
 
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 09.06.2015 
 
Avdeling  
Dato  09.06.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Fra styret: Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad,  
Nils Høeg og Marthe H. Frotjold. 
Fra avdelingene: 
Skiavd. (Arnt Otto Lie), Handball (Berit Kvåle), Fotball (Øyvind 
Bakken), Anlegg (Tor Arne Opphaug), Svømming (Robert Jensen), 
Turn (Jenny Smolan) og Rolf Wærnes (O-avd.) 
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Marit Figenschau og Atle O. Sognli fra styret 
Ulvåshytta 

Ikke møtt  
 
Sak 
nr. 

Begrunnelse  

     
 
    
 
 
    
 
     
 
 
    

Skiavd: Synd med lite snø de siste vintre i forhold til aktivitet og 
rekruttering. 
Skal arrangere Bråttåbjønn som bruker å gi et godt økonomisk overskudd. 
Det er etablert et godt styre, bestående av foreldre til aktive barn innen ski. 
Løypekomiteen har et ønske om å selge to snøscootere av eldre dato som 
finansiering til kjøp av firehjuling med belter. 
Orientering; Sesongen er kommet godt i gang. Det samarbeides om 
treningsløp med Børsa IL hver uke. Trening på mandager i Ulvåsen for barn, 
med god oppslutning. Det har vært god rekruttering med regional 
oppslutning. 
2. pinsedag ble det arrangert ”Finn-framdag” i Ulvåsen,med sosialt tilsnitt. 
Det er etablert turorientering med 70 poster. 
Tiltaket ”Grønne turer” er igangsatt.  
Det er aktivitet på nærmiljøkart ved Evjen skole og Grøtte skole. Det er 
ordnet digital løsning. 
Kart i Ulvåsmarka er revidert etter ny trase for kraftlinjer. 
Orkla-Gaulakarusellen har vært arrangert i Børsa. OIF står som arrangør av 
karussellen 10. juni. 
2. juni ble det arrangert bedrifts o-løp med 223 løpere. 
Arbeidet mot Midt-Norsk Mesterskap går greit.Det mangler noe folk til 
sprinten, som går i boligområder på Orkanger. Oppgaven er å passe på at 
uvedkommende ikke berører postene. 
Klubbmesterskap arrangeres sammen med Børsa IL. 
Det forventes bra med inntekt ved økonomiske tilskudd for ulike tiltak. 
 
 
 

 



Handballavd. holder fortsatt treninger for enkelte lag. Trenere for neste 
sesong er nærmest klar. Damelaget rykket opp til 2. divisjon for sesongen 
2015/2016. 
Avdelingen skal arrangere regionsamling, som gir gode inntekter. 
Umbroavtalen er gått ut og det vurderes ny leverandør.  
Økonomien er god. Halleien utgjør store kostnader. 
Fotballavd. Sesongen er i full gang. Ca. 500 aktive denne sesongen. Ser ut 
som det er utfordrende å spille seg opp en divisjon for seniorlaget, men det 
jobbes godt i yngre årsklasser. Damelaget innehar en tredjeplass i 3. divisjon. 
Godkjent som kvalitetsklubb på nivå 1. 
Idedugnad ble holdt 5. juni. Mangler kvalitet på det sportslige, noe det vil bli 
jobbet med. 
Skal arrangere Hermetikkfesten lørdag 13. juni. 
Dialog med KIL/Hemne om gjensidig utvekslingserfaring på gode løsninger. 
God økonomi, men noe uoversiktlig på grunn av manglende fakturering fra 
IKAS på baneleie. 
Har startet innkreving av treningsavgift via Klubbadmin. Klubbadmin ser ut 
til å bli et godt verktøy. Det er startet planlegging av Orkdalsbanken Cup. 
Diamonds skal delta på landssamling, men er krevende økonomisk. Ledere 
for aktiviteten jobber for finansiering.   
Det er etablert egne hjemmesider for enkelte arrangement. 
Anlegg: Banene driftes godt. En utfordring med mye stein som kommer inn 
på løpebanen på friidrettsanlegget. Kunstgressbanene driftes godt av OIF, 
men det ser ut til at Orklabanen ikke har tilstrekkelig vedlikehold. 
Det jobbes med låskort til Klubbhuset. Utleien av Klubbhuset  er stor, men 
kan være en utfordring når det holdes barneselskap med ukontrollert bruk. 
Det vurderes utvendig beising av klubbhuset.  
Svømmeavd.er i ferd med å avslutte sesongen. To konkurranser gjenstår, 
bla.a skal åtte svømmere delta på Mjøssvøm på Hamar. 
Alle treningsavgifter er innbetalt. God kontroll på at alle aktive er 
medlemmer i OIF. Det er søkt for to personer på trener 2-kurs, som holdes av 
Høyskolen på Hedmark.  
Malvik og Ørland stenger anlegg for å spare drift. Oppstartsleir planlegges 
lagt til Frøya i september. 
Det er en lekkasje blant gode svømmere når de kommer i en viss alder. 
Det er et godt miljø i konkurransegruppa. Det oppnås gode resultater. 
God kontroll på økonomien. 
Turnavd.har avsluttet sesongen. Neste sesong er planlagt og 
trenerekabalen er på plass. Sliter med høy halleie. Det har vært en god 
sesong og arrangement som gir god inntekt. Det er økonomi til innkjøp av 
nytt utstyr. Renholdet i hallen er forbedret. 
Det har vært ventelister på alle parti. For neste sesong vil det også bli 
ventelister. Styret er godt etablert. 
Friidrettsavd. er kommet godt i gang. Det er god deltagelse på treningene. 
Venter på at lager for utstyr skal komme på plass i Idrettsparken. 
Styret er i arbeid, men mange føler behov for å bli erstattet. 



 
     
 
    
 
    

Orienteringer fra styret 
-Purring på medlemskontingent sendes ut straks. Det purres for 
 de tre siste år. 
-Orkanger-Idrett distribueres i løpet av fk. helg og neste uke. 
-Orkdal Energi melder at spesialprising av kraftleveranser til idrettslag vil 
 opphøre. Dette er pålegg fra nasjonalt hold. 
-Grunnboring i Idrettsparken med tanke på Folkehelsesenter utføres av 
 Rambøll 16. juni. 
-Det foreligger forslag til løsning på lager for fotball og friidrett. Dette blir 
 drøftet med avdelingene 11. juni. 

 

 
 
 
 
               
Knut Even Wormdal 
Referent 
 
 
 


