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Styrets beretning for 2008 
 
Styret har i årsmøteperioden bestått av: 
 
Leder:    Eystein Løkken 
Nestleder:   Roar Syrstad 
Sekretær:   Vibeke Alver 
Kasserer:   Per Inge Slåen 
Økonomileder:  Bjørg Schei 
Materialforvalter:  Geir Hegstad 
Utviklingsleder:  Ubesatt 
Parkutvalget:   Tor Arne Opphaug 
Orkla Cup ansvarlig: Roar Syrstad 
Sportslig leder:  Trygve Dybdahl 
Minileder:   Tove Eli Larsson 
Arr.ansvarlig:  Svein Barø       
 
 
Styret har i perioden hatt 7 styremøter og behandlet 27 saker. 
 
OIF Fotball har stilt med følgende lag i sesongen 2008: 
 
LG11, LG12 og LJ11/12 
Lagene har hevdet seg godt og det er godt oppmøte både på trening og kamper. 
 
SMG13 og SMG14 
Da det ikke var nok spillere i G-13 ble det påmeldt to G-14 lag, ett i 1 div og ett i 3 div. OIF 
ble seriemestre i 1 divisjon og ble nummer to i kretsmesterskapet uten å ha tap noen kamper i 
sluttspillet (tapte på målforskjell). Videre så hevdet G14 laget seg med å vinne 
eliteserieturneringen Masteremblem i Ålesund og deltok med god innsats på Hamar med 
motstandere på nasjonalt nivå. 
 
SMJ13/14 
Dette laget startet sesongen i OIF, men ble i løpet at sesongen flyttet over til OIL.  
Dette laget var et samarbeid med Orkla FK og de fleste av spillerne gikk over dit pga. det 
sportslige tilbudet med muligheter for hospitering opp mot bl.a. junior og seniorfotball på et 
høyt nivå. 
 
G16 
Her stilte OIF med to lag i vårsesongen men greide kun på stille med ett lag i høstsesongen og 
ble nummer 3 i 2 div.  
 
Kommunikasjonen og samarbeidet med satsingsklubben vår Orkla FK (junior og 
seniorfotball) er også i en brytningsfase. OFK har holdt på nå i 10 år og det er med beklagelse 
fra den sportslige side i OIF at en utvidelse til å innebefatte aldersbestmte lag med et prøveår 
med 16 åringene for kommende sesong ikke ble en realitet.  
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Samarbeidet om OFK må fortsette og det må ikke glemmes at OIF sammen med OIL er 
”eiere” av OFK og vi maner til at det nå støttes opp av alle om det.   
  
Økonomisk har 2008 vært et tungt år. Etter avlysning av Orkla Cup 2007 har vi hele tiden 
vært på etterskudd økonomisk. Dette har vi forsøkt å rette opp ved å arrangere dansegalla og 
stille opp på julebords-arrangement i Orklahallen, men dansegallaen ga oss et betydelig 
underskudd og de forventede inntektene etter Gastro Events julebords-arrangement uteble. 
 
De største inntekstpostene har vært Orkla Cup, sponsor/plakat-inntekter, treningsavgifter samt 
dugnadsinnsats ved Bredero Shaws julebord. På utgiftssiden har leie av 
Orklahallen/kunstgressbanen, innkjøp av rekvisita og utstyr, samt cupdeltakelser utgjort de 
største postene. Vi har vært nøkterne, men samtidig opprettholdt normalt aktivitetsnivå. Dette 
gjør at leie av hall/kunstgressbane har vært de klart største utgiftspostene. 
 
Orkla Cup har også i år vært den største bidragsyteren på inntekssiden. Cupen ble i år 
arrangert for 16. gang, med 69 påmeldte lag og nesten 1000 spillere. Antall lag var noe lavere 
enn tidligere, noe som gjorde det mulig å avvikle alle kampene i Idrettsparken. Omtrent 300 
besøkende overnattet på Orkanger barneskole og Orkanger Ungdomsskole, og alle hadde 
dermed gangavstand til Idrettsparken. Dette gjorde at årets cup ble veldig kompakt, og vi fikk 
gode tilbakemeldinger fra de deltakende lag. 
 
Rekrutteringen er lovende. Miniavdelingen har i år bestått av Mini-7, Mini-8, Mini-9 og Mini-
10, hvor hvert lag har bestått av 15-24 spillere. Lagene har hatt trening en gang i uka, i tillegg 
til kamp hver torsdag. Dette har fungert veldig bra, og tilbakemeldingene har vært positive. 
Alle lagene deltok på Gjølme-cup og miniputtenes dag på Fannremsmoen, og i tillegg deltok 
Mini-10 på Løkken-cup. Noen av spillerene har også vært spillerobjekter for Orklas 
trenerkurs, og der fikk de mye skryt. 
 
På arrangemetssiden har vi utført de vanlige oppgavene med kiosksalg og vakthold ifm. Orkla 
seniors hjemmekamper, samt kiosksalg fra klubbhuset på kveldstid på hverdager. Salget har 
som tidligere blitt påvirket av at klubbhuset er utleid til barnehagedrift, noe som gjør det 
unødvendig omstendig å drive kiosksalg, da alt må bæres inn og ut igjen hver dag.  
 
Anleggene i Idrettsparken har vært i bra stand, og samarbeidet med Orklahallen om 
vedlikehold har fungert greit. 
 
Fotballavdelingens aktiviteter har ikke vært mulig å gjennomføre uten den store innsatsen fra 
trenere, lagledere og foreldre. Det har vært stor dugnadsinnsats både til hverdag og fest; ved 
kiosksalg på ukedagene og under cup, dansegalla og julebord. Det er meget gledelig å se at 
det fremdeles finnes så god dugnadsånd, også blant de som ikke har egne barn som spiller 
fotball. Vi takker hjerteligst for innsatsen i året som har gått, og ønsker lykke til i den nye 
sesongen. 
 
Styret, 
OIF Fotball 
 
 


