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Lederen har ordet
Betraktninger etter årsmøtet
Store utfordringer for OIF
OIF avviklet sitt årsmøte 25. mars 2009. Årsberetningen (som
ligger på lagets hjemmeside) viser at det har vært stor aktivitet
og mangfold i 2008-sesongen i alle avdelinger. Den største
saken i 2008 var utvilsomt anskaffelse av ny løypemaskin.
Gjennom aksjonen ”Løype for folket” klarte vi å finansiere innkjøpet på 1,3 mill. Men utfordringene står i kø for det kommende året, og aksjonen er derfor ikke avsluttet. Du kan
fortsatt støtte arbeidet vårt i Ulvåsmarka gjennom innbetaling
til aksjon ”Løype for folket” til vår konto 4270.31.26000.
Vi har i 2008 foretatt en omfattende gjennomgang av vårt medlemskartotek etter at vi måtte se
oss nødt til å avvikle ordningen med familiemedlemskap. Vi beklager at vi gjennom en utilsiktet
purrerutine for manglende betaling av kontingent skapte irritasjon og utmelding fra enkelte.
Gjennom nytt regnskapsprogram og nye rutiner føler vi oss nå trygge på at oppfølging av innog utmeldinger skal fungere godt. Min oppfordring og bønn er at flest mulig slutter opp om lagets arbeid gjennom å stå som medlem - både aktivt og passivt medlemskap!
De fleste har sikkert registrert at vi har hatt problemer med å få på plass nytt styre for fotballavdelinga i laget. Når dette leses er dette på plass, og aktiviteten i Idrettsparken blomstrer som
aldri før.
Etter sommerferien starter riving av låven og skibrua på Nedre Rømme for å gi plass til ny
driftsbygning for Idrettsparken og lager for Orkanger Aktivum, Orkanger Vel og OIF. Av en bygningsmasse på i alt 400 kvm, som vil inneholde garasje og lager for maskiner og utstyr for drift
av Idrettsparken, en sanitæravdeling og lager for organisasjonene skal OIF stå for et lager på
50-60 kvm. Her vil det være behov for nevenyttige til dugnadsarbeid.
Årsmøtet vedtok at det etter utleie av klubbhuset i Idrettsparken til Orkdal kommune til barnehageformål, vil være behov for rehabilitering og eventuell utbygging av klubbhuset.
Arbeidet med idéskisser og omfang av arbeidet er allerede i gang i regi av klubbhusstyret, og
vil etter godkjenning av hovedstyret bli igangsatt så snart planene er godkjent.
OIF har etter avtale med Orkdal kommune siden 1993 hatt driftsansvaret for Idrettsparken, og
det forhandles nå om en ny avtale. Dette har bakgrunn i at av det tilskuddet OIF mottar fra Orkdal kommune, må OIF betale merverdiavgift til staten på innkjøp som gjøres for å drifte parken.
Dette har utgjort ca. 25.000-30.000 pr. år. Vi håper imidlertid at Regjering og Storting nå sørger
for at frivillige lag og organisasjoner får momsfritak – forhåpentligvis fra nyttår av.
Leder og nestleder (Ove Aanonsen) satt i det kommunalt oppnevnte ”Visjonsutvalget” for Nedre
Rømme, Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen. Utvalget la fram sin rapport pr. 30. sept.
20008. Kommunestyret har sluttet seg til rapporten og er innarbeidet i ”Plan for idrett og fysisk
aktivitet 2009-2013”. Her står ny bane 3 og klatrehall sentralt, og forslag til utforming av disse
anleggene må skje i 2009, men samtidig er det viktig å ivareta utforming og plassering av
andre foreslåtte aktiviteter. I dette prospektet er også foreslått nytt dusj- og garderobeanlegg
med tribuner mellom hovedbanen og ”Slitebanen”. Kommunestyret har gjennom budsjettbehandlingen for 2009 avsatt 2 mill. til formålet.
Sjøl om prosjektet er planlagt oppstartet først i 2010, har årsmøtet vedtatt å bygge nytt servicebygg med garasje (Olavsbu) for den nye løypemaskina i Ulvåsen. Her vil det være nødvendig å
sørge for godkjenning av planer og byggesak i løpet av året, slik at arbeidene kan starte tidligst mulig i 2010. Investeringen er kostnadsregnet til ca. 1,5 mill, hvorav det er søkt spillemidler
om 1/3 av beløpet.
I tillegg til alle tiltakene som er nevnt ovenfor, foregår det for tiden hektiske forhandlinger
mellom Orkla Fotballklubb, Orkdal IL og OIF om en ny samarbeidsavtale om utviklingen av fotballen i de tre klubbene. Dette er et arbeid som må være avsluttet og sluttbehandlet i alle klubbene før 1. oktober 2009.
OIF skal sørge for at alle avdelinger gir tilbud til alle som vil engasjere seg, det være seg fotball,
håndball, turn, ski, orientering, atlet, svømming, friidrett, dans og skøyter (de sistnevnte tre avdelinger er for tiden ikke aktive). Ulvåshytta vil som alltid være åpen på søndagene i ski-sesongen og Klubbhuset i Idrettsparken vil, etter restaureringen, tilby langt bedre fasiliteter både
til drift og utleie.
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Rudolf Larsen
Leder

Forsidebilde
Fra Utsikten.

«Grasrotandelen»

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 ut over innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for.
Alle lag og foreninger som registrerte
seg i Frivillighetsregisteret innen 1. februar var garantert å komme med i
Grasrotandelen når dette tilbudet åpnet
fra 1. mars. OIF benyttet seg av muligheten!

Vinn – vinn!
Det har ingenting å si om du taper eller
vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke
belastet noe for å være grasrotgiver.
Har du for eksempel spilt for 100 kroner
på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner
som går direkte til den mottakeren du
selv har plukket ut - og vi håper selvsagt
at du velger OIF. Premien din blir like stor
– uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke.
Fra 1. mars var dette mulig ved alle spillsteder som er kommisjonærer for Norsk
Tipping.

Norsk Tipping skriver på sin
hjemmeside:
Du blir gjort oppmerksom på Grasrotandelen hos kommisjonærene. De har
også tilgang på organisasjonsnumrene
Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i
terminalen hos en kommisjonær, skal
spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen.
Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene
Norsk Tipping har. Når du har funnet
deg en mottaker til Grasrotandelen, blir
det avsatt penger til denne for hvert
eneste spill du leverer.

Slik går du fram når du lar Grasrotandelen gå til OIF:
Spillerkortet til Norsk Tipping er selve
nøkkelen til Grasrotandelen. En må altså
spille registrert for å kunne gi inntil fem
prosent av innsatsen til OIF. Du registrerer OIF som mottaker via spillkortet ditt
ved å notere klubbens organisasjonsnummer: 976 431 618. Dermed sikrer du
at OIF blir støttet hver gang du spiller –
selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din.
Grasrotandelen gjelder på alle spillene
til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og
Extra.

2009 – medlemsåret!
I 2008 hadde vi en omlegging av medlemsregisteret i OIF.
På grunn av at ordningen med familiemedlemskap var totalt umulig å holde à jour, ble dette vedtatt avskaffet i 2008.
I tillegg hadde vi en total opprydding innen hver avdeling,
der det var folk som sto som medlemmer i våre lister, men
som ikke hadde betalt sin kontingent. Dette førte til at medlemstallet ble redusert med hele 1/3, fra ca. 1600 til 1100
medlemmer. I tillegg fikk vi en del utmeldinger på grunn av
et ”uhell”, der det ble utsendt purring med purregebyr og
rentebelastning. Det beklager vi på det sterkeste.

”bedrift”, - men det er itjnå som kjæm tå sæ sjøl.
Støtt oss i vårt arbeid ved å bli medlem!
Innmelding skjer via vår hjemmeside www.orkanger-if.no,
eller ta kontakt med oss i styret (se side 2).

Medlemskontingent er en vesentlig del av lagets inntekter,
og offentlige tilskudd blir også beregnet etter medlemstall
og aktivitet. Det er derfor viktig at flest mulig slutter opp om
OIF, enten du er aktiv eller ønsker å være støttemedlem.
Når du ser omfanget av hvilke tilbud vi gir gjennom OIF,
sommer som vinter der det stilles opp til dugnad for å tilrettelegge tilbud som deg og dine, det være seg lagidretter
eller oppkjøring av gode løyper på marka, og det koster!
Med en årlig omsetning på 3,4 mill. er OIF en relativt stor

Tlf 72 48 71 00
post@el-vis.no – www.el-vis.no
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Orientering

Satser på rekruttering

internett, som du finner lenke til fra
O-avdelingas sider på
www.orkanger-if.no.
Der kan en lære orienteringsportens
ABC på en meget morsom, grei og
rask måte.
Tur-orientering
Sesongen for tur-orientering er også i
gang, med samme opplegg som tidligere og samarbeid med trimavdelinga i Orkdal IL, som i de senere
årene. Salg av konvolutter med nødvendig utstyr foregår hos G-sport (OTI),
Sport 1 (Domus) og bensinstasjonen
Best (Fannrem).

Diskusjon om trasevalg

Orienterings-sesongen er i full gang
med trenings- og karusell-løp nesten
hver uke fram til høsten, og der har vi
fortsatt et godt samarbeid med
o-avdelingen i Børsa IL.
Terminlista med oversikt over løpene
finnes på OIFs hjemmeside –
www.orkanger-if.no

hjemmesiden til OIF, og via omtale i
avisa Sør-Trøndelag.
Eventuelle spørsmål kan rettes til rekruttansvarlig Ann Karin Evjen, tlf. 99
29 74 68. Dessuten vil vi anbefale orienteringsforbundets opplæring via

Områdene hvor postene er plassert er
følgende: Ulvåsmarka (30 poster),
Knykenmarka (30 poster) og Koksteinfjellet (10 poster).
Vi håper at riktig mange vil benytte
seg av tilbudet, og kan spesielt anbefale fjellpostene hvor det virkelig er fin
natur å ferdes i. God tur!

Rolf Wærnes
leder i Orienteringsavdelinga

Av større løp vi skal arrangere er
Orkla/Gaula-karusellen fra Oksbåsenområdet onsdag 27. mai. Vi forventer
at ca. 100 løpere deltar. Kartet som vil
bli benyttet er Geitryggen nord, som
ble ferdig i fjor. Resten av Geitryggenkartet, sørover til Skaunaveien, er lovt
ferdig i løpet av høsten og kan dermed ikke tas i bruk før tidligst neste
sesong.
Rekrutteringa til o-sporten her i dalføret har vært dårlig i mange år, og derfor har o-avdelinga sammen med
Børsa IL besluttet å arrangere treningskvelder kun for nybegynnere/rekrutter. Treningene blir lagt opp med
leker og enkle øvelser, hvor målet først
og fremst er å bli kjent med naturen
og deretter lære å bruke kart og kompass.
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Treningene blir i Ulvåsen følgende
torsdager kl. 18.00: 4. juni, 11. juni,
18. juni og 27. august.
Mer opplysninger vil bli lagt ut på

Små og store koser seg i sola

Håndball

Innholdsrik og flott sesong
OIF Håndball kan se tilbake på en innholdsrik og flott sesong, der flere av lagene har oppnådd gode sportslige
resultater.
Rekutteringa til håndballen i OIF har økt
kraftig de siste 2-3 årene. Sammen med
gode sportslige resulater, er dette signaler som tyder på at spillere i OIF Håndball får god oppfølging både sportslig
og sosialt.
Sportslig fra sesongen 2008-2009 er det
spesielt verdt å nevne damelaget som
gikk ubeseiret gjennom 4.divisjon og er
klare for 3.divisjon kommende sesong.
Dette laget består av unge talentfulle
jenter som ønsker å trene mye. Enda
flere unge OIF-talenter vil garantert få
slippe til på seniornivå de kommende
årene.
For å drive håndballavdelinga på dagens nivå, kreves det betydelige økonomiske ressurser. Vi har jobbet knallhardt
og har lyktes med langsiktighet i sponsor- og samarbeidsavtaler. Derfor har
håndballavdelinga for tida en sunn og
god økonomi.
Teknisk utvalg har lagt stor vekt på ”stil
og profil” ved egne arrangement (kamper og turneringer). Vi har utviklet et
meget godt arrangementskonsept som
høster lovord fra fjern og nær. For oss er
det viktig at både spillere, støtteapparat
og publikum trives når de kommer til Orklahallen!
Stor aktivitet og sportslig framgang gir
også mange utfordringer. Vi må fortsatt

Marthe Togstad i skuddposisjon

Oda Sterten i aksjon
ha stort trykk på økonomi, spillerrekruttering og sportslig satsning. Vi må finne
gode samarbeidsløsninger for alle idretter i OIF slik at hele klubben kan opprettholde både topp- og breddetilbud. Vi
må fortsette å rekruttere trenere, lagledere og dommere som følges opp tett
med bl.a kursing. Og vi må videreutvikle
et tettere samarbeid med foresatte.
Det er verdt å nevne at vi i OIF Håndball
nå har utarbeidet en Sportsplan som
beskriver mer detaljert utfordringer og
muligheter. Sportsplanen er tilgjengelig
på www.orkanger-if.no under Håndball.
Den største utfordringen vi i hele OIF står
foran, er utviklinga av Idrettsparken og
Orklahallen. Visjonsutvalgets rapport

skaper forventninger i idrettsmiljøet, og
utvalgets sammensetting og ledelse gir
grunn til å tro at konklusjonene i rapporten er solid politisk forankret i Orkdal
kommune!
For OIF Håndball er det helt avgjørende
at gammelhallen blir erstattet med en
ny bane 3 i tilknytning til Orklahallen.
Gammelhallen er nå i så dårlig forfatning at man nærmest ”skjæmmes” av å
tilby hallen til kamper og treninger, både
for egne lag og andre klubber.
I klartekst vil OIF Håndball rett og slett
ikke greie å opprettholde dagens økonomi-, arrangements-, rekrutterings- og
sportslige nivå hvis ny bane 3 ikke kommer på plass innen rimelig kort tid.
Tre baneflater i Orklahallen dekker hele
kommunens hallbehov (5000 mennesker pr.baneflate benyttes ved planlegging av idrettshaller i kommunene). OIF
Håndball er av den oppfatning at en
løsning med ny bane 3 i forlengelsen av
Orklahallens to spilleflater, fortsatt vil
gjøre det ”levelig” for hallidrettene når
det gjelder hall-leie. Andre løsninger vil
bety større kommunale utgifter, noe som
igjen vil føre til at også idretten må ta sin
del av finansieringen gjennom f.eks økt
hall-leie og mindre tilskudd til andre
idrettsanlegg.
Vi i OIF Håndball velger å stole på de
politiske vedtak som allerede i 2006 ble
fattet, og håper det kan inviteres til åpning av ny bane 3 i tilknytning til Orklahallen i løpet av 2010!
Avslutningsturneringer
De aldersbestemte lagene i OIF Hånd-
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Håndball
ball har lang tradisjon med å delta i turneringer som markerer slutten av en
lang håndballsesongen. Her følger en
kort turneringsrapport fra jenter 12 år,
jenter 14 år, gutter 14 år, jenter 15 år og
jenter 18 år.

9-5, men jentene gjorde en kjempekamp mot laget som til slutt vant klasse
J14. Alle 18 jentene bidro med god innsats og godt humør. Det ble ei flott
håndballhelg med mange gode opplevelser både på og utenfor banen.

Jenter 12 år – Tillercup

Støtteapparat Jenter 14 år sesongen
2008-2009 (2 lag, hhv nr. 2 og nr. 3 i
serien): Berit Kvåle, trener, John Olav
Wåtland, ass.trener, Elisabeth Bakken,
lagleder, May Jorid Midtlyng, lagleder

Jenter 12 år avsluttet håndballsesongen
med Tillercup 17.-19.april. En viktig målsetting med deltakelsen var å legge like
mye vekt på det sosiale som det sportslige. Jentene møtte Skarbøvik i sin første
kamp, der ble det et knepent 5-4 tap. I
neste kamp sto Ranheim for tur. Vi tapte
kampen 10-5. Siste innledende kamp i
puljen var mot Tiller 1. De hadde vunnet
alle sine kamper fram til møtet med oss.
Vi regnet med at dette ble knalltøft, men
motivasjonen var stor før kampen.
Mange foreldre hadde tatt turen til
Trondheim for å heie på jentene. Dette
satte spillerne og vi som ledet laget stor
pris på. Til alles overraskelse så storspilte jentene og vant 8-5. Resultatet var
kjempebra! Dette førte til at jentene gikk
videre til mellomspillet. I mellomspillet
ble det et knepent tap 4-5 mot Skåla.
Denne kampen gikk for øvrig kl. 23 på
kvelden(!), og mange av spillerne var
slitne etter en lang dag. Sportslig og sosialt sett var deltakelsen i Tillercup en fin
avslutning på flott håndballsesong. Vi
gleder oss allerede til sesongen 20092010!
Støtteapparat jenter 12 år sesongen
2008-2009 (nr.6 i serien): Sissel Mjøen,
trener, Helge Wåtland, ass.trener, Nils
Arne Sletvold, lagleder, Svein Arild Melgård, lagleder
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Gutter 14 år,
jenter 15 år og jenter 18 år –
Rødspætte Cup, Fredrikshavn
J14 på Elvereum

OIF gutter 14 år, jenter 15 år og jenter 18
år deltok i påska i Danmarks største
internasjonale håndballturnering, Rødspætte Cup. Rødspætte Cup er ei tradi-

J14 på Elvereum

Jenter 14 år –
Yngres Cup Elverum
OIF jenter 14 år deltok i Yngres Cup på
Elverum 17. -19. april. Arrangør er NHF
Region Innlandet. OIF har hele 18 spillere
i denne årsklassen, så vi meldte på to
lag. Vi dro av gårde med buss fra STgården tidlig på fredag. Overnatting var
bestilt på Hotell Central i Elverum. Alt var
lagt til rette for ei trivelig cup-helg.
Begge lagene skulle i ilden allerede fredags kveld. Det var en spent gjeng som
entret banen i Elverumshallen, klar og
ivrig til sin første cup-kamp. Dessverre
ble det tap for begge lagene fredag.
Lørdag var det nye kamper og nye muligheter. OIF 1 vant en kamp i det innledende puljespillet og ble dermed nr. 4 i
sin pulje. OIF 2 vant tre kamper innledningsvis, og ble nr. 2 i sin pulje. I kvartfinalen i B-sluttspillet spilte OIF 1 mot
Røros. Det endte med tap 5-7. I kvartfinalen i A-sluttspillet møtte OIF 2 en tøff
motstander i Flisa 2. Det endte med tap

sjonsrik turnering som arrangeres i
Fredrikshavn og samler aldersbestemte
lag fra hele Europa. For OIF-lagene
skulle årets turnering først og fremst
markere slutten av en lang håndballsesong. Derfor ble det lagt stor vekt på
både den sosiale og sportslige biten av
å være deltakere i en slik stor internasjonal turnering. Reisefølge utgjorde totalt
70 personer; spillere, trenere, lagledere

Kristin Haugan med Mali L. Næss i
bakgrunnen (J15)

Håndball
Danmarksgjengen samlet

og foresatte. Det er beundringsverdig at
så mange av OIF Håndballs trenere,
lagledere og foresatte faktisk ønsker å
prioritere en slik opplevelse i påska
framfor påskeferie! Både jenter 18 år og
gutter 14 år gikk videre til A-sluttspillet i
sine klasser. Begge lag ble imidlertid utslått i kvartfinalene. Det ble to knepne
tap, faktisk mot de lagene som gikk helt
til topps i sine respektive klasser. Jenter
15 gikk til B-sluttspillet der de tapte første
kamp i viderespillet.
Spillerne har, i tillegg til å trene, brukt det
siste året til å tjene penger til reise og
opphold til denne turneringa. Finansieringa har skjedd gjennom diverse dugnader, varetellinger mv.
OIF Håndball benytter anledningen til å
takke alle oppdragsgivere som gjorde
denne turen mulig å gjennomføre!

Støtteapparat gutter 14 år sesongen
2008-2009 (nr.4 i serien): Kari Lilleås,
trener, Bjørn Eirik Næss, ass.trener,
Suada Repesa, lagleder
Støtteapparat jenter 15 år sesongen
2008-2009 (nr.6 i serien): Tor Kristian
Haugan, trener, Geir Atle Sognli,
ass.trener, Mary Moldjord, lagleder, V
igdis Wibe Klungervik, lagleder
Støtteapparat jenter 18 år sesongen
2008-2009 (nr.1 i serien): Øyvind Togstad, trener, Arild Eggan, ass.trener,
Irene Bye, lagleder, Marit Martinsen,
lagleder, Beate Bonvik, lagleder.

Med sportslig hilsen
Øyvind Togstad
Styreleder OIF Håndball

Lars Arne Togstad (G14)

Visste du?
•

At OIF hadde en omsetning på nesten 3,4 mill i 2008.

•

At OIF bruker ca. 140.000 kroner i direkte utlegg fra klubbkassen for tilrettelegging og drift av tilbudene i Ulvåsmarka
sommer og vinter. I tillegg kommer den dugnadsinnsatsen som gjøres i
Ulvåshytta, av skiavdelinga og løypekjørere og stikomiteen
som sørger for rydding og utlegg av bruer og klopper.

•

At OIF betaler ca. 200.000 kroner i hall-leie i Orklahallen pr. år.

•

At OIF fotball betalte kr. 176.000 i baneleie for kunstgressbanen i 2008.
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Fotball

Yrende fotballaktivitet i Parken

Fra OrklaCup 2008
Årets fotballsesong er godt i gang, og
gamle og nye spillere storkoser seg på
grønt gress.
Områdene rundt banene i Idrettsparken
ble ryddet på dugnad før sesongstart,
og vi kunne glede oss over et særdeles
godt oppmøte. Dette gjorde at vi i løpet
av et par ettermiddagstimer fikk ryddet
og raket slik at Parken ble presentabel
for en ny, aktiv sommer – samtidig som
vi fikk fortalt et par skrøner i det fine
været.
Laber interesse for styreverv
Fotballavdelinga har slitt med å finne
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arvtakere til styreverv. På det meste har
vi hatt 5 ubesatte verv, deriblant leder.
Det har ikke vært mulig å finne nye personer til disse vervene, noe som har
medført at flere har valgt å fortsette i
sine verv. En mulig årsak til problemene
kan være turbulens rundt dalførets seniorklubb Orkla Fotballklubb og usikkerheten dette medfører. For noen har det
vært vanskelig å si ja til verv så lenge
Orklas framtid også vil påvirke OIFs fotballavdeling. En annen årsak er knyttet
til en ”trend i tiden” at det er vanskeligere å få foreldre til å engasjere seg i
barnas aktiviteter.

Fra OrklaCup 2008

Kiosksalg i Parken
Fotballavdelinga vil som vanlig ha åpen
kiosk for alle aktive og publikum i Parken. I år vil vi benytte kioskvogna vår for
salg av vått og tørt. Kiosken er åpen
mandag til torsdag fra 17:30 til 19:30.
Påmeldte lag
OIF Fotball har meldt inn 7 lag i aldersbestemte klasser. I tillegg har vi 4 klasser i miniputt. I klassen Mini 9 er det så
mange spillere at det er satt opp tre
lag! Nytt av året er at vi også har ett lag
som vi kaller ”Mini 6” for barn i førskolealder. Det er mange ivrige unger i barnehagen som ikke har tid til å vente til
de starter på skolen. Fotballiveren blant
de yngste er det ikke noe å si på!

Orkla Cup 2009
Årets Orkla Cup er berammet til 12. og
13. september. Etter et vellykket arrangement i fjor, har vi med friskt mot
startet planlegging av årets cup, som vi
satser på skal bli litt større og enda
bedre enn i fjor. Det er sendt invitasjon
til alle idrettslag i Trøndelag og Møre og
Romsdal fotballkretser, så alt ligger til
rette for en fotballfest og en fin avslutning av sesongen når den tid kommer.
Vi gleder oss til å skape ei minnerik
helg for alle fotballspillere.
Til slutt vil fotballavdelinga takke aller
foreldre, lagledere og trenere som står
på året igjennom for våre mange hundre små og store fotballspillere.

Krafttak
Orkdal og omegn kreftforening utfordret
Orkanger IF og Orkdal IL til å ta et Krafttak mot kreft. Bare OIF tok utfordringa
og 6. mars stilte 15 OIF-ere med bøsser.
I et takk-for-innsatsen-brev fra kreftforeningas leder, Wenche Rian, heter det
bl.a.:

- Orkdal og omegn Kreftforening vil gi
OIF og de av medlemmene som var
med oss og samlet inn penger til Krafttak mot kreft lørdag den 6. mars en
kjempestor takk. Dere gjorde en kjempefin innsats som bidro til at vi fikk inn
27.986 kroner til kreftsaken.
OIF er glad vi kunne bidra i denne
viktige saken og skaffe kreftforeninga
viktig midler i forskning.

OIF-leder Rudolf Larsen med takkebrevet fra Orkdal og omegn Kreftforening

Tiltaksveien – 7300 Orkanger
Tlf 72 48 40 00

www.orklaposten.no

9

Stikomitèen

125 skilt viser vei

Luftig og fin oversikt fra Utsikten. Foto: Andreas Helbæk

10

Siden Stikomitéen ble oppnevnt høsten 2000, er mange kilometer stier
ryddet. De fleste er merket, og ca. 125
skilt har vi også laget og satt opp.
Mye arbeid. Men fordi stiene blir mer
og mer brukt av flere og flere fornøyde turgåere og trimmere, blir arbeidet egentlig bare morsomt.
Da vi i vinter drev og ”snekret” planene våre for sommerens aktiviteter,
hadde vi store vyer: Vi skulle snekre
platter over det som fremdeles gjenstår av blaute områder på Rømmesmyra, og vi skulle lage ei bru på stien
Gabrielrødåsen-Eldevikveien, - for å
nevne noe.
Derfor søkte vi om spillemidler, for såkalte ”Mindre kostnadskrevende tiltak”, dvs. nærmiljøtiltak, kr 21.000,-.
Nå i mai fikk vi bekreftet at søknaden
er imøtekommet.
I tillegg søkte vi styret for Ulvåshytta
om et tilskudd på kr 5.000,-. Det ble
innvilget umiddelbart og overført vår
konto, og Stikomiteen sier tusen takk
for det!
En del materialer ble innkjøpt og laget
platter av som ble kjørt ut. Mer blir det
ikke på Rømmesmyra i år, men bru
ved Gabrielrødåsen blir det. Dessuten
skal vi rette opp en del skilt, friske opp
malinga på noen, og rydde stier som
er i ferd med å gro igjen. Med andre

ord: Nok å gjøre allikevel.
Det finnes mange hyggelige rasteplasser i Ulvåsmarka. Men noen har
sikkert tenkt at det kunne vært trivelig
med en og annen gapahuk i stinettet
vårt. Derfor søkte vi Statskog om hjelp
og støtte. Vi ser for oss at det i starten
kunne bygges en i nærheten av Ulvåshytta. I skrivende stund (som det
heter), har vi heller ikke fått svar på
denne søknaden, så det blir kanskje

ikke noe av det i sommer. Men det
kommer jo flere år!
Vårværet kom ganske plutselig på
oss med rene sommertemperaturer, iallfall noen dager. Vi håper sommeren 2009 blir minst like fin som i fjor.
Da ligger det an for å sette nye rekorder for trafikken i Ulvåsmarka.
Vi i Stikomitéen ønsker alle en fin
sommer, og mange herlige turer i
Ulvåsmarka!

Hvitveis i Eldevikveien. Foto: Andreas Helbæk

Ulvåshytta

Populært møtested i marka
Søndag 26. april var siste åpningsdagen
for Ulvåshytta i sesongen 2008-2009.
Dermed var et nytt vellykket hytteår avsluttet.
Drifta er kommet inn i gode rutiner, så det
skjer ikke de store forandringene fra år til
år. Noen ønsker vel lengre åpning utover
våren, muligens helt fram til skoleferien.
Det hadde vi da også de første par
årene. Men besøket ble dårlig, og det
viste nok at det ikke var behov for flere
søndagsåpninger. Til gjengjeld var det
stort behov for lokaler i forbindelse konfirmasjon. Så i mai var det mange som feiret konfirmasjon i Ulvåshytta. For øvrig er
hytta et populært møtested i mange
sammenhenger året rundt. Nå er også
hytta blitt utstyrt med moderne hjelpemidler slik at den fungerer godt til alle møter
og seminarer. Spesielt gledelig er det at
barnehager og skoler bruker hytta og
området i Ulvåsen svært mye. Det er fint
at barn og ungdom får et forhold til stedet!
I den fineste skiperioden før påske har vi
forgjeves prøvd å holde lørdagsåpent,
men vi mangler vertsfolk. Vi har en trofast
gjeng som står på hvert år på søndagene, men det er vanskelig å rekruttere
flere. Så vi er meget glade for det samarbeidet vi nå har fått med Orkanger Pensjonistforening som hjelper oss med å
holde åpen hytte i påsken. Vi håper at
samarbeidet også kan fortsette i åra som
kommer.
Med den hyppige bruken vi har av hytta,
må vi regne med en del vedlikeholdsarbeid, som for en stor del må utføres om
sommeren. Foruten det årlige rengjøringsarbeidet, må vi i år sørge for utskifting av aggregatet i kjølehjørnet, service
på oppvaskmaskinen, maling av peisen
(allerede utført), skifting av takrenne mot
syd, vasking og oljing av terrassegolv og
bord/benker, dessuten begynner det å bli
lite ved i skjulet. Plenslåtten er det Osvald
Eggen som har ansvaret for. Tidlig i vår
ble det innkjøpt en snøfres, som vi selvfølgelig håper det ikke blir bruk for i sommer, men som nok vil bli god å finne til
vinteren.
Den 23. februar hadde Ulvåshytta sitt årsmøte. Årsberetningen viser at hytta drives
godt, og med et overskudd som bl.a. har
gitt kr 10.000,- til løypemaskin og kr
5.000,- til arbeidet i Stikomitéen.
Valget på årsmøtet ble egentlig historisk:

F.v. Ola Fossvoll, Stig Mjønes og Marit Krovoll Høiseth.
Ola Fossvoll og Marit Krovoll Høisehh gikk
ut av styret. Ola har vært den solide lederen helt fra før det ble bestemt å bygge
ny hytte. Han var leder for den OIF-oppnevnte komitéen som skulle utarbeide
planer for ei eventuell ny Ulvåshytta. På
sin klare og overbevisende måte var han
den som førte til at hytteplanen med overveldende flertall ble vedtatt på årsmøtet
1997. Marit var også med i nevnte komité.
Begge ble med i byggekomiteen, Ola
som leder og Marit som kasserer, og da
hytta stod ferdig ¾ år seinere, fortsatte
begge i sine verv i nyhyttas første styre.
Ola fortsatte som leder helt til årsmøtet i
fjor, da han overlot formannsklubba til en
annen jurist, Stig Mjønes, og fortsatte ett
år som vanlig styremedlem. Marit har
vært den solide kassereren i alle disse
årene. Begge har en stor del av æren for
at den nye Ulvåshytta har fått den solide

statusen den har i dag, og begge fikk da
selvfølgelig sin meget velfortjente takk!
Men den som har vært den aller største
kontinuitetsbæreren i Ulvåshytta, er Arne
Ebbesen. Han har hele 40 års tjeneste for
hytta! Det var rundt tiårsskiftet 1960/1970
han overtok ansvaret for hytta. Da var nok
ikke drifta av hytta så vel organisert. I alle
fall var den primitiv, kald og meget tungdreven. For alle oss andre som kom inn
mange år seinere, er det vanskelig å forstå fullt ut den betydningen han har hatt
for Ulvåshytta, både den gamle og den
nåværende. Arne fortjener virkelig en stor
takk fra oss alle! Og vi håper (og tror) at
han vil fortsette ennå i mange år. På en
snartur opp til hytta, utenom sesongen,
kan det godt tenkes du treffer Arne i arbeid på Ulvåshytta, innvendig eller ute.
Nå har han gjerne Jens Olsen med seg.
Disse to arbeider og trives godt sammen.
Er det noen som fremdeles mener at
dugnadsånden er borte?
Vi takker alle besøkende i Ulvåshytta
denne sesongen! Og en enda større takk
går til dere som trofast har betjent kjøkkenet alle søndagene. Håper dere stiller
opp til sesongen 2009/2010. Og kanskje
er det flere som kan tenke seg å bli med
på laget? Det er slett ingen vanskelig
jobb, og egentlig bare hyggelig. Snakk
med noen som har vært med, og ta kontakt med en av oss.
Søndag 23. august er vi igjen på plass!
Hjertelig velkommen tilbake!

Arne Ebbesen – en veteran i arbeidet
med både den gamle og nye Ulvåshytta.
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Svømming

Klubb- og anleggsutvikling på dagsorden
Svømmeavdelinga har hatt stor framgang på det sportslige plan i vår.
OrkangerSvøm ble arrangert for andre
gang i skolebassenget på Orkanger 1.
februar. Rundt 35 svømmere fra Kyrksæterøra og Orkanger deltok i dette uoffisielle lokaloppgjøret. OrkangerSvøm
arrangeres for at svømmerne skal bli
bedre kjent med hverandre og få litt
stevneerfaring.

ta kontakt. Til kommunens politikere,
som har det overordnede ansvar for befolkningens helse, miljø og sikkerhet er

det ikke en oppfordring, men et krav om
å engasjere seg og lytte til idretten.

28. februar gikk turen for 19 OIF-svømmere til Trøndersk mesterskap på Stjørdal, hvor det ble satt mange personlige
rekorder, og sannelig ble det noen medaljer også!
AtlantenSvøm i Kristiansund i april ble
en kjempefin vår-tur for 12 OIF- svømmere, trenere og reiseledere. Nye personlige rekorder ble satt under fult trøkk
fra heiagjengen på tribunen til OIF. Skikkelig arti!

OIF-ere i AtlantenSvøm, f.v.: Kristin Prestmo Jensen, Even Jordet, Erlend Prestmo
Jensen, Einar Westrum Johansen og Ellen Angvik Aanonsen.

Svømming dreier seg ikke bare om konkurranse og prestasjoner. Svømmeavdelinga opplever god vekst på alle plan,
og har første halvdel i år hatt over 90
barn og unge på kurs og trening. I tillegg er det svært mange som deltar på
baby- og småbarnssvømming. Tilbudet i
OIF svømmeavdeling er kjærkomment
langt utenfor kommunens grenser. Vi får
også stadig forespørsler fra voksne som
ønsker å lære seg å svømme, eller som
ønsker å lære seg andre svømmeteknikker.
Nå går vi mot sommer, og på godværsdager trekkes folk mot vann og sjø, men
situasjonen kan raskt snu og bli livsfarlig. Da er det grunnleggende at folk kan
svømme. Vi som holder på med svømmeopplæring ser med bekymring på at
halvparten av landets tiåringer ikke kan
svømme skikkelig. Kravet er 200 meter i
basseng, noe som tilsvarer 20 meter i
havet. Det er også viktig at barn er fortrolig med vann slik at de ikke blir redde
når de faller uti.
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For å møte et økende behov, skal svømmeavdelinga med bistand fra svømmeforbundet jobbe videre med
klubbutvikling og anleggsutvikling.
Svømmeavdelinga vil også i samarbeid
med svømmeforbundet tilby kurs i idrett
og ledelse, samt instruktørkurs i svømmeopplæring. Vi vil oppfordre alle som
ønsker å bidra i vårt viktige arbeid om å

OIF-ere i AtlantenSvøm, f.v.: Kristin Prestmo Jensen, Hermann Eriksen Ekli og Lill
Helen Mellingsæter.

OIF-svømmere under Trøndersk Mesterskap, f.v.: Kjell Wormdal, Erling Grøtan,
Ellen Angvik Aanonsen og Erlend Prestmo Jensen.

Bli med på Bråttåbjønn
Klasser
- Klasse 1: Familielag
- Klasse 2: Bedriftslag
- Klasse 3: Skoleklasselag
- Klasse 4: Grendalag
Påmelding: Før kl. 14:30 i startområdet.
Aldersgrense 12 år.
Påbudt med hjelm på syklinga
Pris kr. 150,INDIVIDUELT
Bli med i konkurransen om å bli årets
Bråttåbjønn.
Triatlon
1. Svømming: 100 meter i Gammelosen
2. Sykkel: 4,5 km. med Offroad,
2 runder rundt Gammelosen
3. Løping: En runde rundt Gammelosen

Årets Bråttåbjønn under Orkanger 2009 arrangeres søndag 21. juni. OIF oppfordrer til å bli med – enten som lag eller i den individuelle konkurransen.
STAFETT
Etapper
1. etappe: 100 meter svømming i
Gammelosen
2. etappe: 4,5 km. sykling Offroad
(2 runder rundt Gammelosen)

3. etappe: 2 km. løping
(1 runde rundt Gammelosen)
Tidspunkt
Stafetten starter kl. 15 i nordenden av
Gammelosen

Tidspunkt
Stafetten starter kl. 16 i nordenden av
Gammelosen
Påmelding
Før kl. 15:30 i startområdet.
Aldersgrense 14 år.
Påbudt med hjelm på syklinga!
Pris kr. 50,-

Glimt fra fjorårets konkurranse.

s FRONTRUTER
s DØRER - VINDUER
s ALT I BYGNINGSGLASS

Visjon
Orkanger Idrettsforening skal
legge til rette for god idrettslig og sosial aktivitet med
kvalitet i nærmiljøet.
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Turn

Ny tumblingbane for turnerne

Turnerne venter på julenissen

Turnavdelingen har fortsatt en stabil
medlemsmasse på ca. 250 turnere og
trenere.
Dette semesteret har OIF Turn investert
i ny tumblingbane. Den hadde tilfeldigvis fargene gul og blå. Årsaken var
nok at vi kjøpte den i Sverige, men fargene var midt i blinken for våre OIFdresser! Turnerne har dermed fått
trene ordentlig med tumbling og vi
slipper å låne og frakte en slik bane
under konkurranser som vi arrangerer.
I fjor høst gikk vi ut i Avisa Sør-Trøndelag, da vi manglet trenere til de eldste
turnerne. Vi fikk positiv respons på
dette og har nå 3 voksne med kompetanse og erfaring innen turn som trener ungdommene. Dette har gitt nytt
liv og motivasjon til våre eldste turnere.
OIF Turn hadde ved juletider en vellykket turnhelg i Orklahallen. Lørdag ar-
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rangerte vi KM i tumbling, trampett og
frittstående, noe som ga mersmak til å
arrangere flere konkurranser. 120 turnere fra hele Sør-Trøndelag deltok.
Søndag hadde vi juleavslutning for
alle turnerne. Nok en gang var Orklahallen fullstappet med barn, foreldre
og besteforeldre som overvar den
flotte forestillinga.

klump i halsen da medaljer ble delt ut.
Våre turnere gjorde det meget bra
denne dagen og fikk oppleve at treningen gir resultater. OIF Turn fikk totalt
fire 1.plasser, èn 4.plass og èn 6.plass.
Bra levert!

I februar deltok flere av våre eldste turnere på Opplandspokalen på Lillehammer. Dette er et årlig
arrangement som turnerne ønsker å
delta på i årene fremover. De hadde
en fantastisk tur og kom hjem med
5.plass i trampett og 5.plass i tumbling, begge seniorlag.

Når dette skrives, venter vi på Barnekretsturnstevnet som i år arrangeres
på Byneset. Dette blir et utestevne i
vakre omgivelser. Det blir en sosial
happening, hvor turnere, trenere og
foreldre kan bli bedre kjent med hverandre. Mange aktiviteter står på programmet denne helgen og ut fra
erfaring, vet vi det blir en begivenhetsrik helg, hvor ungene kommer hjem
med mange gode minner.

I april arrangerte vi troppskonkurranse
i trampett og tumbling i samarbeid
med kretsen. Det ble et kjempefint arrangement med ca. 80 turnere fra 4
klubber. Mye bra turn ble vist fram og
foreldre og trenere sto stolte, med

Til sommeren reiser flere av de eldste
turnerne til Landsturnstevnet i Kristiansand. Her får de være med på mye
spennende, bl.a. workshops, oppvisningstropper, natt-aerobic, diskotek
og karneval.

Turnjenter i aksjon.

Turn
Vi har også turnere som skal være
med på SALTO-uka på Fosen og Convention i Oslo. Her er det mye nyttig og
morsomt å være med på, bl.a. ulike
trenerkurs og workshops.
Det er mye aktivitet i Turnavdelinga for
tiden. Vi jobber med tiltak for bedre å
kunne tilrettelegge disse aktivitetene,
slik at de som ønsker utfordringer, skal
kunne få det gjennom kurs og konkurranser. Vi har vært så heldige å få inn
lagledere til de eldste. Etterhvert ønsker vi også lagledere for de yngste
turnerne. Dette tror vi kan gi avdelingen flere og bedre muligheter som
styrker og motiverer turnerne.

Smågutter og mellomtrinn i sving under juleavslutninga.

Til sist ønsker vi alle turnere, trenere
og foresatte en riktig god sommer og
vel møtt til høsten.

Ferdig utkledde turnere til juleavslutning.

• Ur • Briller •
• Kontaktlinser •
• Synstest •

Midt i Orkanger Sentrum
Tlf 72 48 22 50
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Ski

Ny løypemaskin og stor aktivitet i Ulvåsen

Fra klubbmesterskapet på ski 24. mars

3. desember stod vår nye løypemaskin på plass i Ulvåsen. Det lot seg
gjøre etter stor innsats fra aksjonskomiteen, de mange andelsselgerne, næringslivet i kommunen, og
alle dere som har kjøpt andelsbrev.
Fra Orkanger, Fannrem, Gjølme, ja
fra hele kommunen har det strømmet inn bestillinger på andelsbrev.
Nesten 300.000 kr har kommet inn i
salget av andelsbrev. Dette viser at
markaløypa er ei løype for hele Orkdals befolkning. Det gleder oss i skiavdelinga stort, og vi håper å kunne
betale tilbake med gode skispor og
at alle kan oppleve mange flotte skiturer i marka. I vinter har vi vært velsignet med bra vær de fleste helger,
og aldri har vel så mange funnet
veien opp til Ulvåsen og løypene der.
Velkommen tilbake skal dere være
neste vinter.
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Sportslig har det vært en fin sesong
for OIF skiavdeling. Antall unger på
trening er på full fart oppover etter
en liten nedgang for 4-5 år siden. En
vanlig treningskveld har det ikke
vært uvanlig med 40 unger mellom
7 og 16 år på trening. Flere av ungene drister seg også til å delta på
sonerenn, og det lover bra for framtiden. Under Fokusstafetten stilte OIF

med hele 9 lag på startstreken.
For første gang på mange år har
også OIF i vinter hatt en aktiv løper
på juniornivå. Her har Åshild Fossum hevdet seg bra i både Norgescuprenn, og under junior-NM i
Bardufoss hvor hun fikk en sterk 26.
plass. Blant våre nest eldste har
Hanne Opphaug, Petter Ebbesen,
Martin Holseth og Erik Fossum deltatt på flere Sør-Trønder-cuprenn.
Guttene deltok også i februar i Hovedlandsrennet som gikk på Birkebeineren skistadion på Lillehammer.
Bra innsats av alle tre, og en artig
opplevelse å ta med seg.
OIFs julesprint og Johan Evjens Minnerenn var skiavdelingas to største
arrangement i vinter. Julesprinten
ble arrangert som prøverenn 28. desember med 67 deltakere. Våre planer for neste sesong er å utvide
dette til å bli et sonerenn som arrangeres fast i mellomjula.
Minnerennet ble arrangert under
gode forhold 25. januar med 260
deltakere. Av disse deltok 126 i konkurranse og mosjonsklassene, og
siden 1980-tallet har Minnerennet
ikke hatt flere deltakere som har gått
på tid. Gode spor og et bra arrangement lokker aktive fra hele fylket til
Ulvåsen.

Tradisjonen tro har vi også i vinter arrangert karusellrenn sammen med
Orkdal IL, Svorkmo/NOI og IL Fjellmann. Her har vi også opplevd rekorddeltakelse med hele 325 barn
på start, så at skisporten er på fremgang i Orkdal Kommune er sikkert
og visst.
Tirsdag 24. mars ble årets klubbmesterskap arrangert. 42 deltakere
stilte til start og alle hadde en fin
opplevelse med kjempeføre og godvær. Klubbmesterskapet markerte
også avslutningen på skisesongen,
men de fleste har benyttet muligheten til mange fine skiturer så lenge
snøen lå i marka.
Vi håper å se dere alle tilbake i Ulvåsen neste sesong.
Men først står Bråttåbjønn for tur.
21. juni under Orkanger 2009 står vi
som arrangør av triatlonkonkurransen i og rundt Gammelosen. Svømming, sykling og løping står som
vanlig på programmet.
Velkommen til Bråttåbjønn 2009,
enten som deltaker eller som publikum.

Jonas Appelkvist

Løype for folket
Utover høsten 2008 gikk innsamlingsaksjonen ”Løype for folket” til innkjøp av den nye
løypemaskina vi anskaffet før jul. Pr.
31.12.08 var det samlet inn kr. 1.097.100,
som fordelte seg på bedrifter/organisasjoner med kr. 249.000, private andeler kr.
283.100, Orkdal kommune kr. 250.000,
salg av ”gammelmaskina” kr. 305.000 og
bidrag fra Ulvåshytta kr. 10.000.
Stor takk til alle bidragsytere!
Men aksjonen er ikke avsluttet, for neste store utfordring er at vi har planer om å bygge nytt servicebygg med
garasje til den nye løypemaskina i løpet av 2010. Prosjektet er kostnadsregnet til kr. 1.450.000. Derfor oppfordrer vi
til fortsatt bidrag på lagets konto 42703126000 merket ”Løype for folket”.

Er du friidrettsinteressert?
Etter mange år uten annet tilbud til de friidrettsinteresserte
enn idrettsmerkeavlegging, har nå OIF igjen meldt laget inn i
Norges friidrettsforbund for å kunne gi tilbud til de som ønsker å drive friidrett. For den som har lest OIFs 100-jubileumsbok, vil huske at 1950- og 1960-årene var OIFs storhetstid på
friidrettsbanen.
Vi etterlyser nå ildsjeler som kan være med å bidra til å løfte
friidretten i OIF til gamle høyder.
Er du eller noen i din krets interessert, så ta kontakt med
styret@orkanger-if.no, så vil vi bli med å legge forholdene til
rette.
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Politiattester i OIF
Hovedstyret i Orkanger IF har oppnevnt Ove Aanonsen til
ansvarlig for politiattester med Morten Stub som vara.
Dette i hht Norges Idrettsforbunds pålegg om at alle tillitsvalgte og trenere som har ansvar for barn og funksjonshemmede skal fremvise politiattest med merknad om
eventuelle seksualforbrytelser. For OIF vil dette ha et omfang på 170-200 registrerte attester.
I Orkanger IF er det bestemt at følgende funksjoner skal
innlevere politiattester:
Medlemmer i styrene, - dvs hovedstyret og avdelingsstyrene.
Alle faste trenere/instruktører og lagledere.
Medlemmer i husstyrene til Ulvåshytta og Klubbhuset.
Foreløpig er det ingen krav fra OIF at underutvalg under
de forkjellige avdelingsstyrene og husstyrene skal ha
politiattester.
Dette betyr at når man rekrutterer nye medlemmer inn i
disse funksjonene, må dette orienteres om og "Søknad
om Politiattest" utleveres til de nye.
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Utfylte søknader leveres til lagets politiattestansvarlig som stempler, skriver
under dem og registrerer dem før de
leveres til politiet.
Godkjent attest sendes fra politiet til hver enkelt søker
som fremviser denne til politiattestansvarlig. Han registrerer at de er fremvist. Dokumentet beholdes av hver enkelt søker.
Avdelingsledere er ansvarlig for at nye tillitsvalgte meldes
inn til ansvarlig for politiattester i OIF. De har også ansvar
for å gi beskjed når noen går ut av funksjoner.
Vi tar sikte på å oppdatere alle avdelingsstyrene og utvalgene om status på dette ca månedlig.
Spørsmål om dette kan stilles til undertegnede eller på
http://www.idrett.no/politiattest for mer info.
Ove Aanonsen
Ansvarlig politiattester OIF

ORKANGER
SKAPER TRIVSEL

7300 Orkanger – Tlf 72 48 02 35 – Fax 72 48 20 10
Åpningstider:
Mandag - fredag 0900 - 1900 • Lørdag 1000 - 1500
www. mobelringen.no

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!
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Tillitsvalgte i Orkanger Idrettsforening 2009
Rudolf Larsen
Ove Aanonsen
Marte Fossvoll
Knut Even Wormdal
Morten Stub
Laila Wold Snildal
Geir Knutzen
Marit Mjøen
Atle Olav Sognli
Vibece Larsen

Utvalg:
Protokollkomite:
Stikomite:

Arne Tungen og Ivar Sognli
Leder Andreas Helbæk,
Eimund Krokdal, Thor Isdahl og
Arnfinn Sæthre

Klubbhuset:
Leder:
Tor Arne Opphaug
Kasserer:
Rolf Bjarne Semb
Styremedlem:
Tove Eli Larsson
Styremedlem:
Ole Martin Røhmesmo
Styremedlem:
Kari Schei
Styremedlem:
Hallvard Erlandsen
Ulvåshytta
Leder:
Stig Mjønes
Kasserer:
Eva Akselsen
Sekretær:
Anne Løkstad
Styremedlem:
Terje Staveli
Styremedlem:
Osvald Eggen
Styremedlem:
Jens Olsen
Styremedlem:
Iren O. Port
Styremedlem:
Arne Ebbesen
Idrettsmerkeutvalg
Britt S. Løkken og Hege Berg
Representanter til
årsmøtet i Orkanger Aktivum:
Representant til Idrettsrådet: Rudolf Larsen
Revisor:
BDO Revico Meder Trøndelag

Avdelingsstyrer 2009
Fotballavdelinga
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Arrangement:
Minileder:
Leder Idrettspark:
Orkla-Cup:

Eystein Løkken
Roar Syrstad
Vibeke Alver
Per Inge Slåen
Geir Hegstad
Grethe Vullum
Tove E. Larsson
Tor Arne Opphaug
Roar Syrstad

Håndballavdelinga
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Marked/økonomileder:
Sportslig leder:
Teknisk leder:
Materialforvalter:
Turnavdelinga
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Materialforvalter:
Atletavdelinga
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Svømmeavdelinga
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Trenerrepresentant:
Leder Babysvøm
Foreldrerepresentant:
Styremedlem:
Skiavdelinga
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sportslig leder:
Orienteringsavdelinga
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Matr.forvalter:
Leder tur-o.:
Styremedlem/VDG:
Styremedlem:
Varamedlem:

Øyvind Togstad
Tove Eli Larsson
Kristine Eker
Rune Karlsen
Gaute Hoff
Sindre Eikli
Berit Kvåle
Marit Berg
Hege Berg
Kari Fossvoll
Solveig Kjønli
Kristin Bach Halland
Heidi Lund
Siv Monika Kattem
Marit Figenschau
Thomas Nordahl Pedersen
Stein Aasbø
Jostein Druglimo
Karl Åke Sjølin
Øystein Solem
Tor Erik Sørensen
Pia Bæk
Anne Marit Grønningen
Heidi Kristine Holmen
Ingvild Prestmo
Anne K. Angvik
Bjørg Fandrem
Richard Wold
Mona-Iren Hansen
Ole A. Opphaug
Kari Holseth
Pål Ove Lilleberg
Atle Wormdal
Olav Rostad
Jonas Apelqvist
Rolf Wærnes
Ann Karin Evjen
Thor Isdahl
Henny Helbæk
Oddveig Lien
Aud Kalvø
Per Roar Strand
Ola Neraune
Edel Guldseth

TIl alle OIF-ere:
Vi i redaksjonskomiteen ønsker en bred dekning av idretten i OIF, og vil gjerne få tilsendt mye stoff og mange
bilder fra ulike arrangement og aktiviteter.
Neste utgave av Orkanger-Idrett kommer i desember 2009.
www.orkanger-if.no

Orkla Grafiske AS - www.orklagrafiske.no

Styret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Matr. forv:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

