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Årsberetning for OIF fotball 2010

Styrets beretning for 2010
Styret har i årsmøteperioden bestått av:
Leder Stein Atle Gangås
Nestleder Ole Morten Holmeng
Leder Idrettspark Vegard Helbæk
Sportslig leder Liv Janne Syrstad
Kasserer Per Inge Slåen
Materialansvarlig Rune Løkken
Minileder Tove Eli Larsson
Arrangementansvarlig Grethe Vullum
Utviklingsansvarlig John N. Konstad
Økonomileder Øyvind Bakken
IT-ansvarlig Ronny Mehlum
Styremedlem Terje Larsen
Styremedlem Rudolf Gjengstø
Sekretær Pål Anders Sundli

Styret har i perioden hatt 8 styremøter og behandlet 27 saker.

OIF Fotball har stilt med følgende lag i sesongen 2010:
Gutter 16, Gutter 14, Gutter 13, Lillejenter 12, Lillegutter 12 og Lillegutter 11

Rekrutteringen er god. Miniavdelingen har i år bestått av Mini-7, Mini-8, Mini-9 og MiniJ10 og Mini-G10, hvor hvert lag har bestått av 15-24 spillere (6-åringene er også i gang med
treninger). Lagene har hatt trening en gang i uka, i tillegg til kamp. Det har vært en fin oppsving i
jentefotballen.

OIF valgte etter medlemsavstemming å gå ut av samarbeidet med Orkla FK, og det opprettes seniorlag
for sesongen 2011. Interessen for OIFs nye seniorlag er stor, og det vil bli påmeldt 2 lag i 6. div.

Fotballstyret er nå delt inn i fire utvalg: sportslig-, teknisk-, økonomisk-, og seniorutvalg.
Arbeidsoppgavene har vært mange i 2010, og dette grepet har gjort styrets jobbing mer effektiv og
strukturert. Til sammen er 22 personer involvert i styre/utvalgsarbeidet.

Styremedlemmer har gjennom deltakelse på 2 seminar i regi av Trøndelag fotballkrets fått god dialog
med kretsen. Kretsen signaliserer at de vil gjøre mye for å hjelpe oss i tiden fremover, spesielt i
arbeidet med sportslig plan, trenerutdanning og videreutvikling av styrets arbeidsform. Styret ser
verdien av å delta på kretsens arrangementer, og dette vil bli prioritert også denne sesongen.
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OIF fotball ønsker å videreutvikle sin rolle i lokalmiljøet
Vi ønsker spesielt å vektlegge holdningsarbeid, samhold og integrering av alle i vår virksomhet. Vi ser
på vårt arbeid som inkluderende, kriminalitetsforebyggende og helsebringende.
Styret innledet i høst et samarbeid med Orkdal kommune. Målet er å tilrettelegge bedre for tilflyttende
innvandrere. Arbeidet har allerede gitt resultater på seniornivå, der flere spillere fra hobbylaget (som
trener uorganisert) har kommet over til seniortreningene. Spillerne er allerede en viktig ressurs for
laget. Samarbeidet med kommunen vil også føre til en bedre integreringsprosess inn i aldersbestemte
lag, for eksempel for enslige mindreårige innvandrere og på foreldresiden.
Styret, trenere og lagledere har deltatt på skolering gjennom organisasjonen MOT. Dette ser vi på som
et meget verdifullt samarbeid. Vi ønsker fremfor alt å framstå som en klubb med holdningssterke
spillere og ledere i alle ledd. Dette skal gjennomsyre all aktivitet i avdelinga. På en tilstelning i
klubbhuset, ble det etter endt sesong delt ut Fair Play-pris til spillere som har fremhevet seg med gode
holdninger gjennom sesongen.
Vi er også godt i gang med å heve den faglige sportslige kompetansen. Trenerne i OIF fotball har dette
året vist et uvurderlig engasjement i forhold til å heve sin kompetanse. Snart har samtlige av våre
trenere benyttet seg av fotballkretsens utdanningstilbud, noe som er et kjempeløft for avdelingen! I
tillegg har vi internt arrangert 2 enkeltstående barnefotballkvelder med fokus på treningsmetoder. Alle
lag har fått utdelt NFFs trenings-dvd. OIFs mål er at alle våre trenere skal ha gjennomført kurs. I
tillegg holdes trener- lagledermøte hver måned, der tema er rettet mot sportslig arbeid og
holdningsarbeid. Det er kjøpt inn 12 fun to play-mål for neste sesong (små mål med nett). I tråd med
kretsens retningslinjer skal småbanespill og mange ballberøringer pr trening prioriteres i alle lag.
En utviklingsplan utarbeidet av styret og trenere/lagledere ferdigstilles i mars 2011. Dette dokumentet
legger føringer for hvordan det skal jobbes på alle nivå. En nytilsatt trenerkoordinator skal ha tett
kontakt med alle lagene og sikre god oppfølging av planens innhold. Dette arbeidet er helt i tråd med
fotballkretsens retningslinjer, og vil styrke samarbeidet mellom krets og klubb.
På dommersiden har utviklingen også vært positiv. Flere spillere fra aldersbestemte lag har meldt seg
som dommere, og deltatt på kurs.
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Økonomi
Det er det siste året lagt ned en stor innsats for å rette opp avdelingens økonomiske situasjon. Etter
flere tunge år, har økonomien i 2010 blitt meget bra.
De viktigste bidragene på inntektssida har vært:
- Orklacupen som desidert størst
- Sponsorinntekter
- Stort skrapelotteri (5000 lodd)
- Treningsavgifter
- Oktoberrock etter et vellykka samarbeid med Oktober-rock og OIL
De største utgiftspostene har vært:
- Orklacupen (matinnkjøp-middag-halleie)
- Hall- og baneleie
G-16’s-Barcelona-tur kommer ellers fram som store poster i regnskapet som henholdsvis
”dugnadsinntekter” og ”reiseutgifter” – men dette er et 0-spill og påvirker ikke resultatet.
For øvrige detaljer henvises til regnskapet.
Det har også vært holdt egne sponsormøter. Oppmøtet var meget godt, der både tidligere
ressurspersoner og nye interesserte møtte opp for å bidra. Det jobbes tett opp i mot store og små
sponsorer.
På arrangementssiden har vi foruten Orkla Cup og Oktober rock utført kiosksalg og vakthold i
forbindelse med Orkla seniors hjemmekamper, samt kiosksalg fra klubbhuset på kveldstid på
hverdager.
Fotballavdelinga har på dugnad malt opp ballbua, møtebua og kiosken. Byggene var i dårlig forfatning
visuelt, og vi ønsker at byggene skal se bra ut, da de nye driftsbyggene på Nedre Rømme ble en pryd
for området. OIF fotball ønsker aktivitet i Idrettsparken året rundt, og kjører derfor opp skiløype og
holder akebakken åpen gjennom vinteren. Her vil vi takke for godt samarbeid med Orkanger Aktivum
og OIF ski.
Jul på Nedre Rømme ble et hyggelig treffpunkt i adventstida. Mange voksne og barn var innom i løpet
av arrangementet. Her vil vi takke for godt samarbeid med Orkanger Aktivum og Orkanger vel, med
håp om fortsatt godt samarbeid i de fine nye lokalene.
Banene Idrettsparken har vært i bra stand, og samarbeidet med Orklahallen om vedlikehold har fungert
godt. Garderobene i fjøset er satt i stand. Alle våre lag vil få tilgang til garderobene. Vi anser det som
viktig å ha egne lokaler fram til et nytt garderobeanlegg er på plass.
Fotballavdelingas aktiviteter er først og fremst gjort mulig gjennom den store innsatsen fra spillere,
trenere, lagledere, foreldre og sponsorer. Det har vært stor dugnadsinnsats ved arrangementer,
kiosksalg og oppussingsarbeid. Vi takker hjerteligst for innsatsen i året som har gått, og vi har store
forventninger til fortsettelsen!
OIF Fotball
Styret
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