Orkanger-idrett
Orkanger-idrett

www.orkanger-if.no

Nr 1 – juni 2014 • Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening • 42. årgang

Dans

Fotball

Turn

Lederen har ordet
Hovedstyret

Foregangsklubb
Nylig kunne vi lese en leder i Sør-Trøndelag som roser
den betydningsfulle aktiviteten som drives i regi av Orkanger Idrettsforening.
Dette er en omtale, som vi har stor grunn til å være
stolte av.
Det gjøres et stort og betydningsfullt arbeid i OIF både
av aktive og passive medlemmer som er med og bidrar til at Orkanger en et godt sted å bo.
Om kort tid åpnes det 2 nye fotballbaner i Idrettsparken og vi kan da vise til et
Idrettsanlegg de fleste kan misunne oss. Igjen har anleggsavdelinga, med Øyvind
Togstad i spissen, gjort et stort stykke arbeid.
Dette kan vi vise til med stolthet og det er med stolthet vi kan si at dette er utført av
frivillig entusiasme og medlemmer som har jeg et hjerte som banker for OIF.
17 mai ligger bak oss, en fin dag, hvor OIF markerer og viser seg frem på en utmerket måte.
Som nyvalgt leder i OIF er det med ydmykhet og ære jeg får mulighet
til å fortsette dette arbeide, og å få være med på å videreutvikle OIF.
Fortsatt finnes store oppgaver å ta fatt i, som f.eks. å bedre konkurranse- og treningsforholdene får våre ypperlige unge svømmere.
Tiden er også moden for å bygge ut området på Nedre Rømme.
Det «gamle fjøset» fra før krigens dager er nå, ikke bare modent, men over-over
modent til å gå over i historien.

Asbjørn Knudsen

Leder: Asbjørn Knudsen jr
Mobil: 901 65 209
Nestleder: Geir Knutzen
Kasserer: Tor Bach
Sekretær: Knut Even Wormdal
Styremedlem: John Ivar Evjen
Styremedlem: Kjersti Løkken
Styremedlem: Unn Knudsen
1.Varamedl: Hans Kringstad
2.Varamedl: Janne Sommerschild Wiggen
3.Varamedl: Atle O. Sognli
Epost til styret:
styret@orkanger-if.no
Avdelingsledere
Anlegg: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
anlegg@orkanger-if.no
Fotball: Stein Atle Gangås
Tlf 470 17 240
fotball@orkanger-if.no
Friidrett: Marie Richter
Tlf: 970 41 071
friidrett@orkanger-if.no
Håndball: Øyvind Togstad
Tlf: 951 02 111
anlegg@orkanger-if.no
Orientering: Rolf Wærnes
Tlf: 926 56 797
orientering@orkanger-if.no
Ski: Arnt Otto Lie
Tlf: 916 21 675
ski@orkanger-if.no
Svømming: Øyvind Sten
Tlf:
svomming@orkanger-if.no
Turn: Jenny Smolan
Tlf: 907 22 604
turn@orkanger-if.no

Bli OIF-er!
Den enkleste måten å bli OIF-medlem på, er å registrere deg på foreningas
hjemmeside www.orkanger-if.no

Ulvåshytta: Anne Løkstad
Tlf: 402 41 662
utleie-ulvashytta@orkanger-if.no

På hovedsidens høyreside, øverst, er klikkemuligheten «Bli medlem» der du får
muligheten til å registrere deg. Det er viktig at du gir alle opplysninger vi ber om.
For aktive utøvere, haker dere også ut hvilke avdelinger dere ønsker å være med
på.

Kontingent
Voksne kr 200,Barn kr 100,-

Medlemskontingenten i OIF er 100 kroner for barn og 200 kroner for voksne. I tillegg kommer treningsavgift for de fleste aktivitetene. Denne varierer for de ulike
avdelingene. Informasjon om dette fås ved å kontakte OIF.
Innbetaling skjer etter tilsendt giro enten på epost dersom du har registrert deg
for det, eller via vanlig brev.
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Klubbhuset: Tor Arne Opphaug
Tlf: 908 52 858
idrettsparken@orkanger-if.no

Ønsker du å bli med som trener, lagleder eller tillitsvalgt, meld deg inn som medlem og ta kontakt med styret@orkanger-if.no !
Velkommen som OIFer!

Utgiver av Orkanger-idrett
Orkanger Idrettsforening,
hovedstyret
Redaksjonskomite
Marit Mjøen og Vidar Liøkel
Trykk
Orkla Grafiske AS
Bidragsytere
Avdelingslederne i OIF
Stor takk til våre annonsører og
støttespillere.
www.orkanger-if.no

Tilbakeblikk ved Olav Gravråk

Roger Albertsen og OIF-fotball
Høsten 1987 skrev fotballavdelinga
kontrakt med "Røde" Roger Albertsen
fra RBK. Offensiv satsing igjen. Laget
måtte opp i 3. divisjon.
Men jernmannen med en fortid fra
gresk og belgisk fotball trente 4. divisjonsspillerne i senk. Trege og slitne vaklet de i serieåpningen i møte.
Den endte med ydmykende 1-6 på
Fannremsmoen. Formutløsningen kom i
høstsesongen. Da var det Albertsens
spillere som løp motstanderne i senk.
Roger Albertsen var engasjert kun som
trener, men begynte snart å spille. Han
lovte å være et forbilde: - Ingen røde
kort, sa "Røde" Roger til ST, og ble snart
utvist. I 1989 raste det en debatt i Arbeider-Avisa om oppførselen til OIFs spillende trener på banen. Og det
sportslige resultatet uteble både i 1988
og 1989. Publikum strømmet likevel til
Idrettsparken. Det skjedde alltid noe
rundt OIF-treneren og laget spilte fandenivoldsk fotball.
Styret ville løse Albertsen fra kontrakten
etter 1989-sesongen. Dette skyldtes verken manglende opprykk eller mangel
på disiplin - men mangel på penger. Albertsen var en meget dyr mann med
seks-sifret lønn i tillegg til frynsegoder.
Spillerne protesterte. De langt på vei forgudet den karismatiske treneren, som
kunne snu en kamp med ren og skjær
entusiasme. Situasjonen var fastlåst.
Spillerne fikk til slutt viljen sin. Albertsen
ble. Hele styret gikk. Et nytt styre tok
over og OIF spilte enda to sesonger
under Roger Albertsen uten å rykke
opp.
Da moroa var over, lå fotballavdelingas
økonomi i grus. Det var samling i bånn.
Tidenes snuoperasjon tok til. Et nytt
styre, under ledelse av Thor Ingar Halvorsen, prøvde å betale regninger og
satse på ytterst nøktern drift uten spillerkjøp og med normale treningshonorarer. Og midt i denne krisen, da det så
som verst ut, inntraff underet: 1994- årgangen rykket opp under ledelse av
Ove Aanonsen og Øyvind Togstad. Et
ungt mannskap stort sett av egen avl
kastet seg i 1995 ut i 2.divisjon (tidligere
3.divisjon) i samme avdeling som erke-

Eks-proff og daværende spiller Roger Albertsen ser på forholdene på Orkanger
sammen med OIF-lederne Asbjørn Knudsen jr og Ola Gumdal. Albertsen skrev
kontrakt, noe som innledet en begivenhetsrik periode i OIF-fotballen både på godt
og vondt.
rivalen Orkdal. Laget klarte seg. Fotballfeberen herjet på nytt i bygda og et av
de i alle fall følelsesmessige klimaks i
OIFs fotball-historie fant sted på Fannremsmoen 26.juli 1996: foran et tallrikt
publikum, med hoiende, syngende og
tider omstridte supportergruppen Orkanger Pitbulls i fremste rekke, banket
OIF naboen 3-0 i det som ble det aller
siste oppgjøret mellom de to naboklubbenes A-lag. OIF endte til slutt på 5.med
plass i 2.divisjon.
Høyere oppe har Orkangers Idrettsforening aldri avsluttet en sesong. Budsjet-

tet lå på drøyt 600.000 kroner - en tredel av budsjettet til Orkdal, som rykket
ned og slet med sviktende rekruttering.
Øyvind Togstad (spillende trener), Roger
Ophaug, Jan Tore Ophaug (senere
Moss), Roger Sandvik, Frode Svendsen
og Knut A. Høiseth var blant de sentrale
spillerne.

Av Hans Kringstad
Artikkelen er hentet fra «Orkanger-idrett
gjennom 100 år» som selges i Ulvåshytta til kr 150,-

Grønørveien 15 – 7300 Orkanger
Tlf 72 47 99 70 – Fax 72 47 99 71
E-post: post@oris.no
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Snart får de nye kunstgressbaner
Disse fire guttene og mer enn
300 andre OIF-barn kan
snart boltre seg på to
flunkende
nye kunstgressbaner i
Idrettsparken.

1. august skal den største anleggsutbygginga i Orkanger IFs historie være
avsluttet: En 11er-bane med undervarme
og en 7er-bane som bonus til 13 mill. kr.
står klare til bruk. Sammen med friidrettsanlegget betyr det at OIF bygger for
ca 24 mill. kr. på drøyt to år.
Allsidig anlegg
OIF Anlegg har ledet prosjektet. Det representerer en milepæl i historien til Orkanger IF, og revolusjonerer tilbudet for
idrett og lek på Orkanger. Idrettsparken
– midt i sentrum – er i ferd med å bli et
av de mest allsidige og komplette anleggene i Trøndelag.
Friidrettsanlegget ble offisielt åpnet i juni
i fjor. Måneden etter startet Orkla Maskin arbeidet med å forvandle det nedslitte ballfeltet til en topp moderne,
helårs arena for fotball.
Øyvind Togstad og Svein M. Haarsaker
har stått i spissen for arbeidet etter Rudolf Larsens bortgang. Rudolf var primus motor for friidrettsutbygginga, og
også for kunstgressbanene inntil helsa
sviktet.

GLEDER SEG: Erik Welde,
Meron Tewelde, Nikolai
Konstad og Magnus
Mehlum på OIF G11
får snart spille på per
fekt kunstgress der det
før vekslet mellom ørken
og sump, alt avhengig av
været.

også det på dugnad. OIF Anlegg håper
mange møter, så går det fortere enn
under bygginga ved hovedbanen og slitebanen. Avretting og klargjøring av
banene må skje i juli.
Det eneste som skal stå igjen når fotballbanene tas i bruk, er asfaltering av
gangvegen gjennom Idrettsparken. Det
kan gjøres i august.
Undervarme blir ikke koblet på den nye
11er-banen denne vinteren. Orkdal kommune bygger nytt pumpehus i Idrettsparken som skal romme pumpeanlegg
til de to banene med varmvatn. Det nye
anlegget blir ikke ferdig til vintersesongen. Men dagens Orkla FK-bane vil
ha varme fra det gamle anlegget.
IKAS
Begge 11er-banene og pumpeanlegget
skal som kjent inn i aksjeselskapet IKAS
etter vedtak i OIF og OFK. Det skal skje
senest ved årsskiftet. OIF og OFK får 40
prosent eierandel hver i IKAS, og Orkdal
kommune 20 prosent. IKAS vil eie og
drive de to banene. Også avtalen

mellom Orkla FK og Elkem om levering
av varmvatn overføres til IKAS.
OIF og OFK forplikter seg til å leie banene for minst 250 000 kr hver per år.
Det er nødvendig for å sikre sunn drift.
Fotballaktiviteten er svært stor. Mange
leietimer kan gi lav timepris.
IKAS har nå et interimsstyre. Selskapet
skal være etablert innen 1.januar 2015
med Asbjørn Knudsen jr. og Kari Fossvoll som styremedlemmer fra OIF. Både
Orkdal kommune og Orkdal sanitetsforening satte samarbeid som betingelse
for å støtte bygging av nye baner.
Denne støtten bidrar til at OIFs del av
prosjektet nå er så godt som finansiert.
Mange sponsorer har gått inn sammen
med kommunen og ”saniteten”.
Navnene Orkla Maskin Arena (11erbanen) og Bankløkka (7er-banen, Orkdal sparebank) forteller om de to
største.

Ca 750 tonn med kunstgress, støtdempende materiale, gummi og sand skal
på plass i Idrettsparken. Mer enn halvparten havner på de nye banene, mens
Orkla FK skal ha resten til oppgradering
av sin bane.
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Framdrift:
Trailerne med kunstgress losses på
dugnad før gresset rulles ut nå i juni.
Deretter må gjerde og ballnett opp –

FØR: Dette bildet fra høsten 2012 illustrerte behovet for drastiske tiltak i

Friidrett

Flotte forhold for friidrett
OIFs friidrettsavdeling er i startgropa. Etter oppstarten i fjor på et splitter nytt friidrettsanlegg, er nå utøverne i full gang med sesong to!
Det er trening på tirsdager fra kl. 18 til 19. Alle er hjertelig velkommen. Mellom 15 og 20 trener hver uke og utøverne er mellom
6 og 14 år.
I fjor ble det første klubbmesterskapet arrangert siden 1958, med 20 deltakere.
Etter at OIF bygde nytt friidrettsanlegg som sto ferdig i juni 2013, ligger forholdene godt til rette for denne idretten i regionen
vår. Anlegget ble bygd takket være økonomisk støtte fra mange aktører med Orkdal kommune, Orkdal sanitetsforening og
Orkdal sparebank som hovedsponsorer. Og selvsagt la OIF-ere ned en betydelig dugnadsinnsats for å få prosjektet i havn.
Aktivitetene har ikke latt vente på seg. OIF har med glede lagt merke til at skolene har benyttet anleggene flittig. Blant annet
ble årets Tine-stafett arrangert her i mai med 900 barn og unge i aksjon i Idrettsparken!

Glimt fra OIFs klubbmesterskap i friidrett 24. september 2013: Trude Mogseth i aksjon

– distriktets eneste trykkeri!

Orkdalsveien 28, 7300 Orkanger
Tlf 72 46 60 70 • Fax 72 46 60 49

N•A•R•F
NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING
MEDLEM

7HOHIRQÀUPDSRVW#RUNODJUDÀVNHQR
wwwRUNODJUDÀVNHQR
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Klubbhuset

Klubbhus for de kresne

NYTT KJØKKEN: Klubbhuset har nå alle fasiliteter. OIF valgte å satse på høy standard
på kjøkkenet både av hensyn til egen bruk
og leietakernes behov.

I løpet av vinteren har OIF fått et 5-stjerners klubbhus
Planen var å pusse opp kjøkkenet.
Iherdig dugnad og flotte pengegaver
førte like godt til total fornyelse av nesten hele Klubbhuset når jobben først
var påbegynt. Støttespillere meldte
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seg selv da de så hva slags arbeid
som var i gang.
Trønderkjøkken er en av mange bidragsytere. Resultatet skinner mot

deg, bokstavelig talt. Ola Krokens
håndmalte OIF-logo på flisene gjør interiøret perfekt.
Egentlig skulle dugnadsgjengen anført

STORSALEN: Omtrent alt er nytt. Klubbhuset
er et godt tilbud også til dem som skal
holde selskap.
Tor Arne Opphaug i OIF Anlegg prøver å
finne ut hvordan han justerer gardinene.

Orkanger Idrettsforening
av klubbhusansvarlig Tor Arne Opphaug nøye
seg med å male veggene i storsalen. Det
endte med nye vegger, nytt golv og nytt elektrisk anlegg. Fagfolk sørget for profesjonell lyssetting med innfelte spotter over alt. Nye
gardiner har det også blitt, ny sittegruppe og
mye annet.
Tor Arne Opphaug organiserte dugnaden.
Han legger i tillegg ned et stort arbeid knyttet
til daglig drift og utleie av det som er et av de
viktigste møtestedene på Orkanger.

TAKKER
alle bidragsytere til oppussingen av

KJØKKENET
i klubbhuset i Idrettsparken!

Hele prosjektet har kostet ca 200 000 kr. Et
kolossalt dugnadsarbeid er lagt ned av
mange OIFere. Det skyldes vissheten om at
OIFs Klubbhus i Idrettsparken er et av de mest
verdifulle treffpunktene på Orkanger. Her er
det aktivitet nesten alltid i regi av OIF, og ofte i
regi av eksterne leietakere.
Huset er nå oppgradert til en så høy standard
at det kan leies ut til selv de mest kresne. De
første selskapene i ”nytt” hus er unnagjort.
Prisen for ei helg er 3 500 kr og for ett døgn
2 000 kr. Alle andre priser, betingelser og
kalender finner du på OIFs hjemmeside
www.orkanger-if.no

Orkla Kjemiske Arbeiderforening
Thamshavn Kjemiske Fagforening

Heidi Keiseraas
DAGLIG LEDER

Grønørveien 1, 7300 ORKANGER
TELEFON 947 99 944
POST@ORKLA-RENHOLD.NO

Orkdal Sanitetsforening
Orkanger Sanitetsklubb

7

Atlet/Dans

Bli med på styrketrening!
På siste årsmøtet ble det vedtatt å legge ned
Atlet som egen avdeling. Det får ingen betydning
for tilbudet, men er kun en administrativ endring.
Tilbudet i MC-huset på Fannremsmoen forblir det
samme for de som ønsker å drive styrketrening
uten å måtte betale flere tusen kroner til et privat
treningsstudio. Treningsavgiften er den samme
som tidligere, kr. 1 500,- pr år, og da har man tilgang alle dager hele døgnet. Alle som benytter
seg av tilbudet må selvsagt være medlemmer av
OIF.
For adgangskort til lokalet, ta kontakt med Thomas Nordahl Pedersen, tlf. 472 62 909 thomas_nordahp@hotmail.com .
De som ønsker instruksjon og/eller hjelp til å
sette opp treningsprogram kan ta kontakt med
John Ivar Evjen tlf. 994 88 446,
john_ivarevjen@hotmail.com .

Benjamin Baldwin har gjort seg gjeldende i styrkeløft, deriblant
nordisk juniormester

OIF danser videre
OIF har gjennomført nok en vellykket dansesesong, som ble
avsluttet med forestillingen «Frames» i Orkdal kulturhus 4. mai.
«Frames» var en kollasj-forestilling med danseglade gutter og
jenter i alderen 3 til 20 år. Med Veronica Mortensen som instruktør deltok vel 30 dansere fra OIF i et samarbeid med Orkdal og Skaun kulturskoler. Veronica uttaler at danserne har
kommet nok et steg videre og begynner å utvikle bevegelsene
sine.
OIF har samarbeidet med Veronica Mortensen i fem år, og
viderefører samarbeidet med nytt tilbud om danseopplæring
med oppstart i september. Når dansere i alderen 3 til 20 år
øver sammen med en forestilling for øye er dette sosial læring
i tillegg til dansen.
OIF og Veronica ønsker nye elever velkommen til å delta med
tanke på en forestilling i månedsskiftet november/desember.
Tilbakemeldinger fra foreldre er udelt positiv.
Nye tilbud blir å finne på hjemmesiden til OIF og Veronicas
dans med oppstart i september.
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www.orklaposten.no

MOBILBANK
- APP

APPSTORE

•
•
•
•
•
•
•
•

Sjekke saldo og overføre mellom kontoer uten kodebrikke
Få oversikt over bruken av dine kredittkort
Kontakte din rådgiver
Få enkel tilgang til mobilbank for å betale regninger
Lage egne navn (alias) på kontoene dine
Sperre kort
Den er gratis å bruke
Fungerer også på nettbrett

GOOGLE PLAY

Last ned i Google Play eller Apple App Store.
Tilgang til Mobilbank via Appen må aktiveres i nettbanken.
Ta kontakt med oss i banken så hjelper vi deg i gang.

HOVEDSPONSOR ORKANGER IF
Orkdal Sparebank • Telefon: 72 46 63 00 • E-post: post@orkdalsbanken.no • www.orkdalsbanken.no
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God framgang for OIF jenter 13 år
Laget trener to ganger i uka. De deltok nettopp på Hydrocup
på Sunndalsøra, der mange av fotballavdelingas lag deltok.
Jentene skal også delta på Melhus cup, pluss egen cup på
september (Orkdal Sparebank Cup).
Laget har god dialog med de som er et år yngre, da spillere
fra J-12 er med og hospiterer opp på laget. Jentene har hatt

stor framgang det siste året og er en sammensveiset og grei
gjeng sier trenere Roger Sivertsen, Arve Mælen og lagleder
Kirsti Lund.
Mange av spillerne bruker mye av fritiden sin til egentrening i
Idrettsparken, og gleder seg stort til den den nye kunstgressbanen er ferdig.

Bakerst fra venstre: Ina H. Ross, Nora Lund, Malin Mæhlen, Marte Øyås, Hanne Meland, Hanna Wold.
Foran fra venstre Emma Mardahl, Mari F. Kvernvik, Marit Sivertsen, Anneli Hellandsjø og Mari W. Sommervold.

Orkdal Sparebank Cup 2014
Siden tidlig på 90-tallet har OIF Fotball arrangert Orkla Cup. Nå døpes cupen om til OIFs hovedsamarbeidspartner; Orkdal
Sparebank Cup.
Orkla Cup har blitt et kjent begrep i fotballmiljøet i Trøndelag. Hvert år i over 20 år har ei helg i september trukket til seg over
1000 barn og unge i alderen 8-16 år til Idrettsparken. Fra i år av tar Orkdal Sparebank over navnet på cupen, og vi håper på
den beste gjennomføringa noen gang med rykende ferske kunstgressbaner!
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Fra og med 1. august skal alle kunstgressbanene i Idrettsparken være klare for ballspill. Det betyr at årets turnering spilles
på 2 store gressbaner, 2 store kunstgressbaner og én 7'er kunstgressbane. De nye kunstgressflatene gjør altså turneringen
mindre sårbar med tanke på dårlig vær, men i de siste årene har vi vært svært heldig med været.
Årets cup arrangeres 12. - 14. september. Vi anbefaler alle å ta seg en tur i Idrettsparken denne helga for å oppleve en massiv idrettsglede!

Orientering

BENYTT DERES LOKALETRANSPORTØR
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!

Når malte du huset sist?
Bruker du vår unike selvrensende
maling, vaskes fasaden ren når
det regner. Derfor holder den på
farge og glans i opptil 16 år!

Vinn maling!
t ditt
til huinsg e
nå, så er
Kjøp mal
gen av
du med i treknin5.000,på
rt
et gaveko

NYHET!

Malerstua Farvemarked
ORKANGER: Grønørv 20. Tlf: 72 48 04 40.
Åpent: Man–Fre 9–18. Lør 10–15. www.nordsjoidedesign.no
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Ulvåshytta

Velkommen til
Ulvåshytta

Ulvåshytta er det naturlige utgangspunkt
for turer i Orkanger-marka, sommer som
vinter. OIFs lagshytte er åpen for servering
på søndager fra skolestart om høsten til
begynnelsen av mai, og er et populært
tilbud til folk i alle aldre. Utleie til ulike arrangement er også mulig.
Når vi holder åpent, serveres ferske vafler, kake og kaffe/saft mm.
Ulvåshyttas venner er verter og stiller trofast opp år etter år.
Ulvåshytta leies ut til konfirmasjoner, fødselsdager og andre sammenkomster. Det
kan dekkes til ca 50 personer. Hytta har
det utstyr som anses nødvendig i den
sammenheng. Leietakerne må selv utføre
rengjøring etter bruk.
Leiepriser
kr 1.500,Sammenkomster i regi av privatpersoner
eller grupper av privatpersoner på fredager, lørdager og søndager.
Møter arrangert av næringsdrivende.
Ingen utleie lørdager og søndager i hyttesesongen, f.o.m. siste søndag i august,
t.o.m. siste søndag i april.
kr 500,Vanlige dagmøter til f.eks. frivillige lag og
organisasjoner.
Framgangsmåte for leietaker:
Vil du leie, ta kontakt med utleieansvarlig
Mona-Iren Ebbesen på epost:
utleie-ulvashytta@orkanger-if.no
- tlf. 416 73 740.
Du får også informasjon på
www.orkanger-if.no der dere finner
utleiekalenderen.
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7300 Orkanger
Tlf 72 49 57 50
www.orklareiser.no

Joplassen-Orkanger
46 tomter med flott utsikt

Upåklagelig utsikt

Kraftlinjen på bildene blir ﬂyttet vekk fra området og rydding av skog pågår. – Besøk gjerne Joplassen nå og opplev den friske atmosfæren.

Tomteillustrasjon

42.
43.

POPULÆRE
TOMTER
– ALLEREDE
13 SOLGTE
POPULÆRE TOMTER
- ALLEREDE
11 SOLGTE!

Beste og sunneste lekeplassen

46 ﬂotte tomter til salgs!
Joplassen ﬁnner du med en pen og tilbaketrukket beliggenhet i Orkanger. Plasseringen og den
skrånende tomten gir upåklagelig utsikt fra alle tomtene, til byen, sjøen og fjellene i området rundt.
Med skogen og utmarka i umiddelbar nærhet får man den friske luften og atmosfæren bare skogen
kan gi. Her ligger forholdene tilrette for idyll og sjelefred.

Areal fra ca 740 til 1074 kvm. Priser fra 700.000,-

Utbygger:

For mer informasjon se vår hjemmeside www.joplassentomter.no eller kontakt Jørgen Eggen Rostad

Jørgen Eggen Rostad
Avd. Leder/ Eiendomsmegler
Telefon: 928 06 483
Jorgen.Eggen.Rostad@em1mn.no
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308 Active 1,6 92 hk diesel

1.795,- PR. MND
Startleie: 39.000,-

Kjøpspris kr.

261.500,-

Peugeot 308 fra kr 219.900,-

Godt utstyrt med blant annet:
rDOXIHOJ$XWNOLPDDQOHJJ5DGLR1$9,WRXFKVFUHHQ
86%%OXHWRRWKRJKÒ\WWDOHUH5\JJHVHQVRU&UXLVHFRQWURO
+LOODVVLVW/('NMÒUHO\V*ODVVWDN6SRUWVHWHU

.$03$1-(5(17(

3ULYDWOHDVLQJ¿UNP$FWLYHKN0¿QHGVOHLH6WDUWOHLH7RWDOOHLHNRVWQDGPQG0RGHOOHUEDVHUWS¿Ŵ\WHQGHQRPLQHOO
UHQWHLPQG(WDEOJHENRPPHULWLOOHJJ%HOÒSRSSJLWWHULQNOPYD)RUXWVHWWHUųQDQVLHULQJJMHQQRP%HUWHO26WHHQ)LQDQV$6.DPSDQMHUHQWHJMHOGHURJV¿
YHGO¿QIRUXWVDWWPLQLPXPHJHQNDSLWDO7LOEXGHWJMHOGHUWLO%LOGHWHULOOXVWUDVMRQVIRWRRJXWVW\UNDQDYYLNH)RUEHKROGRPWU\NNIHLO

Tiltaksveien, Bårdshaug Vest, Orkanger
Tlf 72 48 40 00 - Fax 72 48 40 01
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514.900,-

navigator
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www.otisentret.no • følg oss på

• Man - fre: 9 - 20 (Rema 7-22) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-20) • Søn: (Narvesen 11-19)

Håndball

Avslutning for OIF Håndball
Over 300 (!) spillere og foresatte, trenere, lagledere, dommere, samarbeidspartnere og andre håndballinteresserte var
tirsdag 25. mars 2014 samlet til den årlige felles sesongavslutningen for Orkanger IF Håndball.
Arrangementet var også i år lagt til Orkdal Rådhus, der både
kinosalen og kommunestyresalen ble benyttet.
Samtlige aldersbestemte- og seniorlag ble presentert på scenen. Over 60 mini-spillere fikk utdelt fortjente innsatsdiplom,
det samme fikk alle J10-, G10-, J11- og G11-spillerne.
For lagene J12, G12, J13, G13, J16 og J18 ble det utdelt innsatspokaler til verdige vinnere.
Årets spiller ble kåret for Kvinner senior. For 4.divisjonslaget
ble utmerkelsen tildelt Marthe Karlsen, mens Marthe Togstad
fikk prisen på 3.divisjonslaget.
I 2012 ble det opprettet et målvaktstipend til minne om mangeårig spiller og trener i OIF, Geir Atle Sognli. Stipendet er på
kr.5.000 og ble i år tildelt målvakttalentet Marcus Mo. Utdelingen ble foretatt av Kristin og Atle Olav Sognli.
Den fullsatte kinosalen fikk underveis servert utrolig flott «kortreist kultur». Dette gjennom sang og musikk av;
• Hanna Richter Wold, Helene Bratlie og Sigve Kattem
• Bandet "Kings & Queens": Hanna Richter Wold, Sigve
Kattem, Isak Grande Ivarsen, Mattias Peltola Bye, Martin

Olufsen
• Marion Figenschau og Jonas Withbro
• Hedda Sofie Sterten og Trond Schjerve
• Sturla Fagerli Larsen
OIF Håndball driver godt for tiden med mange aktive lag og
spillere, og god rekruttering. Avdelingen har mange frivillige
som stiller opp både når det gjelder treninger, kamper og
andre arrangement, samt jobben med å skaffe inntekter.
OIF Håndball har også knyttet til seg mange gode samarbeidspartnere som stiller opp som både sponsorer og med
andre tjenester.
Uten støtten fra både samarbeidspartnerne og frivilligheten
internt i OIF, hadde det ikke vært mulig å drive håndballaktiviteten på dagens nivå!
Selv om dette arrangementet markerte den «formelle» avslutningen på sesongen, så fortsetter håndballsesongen litt til for
lagene med spillere fra 10 år og eldre. OIF Håndball reiser
nemlig med hele 10 lag til Sparebank1 Cup på Steinkjer og ett
lag til Shell Cup i Kristiansund 25.-27. april.
OIF Håndball deltok med hele 8 lag i Sparebank1 Cup på
Steinkjer 25.-27. april 2014, med spillere i alderen 9 til 12 år.
I tillegg deltok jenter 13 år i Shell Cup i Kristiansund sammen
helgen.

Avslutningsturneringer OIF Håndball

Mye folk og stor spilleglede skapte en god sportslig og sosial
ramme rundt begge turneringene.
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Sparebank1 Cup – Steinkjer
Totalt var det i underkant av 200 personer fra Orkanger tilstede under turneringa, altså en stor OIF-delegasjon med
både spillere, trenere, lagledere og foreldre.
OIF-lagene gjorde det veldig godt resultatmessig i alle klasser, der flere av lagene nådde langt i sluttspillene. Lagene
kan si seg veldig godt fornøyde med prestasjonene.
I de aller yngste klassene spilte man seriespill uten sluttspill.

Også i disse klassene gjorde spillerne en kjempeinnsats med
mange gode prestasjoner!
Gjennom hele turneringa ble OIF-lagene heiet fram av et
svært entusiastisk publikum fra Orkanger. OIF-publikummet
gjorde seg positivt bemerket i hallene!
Shell Cup – Kristiansund
Jenter 13 år kom til Kristiansund på fredag ettermiddag og
spilte sin første turneringskamp kl.20:45 mot Fram. Den kampen vant OIF 5-4.
Spillerne og voksne som var med å turen, overnattet på Go-

Håndball
malandet skole. Det ble ingen lang hvile første natt, da laget
allerede hadde kamp lørdags morgen kl. 07:30. Motstander
var Ørsta, og OIF vant kampen 5-4.
Allerede kl 08:45 spilte OIF ny kamp, denne gangen uavgjort
7-7 mot Isfjorden. Dermed var laget klar for A-sluttspillet.
På lørdagskvelden var det klart for kvartfinale mot Åfjord, en
kamp OIF tapte 7-6. Da var cup eventyret over for denne
gangen!
Jentene spilte fire gode kamper og hadde et enormt forsvarsarbeid. J13 arbeider med FOKUS, og jentene hadde fokus
hele turneringen, selv med kampstart kl 07.30….
På lørdagen hadde jentene tid til både shopping og tivoli.
Alle var enige om at det uansett hadde hatt vært en artig turnering!
Før laget reiste hjem på søndag, stilte jentene opp som heiagjeng for Orkdal J13 i forbindelse med deres semifinalekamp,
for øvrig en kamp som de dessverre tapte.
Turneringene på Steinkjer og i Kristiansund markerte sesongavslutningen for de aldersbestemte OIF-lagene sesongen
2013/2014, for øvrig en svært positiv og innholdsrik sesong
for OIF-håndballen.

OIF vil rette en spesiell takk til alle sine trenere og lagledere
for den imponerende innsatsen som legges ned for barn og
ungdom innen OIF-håndballen.
Som styreleder blir jeg veldig takknemlig overfor støtteapparatet når jeg ser hva dette arbeidet betyr for alle barn og
unge i OIF Håndball! Tusen takk for innsatsen!

Øyvind Togstad
Styreleder OIF Håndball
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Turn

God innsats i
Opplandspokalen
Basishallen er en stor suksess, særlig for våre turnere, men også for Orklahallen. Basishallen leies
ut til flere andre aktører, også turnavdelinger fra
andre steder, og er den mest brukte flata i Orklahallen.
For våre turnere betyr hallen en helt ny treningshverdag, der turnerne ikke trenger å bruke tid på
rigging av utstyr, og der en har større sportslige
muligheter.
Fredag 28. februar reiste 23 turnere fra
Orkanger til Lillehammer for å delta på årets Opplandspokal. Opplandspokalen er en årlig troppskonkurranse som samler tropper fra hele Norge,
og i år var det 550 turnere fra 30 forskjellige lag
som stilte.

Årets største begivenhet for de yngste turnerne er
barnekretsturnstevnet, som i år skal foregå på Ørlandet. Orkanger stiller som vanlig med en av de
største troppene.
Vi i styret i turnavdelinga ønsker alle god sommer!

PRODUKTER
Hageheller
Hageheller i grå. Velegnet til bruk foran
inngangspartier, terrasser, gangstier og
utvendige oppholdsarealer. Mål: 30x30x5 cm.

Gjølme belegningsstein
Levers i fargene grå og koks.
Mål: 17,2x11,5x6 cm.

Vi leverer førsteklasses produkter.

Fra Orkanger stilte vi med til sammen fire tropper
fordelt på klassene rekrutt, junior kvinner,
junior mix og senior herrer. Troppene deltok i to
apparater som var trampett og tumbling. Junior
kvinner trampett tok 1.plass med karakteren 10,
20, junior mix tok 11.plass i trampett, mens senior
herrer tok 2.plass i trampett og 3.plass i tumbling.
Rekruttene tok 5.plass i trampett og 12.plass i
tumbling av i alt 40 tropper på deres første store
konkurranse. Vi er godt fornøyd med årets konkurranse, og gleder oss allerede til neste år!

Stein og blokk

Gjølme forstøtningsstein
Bredde 25 cm. Høyde 17 cm. Dybde 34 cm og har en
vekt på 23 kg pr stein som gjør muren lett å stable
for hånd. Forbruk: 23 stein pr m2 mur.
Forskalingsblokk
Ideell til husmurer og støttemurer, driftsbygninger,
naust, uthus etc. Egner seg utmerket til selvbyggere
som ønsker å høyne egeninnsatsen på murerarbeidet.
Leveres med hjørneblokk.

ÅPNINGSTIDER
Mandag - fredag 07.00-16.00
OBS! Vi har flyttet til Grønøra Vest
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Grønøra Vest • 7300 Orkanger • Tlf. 72 48 03 93

E-post: gjoelmas@online

Pilarstein av betong
Pilarstein av betong 20x20x20 cm, med utsparing for
armering og betong. Steinen har slisser i siden for
montering av plank, for “tetting” mellom pilarer.

Turn/Ulvåshytta

VI HAR ALLTID BILLIGE BILER OG
CAMPINGVOGNER PÅ LAGER.
VI KAN GARANTERE AT VI HAR DEN BILLIGSTE
BILEN I HELE LANDET.

BILLIGBIL AS
DU FINNER OSS I VÅRE LOKALER I
TRONDHEIMSVEIEN 13 7300 ORKANGER
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ORKANGERS NYE LASTEBIL-, BUSS- OG BILVERKSTED
Vi tar service og utfører reparasjoner på alle typer kjøretøy, samt EU-kontroll (PKK)
 Vi utfører service og reparasjoner på BMW
 Service og reparasjon av alle bilmerker

Tlf. 72 48 89 16 / 975 11 290

Støtt våre annonsører
– de støtter oss!
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ORKANGER
SKAPER TRIVSEL

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

Ditt syn –
– vårt fag

Nyt livet – hele livet!
Riktig sparing kan gi en gullkantet
pensjonisttilværelse. Ta kontakt med oss,
så kan vi sammen ﬁnne frem til de beste
løsningene for deg.

Gjør det mulig

God pensjon
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Orkanger
Orkdalsveien 58
orkanger@nordea.no
Tlf. 06001

Orientering

Turorientering
Nå er postene på plass i marka og konvolutter med kart og postbeskrivelser er i
salg. Turorientering er en fin mulighet til å
gjøre seg kjent i nærmiljøet og å få et innblikk i orienteringssporten.

- postjakt for alle

Sparebank.
Prøv turorientering – en aktivitet for alle på
tvers av generasjoner!
Årets sesong

Velg selv når du vil på tur og hvor lang
turen skal være. Her er det mange mål
under veis. En flott mulighet til å lære seg å
bruke kart og kompass. Turorientering er
faktisk et av Norges største mosjonstilbud
med over 50.000 deltagere i alle aldre.

Vi samarbeider med Børsa IL om treningsløp gjennom hele sesongen. Nytt i år var 3
gateløp i Evjensomerådet før tradisjonell
sesongstart 1. mai. Noe uvant å løpe i boligfelta for mange, men det ser ut til å være
noe som fenger den yngre garde. Trygt og
arti å ferdes i et kjent miljø.
1.mai var det som vanlig løp i Børsa. Lite
snø og tidlig vår bidrog til fine forhold i området rundt Lyngstua. Sesongen videre preges av treningsløp, Orkla-Gaula-karusell,
bedriftsløp, klubbmesterskap og kretsmesterskap. Avsluttes som vanlig med to nattløp i september og oktober. Alle er
velkommen på treningsløpene våre. Det er
løyper for alle, med forskjellige lengder og
vanskelighetsgrad. Fin og variert trim. Detaljert terminliste ligger på hjemmesiden
vår.
Neste år skal vi arrangere Midt-Norsk
Mesterskap i orientering i samarbeid med
Byåsen IL. Her er planleggingen godt i
gang og vi ser fram til spennende dager i
Idrettsparken og Knyken i slutten av august
2015.

I år er 70 poster fordelt på følgende områder:
*Ulvåsmarka - utgangspunkt fra Ulvåshytta
*Geitryggenkartet - utgangspunkt fra
Nedre Rauåsen og fra Hauklia ved Fv 470
mellom Fannrem og Skaun
*Knyken - utgangspunkt fra Knyken skisenter
*Andølstjønna - utgangspunkt fra Sognmoen

Rekrutteringsarbeid
Hver tirsdag er det trening for de yngste i
Ulvåsen. Barn fra 7 år og oppover møtes til
leik og enkel innføring i bruk av kart og
kompass. Det har vært godt oppmøte og
ungene har fått prøvd seg på enkle løyper,
stjerneorientering, karttegnstafett og
skrentklatring. Målet vårt er at ungene skal
ha det arti og bli glad og trygg i naturen.
Det har også vært to kvelder med kursing
av de voksne En kveld inne med teori om
kart og kompassbruk og en kveld i terrenget med praktiske øvelser.

Informasjon og terminliste finnes på OIFs
hjemmeside:
www.orkanger-if.no/orientering.

Konvolutter med kart og postbeskrivelser
fås kjøpt på følgende steder:
Sport 1, Amfi Orkanger
G-sport, OTI-senteret
Best, Fannrem
Klippekortene leveres på utsalgsstedene
for registrering etter sesongslutt. Alle som
er registrert vil få innbydelse til en sosial
sammenkomst i Ulvåshytta på nyåret. Premiering til alle registrerte under 12 år.
Alle som har besøkt 35 poster eller flere
blir med i trekning av 3 gavekort fra Orkdal
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Ski

Bli en Bråttåbjønnj!
Kom og delta på årets uhøytidelige idrettsbegivenhet Bråttåbjønnj i og rundt Gammelosen.
Konkurransen markerer slutten på kulturuka «Orkanger 2014».
Dette er en triatlonkonkurrane for stafettlag og individuell konkurranse. Idrettsgreinene er svømming, sykling og løping.
Få med deg familie, venner, kolleger, medelever og dann stafettlag. Det er tre etapper og alle kan delta!
STAFETT
1. etappe: 100 meter svømming i Gammelosen
2. etappe: 4,4 km. sykling - 2 runder rundt Gammelosen
3. etappe: 2,2 km. løping - 1 runde rundt Gammelosen
Tidspunkt: Stafetten starter kl. 15 i sørenden av Gammelosen
Disse kan delta: Familielag, bedriftslag, skoleklasselag, foreningslag, artiglag med premiering av beste kreative innslag....
Aldersgrense 12 år.
Utstyr: På sykkeletappen er det kun tillatt med Offroad med min 2” dekk! Hjelm på syklingen er påbudt!
Påmelding skjer før kl. 14:30 søndag 22. juni i startområdet i Gammelosen. Pris kr. 200,- pr. lag.
Startkontingenten betales enten kontant eller til konto 4270 32 23979, merk giro med Bråttåbjønnj + stafettlagets navn.
Ta i mot utfordringen! Vis at nettopp du er en Bråttåbjønnj!!
INDIVIDUELL KONKURRANSE
Bli med i konkurransen om å bli årets triatlon Bråttåbjønnj.
1. Svømming: 100 meter i Gammelosen
2. Sykkel: 6,6 km med Offroad. Tre runder (to runder for damer 4,4 km) rundt Gammelosen
3. Løping: 2,2 km. En runde rundt Gammelosen
Tidspunkt: Individuell konkurranse starter kl. 16:00 i sørenden av Gammelosen.
Utstyr: På sykkeletappen er det kun tillatt med Offroad med min 2” dekk! Hjelm på syklingen er påbudt! Aldersgrense 14 år

Orkla Grafiske AS - www.orklagrafiske.no

Påmelding skjer før kl. 15:f0 i startområdet. Pris kr 150,-. Kontant eller til konto 4270.32.23979, merk giro med Bråttåbjønnj
+ navn på deltaker.
Velkommen idrettsvenner, ønskes fra arrangøren, OIFs skiavdeling

