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Forsidebilde
Den nye løypemaskina til OIF - 
Prinoth Husky.

Samhandling
Nils Arne (Eggen) har gjennom sin trener-filosofi i boka ”Go-
foten” og sine mange foredrag satt fokus på begrepet SAM-
HANDLING. For et all-idrettslag som OIF, med et spekter av
tilbud, er samhandling og tilhørighet viktig. Å føle at man er
en del av et fellesskap har stor betydning om man er aktiv
utøver, mosjonist eller passiv medlem. Derfor er det et uttrykt
ønske at alle som naturlig sogner til OIF støtter vårt arbeid,
Vårt hovedfokus er tilrettelegging for aktive utøvere og all-
mennhetens adgang til Idrettsparken og ikke minst Ulvås-
marka.

MEDLEMSUTVIKLINGA
OIFs årsmøte i mars 2008 gjorde vedtak om å oppheve ordningen med familiekontingent.
Dette førte til at vi gjennomførte en omfattende opprydding i lagets medlemskartotek. Dess-
verre førte dette også til at en del gamle medlemmer ikke fornyet sitt medlemskap i laget. I
tillegg fikk vi ryddet opp i medlemskartoteket over tidligere aktive som har sluttet, og der-
med ikke betalt sin kontingent. Gjennom vårt nye regnskapssystem mener vi nå at vi har
langt bedre rutiner for oppfølging og kontroll, slik at utilsiktede krav om manglende betaling
skal høre historien til.

Det som imidlertid er gledelig er at vi i løpet av høstsesongen har fått mange nyinnmeldte
medlemmer. Medlemstallet har nå passert 1600 medlemmer, og OIF er det største idrettsla-
get sør for Trondheim i Sør-Trøndelag fylke. Men, vi har plass til langt flere. Gjennom vår ny-
utviklede hjemmeside, www.orkanger-if.no, kan du enkelt registrere deg som medlem.

IDRETTSPARKEN
Etter at OIF har hatt en driftsavtale med Orkdal kommune og drift om vedlikehold av Idretts-
parken i 15 år, går det nå mot et opphør av avtalen. Dette har sammenheng med at arbei-
det med drift og vedlikehold er blitt mer ressurskrevende med årene, slik at OIF har vært
avhengig av å leie inn hjelp fra Orklahallen til å utføre mye av arbeidet som tidligere var ut-
ført delvis på dugnad. Dette igjen har ført til at av det tilskuddet OIF har mottatt fra Orkdal
kommune for å utføre arbeidet i parken, betaler vi i dag ca. 25.000 kroner i merverdiavgift
til Staten, Dette er midler som gjennom en endret driftsavtale skal komme Idrettsparken til gode.
OIF er den eneste klubben i Orkdal kommune som ikke eier sine baneanlegg selv, og er
derfor prisgitt kommunale prioriteringer og bevilgninger for at Idrettsparken skal være sen-
tralanlegg for sommeridrett for hele regionen. Dette er en krevende øvelse for både OIF og
ikke minst for Orkdal kommune, men gjennom godt samarbeid mener vi at Idrettsparken
skal utvikles videre,

ULVÅS-MARKA
Bruken av Ulvås-marka har i de senere år økt betydlig.  ”Nye” Ulvåshytta feiret tidligere i år
sitt 10-årsjubileum (den første Ulvåshytta ble bygd i 1908) og tilstrømmingen og bruken av
hytta er stor. Driften av hytta er dugnadsarbeid fra OIF-medlemmer som stiller opp i hel-
gene slik at folk har et møtested for hyggelig prat eller utgangspunkt for turer i lysløypa eller
marka. Takket være godt samarbeid med Orkdal kommune er veien opp til hytta og parke-
ringsplassen betydelig oppgradert og utvidet.

I marka er det nedlagt et betydelig dugnadsarbeid med tilrettelegging av turstier og forbe-
redelser til vintersesongen. Og for å bedre forholdene ytterligere har vi gått til innkjøp av ny
løypemaskin for preparering av løypenettet i marka. Dette er et økonomisk løft der vi invite-
rer alle til å bidra. I tillegg har vi konkrete planer om å bygge nytt garasjeanlegg i Ulvåsen.

STOR AKTIVITET
Fotball- og orienterings-sesongen er over for i år, men forberedelsene for neste sesong er
allerede i gang. Håndball, turn og svømming er inne i en hektisk sesong der aktive med
støtte fra lagledere, trenere og ikke minst foreldre er engasjert. Du som ikke er engasjert di-
rekte i OIFs aktiviteter innenfor lagidrettene er velkommen til våre tilbud i Ulvåsen for en
hyggelig prat over en kopp kaffe, en runde eller fire i lysløypa eller en flott markatur i velpre-
parerte løyper.

På vegne av OIFs hovedstyre ønsker jeg dere alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt
GODT NYTT ÅR!

Rudolf Larsen
Leder
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Aksjon - «Løype for folket»

Bare seks år siden forrige aksjon har
skiavdelinga i Orkanger Idrettsfor-
ening blåst ny liv i aksjonen ”Løype
for folket”. Når dette leses er forhå-
pentligvis den nye løypemaskina
allerede på plass i Ulvåsen. Maskina
er en Prinoth Husky, produsert i Ita-
lia og levert av Trygve Owren AS på
Vingrom. 

For spesielt interesserte kan vi fritt etter
firmaets spesifikasjoner fortelle at løype-
maskina har en firesylindret Mercedes-
Benz turbodieselmotor med intercooler
på 177 hestekrefter. Den leveres med
kraftig fres og to løftbare sporleggere. I
følge reklamen har den kraft i frasparket
og er lett på foten som en ekte sibirsk
HUSKY! I tillegg kommer det som kanskje
gjorde utslaget for valget av italieneren
framfor en østerriksk konkurrent; den har
velutstyrt førerhytte med høy komfort!
Noe de mange frivillige løypekjørerne vir-
kelig fortjener.
Orkanger Idrettsforening har i mange tiår
tatt ansvaret for opparbeiding av skiløy-
pene på Ulvåsmarka. Stikomiteen legger
også ned et betydelig arbeid i løpet av
sommeren, som kommer skiavdelinga
og de mange brukerne av skiløypene til
gode. Etter at den forrige løypemaskina
ble anskaffet i 2002, viser registreringene
at bruken av marka nærmest har eksplo-
dert. I fjor ble det registrert nesten 4000
navn bare på Kvitsteinan, og det er slett
ikke alle som tar seg tid til å kvittere når
de er på skitur. Spesielt gledelig er det at

stadig flere barn og unge bruker marka.
Sammen med brukere i alle alderskate-
gorier og med ulike skiferdigheter og va-
rierende ambisjonsnivå. Økt bruk skaper
også økt behov for preparerte spor, og
dette sammen med det faktum at mil-
dere vintre med mer isdannelse, var ut-
slagsgivende for at skiavdelinga allerede
i fjor begynte å snakke om ny løypema-
skin med sterkere fres og bedre tilpasset
klimaet.
I april i år møttes aksjonskomiteen for
første gang, men det var først etter som-
merferien det ble fart i arbeidet. Det var
da komiteen bestemte seg for en offensiv
strategi med målsetting om å ha ny ma-
skin på plass allerede til kommende vin-
ter. Til den ikke ubetydelige pris av
nesten 1,3 millioner kroner! Og for de
som lurer på hvem den ansvarlige for
prosjektet er, så består aksjonskomiteen
av Atle Wormdal, Rudolf Larsen, Jonas
Appelkvist, Terje Staveli, Pål Ove Lilleberg
og Odd Ustad.
Mandag 17. november inviterte aksjons-
komiteen rodeansvarlige og selgere til
oppstart på salget av private andelsbrev
til kroner 300 pr. stk. Etter interessen for
dette møtet å dømme, bør det gå greit å
nå målsettingen om å selge 1000 an-
delsbrev. Denne kvelden var det i alle fall
stinn brakke i Ulvåshytta, og noen av de
frammøtte måtte til og med sitte i
gangen! Her var både oppmøtet og en-
gasjementet imponerende, spesielt tatt i
betraktning at dette er den femte aksjo-
nen i OIF-regi med salg av private an-
delsbrev som en vesentlig del av

finansieringen.
Allerede før salget av private andeler
hadde aksjonen skaffet til vei mer enn
700.000 kroner, fordelt på tilskudd fra
Orkdal kommune, Orkdal sanitetsfor-
ening, næringslivet og en god pris for
den gamle maskina, som nå er solgt til
Osmarka ved Molde.
På vegne av aksjonskomiteen ønskes
alle ski-entusiaster og bidragsytere til ak-
sjonen Løype for folket god jul og godt
skiføre!

For aksjonskomiteen
Odd Ustad

Ny løypemaskin i Ulvåsmarka til jul!

Noen av de frivillige kjørerne i
dyp konsentrasjon under 
opplæringa. 
F.v.: Tor Åge Skinstad, Atle
Wormdal, Jan Tormod Sæthre,
Hermann Lund og Endre Evjen.

En fornøyd skileder i OIF Jonas Appelkvist i
førerhytta.
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Ski

Skiavdelinga i OIF ønsker alle
markavenner og skientusiaster
velkommen til ny skisesong.   Når
disse linjer leses er også forhå-
pentligvis vår nye løypemaskin på
plass i Ulvåsen. Det har vært en
travel sommer og høst for oss i ski-
avdelinga. Vi tok i vår beslut-
ningen om å kjøpe ny løype-
maskin og en aksjonskomite ble
nedsatt.

Komiteen har arbeidet hardt helt siden
oppstart, og mye arbeid gjenstår fort-
satt før maskina er ferdig finansiert.
Samtidig er vi inne i 5. året i prosjektet
med utbedring av markaløypa, og her

har det også blitt utført mye arbeid i
sommer og høst. Vi har grøfta og lagt
ned stikkrenner både på strekningene
Storhauka – Litjhauka, og Pikhaugtjønn-
myra – Kvitsteinan. Vi har boret og
sprengt fjell ved Hauklia og Østhusen.
Flere bruer er restaurert og utvida i
bredden for å komme fram med nyma-
skina, og rydding av trær er utført flere
steder i traseen. Infotavlene i Ulvåsen
og Kvitsteinan er beisa, og nye tavler er
satt opp ved Lomtjønna og Sør-Seljan.
Det vil komme informasjon og kart på
alle tavler i løpet av kort tid, og nye tre-
kasser blir også satt opp ved alle tav-
lene. Alt dette arbeidet blir gjort for å
framskaffe best mulig forhold både for
løypekjørere og skigåere. Bruken av

marka har økt betraktelig de senere år,
og i 2007 oppnådde vi rekod med hele
3828  registreringer i trimbøkene ved
Kvitsteinan. Så hvis ikke værgudene blir
alt for umulige regner vi med at nye re-
korder blir slått i årene framover. Dette
tar vi i skiavdelinga som et tegn på at
alle dere markatravere setter pris på alt
arbeidet som nedlegges i den flotte ut-
fartsmarka vår. I år har vi også planer
om utvidet løypekjøring i marka. Marka
kjøres normalt hver lørdag og søndag.
Litt senere på vinteren, når kveldene bli
lysere, kjører vi også marka en gang i
midt i uka. Dette håper vi i 2009 å ut-
vide til kjøring av spor to ganger pr. uke
i tillegg til helgakjøring.

Våre aktive utøvere er også i full gang
med forberedelsene til ny sesong.
Siden begynnelsen av oktober har
mellom 40-50 utøvere fra 6 til 17 år trent
jevnt og hardt hver tirsdag på Follo.
Størst er den minste gruppa fra 6 til 8
år, som jevnt over teller 25-30 stk på
trening og leik inne i idrettsbygget.
Disse ungene skal vi ta godt vare på, så
kanskje finner vi her noen som kjemper
på kretsnivå om noen år. Litt mindre,
men like ivrig er mellomgruppa fra 9 til
12 år, mens de største fra 15 år består
av 4 aktive som trener hardt og mye.
Petter Ebbesen på 15 år hadde stor
framgang i fjor med plasseringer helt i
toppen i Sør-Trøndelag, og vi følger
spent med på hvordan det går for han i
år. For først gang på mange år har OIF i
år også en aktiv utøver i junioralder, og
Åshild Fossum har i sommer og høst
deltatt på samlingene til kretslaget. Fra
20.-23. november var de to eldste grup-

Flotte forhold for skientusiaster

Ulvåshytta (Foto: Arnfinn Sæthre)

Klar til start i årets Klubbmesterksap. (Foto: Pål Ove Lilleberg)
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pene samlet til treningsleir i Ramundberget i Sverige, og
her ble det gjennomført mange gode økter.
Vårt trenerteam i år består av Kristin Holseth, Åshild Fos-
sum, Knut Ove Hellandsjø og Kirsti Lund for de minste,
mens Ole Andreas Opphaug og Arild Skirstad trener
gruppa fra 9-12 år. Runar Flønes tar seg som vanlig av de
største. Stor entusiasme og innsats preger trenernes
virke, og de legger ned et viktig arbeid for skiavdelinga.  

Johan Evjens Minnerenn arrangeres 25. januar.
Med ny løypemaskin, utbedret markaløype, utvidet vei og
større parkeringsplass. Finnes det da noen unnskyldning
for at alle som leser Orkangeridrett ikke kommer og del-
tar på Minnerennet denne søndagen? Ved å delta på
Minnerennet støtter dere skiavdelinga og våres arbeid i
Ulvåsen. Vi har klasser for både konkurranseløpere, turlø-
pere og trimmere. Velkommen er dere alle.

Planer for nytt garasjebygg.
Søknad om spillemidler ble i 2007 sendt inn, men denne
gangen med negativt resultat. Ny søknad er sendt inn i
høst, så kanskje blir det innkaldt til nye dugnadstimer i
Ulvåsen til neste år.

Til slutt vil  styret for skiavdelinga takke alle dere som
nedlegger et stort arbeid i Ulvåsen og Ulvåsmarka. Takk
til aksjonskomiteen for ny løypemaskin for godt arbeid.
Stor takk også til alle som har stått på og solgt andels-
brev til nymaskina. Takk til løypekjørerne som bruker
timer av fritida for at vi skal få perfekte spor. Og til dug-
nadsgjengen som sommer, høst og vinter sørger for at
markaløypa er i god stand. Takk også til trenerne som tar
seg av våre barn, og til alle foreldre som stiller opp og
hjelper til på våre arrangement. Glemt er heller ikke Ul-
våshytta og vertskapene der som hver søndag servere
kaffe og kaker.
Vi gleder oss til mange flotte skihelger i Ulvåsen i 2009.
Se forøvrig fyldig omtale av aksjon Løype for folket annet
sted i bladet.

Jonas Appelkvist.

Ski

ORKDAL
SPAREBANK

...Orkdalsban
ken!

Orkdalsbanken 
- banken du snakker med

Petter Ebbesen i fint driv. (Foto: Pål Ove Lilleberg)
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Ulvåshytta

Høsten kan være ei trist årstid.
Regn, snø og vind. ”Mye vær,” som
meteorologen sier. Mange synes
det er godt å komme en tur til
syden i den mørkeste tida, for der
er det jo alltid sol og sommer. Jo
da, det er godt, og det gjør godt.
Allikevel ville vi vel ikke hatt som-
mer året rundt.

Vi er heldige som har fire nokså atskilte
årstider, som hver har sin spesielle sjarm.
Men høsten er da slett ikke bare mørk
og trist. Tenk på den fantastiske farge-
prakten naturen byr på! En opplevelse!
Kanskje den beste medisinen for både
kropp og sjel. 

For drifta av Ulvåshytta er høsten ei fin
og innbringende tid. På godværsdager er trafikken i marka
og dermed også besøket i hytta stort. Søndag 26.oktober var
det rekordstort besøk og dermed ny salgsrekord i kjøkkenluka. 
For øvrig har 2008 vært et nytt godt år for hytta. Økonomien
er solid. Samtidig som vi passer på å ha en betryggende sum

på vår konto i banken, sørger vi for nødvendig vedlikehold og
utbedringer av hytta. I høst har vi bl.a. lakkert alle vinduer på
stua og skiftet takrenna på sørveggen (du har kanskje irritert
deg over drypp fra renna like over inngangsdøra!). 
Vi har kjøpt inn videokanon (projektor), pc og filmlerret. ”Ka-

nonen” og lerretet er permanent montert,  mens laptop-
pen  står på avlåst rom. Slikt utstyr er i dag nærmest
obligatorisk for lokaler som leies ut til møter og seminarer.
Hyttestyret har også sørget for en liten pengestøtte til
anskaffelse av ny løypemaskin, og hadde en tilsvarende
støtte til utbedringa av Ulvåsveien (2007). Styret mener
det er riktig å støtte alle tiltak som fremmer bruken av Ul-
våsen og Ulvåsmarka. Ulvåsveien er nå så brei og fin at
to biler kan møtes over alt, og parkeringsplassen vår er
blitt nesten dobbelt så stor. Nå er det bare å håpe på at
Orkdal kommune kan overta ansvaret for vedlikeholdet.
Vi skjønner det er vanskelig for politikerne å prioritere.
Ulvåsmarka er iallfall det mest brukte turområdet i Ork-
dal, men verdien av det er selvfølgelig umulig å måle i
kroner og øre. Trafikken opp til hytta og rundt omkring i
marka, øker merkbart etter hvert som adkomsten blir
både lettere og tryggere. 
Med så stor trafikk og aktivitet følger det også større an-
svar for oss som eiere og drivere i hytta og marka. Styret
i Ulvåshytta har bl.a. vurdert behovet for en hjertestarter i
Ulvåsen. Men hvor skal den i tilfelle plasseres? Og hvem
skal lære å bruke den? Og hvem skal betale?

Vi har en solid stab med vertskap i hytta. Alle sier at job-
ben denne ene søndagen i året er trivelig. Det er jo hyg-
gelig å høre. Vi er i alle fall avhengig av dere. Takk til
dere alle!! Men vi tar gjerne i mot flere interesserte. Det
er et klart behov for å ha hytta åpen noen lørdager i den
fineste skisesongen og noen dager i påska. Men til det
må vi ha mer hjelp. Så ta kontakt med en av oss! Vi tror
ikke du vil angre.

Takk til dere alle som har besøkt oss i hytta!

Hjertelig velkommen tilbake i 2009!

Allsidig bruk av Ulvåshytta

www

Orkdal Formannskap har møte i Ulvåshytta. (Foto: Pål Ove Lilleberg)
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Svømming

Når vi går mot vinter og fotballba-
nen ikke lenger er så grønn, da er
det mange barn og unge som
finner veien til en varm svømme-
hall for å trene og ha det gøy.
Svømmeavdelinga tilbyr et bredt
spekter av svømmeaktiviteter fra
baby- og småbarnssvømming til
trening på juniornivå. 
Det gror godt i svømmeavdelinga for
tiden. Vi har fått en stor og ivrig gjeng
med rekrutter og juniorer som trener
jevnt og trutt, og det er til tider ganske
trangt i bassenget på Orkanger. Svøm-
meavdelinga har i høst styrket trenerte-
amet med Ingvild Prestmo som er
tidligere aktiv svømmer i OIF. På svøm-
mekurs har vi fått ny hjelpetrener, Da-
niel Puton. Han er 17 år og kommer fra
Polen og har vært aktiv svømmer der. 
8. november dro en spent gjeng til
Hommelvik på svømmestevne. Vi stilte
med 13 svømmere fordelt på 8 rekrutter
og 5 juniorer og en meget engasjert
gjeng med foreldre. Totalt var det ca.
150 svømmere (derav 88 rekrutter) som
deltok på svømmestevne i Hommelvik,
noe som visstnok er en topp siden 90-
tallet en gang. Ekstra artig var det at vi
var den klubben som stilte med flest
deltakere i aldersklassen 8 år. Følgene
klubber deltok: Malvik, Stjørdals-Blink,
Levanger, TSLK, Vestbyen, Kyrksætrøra
og Orkanger. Av våre svømmere som
har oppnådd tider fra før var det meget
god fremgang med forbedringer på
opptil 15 sek på 50m. Svømmeteknisk
er vi også svært godt fremme i alle
klasser. Vi stilte med 2 staffettlag. Re-
kruttene svømte 4x25m staffett og var
veldig fornøyd etterpå. Det spant seg ut
noen jubelscener da de svømte forbi et
lag på slutten. Jenter junior stilte også til
start i stafett. Alle gjorde en god inn-
sats, og fikk betalt med å svømme ifra
Levanger mot slutten.

Rekrutter:
Karoline Bæk Haugen, Kristine Kvåls-
vold, Kristin Prestmo Jensen, Tonje
Prestmo, Herman Lund og Fredrik Brøn-
stad.
Junior:
Erlend Prestmo Jensen, Siw Skjærvold
Sandvik, Trine Erlandsen, Oda Vuttudal
og Marte Fandrem.

Leik og moro i svømmehallen Øverste bilde:
Fornøyde rekrutter i Hommelvik: Fv: Trener
Ingvild Prestmo, Tonje Prestmo, Helene Hol-
men, Øyvor Skoglund, Kristin Prestmo Jen-
sen, Hermann Eriksen Ekli, Kristine Kvålsvoll
og Karoline Bæk Haugen.

Bilde 2
Siw Skjærvold Sandvik

Bilde 3
Spente jenter i Hommelvik: Fv: Kristin
Prestmo Jensen, Kristine Kvålsvoll, Helene
Holmen, Øyvor Skoglund, Karoline Bæk
Haugen og fremst Tonje Prestmo.

Bilde 4
Gutten under vann er Erik Evjen.
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Atlet

Atletavdelinga har hatt rundt 30
medlemmer de siste årene. Stort
sett er det menn som trener styrke
mer eller mindre regelmessig på
egen hånd. En av dem som trener
seriøst og planmessig er Benjamin
Baldwin. 

Med fire økter i uka har han hatt stor
framgang etter at han kom i gang med
vekttrening hos oss for et og et halvt år
siden. For Benjamin er det styrkeløft som
gjelder.

Junior NM i styrkeløft i Sandnes 16. no-
vember er det foreløpige høydepunktet. I
styrkeløft gjelder det å løfte mest mulig
sammenlagt på tre øvelser: Knebøy,
benkpress og markløft. Benjamin kom på
en fin tredjeplass, med ny personlig re-
kord på 505 kg. Han stilte i klassen under
100 kg og fikk opp 200 kilo i knebøy, 110
kilo i benkpress og 195 kilo i markløft. Det
var bare 10 kg fra en 2.plass, men Benja-
min er godt fornøyd med plasseringen og
ser fram mot regionsmesterskapet i fe-
bruar.

Styrkeløft for Benjamin

Benjamin Baldwin

• Ur • Briller •
• Kontaktlinser •

• Synstest •

Midt i Orkanger Sentrum
Tlf 72 48 22 50
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Krav om politiattest i OIF
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal
kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ord-
ningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i ve-
sentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ord-
ningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Orkanger Idrettsforening  blir ordningen håndtert på føl-
gende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idretts-
laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med:
Ove Aanonsen (nestleder i styret)
e-post: ove.aanonsen@elkem.no
telefon:481 06 975
eller hans/hennes stedfortreder:
Else-Britt Evjen (styremedlem)
e-post: elseevje@loqal.no
telefon: 412 48 579
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkom-
mende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for

tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for
brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbry-
telser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be
personen om å innhente politiattest for andre straffbare for-
hold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den 

søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. 
Ove Aanonsen sender søknaden til politiet. 

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søkna
den gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til 
Ove Aanonsen

Orkanger Idrettsforening skal ikke lagre attesten, men kun få
den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad,
kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller an-
svarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utvik-
lingshemming.

Med vennlig hilsen 

For styret i Orkanger IF
Ove Aanonsen

NIFs krav om politiattest

Skruer • bolter • sveiseutstyr 
• verneutstyr • verktøy • rekvisita

Vi har alt 
du trenger

Vi har alt 
du trenger

Grønørveien 5, 7300 Orkanger, tlf.: 72 46 74 00

Skruer • bolter • sveiseutstyr 
• verneutstyr • verktøy • rekvisita

www.orklaposten.no

Visjon

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

Minihåndball trener i Orklahallen

Sesongen for våre yngste hånd-
ballrekrutter er i full gang. Hånd-
ball-treningene starta opp i
september etter at fotballsesong-
en var over. Mini-håndballen kom-
mer til å holde det gående med
treninger og turneringskamper
helt fram til påske. 

Treningene foregår onsdager kl.16:30 i
Orklahallen. Da er det full fart med 60 -
70 ivrige unger fra 6-8 år. Antallet har
økt betydelig siden i fjor, noe som viser
at håndball er meget populært både
blant gutter og jenter. 
Hugo Sundli og Gunnar Sæther har an-
svaret for 6-åringene, Kirsti Lund og
Anita Gjerstad Mæhlen tar hånd om 7-

åringene, mens Eivind Ross og Thomas
Nordahl Pedersen leder gruppa med 8-
åringer. Marit Rindalsholt Ross og Ro-
bert Snildal er lagledere for alle
gruppene. 
På treningene blir det lagt vekt på ball-
leik, med ekstra fokus på de grunnleg-
gende håndballferdighetene pasninger,
skudd og stussing av ballen.  
Orkanger IF arrangerer to minihåndball-
turneringer denne sesongen. Den 23.
november 2008 og den 8. mars 2009
fylles Orklahallen med lag fra distriktet
rundt Orkanger og Trondheim. 
Tilsvarende turneringer forrige seong
førte til at opp mot 3000 (!) mennesker
besøkte Orklahallen på de to arrange-
mentsdatoene. 
Da ser man virkelig viktigheten av å ha

tre (3) spilleflater tilgjengelig i Orklahal-
len. Det ville rett og slett ikke vært mulig
å arrangere slike mini-turneringer med
færre enn tre spilleflater. Alternativet
hadde i så fall vært å avvise mange lag,
noe som ville ha vært en gedigen ned-
tur for mange ivrige barn og foresatte.  

Aktive i Minihåndball 2008

Håndballtrening i Orklahallen
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Håndball

Mini-turnering
med maks 
opplevelse
OIF Coop Orkla Møre mini - B10-tur-
nering søndag 23. november ble en
stor suksess i regi Orkanger IFs hånd-
ballavdeling. Avviklinga gikk prikkfritt
og det var bare smil og entusiasme
blant 450 unge håndballspillerne.

Nestleder i OIF håndball, Rune Karlsen og
alle 40-50 frivillige medhjelpere har god grunn til å være for-
nøyd med innsatsen!
Miniturneringa er en av tre store arrangement i OIF håndball i
løpet av sesongen. I tillegg kommer miniturnering på våren
og Gjensidige Håndballskole.
Mini- og B10-turneringa er den største for de yngste hånd-
ballspillerne i hele regionen. Takket være Orklahallen med tre
baner og 5 spilleflater, er det mulig å arrangere en så stor
turnering over såpass kort tid tid. Hele arrangementet ble av-
viklet søndag 23. november fra kl. 10.00 til kl. 15.30.
Deltakerne var i alderen 5 til 10 år. I tillegg til 40-50 frivillige
medarbeidere, var også flere aktive OIF-ere engasjert som
dommere i B10-kampene. For de minste er dommerne erstat-
tet med veiledere på banen. Veilederne er trenerne til de mø-
tende lagene som stiller for å gi råd under spillet.

OIF mini i forsvarsposisjon

Trener Eivind Ross gir gode råd

Håndballturnering er topp!
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Fotball

Suksess for minifotball
I år har vi hatt en kjempefin se-
song i minifotballen. Med mange
ivrige og treningsvillige spillere.

Mini 7 - 2 lag - 23 spillere.
Mini 8 - 3 lag - 24 spillere.
Mini 9 - 2 lag - 15 spillere.
Mini10 - 2 lag - 20 spillere.

Det har vært godt oppmøte på både
trening, og kamper. Det har også vært
bra med entusiastiske foreldre som har
stilt opp som heiagjeng.
Miniputtene har fast kampdag hver
torsdag i sesongen. I tillegg har alle la-
gene deltatt på Gjølme – cup lørdag 7.
juni og miniputtenes dag på Fannrems-
moen søndag 31. august. Mini 10 har i
tillegg deltatt på Løkken Cup.
En del av spillerne har også vært spille-
objekter for Orklas trenerkurs, der fikk
de mye skryt.
Vi har hatt mange trivelige og artige
stunder på sidelinjen. Vi i fotballavde-
linga vil rette en stor takk til alle trenere
og lagledere, som gjør en kjempejobb
for ungene.
Avdelingen stilte med følgende lag:
Mini7, Mini8, Mini9 og Mini10, Gutter og
Jenter. Her er det stor aktivitet med
mange unger og det spilles alltid kam-
per på torsdager. I utgangspunktet
trenes det i tillegg en gang pr uke.

Fotball 8 Mini 7
Bak fra venstre:
Isak Grande Ivarsen, Bjørnar Husdal, 
Sindre Leknes Brandsæter, Einar 
Skoglund, Petter Wåtland, Joachim
Olsen Mule, Håkon Magnus Reitan Hor-
sås.
Foran fra venstre:
Sander Indergård Forvemo, Ragni 

Fotball 2 Mini 8 Gjølme Cup
Fredrik Landstad Brønstad, Benjamin Haugen Gjengstø, Linus Eli Larsson, Ole Løkken,
Andreas Forvik, Abu-qadir Abu-qadir Nur, Odin Lyng Engum, Marcus Mo, Sander
Røjkjær Krogstad.

Fotball 5 Mini 7
Bak fra venstre: Jørgen S Kvernstad, Magnus Stadsnes, Sander Halvorsen, Fredrik
Hansen Rindal, Nora Lund, Malin Mælen. Foran fra venstre: Ibrahim Abdullahi Salad,
Mathias Peltola Bye, Odin Mauset Skaugen. Fremst: Emil Meland Husmo.
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Aktivt fotballår

Fotball

Smågutter- og jenter
SMG11 og SMG12
Idisse klassene er det også meget stor
aktivitet med flere lag innen samme al-
derstrinn. I år stilte også OIF med eget
jentelag i SMJ12. Lagene hevder seg
godt og det er stort oppmøte både på
trening og kamper.

G13,og G14
Med bakgrunn i at det ikke var spillere
nok til et eget 11-lag for G13, ble det be-
sluttet sammen med lagledere og tre-
nere i G14 å stille med to lag i G14, ett i
3 div som besto av G13 spillere sam-
men med G14 spillere. Videre stilte OIF
med et G14 lag i 1 divisjon, disse gjorde
en bra prestasjon og ble nummer 2 i
vårsesongen og vant høstsesongen
uten tap. Årets kretssluttspill ble spilt
som serie. OIF G14 spilte uavgjort en
kamp og vant resten av kampene og
ble ”bare” nummer to grunnet målfor-
skjell. OIF Fotball håper at kretsen en-
drer sluttspillene i fremtiden. Årets G14
lag ble bla etter seier i Master Emblem i
vår invitert til flere eliteturneringer og
takket ja til å reise til Hamar. Der fikk
guttene prøve seg mot de beste spil-
lerne i landet og selv om det ble noen
tap, gjorde de seg meget positivt be-
merket både enkeltspillere og som
klubblag.

G16
G16 stilte med to lag i vårsesongen,
men greide kun å stille med ette lag i

høstsesongen i 2 div og ble til slutt
nummer 3 i serien.
Jentefotballen i Oif har et godt samar-
beid med Orkla Fotballklubb. SMJ14 ble
etter ønsker fra spilleren flyttet over til
samarbeidslaget OFK/OIL hvor det
sportslige tilbudet er bedre med mulig-
heter for hospitering opp mot et etablert
J16 årslag og juniorspill. Noen jenter
valgte for øvrig å spille i OIF, sammen
med guttene. Dette ble også den bekla-
gelige løsningen for våre SMJ13 spillere. 

OIF-Fotball gutter har på aldersbe-
stemte lag mange spennende spillere.
Dette gjelder også spillere på mini men
vi ser en meget positiv trend i utøvere
som fra 2009 spiller 11 -er fotball. Utfor-
dringen til lubben er å holde på dem
når de utvikler seg og blir eldre. Man
kan også si at fotballen i OIF har en po-
sitiv trend. Det er for øvrig beklagelig at
klubbfølelsen med eget klubbhus osv,
kunne vært bedre. Vi har en hel gene-
rasjon som ikke vet at vi har et eget
klubbhus og viktigheten av dette i
idrettsparken. Vi må på den andre
siden være forstå hvor heldige vi er som
har Idrettsparken, størrelsen på denne,
med tre 11- baner,  ett ”slitefelt” med to
7- er baner  og en grusbane.  Dette fikk
vi i år belyst under årets OrklaCup, hvor
all aktivitet foregikk kun i ”Parken”. (se
eget innlegg) 
Kommunikasjonen og samarbeidet
med satsingsklubben Orkla (junior og
seniorfotball) er også i et brytnings-

punkt. OFK har i år 10 års jubileum og
selv om det har gått opp og ned vedr
den sportslige prestasjonen på herre-
side har damelaget endelig rykket opp i
1 div og det jobbes nå tettere i moder-
klubbene OIF og OIL om en utvidelse av
samarbeidet. Det må videre ikke glem-
mes at OIF er ”medeier” i OFK og maner
derfor til at nå støttes opp om det. 

Trygve Dybdahl, Sportslig Leder 

Leder i OIF Fotball Eystein Løkken (tv) var
fornøyd med årets Orkla Cup.
Her sammen med  Tor Arne Opphaug

Fotballgutter i aksjon under OrklaCup 2008
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Sti-komitéen

Edel med 250 trimturer til Raudhåmmårn!
Trafikken langs våre stier i Ulvås-
marka øker og øker. Og intet gle-
der oss i stikomitéen mer enn det!

Ett av de mest populære turmålene er
Raudhåmmårn. Det overrasker oss ikke.
I fjor høst annonserte vi en konkurranse
mellom Raudhåmmårn-vandrerne: Pre-
mie til hun eller han som i følge trim-
boka har flest besøk i løpet av 2008.
Leder, iallfall i skrivende stund, gjør Edel
Indergård med godt over 250 turer! Det
er kanskje vanskelig å slå henne nå,
men det kommer jo flere år - - -.
Raudhåmmårn egner seg ikke som mål
for skituren, men skulle du være en av
de ytterst få som ennå ikke har vært
der, så ta en tur til våren straks snøen er
borte! Det er tre stier som fører dit: Fra
Hulluflata, fra Rømmesmyra eller fra
vanntanken øverst i Hovsbakkan. Den
sistnevnte er bratt, og kan være van-
skelig å gå ned når det er vått.

I vårnummeret av Orkanger-Idrett
kunne du lese at vi hadde lagt ut
mange nye treplatter, først og fremst
over Rømmesmyra mot Raudhåmmårn.
Men myra er stor, og fremdeles er det
behov for mange flere platter. Til nå har
vi i stikomitéen hatt forholdsvis god øko-
nomi, takket være støtte både fra kom-
mune, fylkeskommune, det lokale
næringsliv, salg av stikartet, og ikke
minst ved tildelinga av kommunens Mil-
jøpris 2005!  Men nå er ”kassa” nesten
tom, og vi må tenke oss om hvor det

kan være hjelp å få. Vi kommer kanskje
til å søke om spillemidler, såkalte ”min-
dre kostnadskrevende nærmiljøtiltak”.
En søknad til Ulvåshytta vurderer vi
også, og kanskje må vi ta kontakt med
næringslivet igjen. Det skal nok ordne
seg!
Når vi er så optimistiske, skyldes det at
vi stadig får positive meldinger om det
som er gjort i Ulvåsmarka.

Det skjedde vel ikke så mye i år etter at
de nevnte plattene kom ut, men en god
del ryddearbeid og annet vedlikeholds-
arbeid er gjort. Det synes ikke så lett,
men det ville snart merkes om det slur-
ves. Et arbeid som aldri tar slutt.

Vi er interessert i tilbakemeldinger. Det
er ikke skryt vi er ute etter, men for ek-
sempel melding om noe som bør repa-
reres, noe som dere mener er feil, eller
forslag om noe som kan bedre tilbudet i
marka. 
Vi har tidligere etterlyst opplysninger om
steder i marka. Eksempel: Ved stien
Hulluflata – Raud-håmmårn står det et
skilt merket ”Kristofferslettet”. Det er
sannsynlig at en person med navn Kris-
toffer en gang i tida hadde et slette her,
men hvem var Kristoffer??  Dess mer vi
vet om marka og menneskene som på
forskjellig vis var knyttet til den, dess
mer spennende og opplevelsesrik blir
den. Trafikken i marka i gamle dager  -
vi må minst 60 – 70 år tilbake i tid  -  var
sikkert like stor som den er i dag.  Men

det var nok ikke turgåere. Nei, det var
folk som på forskjellig vis strevde for li-
vets opphold. De få som i dag har sitt
arbeid knyttet til marka, har selvfølgelig
tatt tekniske hjelpemidler i bruk, og det
fysiske slitet er vel ikke større enn annet
arbeid.
Vi er heldige! Vi har tid til å nyte marka
som treningsarena, og ikke minst til re-
kreasjon. Helt reseptfritt og gratis!

Takk for i år! Vi treffes i marka neste år
også.

God jul! Godt nytt friluftsår 2009!

Ivrig turgåer, Edel Indergård Sundli, har
250 trimtuer til Raudhåmmårn.

Turløypene i Ulvåsmarka er godt preparert. Foto: Arnfinn Sæthre
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Store og små i o-løypene

Orienteringsavdelinga har i 2008
hatt en bra sesong med normalt
aktivitetsnivå, på linje med de se-
nere år. Problemet er fortsatt 
rekrutteringa, hvor vi sliter hardt
med å få nye og yngre utøvere.

Gjennomsnittsalderen både i styret og
blant deltakerne er ganske høy, så en kan
trygt si at det er de eldre som drar lasset
når det gjelder o-sporten i distriktet.

I løpet av sesongen har vi arrangert det
tradisjonelle kretsløpet Tambarskjelven
med 93 deltakere, et løp i Orkla/Gaula-

karusellen med 94 deltakere og Klubb-
mesterskap i fellesskap med Børsa IL med
16 deltakere fra OIF og 13 fra BIL. Det er 
arrangert 13 treningsløp sammen med
Børsa IL, og tre av disse gikk som nattløp
nå i høstmørket. O-avdelingen har dessu-
ten bistått Orkanger Barneskole med kart,
EKT-utstyr og medhjelpere under deres
Gildesprint i Ulvåsen.
Resultatmessig ble vi bedre enn på
mange år i Orkla/Gaula-karusellen, hvor
vi lagmessig kom på en meget hederlig 3.
plass. Individuelt ble Magnar Fandrem
beste løper sammenlagt fra OIF med sin
3. plass, tett fulgt av Oddveig Lien og Ola
Neraune som begge tok 4. plassen i sine
løyper. Deltakelsen fra våre løpere på
større arrangement var ikke særlig stor
denne sesongen, men Oddveig Lien bør
fremheves. Hun deltok både i KM og
Midt-Norsk med gode resultater. Totalt ble
det 2 gull i KM (sprint og normaldistanse)
og gull i langdistanse under Midt-Norsk.
Geitryggen-kartet ble ikke ferdig i sin hel-
het denne sesongen, men nordre del ble
ferdigstilt og benyttet for første gang
under Orkla/Gaula-karusellen. Reste-
rende område på dette kartet er lovt fer-
dig i løpet av 2009. Synfarer/karttegner
har også ansvaret for kartene under VM i
Trondheim i 2010, noe som krever mye tid.
Ellers driver vi internt i avdelingen med 
revidering/digitalisering av kart over Ust-
marka, Berbuskammen og Ulvåsmarka
(nord og øst for Ulvåshytta-kartet). Dette

er til sammen store områder og vil kreve
mye tid både til synfaring og reintegning.
Neste sesong er naturlig nok bare på
planleggingsstadiet ennå, men tilbudene
kommer til å bli omtrent de samme som
denne sesongen. Vårt håp er da at flere
skal få øynene opp for den fine trimfor-
men det er å ferdes med kart og kom-
pass i skogen, og at en ikke bestandig
trenger å følge de preparerte stiene. 

Stor interesse for turorientering
Det ble solgt 61 konvolutter og 20 ekstra
klippekort til tur-orientering dette året, og
vi håper at alle deltakerne fikk noen fine
turer både i Ulvåsmarka, Knyken og på
Gråfjellet. Til nå har vi fått inn 72 klippekort
for registrering, men dersom det fortsatt
er noen som har kort liggende heime, så
kan disse levers til Kristin, Aud eller Thor
(se kortene). Aktiviteten innen tur-o har
dessverre vist en synkende tendens de
siste årene. Dette har resultert i ca. 10
mindre solgte konvolutter og innleverte
klippekort for hvert år. Årsakene til dette er
sikkert flere, men vi har over lenger tid sett
at rekrutteringen har uteblitt her også, og
at snittalderen på deltakerne har blitt høy-
ere med årene. Dessuten har Kjent-
mannspostene rundt i distriktet sikkert blitt
et alternativ for noen aktuelle deltakere.
Områdene for neste sesong er nå be-
stemt til Ulvåsmarka, Knyken og Kokstein-
fjellet, og opplegget blir som tidligere.
Avslutning med premieutdeling for årets
sesong blir arrangert sammen med trim-
avdelingen i Orkdal IL. Dette vil foregå i 
Ulvåshytta på nyåret, og alle som har 
levert klippekort blir da invitert.

Orientering

Deltakerne i Orkla/Gaula-karusellen samlet ved hytta til Mjøen ved Oksbåsen. Foto: Rolf Wærnes

Anne Moa Solstad og pappa Anders ved
Oksbåsen.
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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.n

Kundene trives hos oss
Her er noen av grunnene: • Punktlighet

• Personlig service
• Hurtighet
• Fleksibilitet
• Vi holder det vi lover!
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Barnekretsturnstevnet denne
våren, foregikk i Leangenhallen i
Trondheim.
Det ble en stor begivenhet for
store og små. 180 turnere var på-
meldt og ca. 90 av disse overnat-
tet på Brundalen v.g.skole. 
Ved Leangenhallen ble det satt opp et
party-telt som alle fra Orkanger kunne
bruke som møteplass under stevnet. Da
det var et fantastisk sommervær denne
helga, ble denne plassen benyttet flittig
av foreldre og barn som ønsket et pust i
bakken og som ville møte andre forel-
drene og turnerne fra Orkanger. 

Fredags kveld denne helga var det dan-

sefeber og turnhinderløype i ishallen. 
Lørdag foregikk det treninger på dagtid
og oppvisninger av spesialtropper, samt
Eurogym 2008-programmet på etter-
middagen. Man fikk her oppleve mye
fin turn. På kvelden ble det servert Taco
under festmiddagen og turnerne fikk
brukt opp siste rest av energi på disko-
teket i ishallen. 
Søndag var den store dagen. Det var et
enormt tog som masjerte rundt Le-
angen i takt med korpsmusikken. Or-
kanger syntes godt i toget med sin store
turntropp, - et fantastisk skue.

Oppvisningene gikk kjempebra og to av
våre spesialtropper gikk videre til fina-
len! 
Barnekretsturnstevnet 2008 ble en vel-
lykket happening, og vi i styret vil takke
alle foreldre, trenere og turnere som
stilte opp og gjorde sitt ytterste for å få
til en trivelig helg.

Eurogym 2008
En tropp på 56 gymnaster og 11 ledere
fra STGTK kom hjem i sommer fra en
uke med mange fine opplevelser fra Eu-
rogym 2008 i Albi, Frankrike.
De hadde to oppvisninger i sentrum av
Albi. Begge oppvisningene gikk veldig
bra og gymastene strålte ute på oppvis-
ningsfeltet.

Turnerne deltok på 6 ulike workshops;
aerobic, koreografi, rugby, tumbling,
ragga og LIA (Low Impact Aerobic). 
De fleste gymnastene deltok også på
avslutningsseremonien hvor program
som var innlært på workshopene
gjennom uka ble vist fram. Tre av gym-

nastene fikk også æren av å bære det
norske flagget under avslutningssere-
monien.
Det var også flere andre høydepunkter
som: defilering og åpningsseremoni,
fyrverkeri på frankrikes nasjonaldag 14.
juli, disko, galla og tid til shopping.

Dette ble en begivenhet våre turnere
sent vil glemme.

Høsten 2008
Denne høsten startet vi opp med ny giv.
De fleste av våre trenere fra i fjor, er
fremdeles trenere for de yngste tur-
nerne dette året. Det er også dukket
opp flere nye trenere som ønsker å
bidra. Alle disse ungdommene gjør en
strålende jobb og fortjener ros for sin
innsats. 

Ungdomsstevnet 2008 foregikk på Bei-
stad i Nord-Trøndelag i oktober. 20 tur-
nere mellom 13-18 år reiste nordover
med tog for å bli med på dette stevnet.
Dette ble en helg med mye turning og
oppvisninger. Vi fikk høre at ungdom-
mene koste seg og var vel fornøyde
med sin innsats denne helga. 

Dette året avsluttes med KM 6.desem-
ber og vår faste juleavslutning 7.de-
sember, begge i Orklahallen. Det
anbefales å møte opp for å overvære
disse begivenhetene. Her blir det turn-
oppvisninger som kan gi inspirasjon til
unger og ungdommer som har lyst til å
begynne med turning.

Vi i styret ønsker alle en riktig god jul.

Turnstevne og Eurogym

Turn

Deltakere på Eurogym 2008 som ble arrangert i Frankrike

OIF-turnere trener under ungdomsstevnet på Beistad.
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Turn

OIFs spesialtropp i aksjon under barnekretsturnstevnet i Trondheim

TIl alle OIF-ere:
Vi i redaksjonskomiteen ønsker en bred dekning av idretten i OIF, og vil gjerne få til-

sendt mye stoff og mange bilder fra ulike arrangement og aktiviteter.
Neste utgave av Orkanger-Idrett kommer i juni 2009.



Or
kla

 G
ra

fis
ke

 A
S 

- w
ww

.o
rk

lag
ra

fis
ke

.n
o

Elkem Thamshavn
investerer i 
«Løype for folket»
Da Elkem Thamshavn ble tildelt Orkdal
kommunes miljøpris for 2008, besluttet
selskapet å la prisen på 10.000 kroner gå
til aksjonen ”Løype for folket”. 
Onsdag 3. desember foretok personalsjef
på Thamshavn, Rolf Husdal, den høytid-
lige overrekkelsen av gavesjekken.

Tidspunktet kunne ikke vært mer perfekt,
for samtidig gjorde den splitter nye løype-
maskina, en Prinoth Husky, produsert i Ita-
lia og levert av Trygve Owren AS på
Vingrom, jomfruturen i løypene rundt Ul-
våshytta. Det var OIF-leder Rudolf Larsen og
leder i OIFs skiavdeling Jonas Appelkvist
som tok i mot den flotte gaven med deler
av løypemannskapet som tilskuere. Denne
gaven kommer i tillegg til Elkem Thamshavns andelskjøp i aksjonen ”Løype til folket” på 25.000 kr.
- Vi bruker Ulvåsmarka bevisst som markedsføring i vårt rekrutteringsarbeid, så det er helt naturlig at vi bidrar øko-
nomisk når Orkanger IF investerer i utvikling av tilbudet her. Det ble også naturlig for oss å bruke miljøprisen til
dette tiltaket som har så stor betydning både for våre ansatte og alle andre som bruker Ulvåsmarka, sa Husdal.

Her er de frivillige som skal sørge for godt preparerte løyper i vinter:
Lysløypa: Atle Wormdal, Leif Herrem, Rudolf Gjengstø, Pål Anders Sundli, Terje Staveli.

Marka: Jan Tormod Sæthre, Stig Brian Olsen, Tor Åge Skinstad, Bjørn Årlivoll, Tore Årlivoll, Endre Evjen.

Personalsjef på Elkem Thamshavn, Rolf Husdal (i midten) overrekker OIF-
leder Rudolf Larsen og leder i OIFs skiavdeling Jonas Appelkvist gavesjek-
ken på 10.000 kroner.

Den nye løypemaskina på plass i Ulvåsen onsdag 3. desember. Eimund Krokdal og Rudolf Larsen betrakter millioninvesteringa.
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