du være glad
www.orkdalsbanken.no
for at du begynte
i dag
Vi hjelper deg å komme i sparingsform.
Bestill en personlig sparerådgivningstime i dag.
Fordi sparing er verdens beste idé.

I morgen vil du være glad
for at du begynte i dag
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Fotball

Mangfoldig fotballaktivitet
Dommerkurs, besøk fra kretsen, FIFAturnering og historisk stor fotballaktivitet i Idrettsparken – det er situasjonen
i OIFs fotballavdeling akkurat nå.
Klubbdommerkurs
OIF fotball arrangerte klubbdommerkurs for klubbens 14 åringer 19. mai i
klubbhuset. Klubbens nye dommerkoordinator Stig Rune Krokdal holdt
et engasjerende kurs for ivrige dommerspirer. Klubben er avhengig av
at ungdommene i klubben stiller opp
og veileder/dømmer de yngre i barnefotballen, dette er også en ypperlig
mulighet for ungdommene å tjene
seg noen ekstra kroner på kveldstid

i Parken. Vi vil også bruke disse klubbdommerne til Orkdal Sparebank cup i
september, nytt av året der, er at vi tar
bort den eldste klassen som er 15/16
åringer, og erstatter disse med 6 og 7
åringer. Derfor er det viktig at klubbdommerne brukes til kamper i barnefotballen gjennom hele sesongen, slik at
de har god erfaring på dømmingen til
cupen starter.

god fotball. OIF fotball fikk mye skryt for
gjennomføringen av kampdagen, der
det alt var på plass med klubbdommere, kampverter og engasjerte trenere og foresatte. Sørli var også mektig
imponert over det flotte anlegget vi har
på Orkanger, det er ikke mange plasser i Norge hvor man kan skryte av å
ha et så godt tilbud på treningsfasiliteter som vi har i vårt nærområde.

Kretsbesøk

FIFA turnering

Klubben hadde besøk av kretsen ved
Utviklingskonsulent Barnefotball Jan
Christian Sørli torsdag 26. mai under
barnefotballdagen. Sørli hadde en
trivelig kveld i Parken og fikk se mye

Lørdag 28. mai arrangerte OIF fotball
FIFA-turnering i klubbhuset. Årets turnering var den tredje i rekken, og 30
spillesugne barn og voksne deltok.
FIFA-turneringen er en sosial sammen-

Tre unge klubbdommere på dommerkurs.
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Fotball

komst der «barn» i alle aldre kan delta.
Underveis i turneringen ble det servert
mat til spillerne, slik at de slapp å dra
hjem for å få kontroll på blodsukkeret.
Årets vinner ble Kristoffer Sollien Klo,
Kristoffer vant også den første turneringen som ble holdt i 2014.

Idrettsparken
OIF har et av de beste anleggene for
fotball i hele landet, våre spillere kan
utfolde seg både på gressbaner og
kunstgressbaner. Det legges ned en
enorm jobb av frivillige i OIF anlegg
hver dag for at forholdene skal være
ypperlige for trening og kamp, derfor er

det viktig at brukerne av Parken er med
å holde orden og ryddighet etter seg
selv og sitt lag. Mye utstyr, drikkeflasker
og klær er gjenglemt hver dag, vi oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk etter
treninger og kamper slik at anleggsgjengen kan konsentrere seg om sine
oppgaver, og ikke bruke tid og krefter
på unødvendige oppgaver.

Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer:
976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.

Stor Fotballaktivitet i Idrettsparken.

ering.

t med rekrutt

bber god
OIF fotball jo
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Håndball

Baldus Cup 2016
De aldersbestemte håndballagene i OIF
deltok i Baldus Cup på Lillehammer helgen 22.04 – 24.04. 2016. Turneringen
markerte slutten på en lang og begivenhetsrik sesong for OIF Håndball.
Rundt 250 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 gode resultat. Selv om
ingen av OIF-lagene gikk helt til topps,
var prestasjonene veldig positive.
Jenter 10 og 11 år,
gutter 10 år og 11 år.
OIF stilte med 4 lag i de ovennevnte
årsklasser. Lagene spilte enkel serie
uten viderespill/sluttspill.
Spillerne på disse lagene har vist stor
framgang i løpet sesongen, og denne
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turneringa viser at det finnes veldig
mange flotte håndballtalenter i OIF.
Under premieutdelingen var det godt
fornøyde OIF-jenter og gutter som mottok sine velfortjente utmerkelser for
deltakelse i Baldus Cup 2016.
Jenter 12, 13, 14, 15 og 16 år.
Gutter 13 og 16 år.
Disse lagene spilte innledende kamper
på fredag og lørdag, og sluttspill på
søndag.
Selv om resultatene var noe varierende, så var innsatsen fra spillerne helt
super!
Det er uansett grunn til å nevne prestasjonen til jenter 15 år. De gikk hele
veien til finale, men tapte med minst
mulig margin mot Tiller. Sluttresultat ble
6-7. Små marginer i finalekampen ble
avgjørende for kampresultatet.

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 står meget sterkt i OIF!
Styret i OIF Håndball vil rette en stor
takk til spillere, trenere, lagledere og
foreldre for utmerket innsats sesongen
2015-2016. Nå blir det litt fri fra håndballen, så er vi klare til å ta fatt på en ny
sesong igjen ganske snart!

Under:
OIF J15 gikk hele veien til finalen, men
tapte med minst mulig margin.
Bak fra venstre; Hege Syrstadeng,
Hanne Kjørsvik, Maja Helland, Vilde
Fagerholt, Marte Granmo, Jennifer
Volden. Foran fra venstre; Gunhild
Indergård, Lisa L. Sletten, Ingrid W. Foss,
Mina Løseth

Håndball

Årsfest med prisutdelinger
Styret i OIF Håndball inviterte sine trenere, lagledere, utvalgsmedlemmer,
dommere, J18-spillere og senior til årsfest i Damphuset fredag 8.april 2016.
Over 60 håndballfolk hadde takket ja til
invitasjonen.
Kvelden startet med velkomsttaler. Deretter ble det mat, på menyen sto et fantastisk koldtbord laget av Berit Kvåle.
Som vanlig var det knyttet stor spenning til utdelingen av utmerkelsene for
jenter 18 år (J18), kvinner senior 4.divisjon (K04) og kvinner senior 2.divisjon
(K02).
Innsatspokalen for J18 ble utdelt til Linn
Haugan. Linn har hatt en meget god
sesong for J18 og hun har også gjort en
god debutsesong i K02.

Årets spiller for K02 ble Kirsti Lund. Kirsti har lagt ned stor innsats i treningsarbeidet, og har virkelig gått i front i
forsvarsarbeidet. Gjør sjeldent en dårlig
kamp og har gjennom sesongen vært
en god læremester for de yngre spillerne i klubben.
Vel fortjente utmerkelser til alle, OIF
Håndball gratulerer.
Utover kvelden var det stor stemning
med mye fin musikk, dans, diverse
opptredener og lokal underholdning.

Innsatspokalen jenter 18 år ble tildelt
Linn Haugan

Styret i OIF Håndball vil takke alle sine
trenere, lagledere, utvalgsmedlemmer,
dommere, spillere, foresatte og andre
håndballinteresserte for en strålende
gjennomført håndballsesong. Vi gleder
oss allerede til ny sesong!

Årets spiller for K04 ble Trine Eggan.
Som kaptein på laget har Trine lagt
ned stor innsats i både treninger og
kamper.

Årets spiller K02:
Kirsti Lund

Årets spiller K04:
Trine Eggan

Sesongavslutning 2015/2016
Kinosalen var fullsatt da spillere, foresatte, trenere, lagledere, dommere,
samarbeidspartnere og andre håndballinteresserte var samlet til den årlige
felles sesongavslutningen for Orkanger
IF Håndball tirsdag 05.april 2016.
Samtlige aldersbestemte- og seniorlag
ble presentert på scenen. Rundt 50
minispillere fikk utdelt sine fortjente OIF
innsatsdiplomer.
Alle 9-, 10- og 11-åringer fikk sine diplomer som viser at de har spilt i NHF/
RMN aktivitetsserie siste sesong..
For lagene J12, J13, J14, J15, J16, J18,
G13 og G15 ble det utdelt innsatspokaler til verdige vinnere;
J12: Sunniva Blåsmo Haugbjørg,
J13; Anna Almli,
J14: Emilie Ber Bjerkan,
J15: Mina Løseth,
J16: Marie Harsvik,
G13: Asbjørn Liaklev,
G15: Odd Even Ross
For seniorlagene vil det på et senere
tidspunkt bli arrangert et eget arran-

gement der det vil bli kåring av «Årets
spiller».
G15 ble kåret til «Årets OIF-lag
2015/2016», et lag bestående av svært
entusiastiske spillere, trener og lagleder. Startet sesongen med 7 spillere,
men er nå totalt 11 spillere. Ble nummer
3 i serien, kun ett fattig poeng etter serievinneren!
I 2012 ble det opprettet et målvaktsstipend til minne om mangeårig spiller
og trener i OIF, Geir Atle Sognli. Stipendet er på kr.5.000,- og ble i år tildelt
målvaktstalentet Synne Bøe Lindset fra
J12-laget. Tidligere mottakere har vært
Vanessa Jarovic (2013), Marcus Mo
(2014) og Vegard Røen (2015).

frivillige som stiller opp både når det
gjelder treninger, kamper og andre arrangement. I tillegg jobbes det utrettelig
med å skaffe inntekter til klubben for
bl.a å holde aktivitetsavgiftene nede slik
at «alle» har mulighet til å delta i håndballaktivitet.
OIF Håndball har knyttet til seg mange
gode og positive samarbeidspartnere
som stiller opp som både sponsorer og
med andre tjenester.
Uten støtten fra disse samarbeidspartnerne og frivilligheten i OIF Håndball,
hadde det ikke vært mulig å drive
håndballaktiviteten på dagens nivå!

De fremmøtte fikk underveis servert flott
«kortreist kultur». Dette gjennom sang
og musikk av; Hedda Sofie Sterten og
Trond Schjerve, jentebandet Lipstick
Syndrome og Synne Bøe Lindset, fiolion.
OIF Håndball driver godt med mange
aktive lag og spillere, og rimelig god
rekruttering. Avdelingen har mange

OIF Gutter 10 år
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Vi støtter
barneidretten!

Støtt våre
annonsører
– de støtter
oss!
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Helt NYE Ford

S-Max

Pris fra kr. 387.000,-

Nå og
så
med
AWD

Åpningstider:
Man-fre: 8-18
Lør:
10-15

Tiltaksveien, Bårdshaug Vest, Orkanger
Tlf 72 48 40 00 - Fax 72 48 40 01

514.900,15

Orientering

Nye løyper – godt oppmøte
Årets O-sesong startet som vanlig med
treningsløp fra Lyngsstua i Børsa 1. mai.
Etter den tid har det vært stor aktivitet i
O-avdelingen og sjelden har den lokale
terminlisten vært fyldigere gjennom
hele sesongen.
Det er planlagt treningsløp og karusellløp så og si hver uke frem til 17/9, og
onsdager er nærmest faste dager for
treningsløpene. Disse løpene er et
samarbeid med O-avdelingen i Børsa
IL. Terminlisten finnes på O-avdelingens
side på hjemmesiden til OIF.
Det er meget gledelig at så mange
nybegynnere har funnet fram til våre
arrangementer og vi håper at denne
trenden vil fortsette utover sommeren.
Vi ønsker å formidle at orienteringssporten er en idrett for alle - uansett
alder og erfaring. Det legges ulike løyper på alle treningsløpene – både vanskelighetsgrad og lengde bestemmes
av den enkelte, og det hele er meget
uhøytidelig og morsomt!

Ved siden av treningsløpene så langt i
år, har vi hatt to større arrangementer.
Skolemesterskapet 2016
På verdens orienteringsdag 11. mai
ble det arrangert skolemesterskap for
5-7 trinn for alle skolene i Orkdal kommune. Årets løp gikk fra Grøtte skole
og 404 elever fordelt på 188 lag stilte
til start! Planen er at alle skolekretsene
skal ha et tilsvarende opplegg med utgangspunkt fra sin skole i årene fremover, og at skolene selv vil videreføre
en slik tradisjon senere. Vi ser på dette
opplegget som en viktig del av rekrutteringsarbeidet i avdelingen vår. Arne
Grønset med hjelp fra 13 funksjonærer
gjorde denne dagen til et vellykket
arrangement med stor stemning av
mange fornøyde deltagere. Flere barn
har allerede møtt opp på treningsløp i
ettertid.

Finn-fram-dagen 2016
22. mai ble årets Finn-fram-dag arrangert i Ulvåsen. Denne dagen markerte
starten på årets Tur-orientering, og ble
et flott arrangement. Det er fra og med
denne dagen satt ut 70 poster fordelt
på Ulvåsmarka, Knykmarka og i området Fossfjellet på Søvasskjølen. Dagen i
Ulvåsen ble vellykket og mange møtte
opp til både et kort treningsløp, natursti
og O-sti. Alle barn fikk premier og det
var servering av pølser og vafler.
Tur-O konvolutter med kart og klippekort kjøpes på G-Sport, OTI, Sport1, Amfi
eller Best Fannrem.
Vi ønsker gamle og nye O-løpere velkomne til våre arrangementer!

Sesongstarten
ble markert ved
Ulvåshytta 22.mai.
Godt oppmøte av
både store og små
ivrige orienterere.
Her fikk de testa
kunnskaper med
både natursti og
o-løyper.
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Orientering

Årets tur-o er klar. Postene er å finne i
Ulvåsmarka, Knyken og på Fossfjellet. I
alt 70 poster som kan tas i eget tempo
fram mot jakta i september.
En flott dag i marka på Finn-fram-dagen.
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Toyota Bilia Orkanger
støtter Orkangeridretten!

Toyota Bilia

Toyota Bilia Orkanger er en del av
Toyota Bilia AS.
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 Kundebarometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i
alle bransjer over hele landet.
Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift

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.

Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift!

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

Man- fre: 08.00- 16.30

Lørdag : 10.00- 14.00

Velkommen til en hyggelig bilprat!

ORKANGER:
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger, tlf. 98 29 49 60

Våre åpningstider:
Man- fre: 08.00- 16.30 Lørdag : 10.00- 14.00
Velkommen til en hyggelig bilprat!

toyota.bilia.no

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

Gjør det mulig

God pensjon

Orkanger
Grønørveien 19
orkanger@nordea.no
Tlf. 06001

Hovedsponsorer

Vi i Orkdal Energi ønsker å bidra til utvikling av Orkdal,
og støtter en rekke lokale lag og organisasjoner.
Vi er opptatt av at sponsorstøtte skal komme flest
mulig til gode og tilgodeser primært aktiviteter for
barn og unge. OIF er et stort idrettslag som favner
bredt og jobber aktivt med inkludering. Sammen med
gode lokale krefter så er det et naturlig valg for oss å
bidra til at kommunen vår skal bli bedre å vokse opp
og bedre å bo i. Orkdal Energi er eid av Orkdal Kommune, det vil si oss som bor her.
Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen her.

Orkdal Sparebank føler ansvar for og skal være
en pådriver for et levende lokalsamfunn.
Orkanger IF er en av de viktigste bidragsyterne
for et levende lokalsamfunn gjennom frivillighet
og sin inkluderende profil. Orkanger IF sine
grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet. Dette er verdier Orkdal Sparebank lett
kan identifisere seg med, og vi gleder oss over et
nært og godt samarbeid med Orkanger IF for å
skape et levende og godt lokalsamfunn!
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Ski

Bli med på Bråttåbjønnj 2016
Kom og delta på årets uhøytidelige
idrettsbegivenhet, Bråttåbjønnj i
Gammelosen, som markerer slutten på
Orkanger 2016, søndag 26. juni.
Konkurransene starter kl. 15.
Orkanger IFs skiavdeling har i alle år
arrangert Bråttåbjønnj. Det er konkurranser både for stafettlag og individuell
konkurranse. Bråttåbjønnj er en triatlonkonkurranse med øvelsene svømming, sykling og løping – i og rundt
Gammelosen. Få med deg familie,
venner, kolleger, medelever og delta!
STAFETT

INDIVIDUELT

Etapper:
1. etappe:

Bli med i konkurransen om å bli årets
Bråttåbjønnj.

2. etappe
3. etappe:

100 meter svømming i
Gammelosen
4,4 km. sykling
- 2 runder rundt
Gammelosen
2,2 km. løping
- 1 runde rundt
Gammelosen

Tidspunkt:
Stafetten starter kl. 15 i sørenden av
Gammelosen.
Hvem kan delta:
Familielag, bedriftslag, skoleklasselag, foreningslag, artiglag/kostymelag, barn og ungdom over 12 år.
Utstyr:
På sykkeletappen er det kun tillatt
med Offroad med min 2” dekk!
Hjelm på syklingen er påbudt!
Påmelding:
Før kl. 14:30 i startområdet søndag,
pris kr. 200,- pr. lag. Du kan enten
betale kontant eller til konto
4270 32 23979, merk giro med
Bråttåbjønnj+ lagsnavn. Ta i mot
utfordringen! Vis at nettopp du er en
Bråttåbjønnj! !
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Triatlon
1. Svømming: 100 meter i
Gammelosen
2. Sykkel:
6,6 km. med Offroad
Tre runder (to runder
for damer 4,4 km)
rundt Gammelosen
3. Løping.
2,2 km. En runde
rundt Gammelosen
Tidspunkt:
Individuelt starter kl. 16 i sørenden
av Gammelosen
Utstyr:
På sykkeletappen er det kun tillatt
med Offroad med min 2” dekk!
Hjelm på syklingen er påbudt!
Aldersgrense 14 år
Påmelding:
Før kl. 15:30 i startområdet.
Pris kr. 150,-. Kontant eller til konto
4270 32 23979, merk giro med
Bråttåbjønnj+ navn.
Velkommen til idrettsvenner

Ski

Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer:
976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.
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Svømming

Svømmeaksjonen 2016
I uke 24 gjennomfører Svømmeavdelingen i tradisjonen tro årets Svømmeaksjon. Svømmekursene er for barn i
alderen 6-10 år som ikke kan svømme.

Vi gjennomfører også, på oppdrag
fra Orkanger Barneskole, den samme
uken svømmeopplæring for barn med
innvandrerbakgrunn. Alle barn som
har behov er påmeldt, og vil få samme
opplæring og oppfølging som andre
barn som skal lære å svømme.

Er det én idrettsgren du er nødt til å
beherske, så er det svømming. Mangel
på slike ferdigheter koster liv. Norges
Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen Det å kunne svømme er i seg selv livreddende. Svømmeavdelingen har høyt
bestemte seg for å gjøre noen tiltak da
de fikk målinger som viste at halvparten
av norske 10-åringer ikke er svømmedyktige. Det innebærer at rundt 150 000
barn i første til femteklasse på norske
skoler ikke kan svømme.
Siden 2008 har over 60.000 barn fått
gratis svømmeopplæring ved hjelp av
svømmeaksjonen.
Svømmekursene er gratis å delta på, og
går over fem dager, mandag til fredag i
en uke.

fokus på riktig og nødvendig opplæring
for å tilfredsstille dette. Det er ikke tilfeldig at disse kursene gjennomføres
på denne tiden av året, da vi har sommeren foran oss, og mange barn oppholder seg ved og i vann store deler av
sommeren. Kan de å svømme da, vil
vi unngå mange uheldige situasjoner i
forbindelse med lek og sommermoro.

OIF har fått tildelt to kurs, totalt 30 deltakere.

Artig med vannlek og svømmopplæring.

Vi skal starte svømmekurs!

Instruktører søkes

– distriktets eneste trykkeri!

Dersom du har lyst til å bidra til at barn i Orkdal
og omegn skal lære seg å svømme, ta kontakt med
svømmeskoleansvarlig for info.
Svømmeavdelingen dekker utdanning ved hjelp av
instruktør-kurs arrangert i regi av Norges Svømmeforbund.
Kurset avholdes på Orkanger. Vi tilbyr lønnsstige etter
kurs/kompetanse.
Kravet er at du har fylt 15 år, og har lyst til å bidra til
å redde liv! Nærmere info/kontakt: Tor Erik Sørensen,
tlf. 988 80 921 et kl. 16. eller e-post sorensente@gmail.com
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Telefon 72 48 23 20 • ﬁrmapost@orklagraﬁske.no
www.orklagraﬁske.no

Skotthyll

OIF skotthyll
Orkanger Idrettsforenings siste registrerte aktivitet er OIF skotthyll.
Dette er foreløpig en aktivitet med
voksne deltakere, men ifølge de aktive er dette en artig og sosial sport,
så det kan jo også være aktuelt å
etablere ungdomslag!
Skotthyllbanen er på området i
trekanten mellom fotballarenaen,
Orklahallen og Tverradkomsten.
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Turn

Rekordstort turntilbud
Å være med på turn er populært som
aldri før, og selv om vi har et bredt tilbud er rekordmange partier fullbooket
denne sesongen. Med hele 350 aktive
gymnaster spirer turnmiljøet godt, noe
som lover meget bra for fremtidige år,
og vi i OIF gleder oss til fortsettelsen.

Sesongen 2015/2016 har bydd på
flere høydepunkter.
Høsten 2015 deltok utøvere over 13
år på ungdomsstevne i Hemne, og i
november dro konkurransepartiet til
Drammen for å delta på Buskerudtrampetten for første gang. I april 2016
reiste vi til Lillehammer med nesten 40
deltakere fra konkurransepartiet for å
delta på årets Opplandspokal. Dette
er en konkurranse OIF turn har deltatt
i i mange år, og sjelden har Orkanger
hevdet seg så bra som i år. Med to
gullmedaljer, flere femteplasser og
andre gode resultater i bagasjen dro
både gymnaster, trenere og støtteapparat fornøyde hjem.

OIF turn deltar som vanlig på barnekretsturnstevnet, som i år arrangeres i
Malvik for utøvere fra 1. til 7. klasse. I år
reiste OIF til Malvik 11 juni med ca. 90
gymnaster, og var som vanlig en av de
største turngruppene på stevnet. Dette
er for mange et av årets høydepunkter,
et flott samlingspunkt for alle kretsens
turngrupper. Her er det muligheter for
å stifte nye bekjentskaper gjennom ei
helg med masse turn, lek og moro.

Turnstyret takker alle gymnaster,
foreldre, trenere og støtteapparat for et
flott turnår, og vi gleder oss allerede til
sesongstart i høst.

Like før oppstart i Drammenshallen

Oppvisning på Ungdomsstevne i
Hemne

Arkivfoto fra BKTS på Frøya i 2015

Oppvarming i Drammenshallen
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Turn

Junior 1 var veldig fornøyd med innsatsen

Eine Marie og Andrea er klare for representere OIF

Klar for avreise til Lillehammer

Kvinner Senior med sine
gullmedaljer i trampett
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Stikomiteen

Løypemerking og nye klopper
OIFs stikomite har høysesong!
De jobber effektivt og samvittighetsfullt for å legge til rette for
alle markatravere.
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For tida er det ny merking av
Buvikløypa og kloppelegging på
våte parseller av stiene i Ulvåsmarka som står på agendaen til
de frivillige med Bjørn Krokdal i
spissen.

- Vi jobber for fullt, sier Krokdal
– som har med seg de andre i
stikomiteen:
Ole Andreas Opphaug,
Gøran Larsson,
Rune Mo,
Per Morten Krokdal
og Helge Wåtland.

Joplassen-Orkanger
46 tomter med flott utsikt

Upåklagelig utsikt

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

Tomteillustrasjon

POPULÆRE
ALLEREDE1130SOLGTE!
SOLGTE
POPULÆRETOMTER
TOMTER –- ALLEREDE

Beste og sunneste lekeplassen

46 flotte tomter til salgs!
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:

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

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

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

Hageheller
Hageheller i grå.
Velegnet til bruk foran
Gjølme
inngangspartier,
terrasser, gangstier og
Belegningsstein
utvendige oppholdsarealer.
Mål:
Leveres i fargene
grå,30x30x5 cm.
koks, rødmix og brunmix.
Mål: 17,2x11,5x6 cm.

Gjølme belegningsstein
Levers i fargene
grå ogForstøtningsstein
koks.
Gjølme
ste
t in
Mål: 17,2x11,5x6
cm. 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde
Bredde

Vi leverer førsteklasses produkter.

Hageheller

Vi leverer førsteklasses produkter

Stein og blokk
PRODUKTER
Stein og blokk

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

Bredde 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde 34 cm og har en
vekt på 23 kg pr
stein som gjør muren lett å stable
Forskalingsblokk
2
for hånd. Forbruk:
pr mog
mur.
Ideell23
til stein
husmurer
støttemurer,r,
driftsbygninger, naust, uthus
etc. Egner seg utmerket til

Forskalingsblokk
selvbyggere som ønsker å høyne
Ideell til husmurer
og støttemurer,
driftsbygninger,
egeninnsatsen
på murerarbeidet.
naust, uthus etc.
Egner
seghjørneblokk.
utmerket til selvbyggere
Leveres
med
som ønsker å høyne egeninnsatsen på murerarbeidet.
Leveres med hjørneblokk.
Pilarstein av betong
Pilarstein av betong 20x20x20 cm,

Pilarstein av med
betong
utsparing for armering og betong.
Pilarstein av betong
med
utsparing for
Steinen20x20x20
har slisser icm,
siden
for montering
av plank,Steinen
for ”tetting”
armering og betong.
har mellom
slisser ipilarer.
siden for
montering av plank, for “tetting” mellom pilarer.

Forhandlere av ASAK produkter
ukter

OBS! Vi har flyttet til Grønøra Vest

N•A•R•F
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Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Medlem

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

E-post: gjoelmas@online.no

ÅPNINGSTIDER
Mandag - fredag 07.00-16.00

E-post: gjoelmas@online

Orkdalsveien 28, 7300 Orkanger
Tlf 72 46 60 70 • Fax 72 46 60 49

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!
www.volkswagen.no

Nye Tiguan er endelig her! Klar for prøvekjøring nå.
Nye Tiguan er tøffere og større enn forgjengeren, med et bagasjerom på inntil 615 liter. Den er også ”smartere” med
mange av Volkswagens innovasjoner og det nye firehjulstrekk-systemet 4MOTION Active Control. Legger vi til en trekkraft
på inntil 2,5 tonn, har vi kanskje ramset opp mange nok grunner til at du får lyst til å ta turen innom oss for en prøvekjøring?
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.
Drivstofforbruk blandet kjøring: 5,6 – 7,4 l/100 km. CO2-utslipp 147 – 170 g/km.
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rente fra ŠKODA Finans
på Superb, Citigo og Yeti.

*Tilbudet gjelder t.o.m. 31.08.2016. Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724. Total kredittkjøpspris kr 165.674,-. Forutsetter 35% kontant-andel og finansiering i ŠKODA Finans. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Sommerrente på Superb, Yeti og Citigo!
Nå er sommerkampanjen i gang. Det betyr gode tilbud på alle våre modeller. Frem til 31. august tilbyr vi blant annet 1,99%* rente på den
romslige nyheten Superb, den testvinnende kompakt-SUVen Yeti og den lettkjørte bybilen Citigo. Uansett hvilken modell som passer deg
kan du være trygg på at du får ekstra mye bil for pengene og en ekstra gunstig finansiering! Velkommen til sommerdager hos ŠKODA!

Forhandler
Adresse, telefon, internett

Orkdal Installasjon AS
Adresse

EL
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ORKDAL
INSTALLASJON AS

Telefon
Faks

Orkdalsveien 56
7300 Orkanger
72 48 20 66
72 48 22 24

Ulvåshytta

Velkommen til Ulvåshytta
- OIFs lagshytte like øst for Orkanger
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.

Framgangsmåte for leietaker:
1. Gå inn på Ulvåshyttas
utleiekalender på oif’s
hjemmeside, for å se om
huset er ledig.
2. Vil du leie, ta kontakt med
utleieansvarlig
Mona-Iren Ebbesen
utleie-ulvashytta@
orkanger-if.no
- tlf. 41 67 37 40

Leiepriser
Kr 2.000,• 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.
Kr 500,-:
• Vanlige dagmøter til f.eks.
frivillige lag og organisasjoner.
• Barnehager/skoler
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buss / last / henger

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

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 skadeog lakkverksted for tunge kjøretøy. Vi tar de fleste 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.

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

Arendal | Bergen | Jaren | Kristiansand | Kvinesdal
Orkanger | Oslo | Skjåk | Skodje | Trondheim | Ålesund

Vi vet hva kjøretøyet betyr for deg!

