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Kulturprisen 2014 
til OIL og OIF
OIF fikk 4.november 2014 tildelt Orkdal Kommunes 
kulturpris for 2014 sammen med Orkdal Idrettslag. Ut-
viklingen i Idrettsparken var nok avgjørende for denne 
hedersbevisningen, men det er viktig å presisere at 
alle som gjør en innsats i eller for OIF, har en andel i 
denne prisen.

Vi har i dag et fantastisk aktivitetsnivå i OIF,  
med krevende utfordringer med å skaffe ledere, trenere og andre tillitsvalgte for 
alle lag og grupper. I tillegg til dette, tar avdelingene på seg større arrangement 
som krever stor grad av dugnadsinnsats.

Som eksempel kan nevnes at en relativt liten O-avdeling neste sommer skal  
arrangere Midt-Norsk mesterskap, med ca. 600 O-løpere i samarbeid med  
Byåsen. Et annet eksempel er turnavdelinga som nylig hadde 300 aktive turnere i 
sving i Orklahallen under et stort regionalt arrangement. Et tredje eksempel er fra 
september. Da hadde vi ca.1500 fotballspillere i aksjon i Orkdal Sparebank Cup.

Det legges ned en formidabel innsats, og en meget stor del at dugnadstimene 
går med på å holde aktiviteten blant barn og unge i OIF i gang. I tillegg til dette 
har vi de siste tre år utviklet Idrettsparken med store investeringer i anlegg, for å 
tilrettelegge for framtidig økt aktivitet.

OIF er en breddeklubb, og hos oss skal det være rom for å drive aktivitet for alle 
som ønsker det. Som leder i OIF er jeg utrolig stolt av den innsatsen som gjøres, 
enten det er i marka, parken, svømmebassenget eller Orklahallen / Basishallen.
Jeg vil ønske alle ei riktig God jul - og ser frem til et nytt år med stor aktivitet og 
idrettsglede i OIF.

Geir Knutzen
OIF-leder

Hovedstyret
Konst. leder: Geir Knutzen
Mobil: 952 67 975
Kasserer: Tor Bach 
Sekretær: Knut Even Wormdal 
Styremedlem: John Ivar Evjen
Styremedlem: Kjersti Løkken
Styremedlem: Unn Knudsen 
Styremedlem: Hans Kringstad
1.Varamedl: Janne Sommerschild  
 Wiggen
2.Varamedlem: Atle O. Sognli

Epost til styret:
styret@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: Marie Richter  
(interimsstyre)
Tlf: 970 41 071
friidrett@orkanger-if.no 
Håndball: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
anlegg@orkanger-if.no
Orientering: Rolf Wærnes
Tlf: 926 56 797
orientering@orkanger-if.no
Ski: Arnt Otto Lie
Tlf: 916 21 675
ski@orkanger-if.no
Svømming: Øyvind Sten
Tlf: 930 59 584
svomming@orkanger-if.no
Turn: Jenny Smolan
Tlf: 907 22 604
turn@orkanger-if.no
Klubbhuset: Tor Arne Opphaug
Tlf: 908 52 858
tor-arne.opphaug@elkem.no
Ulvåshytta: Anne Løkstad
Tlf: 402 41 662
utleie-ulvashytta@orkanger-if.no

Kontingent:
Voksne: kr 200,-
Barn: kr 100,-

Utgiver Orkanger-Idrett:
Orkanger Idrettsforenings hovedstyre
Redaksjonskomite: 
Marit Mjøen og Vidar Liøkel
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 

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 til-
legg 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
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Bill.:100,-/150,- 
Filmweb.no/orkdalkultur

NØTTEKNEKKEREN
Orkdal kulturhus • 14. desember • Kl 12:00 og 14:00

 I SAMARBEID MED OIF OG SKAUN KULTURSKOLE VISER

Dans

14. desember inviterer Veronicas Dans i samarbeid med OIF og Skaun Kultur-
skole til litt av ei danseforestilling i Orkdal Kulturhus. Selveste «Nøtteknekkeren» 
står på programmet.
De lokale danserne tar utgangspunkt i den kjente balletten av  
Peter Tsjajkovskij og gjør den til sin egen forestilling. Danserne har øvd hele  
sesongen, og har trivdes svært godt i sine nye øvingslokaler i OTI-Sentret. 
Dans er et idrettstilbud som OIF gir i et samarbeid med Veronicas Dans og 
virksomhetens leder Veronica Mortensen.
Danserne øver alltid fram mot ei større forestilling, og i høst har altså 
«Nøtteknekkeren» vært utfordringen. Nå er forestillinga klar for publikum.

Her er litt om forestillingen og hvilket eventyr publikum blir med på:
I stuen hos familien Stahlbaum forbereder man seg til årets juleselskap. 
Lille Clara, Fritz og de andre barna hjelper til, 
men er så spente at de nesten ikke kan vente! 
Drosselmeyer er invitert, og han har alltid med ekstra spennende gaver.

Elever fra Veronicas Dans, OIF og Skaun kulturskole ønsker dere 
velkommen til årets juleforestilling: 
Nøtteknekkeren.

På scenen møter du danseglade gutter og jenter i alderen 3-19 år. 
 
Bli med Clair på eventyr!

Bilde: 
Plakaten for forestillinga 

(AllDesign)

Nøtteknekkeren

Påmelding: 
www.Veronicasdans.net
Øvingslokale i OTI-Sentret

 Tirsdager:

Klasser  Kl.slett Kurs

Hip-Hop 2 
(øvet) 15.45-16:30 Kurs 2
HIP-HOP 1 
(fra 2. kl.) 16:30-17:15 Kurs 3
Barnedans 
4-6 år 17:15-17:45 Kurs 4

 Onsdager:

Klasser Kl.slett kurs
 
Jazz 5-7 klasse 16:00- 17:00 Kurs 7

Jazz 1-4 klasse 17:00-17:45 Kurs 8 

Jazz 13+ 17:45-18:45 Kurs 9 
 

Dansevåren 2015

 Torsdag:

Klasser Kl.slett kurs

Breakdance 
nivå 1 17:00-18:00 Kurs 10
Breakdance 
nivå 2 18:00-19:00 Kurs 11

Lyrisk hip-hop  19:00-20:00 Kurs 12
 
 Fredag:

Klasser Kl.slett kurs 

Klassisk  ballett 
1-3 kl. 16:30-17:15 Kurs 10
Klassisk ballett 
4 – 7 kl. 17:15 -18:00 Kurs 11

Showdans 18:00 – 18:45 Kurs 12

Performance  18:45 – 19:45 Kurs 12

3
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Tilbakeblikk ved Olav Gravråk

I Orkanger-Idretts historiske tilbakeblikk 
i dette nummer er Olav Gjølmesli hoved-
personen. Det dreier seg om langrenn-
sløperen og skihopperen, kort og godt 
kombinertløperen Olav Gjølmesli. Han 
forente skiidrettens tradisjonelle ideal 
som idrettsutøver, allsidighet fremfor 
spesialisering.

Som kombinertløper var han i siste halv-
part av 30-åra blant landets fremste. 
Han ble uttatt av Norges Skiforbund til 
Verdensmesterskapet i Lahti i 1938, og 
av Sør-Trøndelag Skikrets til Holmenkol-
len i 1936 og 1937. Det var ei tid da de 
fleste av landets beste kombinertløpere 
hadde sin styrke i langrennssporet. Olav 
var tilsvarende god i hoppbakken. Om-
talene av ham som krafthopperen kunne 
like gjerne gjelde stilhopperen. Bildet av 
stilhoppet i Gråkallbakken i 1936 fortel-
ler vel like mye som det faktum at han 
satte den evigvarende bakkerekorden i 
fordums «Bratta» på Orkanger på 39,5 
meter.

Olav kom til verden den 27.juni 1911 i 
Skjenalddalen. Han gikk sin folkeskole i 
Støylen skole, og skoleveien la kanskje 
noe av det fysiske grunnlaget for ski-
karrieren. Den startet i Ungdoms- og 
Idrettslaget Glimt før han gikk til Orkan-
ger Idrettslag for å avslutte karrieren i 
Orkanger Idrettsforening med topplas-
seringer i Rensfjellrennet og gode resul-
tater i Birkebeinerrennet.

Det bør også nevnes at han i 1974 gikk 
Johan Evjens Minnerenn, da sammen 
med sin datter, 21 år gammel, men da 
bare noen få hundre meter før han satte 

opp farten for den 30 km lange løypa!
Etter krigen i 1945 startet han sportsfor-
retning i Pareliusgården. Butikken ble 
fort et møtested for idrettsinteresserte, 
og praten dreide seg også ofte om del-
takelsen i Lahti under VM. Olav ble syk 
av meslinger under oppholdet, men 
startet og fullførte langrennet. Han ble 
forbigått av bl.a. den gode finnen Ku-
rikala. På spørsmålet om finnen ropte 
«løype» på finsk for å komme forbi, var 
svaret: - Nei, hainn sa ingen ting. Han 
kom fort, æ mått bærre slæpp han forbi.

I 1956 emigrerte Olav med familie til 
USA, men returnerte etter noen år. Han 
slo seg ned i Gjølmesliene, satte opp 
hus og tok arbeid i anleggsbransjen. 
Han ble hedret på Orkanger Idrettsfore-
nings 75-årsjubileum i 1976.
Olav Gjølmesli døde 27.mars 1977.

O.G.

Legendariske 
Olav Gjølmesli

Gråkallen 1936

Holmenkollen 1937
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Tilbakeblikk ved Olav Gravråk

«Formen skal komme også i år!»
Olav Gjølmesli intervjuet av Alf Rostad i 
Orkanger-Idrett nr.2, februar 1946, 1.årgang:

Denne gang tar vi et intervju med vår kjente kombinertløper Olav Gjølmesli. Vi finner ham i travel 
virksomhet i forretningen, med å reparere gamle ski.
-  Hvordan går det? spør jeg.
-  Det går berre bra, lite med vara enno, får håpe det bli likar snart.
-  Og formen, hvordan er det med den? For å gå litt over til skiprat.
-  Den kjem ette kvart! svarer han.
-  Hvordan er det, har du tatt mange premier i den tid du har deltatt som skiløper?
-  Nei, det veit itj æ sekkert, men omtrent 160, tru æ.
-  Og kongepokal? Har du noen av den sorten?
-  Nei, det har æ itj, men det va nere på i Oslo i BULs landsrenn i 138, det skilte 2/10  
 poeng mellom meg og førstemann. Men det vart no 2.-premi da!
-  Var ikke du i Finland også i Verdensmesterskapet i Lahti?
-  Jau, det stemme det, i 1938.
-  Hvordan likte du deg der da?
-  Jau, det var fint, men æ vart litt dåle der borti, så æ fekk itj glede av det lell.
-  Hvordan like du løypa hans Sainnen i kretsrennet her da?
-  Jau løypa var no og nok den, men litt hardt va det da, særlig på slutten!
-  Hva mener du om den nye bakken «Bratta»? Det er vel du som har 
 bakkerekorden der?
-  Stemmer det ja, 39,5 meter. Jau, den e fin som treningsbakke, og så e det bra at  
 ein får hopp både natt og dag, - når det e snø da, legger han til.
-  Har ikke du Olav representert vårt lag i Sverige også?
-  Jau, i Østersund i 1935 på 30 km, - men det gikk bare skitt med oss den gangen.
-  Har du noe spesielt ønske for skisporten her på Øra da?
-  Jau, æ har det ønske at flest mole må gå inn for langrenn, så at vi kan få flere  
 kombinertløpera i laget. Likeså at ledelsen må ofre seg for dem som vil gå  
 langrenn og kombinert. For det e det som e sporten!
-  Nå tror jeg vi går over til et annet tema, Olav. 
Et lite spørsmål til, og så er jeg ferdig med kryssforhøret: 
-  Hva mener du om dommerne i landssviksakene her tillands?
-  Dem e alt for mild ette så mye gæle nazistan ha gjort! Ha æ verre dommar, så ----
 Men æ har butikken og treninga, legger han til – og smiler.

AL.

Telefon 72 48 23 20 • firmapost@orklagrafiske.no

www.orklagrafiske.no 

– distriktets eneste trykkeri!

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

N•A•R•F
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Medlem
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Ved ansettelse av daglig leder i 2013 
ble kontoret i Klubbhuset i Idrettsparken 
forsøkt tatt i bruk. Stor aktivitetsøkning 
i OIF og ulike behov for bruk av Klubb- 
huset gjorde at hovedstyret måtte se 
etter andre løsninger.
OIF ble høsten 2013 kjent med at  
Orkdal Kommune vurderte å flytte Frivillig- 
sentralen fra lokalene i Orkdalsveien for 
å redusere leiekostnadene. På Frivillig-
sentralen var det et udisponert kontor. 
For å dekke eget behov og samtidig 
bidra til at Frivilligsentralen kunne bli  
værende i lokalene, gikk OIF inn i  
forhandlinger om et leieforhold.
Leieavtale ble inngått med virkning fra 
1. september i år. Kontoret ble i løpet 
av høsten møblert og tatt i bruk av  
hovedstyret.  Styret besluttet at kontoret 
skulle være åpent for publikum, i første 
omgang, i tidsrommet 12.00 – 19.00 på 
torsdager. Fram til årsskiftet betjenes 
kontoret av styrets medlemmer. 
Etter årsskiftet betjenes kontoret av  
daglig leder.

OIF med kontor i Orkdalsveien

Det vil bli vurdert å utvide åpningstiden.
Med kontor sentralt i Orkdalsveien blir 
OIF mer synlig, og styret blir lettere å nå 
for tillitsvalgte i OIF og andre.  

OIF-leder Geir Knutzen smiler for åpning 
av nytt klubbkontor sammen med  
sekretær Knut Even Wormdal og  
kasserer Tor Bach. Foto: Marit Mjøen

Slik ser Klubbhuset ut etter oppussing.  
OIFs klubbhus har blitt stedet for  
bursdag og fest.
En formidabel dugnadsinnsats 
og penger fra gode støttespillere  
omskapte et slitent hus til et førsteklasses  
selskapslokale. Siste bidrag er 60 stoler 
fra Bårdshaug Herregård.  Klubbhuset 
har fått nytt kjøkken med alle fasiliteter 
og en flott festsal.

Resultat: Utleie har tatt helt av. 
Klubbhuset hadde ved utgangen av  
oktober registrert 102 utleier. 31 av disse 
er eksterne, altså utenfor OIF. Konfirma-
sjoner er bestilt helt til 2022 (!).  Dette har 
skjedd i perioden etter at fornyinga var 
ferdig i mars. OIF Anlegg har budsjettert 
med 6 000 kroner i leieinntekter i år. Det 
ligger an til ca 50 000 – nesten det ti-
dobbelte. I tillegg betaler avdelingene i 
OIF for første gang faste beløp for bruk 
av Klubbhuset. Det betyr at OIF Anlegg 
har økonomi til å holde klubbhuset 
vedlike. OIF Anlegg har nå foreslått for 
hovedlaget å fullføre oppgraderinga av 
det som er klubbens hjerte: Utskifting av 
golv, vegger, himling og nye dører i den 

Klubbhuset ble nytt

nordlige delen av huset, samt ombygg-
ing av det gamle kontoret til møterom.

Du kan leie klubbhuset og se priser på 
OIFs hjemmeside. 

Bestill på:  
tor-arne.opphaug@elkem.no

BERRE LEKKERT: OIFs klubbhus pyntet til 
fest etter en total makeover. 
                                                                                                
(Foto: Randi Eikli)

Klubbhuset
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VOLVO V40
MOMENTUM

CROSS
COUNTRY

*) PRIVATLEIE/LEASING: Forskuddsleie 39.900 inkl mva, i tillegg kommer etableringsgebyr kr 4.863.- totalt forskuddsleie 44.763,-. Månedsleie kr 1.990,- 
 og totalpris kr 116.403,- vil variere med rentenivået. 3 års løpetid, kjørelengde 45 000 km. ** Rentefordelen er basert på en markedsrente på 4,75%

• Teknikkpakke HP Sensus 7” med bl.a. 
digitalt kombiinstrument, ryggesensor,

 HP Sensus Connect  med 7” MMI-
 skjerm og mulighet for internett i bilen
• Bluetooth handsfree

• Audiostreaming
• Volvo on Call med bl.a. 

parkeringsvarmer med timer 
som kan styres via tlf./app

• Fjernstyrt sentrallås

• Rails i silk metal el. innfellbare
utv. sidespeil

• Dynamisk chassis
• Regnsensor
• Dekorpanel - Copper Dawn

• Aktive dual-xenon hovedlys
• LED-kjørelys
• Nedkjølt hanskerom
• Takspoiler
• City Safety generasjon 2

• Alu.felg Geminus 16”
• Cruise control
• Luftkvalitetssystem CZIP
• Fjernkontroll av stereo i rattet
• DAB+ radio og mye mer

RASK LEVERING!

CROSS
COUNTRY

inkl. mva

VOLVO V40
Kinetic m/Businesspakke Kinetic m/Businesspakke  1799,- 1799,- 1799,-

Månedsleie

inkl. mva

*) PRIVATLEIE/LEASING: Forskuddsleie 39.900 inkl mva, i tillegg kommer etableringsgebyr kr 4.863.- totalt forskuddsleie 44.763,-. Månedsleie kr 1.799,- 
 og totalpris kr 109.527,- vil variere med rentenivået. 3 års løpetid, kjørelengde 45 000 km.. ** Rentefordelen er basert på en markedsrente på 4,75%

RASK LEVERING!

inkl. mvainkl. mva1990,-1990,-1990,-
Månedsleie

• Aktive dual-xenon hovedlys
• Digitalt instrumentpanel m/3 modus
• High Performance Stereo m/bluetooth 

handsfree

• Audiostreaming
• DAB forberedelse
• Ryggesensor
• Fjernkontroll av stereo i rattet

• Cruise control
• Klimaanlegg – elektronisk
• Parkeringsvarmer med timer
• Skinnratt

• Solskjermer m/speil og lys
• Hanskerom med kjøling
• Fjernstyrt sentrallås
• City Safety generasjon 2

• Luftkvalitetssystem CZIP
• 5” fargeskjerm i 

midtkonsoll
 og mye mer

LAV RENTE 2,95% - STORE RABATTER

KAMPANJEN GJELDER BESTILLING
OG LEVERING AV VOLVO I 2014!

SISTE SJANSE:

Volvo V40 D2 Kinetic m/Businesspakke

Total kundefordel:  kr 43.500,-
Privatleie/leasing:   kr 1.799,-*

LAV RENTE 2,95% - STORE RABATTER

KAMPANJEN GJELDER BESTILLING
OG LEVERING AV VOLVO I 2014!

SISTE SJANSE:

Volvo V40 Cross Country D2 Momentum

Total kundefordel:  kr 48.566,-
Privatleie/leasing:   kr 1.990,-*

Tilbudet gjelder ved bestilling av ny bil eller så langt lageret rekker.
Gj.sn. forbruk 3,4–7,9 l/100 km, co2-utslipp 88-185 g/km (V40 D2-E Start/Stop – V40 T5).
Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.
Vi tar forbehold om pris-/avgiftsendringer og trykkfeil.
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Håndball

Lørdag 22. november 2014 arrang-
erte OIF Håndball den tradisjonsrike 
håndballturneringa for de aller minste 
håndballspillerne. Turneringa har inne-
værende sesong fått navnet Orkdals-
banken Mini- og 10-årsturneringen.
Dette var den 40. gangen turneringa ble 
arrangert i OIF regi. Og her ble det vist 
virkelig stor idrettsglede! 
Hele 41 lag med spillere fra 6 til 10 år 
deltok. Legger man sammen alle spill-
erne i alle årsklassene, så var det totale 
antallet spillere på 365! Sannsynligvis 
besøkte rundt 1500(!) personer Orkla-
hallen denne lørdagen. Helt utrolig! 
Mange av de samme klubbene kom-
mer igjen år etter år, Turneringa har blitt 
svært populær både for våre naboklub-
ber og klubber i Trondheimsområdet. 
OIF Håndball benyttet alle tre banene i 
«Nye» Orklahallen for å komme i havn 
med gjennomføringa. Dette er helt  
nødvendig da turneringa skal være  
komprimert med hovedfokus på at alle 
lag skal få så mange kamper som over-
hodet mulig på kortest mulig tid. 
Turneringa ble avsluttet med premie-
utdeling for alle spillerne og lederne. 
Publikumet i Orklahallen laget stor stem-
ning både under kampene og i lokalet 
som ble benyttet for premieutdelingen. 
Neste Mini- og 10-årsturnering i Orkla-
hallen arrangeres lørdag 7.mars 2015. 
Men før den tid skal OIF arrangere  
Orkdalsbanken Julecup 27.desember 
2014. Denne turneringa arrangeres for 
spillere fra 10 år og opp til senior.

Orkanger J16 kvalifisert for 
Bringserien – nok en gang!

Nok en gang kom OIF Håndball gjen-
nom det trange nåløyet, og greide å 
kvalifisere sitt J16-lag til Bringserien 
2014/15. Navnet på denne serien var 
tidligere Landsserien og Narvesenseien.
Dette er den 7. gangen OIF greier å  
kvalifisere enten ett gutte- eller jentelag 
til denne serien.
Bringserien er en landsomfattende 
serie bestående av de beste 16-års- 
lagene i Norge. Kampene spilles over fem  
helger, der alle lagene får tildelt en 

Orkdalsbanken Mini- og 10-årsturnering

hjemmerunde hver, Siste runde spilles i 
Oslo, nærmere bestemt i Oppsal Arena 
og Bjørnholthallen.
Bringlaget OIF består av spillere født i 
1998/-99. Jentene har blitt en sammen-
sveiset gjeng som trener mye og godt. 
Flere av disse har allerede debutert i 
3.divisjon på seniornivå, så her er det 
mange talentfulle spillere!
Å delta i Bringserien er økonomisk  
utfordrende, OIF J16 må selv sørge for å 
finansiere deltakelsen. Derfor er foreldre 
og spillere godt i gang med å få inn  
penger gjennom ulike aktivitetstiltak.
1. Bringrunde er allerede blitt unnagjort, 
da var OIF på besøk hos Lørenskog. OIF 
møtte, foruten hjemmelaget, Vågen (fra 
Sandnes) og Molde.
Resultatene etter denne runden ble to 
tap (Lørenskog og Vågen) og en seier 
mot Molde!
Neste runde i Bringserien spilles i  
Orklahallen lørdag 13. og søndag  
14.desember 2014. Da kommer Ski, 
Herulf Moss og Fana på besøk. OIF 
håper på «stinn brakke» og stor  
stemning, og oppfordrer alle inter-
esserte om å komme og se mulige  
kommende landslagsstjerner!

Bringlaget: 
F.v. Victoria Aspli, Åse Størdal, Marie Hoff Harsvik, Hedda Sofie Sterten, Vanessa 
Jarovic, Ronja Frost Schjerve, Mari Evjen, Rikke Svinsås Buan, Marte Berg Bjerkan, 
Elisabeth Vollum, Ida Fagerholt, Thea Bøe Lindset, Sigrid Ysland, Synne Togstad.

OIF G10 fra premieutdelinga
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OIF G10,

OIF mini,

Håndball

9



10

Støtt våre annonsører 
– de støtter oss!



Orkdal Bil AS
www.orkdalbil.no

Tiltaksvegen, 7300 Orkanger

 

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

11
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Fotball

Orkanger IF har i år hatt to lag i gutter 
14-klassen i fotball. Hele 26 gutter og 
ei jente har vært med på laget. Det ene 
laget har spilt i 1.divisjon, og det andre 
laget har spilt i 2. og 3.divisjon.
Det er ei meget treningsvillig gruppe 
som er flinke til å møte opp på trenin-
ger. I tillegg spiller alle mye fotball i  
fritida i det nye anlegget i Idrettsparken. 
Guttene var litt spente før sesongen, 
siden de som det eneste laget i distrik-
tet hadde meldt seg på i 1.divisjon. Det 
viste seg å gå veldig bra, og etter vår-
sesongen endte de på 2.plass! Dermed 
fikk de, med god margin, fortsette i 1. 
divisjon også høstsesongen. 

Da ble det 5. plass. 2. laget gikk likeså godt 
hen og vant 3.divisjon i høstsesongen. 
Trenerne har lagt vekt på å gi alle  
spillerne utfordringer på sitt nivå. Hele 19 
av spillerne har også fått prøve seg på 
gutter 16-laget.
Laget har deltatt på flere innendørs- 
cuper og har alltid nådd finalespillet. 
Laget har også vært med på Hydrocup i 
Sunndal og Storsjøcup i Östersund. Også 
der med gode resultater. Turnering- 
ene har vært med på å bidra til at det er 
en godt sammensveiset gjeng som har 
det mye artig med fotballen. 

Team BDO
I høst har keeper Marcus Mo og  
Andrine Tobiassen Stellander vært med 
på Team BDO, kretslaget for Trøndelag.  
Rosenborg og Orkanger har inngått en 
avtale der Marcus trener med deres gutter  
16-lag i høst.  Totalt har hele 11 (!) av  
spillerne vært med på ulike samlinger 
i regi Rosenborg og Trøndelag fotball-
krets, så det er mange som er inne og 
lukter på en plass blant de aller beste 
2000-modellene i Trøndelag.
Det skal bli spennende å følge med denne 
gjengen på fotballbanen framover.  
Trenere er John Forvik, Heidi  
Ebbesen, Ketil Stellander og Thomas 
Nordahl Pedersen. I tillegg er Stein Are  
Slupphaug med som keepertrener og Erik  
Skoglund er «fysisk trener» i vinterhalvåret.  
Alt organiseres med stødig hånd av  
lagleder Tove Larson.

Flott sesong for OIFs gutter 2000

Damelaget
Damelaget har gjennomført sin  
3. sesong siden oppstarten. Med tanke 
på det er det en stor prestasjon at 
laget vant 4. div og ble attpåtil kretsmes-
ter. Til sesongen 2015 stiller OIF med to 
seniorlag på damesiden. Slik legges 
det til rette for ulike ambisjonsnivå. 
  

TEMA BDO: Marcus Mo og
Andrine Tobiassen Stellander 
har vært med på Team BDO i høst.

IMPONERENDE: Lagbilde fra ei trening to 
uker etter serieslutt. Imponerende opp-
møte 5 måneder før seriestart!

Senior menn
kom på en fin 2. plass i 5. div. 
Til sesongen 2015 stiller herresiden med 
forsterket trenerteam både på første- og 
andrelaget, og flere nye spillere er på vei 
inn. Førstelaget har ambisjoner om å ta 
ytterligere steg neste sesong.

Visjon
Orkanger 

Idrettsforening 
skal legge 

til rette 
for god 

idrettslig 
og sosial aktivitet 

med kvalitet 
i nærmiljøet.
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Jernvilje, gode hjelpere og mer enn 
2 000 dugnadstimer gjorde fotball- 
banene i Idrettsparken mulig.
På mindre enn tre år har OIF bygd  
anlegg til friidrett og fotball for ca 23 
millioner kroner. Orkla Maskin Arena 
og Bankløkka utløste en voldsom akti-
vitet allerede ved den offisielle åpninga  
1. juli. Banene har vært nesten konti-
nuerlig i bruk siden. Fotballfeberen satt 
i også etter at organiserte treninger 
tok slutt. Nytt pumpeanlegg kommer 
Det eneste som gjenstår er å koble varm-
vatn til den store banen. Det skjer foran 
neste vintersesong når et nytt pumpe-
anlegg står ferdig. Pumpesystemet blir 
lagt i et bygg rett øst for tennisbanene 
sammen med Orkdal kommunes nye 
kloakkpumpeanlegg.
Det gamle pumpesystemet er vurdert 
som altfor dårlig til å forsyne både 
OFKs bane og Orkla Maskin Arena 
med varmvatn fra Thamshavn. Orkdal  
kommune startet bygginga i høst.  
Vanskelige grunnforhold forsinket  
prosjektet og gjorde det mye dyrere enn 
antatt. 

Lys og asfalt
Idrettsparken er fornyet og forskjøn-
net også utenfor selve fotballbanene. 
Gang- og sykkelveien gjennom Idretts-

parken har fått lys og asfalt. OIF har satt 
opp sykkelstativ med god kvalitet ved  
Bankløkka. Det er plantet mot naboer, 
sådd i plen vest for elleverbanen og 
anlagt gruslagte gangveier via flere  
adkomster.  Dette har skjedd med støtte 
fra Orkdal kommune.
Neste år skal også J.O. Rømmesmos vei 
fra ST-gården og ned til skibrua settes i 
stand, ifølge vedtak i Orkdal kommune. 
Dette er innfallsporten fra sentrum til 
parken, og Orkdal kommune er enig 
med OIF i at det må ryddes opp i litt 
kaotiske forhold. Det viktigste er å lage 
klare skiller mellom parkering, bilkjøring 
og områder for gående og syklende.  
Parkering er en utfordring, men 
Idrettsparken nærmer seg stadig det  
komplette anlegg.

Drift på dugnad
Utbygginga de siste årene savner si-
destykke i OIFs mer enn 100 år lange 
historie, derfor har anleggsarbeidet 
naturlig nok fått stor oppmerksom-
het.  Men minst like viktig er den dag-
lige drifta. Dugnadsgjengen med blant 
andre Knute Steen, Stig Monsen og 
brødrene Stein Erik og Per Gunnar Berg 
sørger for at Idrettsparken framstår som 
et praktanlegg. Miljøet er muntert og 
nye hjelpere kommer til.  OIF Anlegg har 

Anlegg

Idrettsparken - forvandlet på tre år
Tor Arne Opphaug og Rudolf Gjengstø  
strategisk plassert blant maskiner og 
manuell arbeidskraft i garasjen
OIF har hatt driftsavtale for parken med 
Orkdal kommune siden 1991. Kommu-
nen yter et årlig tilskudd. I 2011 ble av-
talen reforhandlet og utvidet slik at OIF 
også har ansvar for utvikling av nye an-
legg. Det førte til en liten revolusjon. Nå 
er de aller største løftene tatt, men mer 
må gjøres.

Lager til friidrett
I høst leverte OIF Anlegg beskrivelse 
og grove kostnadsoverslag for nye til-
tak. To av dem er lager for henholdsvis  
friidrett og fotball. Anlegg foreslår en 
dobbeltgarasje for friidrett i sørenden 
av hovedbanen og et lagerbygg for fot-
ball mellom slitebanen og gangveien  
gjennom Idrettsparken.
Tribune og speakertårn står også på 
ønskelista for videre utvikling av Idretts-
parken.  OIF Anlegg ber hovedstyret 
vurdere kostnader, prioritering og pro-
sjektstyring.

FOTBALL OVER ALT: Action på Bankløkka 
under Orkdal Sparebank Cup. Den store 
cupen ble selve ildprøven for Nye Idretts-
parken.  Alt fungerte perfekt med yrende 
aktivitet på banene fra morgen til kveld.

SENTRUM I NY BY: 
De nye kunstgressbanene i Idrettsparken 
ble offisielt åpnet 1. juli, den dagen Orkanger 
fikk status som by. Få har en slik bykjerne.
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FOTBALL OVER ALT: 
Action på Bankløkka under Orkdal 
Sparebank Cup. Den store cupen ble 
selve ildprøven for Nye Idrettsparken.  
Alt fungerte perfekt med yrende aktivitet 
på banenefra morgen til kveld.

IKAS-avtalen mellom OIF, Orkla FK og 
Orkdal kommune har ført til mange 
spørsmål og en del uro.
Du kan lese avtalen på OIFs  
hjemmeside. Skriv ”ikas” i søkefeltet 
øverst til høyre på OIF-sida, så får du  
avtalen med forklaringer.

Her er noen hovedpunkter:
•	 Uenighet	 førte	 til	at	OIF	 sa	opp	samarbeidsavtalen	med	OFK	om	den	gamle	 
 kunstgressbanen. OFK eier banen og rørledningen fra Elkem Thamshavn.
•	 Orkdal	kommune	og	de	tyngste	sponsorene	krevde	en	ny	avtale	om	samarbeid	 
 for å støtte bygging av ny kunstgressbane på ballsletta i regi av OIF, 
 og rehabilitering av OFKs bane.
•	 Resultat:	En	avtale	gjennom	selskapet	Idrettsparken	Kunstgress	AS	(IKAS).	
 Eierandeler i aksjeselskapet: OIF 40 prosent, OFK 40 prosent og  
 Orkdal kommune 20 prosent.
•	 OIFs	hovedstyre	vedtok	IKAS-avtalen	23.	mai	2013	etter	at	OIFs	fotballstyre	hadde	 
 gitt sin tilslutning. Da hadde OIF startet salg av andeler à 500 kroner i nytt anlegg.
•	 Hovedgrepet	i	avtalen	er	i	praksis	et	bytte	av	eiendeler:
 1) OFK får 40 prosent eierskap i OIFs nye kunstgressbane med undervarme 
  (ikke Bankløkka).
 2) OIF får 40 prosent eierskap i OFKs kunstgressbane med undervarme.
 3) OIF får 40 prosent eierskap i rørledning fra Elkem Thamshavn og  
  pumpeanlegg for varmvatn. Ny pumpe bygges i Idrettsparken for å få  
  kapasitet til begge banene, mens eksisterende pumpe på Thamshavn blir  
  brukt videre.
•	 For	OIF	har	det	vært	avgjørende	å	få	tilgang	på	varmvatn.	Å	bygge	en	parallell	ledning	 
 er uaktuelt. Forhandlinger om å kjøpe seg inn på ledningen førte ikke fram. OIF mener  
 et bytteforhold er en god løsning for klubben og for alle barn og unge som trenger bedre  
 anlegg.
•	 OFK	forplikter	seg	til	å	rette	mangler,	blant	annet	å	rense	rørledningen.
•	 OFKs	bane	er	nå	teknisk	godkjent	etter	en	såkalt	felttest,	og	følgelig	berettiget	 
 til spillemidler.
•	 Kari	Fossvoll	og	Tor	Bach	er	utnevnt	av	OIF	til	styremedlemmer	i	IKAS.	OFK	skal	 
 også ha to styremedlemmer, mens assisterende rådmann Svein. H. Berdal i  
 Orkdal kommune etter planen blir styreleder.
•	 IKAS	skal	eie	og	drifte	banene,	rørledningen	og	pumpeanlegget.	IKAS	overtar	 
 også fra OFK retten til å inngå avtaler med Elkem Thamshavn.
•	 Uten	IKAS	ville	ikke	OIF	hatt	økonomi	til	å	bygge	banene.

Dette er IKAS

Anlegg
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I MC-huset på Fannremsmoen har 
medlemmene i Atletavdelingen sitt  
treningslokale.  Det er plass til flere, og 
de som ønsker å drive styrketrening 
finner et godt tilbud der. Det er ikke 
nødvendig å betale flere tusen i året til 
private treningssenter da vi har styrke-
treningsutstyr for alle nivå, både frivekter 
og apparater.
Treningsavgifta er det samme som  
tidligere, kr. 1 500,- i året.  Man trener 
så ofte man vil, til den tid som passer 
hver enkelt, da medlemmene har hvert 
sitt adgangskort.

Interesserte kan ta kontakt med 
Thomas Nordahl Pedersen, 
thomas.nordahlp@hotmail.com  
for innmelding.  

De som ønsker treningsprogram 
og veiledning kan ta kontakt med 
John Ivar Evjen, 
john_ivarevjen@hotmail.com 

Atlet

Godt tilbud i MC-huset

STYRKE: Åshild Berdal i aksjon under et stevne.

Malerstua Farvemarked
ORKANGER: Grønørv 20. Tlf: 72 48 04 40.
Åpent: Man–Fre 9–18. Lør 10–15.
www.nordsjoidedesign.no

FØRJULSTID

STORT UTVALG
i løpere, tepper, ryer
og gulvbelegg.

Plastmatter, tilpasset
og metervis.

Obs! Vi syr kant på
løperne

Utleie av teppe
rensemaskiner
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BENYTT DERES LOKALE TRANSPORTØR
Kvalitetstransport – Vi dekker hele Norge og hele verden

bil – båt – bane   – fly

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

www.orkla-shipping.no

Kundene trives hos oss
Her er noen av grunnene: •	 Punktlighet
	 •	 Personlig	service
	 •	 Hurtighet
	 •	 Fleksibilitet
	 •	 Vi	holder	det	vi	lover!

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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Travel høst for turnavdelinga
Med fullbookede treningsgrupper på 
nesten alle alderstrinn har det vært høy 
aktivitet i basishallen i høst. I tillegg har 
5-åringene turnet på barneskolen.

OIF-turnerne har deltatt på tre konkur-
ranser i høst. to i troppsturn (Trondheim 
og Røros) og en i oppvisningskonseptet 
«Gym for Life Challenge»(Orkanger).

Helga 31.oktober – 2. november arran-
gerte OIF Turn Ungdomsstevnet 2014, og 
kunne ønske nesten 300 turnere mellom 
13 og 18 år velkommen til Orkanger. Med 
det unike idrettsanlegget på Orkanger 
har vi alt på ett sted, og ungdommene 
fikk i tillegg til turn muligheten til å prøve 
klatrehallen og spille fotball. Under opp-
visningskonkurransen hadde Orkan-
ger mulighet til å få vandrepokalen for 
godt, etter seier to ganger tidligere, men 
det ble Frøya som gikk av med seieren 
denne gangen. Det ble ei flott helg for 
ungdommene. Vi takker alle som bidro 
til at dette kunne gjennomføres, både 
trenere, foreldre og Margrethe Aae som 
var arrangementsansvarlig.   

Allerede helga etter Ungdomsstev-
net ble det arrangert Kretsmesterskap 
på Røros. Orkanger stilte i trampett og 
tumbling med rekruttlag, junior damer 
og junior-mix. Junior mix gjorde det vel-
dig bra, og kom på andreplass både i 
trampett og tumbling. 

Turnavdelinga avslutter året på tradi-
sjonelt vis med juleoppvisning med alle 
våre turnere i Orklahallen søndag 7. de-
sember. 

Vi ønsker alle ei god jul og et riktig godt 
nytt år, og benytter samtidig anlednin-
gen til å takke våre flinke trenere for alt 
arbeid som legges ned!

Julehilsen fra styret i OIF turn

Uttøying under oppvarming på ungdomsstevnet

Orkangers bidrag til oppvisningskonkur-
ransen under ungdomsstevnet var inspi-
rert av filmen Pocahontas.

Ungdomsstevnet

Orkangers tropp under Kretsmesterskap 
på Røros
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Friidrettsavdelinga har kommet godt i 
gang, takket være den flotte friidretts-
banen i Idrettsparken. Nå etterlyser  
friidrettsstyret flere frivillige som kan 
legge til rette for utøverne.

Etter at banen sto ferdig startet OIF med 
treninger og åpent klubbmesterskap 
for et par år siden. I år har aktivitetene  
fortsatt med ukentlige treninger og 
klubbmesterskap.

På årsmøtet i mars skal det velges nytt 
styre, og her trengs frivillige. 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

Friidrett

Bli med på artige aktiviteter på friidrettsbanen

www.otisentret.no • Man - fre: 9 - 20 (Rema 7-22) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-20) 

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.

Fra åpent klubbmesterskap i friidrett høsten 2013
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Finn-fram-dagen markerer starten på 
tur-o-sesongen og mange hadde tatt 
turen til Ulvåsen den første søndagen i 
juni. Innføring i bruk av kart og kompass, 
stjerneorientering og ei løype rundt hytta 
stod på programmet. På verandaen var 
det rebusoppgaver for ungene, og til 
slutt en natursti med oppgaver både 
til store og små. Servering av nystekte  
vafler og pølser med brød, kaffe og saft 
til alle. Denne dagen er ment som en 
anledning til å bli litt kjent med o-sporten 
og tilbudet vi har med tur-orientering.

Tur-o.
I år har det stått ute 70 poster fordelt på 
følgende områder: Ulvåsmarka, Geit-
ryggenkartet, Knyken og Andølstjønna. 
En gledelig økning i salg av konvolutter 
i år. Vi oppfordrer alle som deltar til å  
levere inn klippekortene.
Neste år blir det poster å finne i Ulvåsen, 
på Geitryggenkartet fra Sunlibakkan og 
fra Espa og fjellposter på Jamtfjellet. 
Orkdal ILs poster har utgangspunkt fra 
Bakksetra og fra Sika.

Årets sesong.
Treningsløpene ble som tidligere år 
arrangert i samarbeid med Børsa IL. 
Den lokale terminlista besto av van-
lige treningsløp, ett nattløp og klubb- 
mesterskap. Nytt i år var tre gateløp 
på nærmiljøkartet på Evjen. Klubbmes-
terskapet ble arrangert i Ulvåsen med  
totalt 23 løpere til start. Nattløpet  
avsluttet sesongen, og Børsa IL  
inviterte til kveldsmat og sosialt samvær i  
Lyngstua etter løpet.

Orientering

Finn-fram-dag i Ulvåsen

Deltagelse i Orkla-Gaula  
karusellen endte med tredje-
plass bak Melhus og Leik. 
Sammenlagtseier til Ola 
Neraune med tre løype-
seirer denne sesongen. 
Stafetten, som mar-
kerte slutten på årets 
karusell, resulterte i en 
5. plass for OIFs lag.
Våre løpere har også 
deltatt i bedriftsløp 
og andre løp i kretsen.  
Medaljer til OIF under Midt-
Norsk-Mesterskap i Stjørdal 
og Meråker ble det også. 

Gull til Oddveig Lien på lørdagens  
langdistanse og bronse til Rolf Wærnes 
på sprinten fredag kveld.
Randi Wærnes deltok i Swiss Oriente- 
ering Week i Sveits. Det var første gang 
en løper fra OIF deltok der. I alt seks løp, 
fra sprint til langdistanse, i fjell opp til 
3000 meters høyde.

Rekruttering.
Egne treninger for ungene også i år. 
Vi håper på flere rekrutter og ønsker  
velkommen til treninger også neste  
sesong.

Ulvåshytta
Far og sønn 

har funnet 
posten 

Oddveig Lien på seierspallen 
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Orientering

OIF skal i samarbeid med Byåsen IL ar-
rangere Midt-Norsk Mesterskap i orien-
tering sommeren 2015. Dette er et stort 
regionalt løp med en forventet delta-
gelse på rundt 500 løpere hver dag.
Arrangementet starter fredag kveld 
med sprintløp fra Idrettsparken. Sprint 
er gateløp med korte løyper og mange 
poster. Løypene blir lagt rundt om i be-
byggelsen på Orkanger. Her blir det høy 
fart og gode muligheter til å se løperne 
på nært hold.

Lørdag er det langdistanse i Knyken. 
Med samlingsplass på skistadion vil 
det også her bli fine muligheter til å se  
o-løperne i aksjon.
Knyken er også arena for søndagens 
stafetter.

Det vil bli behov for en god del funksjo-
nærer, spesielt postvakter i forbindelse 
med sprinten fredag kveld. Vi håper 
derfor på god dugnadsånd blant OIFs 
medlemmer til dette arrangementet, og 
vi ser gjerne at dere som har lyst til å 
bidra tar kontakt.
Planleggingen av arrangementet er i full 
gang, og vi ser fram til begivenhetsrike 
dager i slutten av august.   

Midt-Norsk Mesterskap i Orientering 2015

Far og sønn 
har funnet 

posten 

Fem personer ved den ene posten 
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Rolf Wærnes på 
vei til mål på 

langdistansen
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Skiavdelingen har startet med ukentlige 
skitreninger for 1.-4. klasse i Sondre- 
hallen på Follo. 
Treningene er på tirsdager fra kl.18-19.
Så langt har ca. 25 utøvere deltatt på 
trening, men vi har plass og ønsker flere 
velkomne. Alle barn som møter på tre-
ning får en startgave fra skiavdelingen.
Treningen varer i en time og består av 
lek og aktiviteter for å bedre balanse, 
styrke og koordinasjon med tanke på 
å styrke skiferdighetene hos barna.  
Treningene blir ivaretatt av Tommy  
Hovset, Anders Solstad, Sissel Pedersli, 
Knut Wangen og Ole Roar Bonvik.
Det blir innendørs trening hver tirsdag 
frem til snøen kommer, og straks det er 
nok snø blir det skitrening i Ulvåsen. 
I Ulvåsen og i Sondrehallen vil det være 
anledning til å kjøpe OIF sine kvalitets 
treningsklær fra Swix, årets julegave-
tips? Priser og utvalg finnes på OIFs 
hjemmeside 

Planlagte arrangementer i vinter er  
Telenor karusellen, ST-karusellen, Johan 
Evjens Minnerenn og klubbmesterskap.
Våre mange dyktige løypekjørere har 
ryddet traseen i Lysløypa og Marka-
løypa for busker og kratt, slik at vi kan ha 
best mulig løypeforhold til vinteren. Jan  
Tormod Sæthre som er ansvarlig for løype- 
kjørerne, ønsker seg flere frivillige til å 
kjøre scooter og løypemaskin til vinte-
ren. Hvis det er noen som ønsker seg 
naturopplevelser uten ski på bena, eller 
ønsker å bli med en super dugnads-
gjeng, kan kontakte Jan Tormod på  
tlf. 950 56 753.

Ski

Grunntrening før skisesongen
Skiavdelingen og løypekjørere vil samti-
dig få takke Svein Lorentzen for mange-
årig innsats i bl.a. rydding av løypetrase. 
Svein har varslet at 2014 er siste året 
han vil delta på skog- og traserydding. 
Til denne viktige oppgaven er det behov 
for flere frivillige. 

FORBEREDELSE: 
Fra treningskveld i Sondrehallen 
ved Orkdal videregåande skole.



VI HAR ALLTID BILLIGE BILER OG 
CAMPINGVOGNER PÅ LAGER.

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

BILLIGBIL AS
TLF: 407 48 238

DU FINNER OSS I VÅRE LOKALER I 
TRONDHEIMSVEIEN 13 7300 ORKANGER
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Ulvåshytta

Ulvåshyttas venner har behov for flere «venner» som vertskap på søndager
Ulvåshytta er åpen hver søndag fra slutten av august til slutten av april. «Venner» av 
Ulvåshytta stiller som vertskap og nå trenger vi flere med på laget.
På søndagene er det mye besøk av folk som går i marka, og som avslutter turen 
med kaffe og nystekt vaffel. 
Vertskapet treffer mange trivelige folk, som også gir mulighet til nye bekjentskaper.

Ønsker dere å bli med som vertskap, ta kontakt med Kjøkkenansvarlig Ragnhild 
Dragseth, telefon 917 39 634 eller mail olaloef@online.no

Vil du bidra som 
vertskap i Ulvåshytta? 

Foto: Arnfinn Sæthre
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Stikomiteen har hatt en ny aktiv og 
flott sesong. Når dette skrives virker 
det som om barmarksesongen aldri  
tar slutt!

Det har vært rekordutfart i Ulvåsmarka 
i sommer og høst. Aldri har så mange 
skrevet navnet sitt i boka (eller skal vi si 
bøkene) på Raudhåmmårn som i år. 

Stikomiteen har i år stort sett gjort  
forefallende arbeid som reparasjoner av 
bruer. Det er også lagt noen nye planker 
der det er behov for det. Vi har forberedt 
merking av bl.a. Buvikløypa og andre 
deler av stinettet med nedsetting av 
påler. Merker vil komme til våren. 
Neste år har vi tenkt å få i stand en 
større dugnad for å skifte ut bruene ned 
til Raudhåmmårn med planker. Bruene 
vil vi bruke andre steder. 

Så vil vi til slutt ønske alle turgåere en 
god jul og ett godt nytt turår. 
For Stikomiteen

Bjørn Krokdal

Stikomiteen

Flotte forhold i Ulvåsmarka

FAKKELTENNING på Utsiktsplassen 
med utsikt over Evjensgrenda er en 
tradisjon hver nyttårsaften.
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Gi Grasrotandelen til OIF

Hver gang du tipper har du 
mulighet til å støtte 
Orkanger Idrettsforening! 
Gjennom Norsk Tippings 
Grasrotandel har du mulighet 
til å gi 5 prosent av innsatsen 
til laget i ditt hjerte. 
Vi håper du velger OIF!

Grasrotandelen går ikke utover innsatsen 
eller premien din, men kommer i tillegg til 
det du spiller for.

Orkanger IFs organisasjonsnummer: 
976 431 618 – støtt arbeidet vårt!



ORKANGER
www. mobelringen.no
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APPSTORE GOOGLE PLAY 

MOBILBANK - APP
• Sjekke saldo og overføre mellom kontoer uten kodebrikke
• Få oversikt over bruken på ditt Eika kredittkort
• Kontakte din rådgiver
• Få enkel tilgang til mobilbank for å betale regninger
• Lage egne navn (alias) på kontoene dine
• Sjekk dine aksjefond
• Sperre kort
•  Den er gratis å bruke
• Fungerer også på nettbrett

Last ned i Google Play 
eller Apple App Store.
Tilgang til Mobilbank via Appen må 
aktiveres i nettbanken. Ta kontakt med 
oss i banken så hjelper vi deg i gang.



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 20 SOLGTE

42.
43.
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Gi Grasrotandelen til OIF
Orkanger IFs organisasjonsnummer: 

976 431 618 – støtt arbeidet vårt!
5 % av innsatsen går direkte til OIF.


