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                 Orkanger Idrettsforening 

 

Forretningsorden OIF årsmøte 2021; 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

3. Konstituering 

a. Valg av dirigent 

b. Valg av referent 

c. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen 

4. Årsmeldinger 2020 med kontrollkomiteens rapport. 

a. Årsmelding styret 

b. Årsmeldinger utvalg og komiteer 

c. Årsmeldinger sport og idrett. 

d. Årsmelding OIF daglig drift.  

5. Årsregnskap 2020 med revisjonsberetning 

6. Innkommende forslag 

7. Fastsetting av medlemskontingent 2022 

8. Budsjett 2021 

9. OIF’s organisasjonsplan 

10. Valg 
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Årsmøtesak 1:  

Godkjenning av stemmeberettige. 

 

Årsmøtesak 2:  

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

 

Årsmøtesak 3:  

Konstituering 

a) Valg av dirigent 

b) Valg referent 

c) Valg av to deltakere til å underskrive protokollen 

 

Årsmøtesak 4:  

Årsmeldinger 2020 

Styrets årsmelding: 

Styret har i 2020 bestått av; 

Leder:   Stein Ove Aanonsen 
Nestleder:  Tor Bach 
Styremedlem:  Eivind Selven 
Styremedlem:  Hege Berg 
Styremedlem:  Hermann Lund 
Styremedlem:  Oda Sterten 
Styremedlem:  Karin Leknes Røttereng 
1.varamedlem: Atle Olav Sognli 
2.varamedlem: John Forvik 
3.Varamedlem: Kari Fossvold 
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Styret har avholdt 11 ordinære styremøter og behandlet 41 saker i årsmøteperioden. Det er i 
tillegg avholdt OIF kveld for alle avdelingene. Det årlige julemøtet i Ulvåsen utgikk i 2020 
grunnet korona.  
AU bestående av styreleder, nestleder og daglig leder har hatt ukentlige statusmøter 
gjennom perioden. 
 
Sentrale saker som har vært til behandling; 

o Håndtering av korona 
a. Dialog med kommuneoverlege og andre myndigheter 
b. Søke på de ulike støtteordningene innenfor idretten 
c. Opp/nedstenging av aktivitet 

o Strategiprosess OIF 
o Økonomistyring 
o Sponsoravtaler 
o Interne søknader om tilskudd 
o Driftstilskudd Ulvåsveien 
o Medlemsregistrering 
o IKAS 
o Flerbrukshuset 

 
OIF har også i 2020 vært medarrangør av 17. mai representert ved Hermann Lund – Gutter 
15 OIF håndball. 
 
Covid-19 Koronahåndtering i OIF 2020; 
 
Det ble i løpet av året 2020 flere runder med tiltak for alle våre avdelinger og utvalg. De til 
enhver tids gjeldende regler ble kommunisert ut gjennom e-poster, Facebook og andre 
kanaler. Etterlevelse opplevdes om meget god for OIF sine personer, grupper og avdelinger. 
Gjennom godt samarbeide og god kommunikasjon med kommunelege ble den aktivitet det 
var mulig å holde i gang holdt i gang på forsvarlig vis. Styret ønsker å berømme alle for den 
jobben de har gjort og den lojalitet som er vist for de råd som er gitt.  
OIF har ikke hatt aktivitet som er ført til smitte i samfunnet og det er imponerende stykke 
arbeid som er nedlagt for å tilrettelegge for så god aktivitet som mulig. Styret takker alle for 
innsatsen. 
 
OIF har i 2020 mottatt kr 989 856,- fra de to offentlige støttepakkene. 
 
 
Flerbrukshus: 
 
2020 har vært det andre rene driftsåret til flerbrukshuset. Året startet bra med mange 
reservasjoner utover året, men mer eller mindre alt ble senere avlyst grunnet korona.  
Det har likevel gjennom året blitt noen enkelt utleie av huset til blant annet konfirmasjon, 
eldredagen i regi av pensjonistforeningen, kurs for ansatte hos Thamshavn Elkem, 
overnatting treningssamling turn osv. I tillegg blir huset brukt av Røde kors og Orkanger 
Aktivium. 
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Garderobene i underetasjen har i liten grad blitt brukt i korona året 2020, men det har vært 
noe enkelt utleie til Orkla FK. 
 
Flerbrukshuset har i løpet av 2020 fått på profilering (Tekst Orkanger Idrettsforening og 2 
OIF logoer) på utsiden mot Tverradkomsten. Utenom det har ikke blitt gjort noen andre 
investeringer på huset. 
 

Årsmelding utvalg og komiteer: 

Anleggsavdelingen; 

 

Styret har i 2020 bestått av; 

Leder:  Knut Arve Steen 

Styremedlem: Grethe Vullum 

Styremedlem: Atle Østhus 

I tillegg har daglig leder Anders Rotstigen Skjøld fungert som kasserer for anlegg. 

 

Styrearbeidet har vært preget av godt internt samarbeid, og det er lagt ned en stor innsats i 

Idrettsparken i 2020. Det er ikke avholdt noen styremøter i denne perioden. 

 

OIF anlegg har i 2020 blant annet jobbet med gressbanene, vedlikehold og drift av 

kunstgressbanene, isbanen på Rømmetunet, miljøtiltak i forbindelse med kunstgresbanene i 

Idrettsparken og vedlikehold av utstyr/maskinpark. 

 

Klubbhuset: 

Klubbhuset har i 2020 blitt brukt 32. ganger til ekstern leie, mens den interne leien har vært 

på 124. ganger. Året er på lik linje med flerbrukshuset preget av koronaen. 

Garasjegjengen: 

Garasjegjengen har i 2020 bestått av Knut Arve Steen – Per Gunnar Berg – Stein Erik Berg – 

Ole Solstad – Geir Solbu – Ole Roald Rønning, Kjell Morten Hansen og Martin Solligård. 

Dette er en gjeng som har skapt et godt miljø, og som gjør en stor jobb med å holde 

Idrettsparken vedlike både vinters- og sommertid. 

I tillegg rettes en stor takk til alle som bidrar med små og store oppdrag på vegne av OIF 

anlegg både sommers- og vinterstid.  

Garasjegjengen og noen flere har også hatt oppdraget med å holde IKAS baner åpne for 

trening i vinterhalvåret og også å holde ordne på de samme baner i sommerhalvåret. Dette 

godtgjøres av IKAS med kr. 70.000, - pr år.  

 

Løypekjørerne: 

Løypekjørere har i 2020 bestått av Jan Tormod Sæthre, Frode Bakkan, Terje Ebbesen, Stig 

Brian Olsen, Rudolf Gjengstø, Roger Olsen, Rune Sæthre, Øyvind Hukkelås, Johan Svorkmo 

og Martin Lund. 
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De har preparert lysløypa og markaløypa (ca. 30 km), og det har blitt gjennomført over 100 

timer med dugnad i løpet av sommeren og vinteren i 2020. Sommers tid ble lysløypa kjørt 

med traktor beitepuss, mens markaløypa ble kjørt med ATV. Det ble også bygget nye bruer. 

Det har også blitt brukt ryddesag i kantene en del steder og kuttet en del greiner her og der. 

 

Ulvåshytta: 

Styret har bestått av; 

Leder:  Mona I. Ebbesen 

Kasserer: Kari Holseth 

Husansvarlig: Ragnhild Dragset 

Styremedlem: Ola Lorentzen 

Styremedlem: Bjørn Krokdal 

Styremedlem: Per Roar Strand 

 

Styret har ikke avholdt styremøter i perioden, men har hatt dialog per e-post eller SMS. 

Styret gjennomførte i desember en julemiddag med hele styret. 

 

Ulvåshytta ble stengt i midten av mars, og har vært stengt siden det som har ført til minimal 

med utleie av hytta. 

 

Styret har i løpet av 2020 jobbet med trapp-prosjekt for å ta i bruk kjelleren som i hytta. 

Planene er lagt frem for hovedstyret i OIF, og Orkanger Vel og Orkanger Aktivum har hver 

beviglet kr 10 000,- til prosjektet. I tillegg er alle veggene i kjelleren beiset eller malt, og alle 

innvendige dører skiftet. Det store rommet i kjelleren er delt av med en vegg. 

  

Ulvåshytta har i løpet av 2020 mottatt kr 60 000,- i kompensasjon for tapte leieinntekter 

gjennom støtteordningene til idretten. 

 

Driftsinntektene for 2020 ble kr 134 417 mot kr 210 494 i 2019 

Driftsresultatet i 2020 ble kr 26 522 mot kr 26 285 i 2019. 

 

Ulvåsveien: 

 

OIF har etter avtale med familien Richter ansvaret for driften og vedlikeholdet av Ulvåsveien 

både sommer- og vinterstid.  

 

Siden 2016 har driften kostet OIF 375 000 kroner mer enn det årlige tilskuddet fra Orkland 

kommune. Tapene har de siste årene vært økende, og i 2020 ble underskuddet på veien 

180 000 kroner. Kommunen har siden 2009/2010 bidratt med årlige støtte til drift av veien 

på kr 110 000,-.  
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Hovedstyret har ved to anledninger det siste året søkt om å øke driftstilskuddet fra kr 

110 000,- til 200 000,-, uten noen positivt svar så langt. Søknadene er fortsatt under 

behandling hos kommunen, og OIF har løpende dialog med kommunen vedr. veien. 

 

Før julen 2020 valgte OIF å gå ut i media om at vi hadde kommet til et veiskille hvor det 

kunne hende at en måtte igjennom vinteren stenge veien i perioden. Kostnadene tilknyttet 

veien har blitt så store at vi nå bruker av egne midler til brøyting, strøing og vedlikehold enn 

at disse midlene hadde gått til aktivitet for barn og unge.  

 

Orkanger Vel bevilget i romjula kr 50 000,- til OIF for å sikre at veien ble holdt åpen hele 

skisesongen 2020/2021.  Interoptik (Orkanger Ur og Optikk AS) sponset OIF kr 10 000,- til 

Ulvåsveien/Ulvåsmarka. 

 

 

Stikomiteen: 

 

Stikomiteen i 2020 har bestått av Bjørn Krokdal, leder, Helge Våtland, Per Morten Krokdal, , 

Rune Mo, Ole Andreas Opphaug og Per Johan Sæterbakk. 

 

Komiteen har I 2020 hatt 1 møte for planlegging av sesongen. 

 

Også i 2020 samarbeidet Stikomiteen med O-avd. om Stolpejakten. Først og fremst med 

forberedning og oppsetting av stolper. Ett positivt samarbeid som har vært en 

kjempesuksess og med en deltagelse vi knapt kunne tro da vi startet opp. 

 

Gloppelegging har det blitt en del av i 2020 også. Bl.a. Rømmesmyra-Hovsslettet og 

finpussing av glopper ved Lysthusflata. Det er også lagt ned ett stort arbeid på stien 

Hulluflata-Raudhåmmårn med bl.a. ny bru og ikke minst opptaking av røtter. Nye figurer er 

kommet og snart kan Orkanger IF Stikommiteen åpne Orklands første Opplevelsessti. 

 

Det har også vært en del rydding av stier og her er vi så heldig å ha mange hjelpere. Så takk 

til alle som tar i ett tak. 

 

Skotthyll: 

Skotthyll har 2020 på lik linje med andre avdelinger i OIF, hatt lav sportslig aktivitet, men 

bidratt til klargjøring av ny plassering ved Orklahallen i forbindelse med utbyggingen av ute 

arealet rundt Orklahallen/folkehelsebadet. Ola Lorentzen – Åsmund By og Reidar Omland 

har ansvaret for skotthyllgjengen i OIF. 
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Årsmelding avdelinger sport/idrett: 

Atletavdelingen; 

Atletavdelingen leier fremdeles lokaler hos Orkdal MC klubb på Fannremsmoen. Avdelingen 

har også i 2020 administrativt vært underlagt hovedstyret. Ingen endringer på treningstilbud 

til brukerne.  

 
Fotballavdelingen; 

 

Styret har bestått av; 

Leder:      Erik Garberg 

Nestleder:     Odd Håkon Bach 

Sekretær:     Kristin Sølberg 

Sportslig leder:    Roger Iversen Schei 

Arrangementsansvarlig:   Angelique Oddli 

Kvalitetsklubb/dommeransvarlig:   Stein Atle Gangås 

Materialforvalter:    Martin Lund 

Styremedlem:     Børge Hansen 

*Daglig leder Anders Rotstigen Skjøld har i perioden fungert som økonomiansvarlig for OIF 

Fotball 

 

OIF fotball har ca. 500 aktive spillere og ca. 100 trenere/lagledere. 2020 var et annerledes år 

med tanke på treninger og kamper grunnet Covid-19. Kampsesongen var halvert med kun 

høstsesong, og treningshverdagen til lagene i vårsesongen bar preg av koronatreninger. 

Utdanning av trenere i aldersbestemt fotball er fortsatt førsteprioritet i OIF fotball. Våre 

trenere viser et stort engasjement med tanke på å heve sin kompetanse. Dette hever 

kvaliteten i arbeidet med barna, ikke bare med tanke på ferdigheter, men også på trivsel og 

mestring. Vi har i 2020 arrangert Grasrottrener delkurs 1 og 2. Vi skulle også ha arrangert 

delkurs 3 og 4, men disse ble utsatt grunnet Covid-19. 

Dommeravdelingen er viktig for fotballavdelingen. Det at vi har dommere tilgjengelig, 

forenkler avvikling av seriekamper og turneringer. Mange av jentene og guttene i 

aldersbestemte klasser er også dommere. Dømming er også et viktig tilbud til de som av 

forskjellige grunner ikke lenger spiller fotball. I 2020 har 5 dommere tatt det utvidede kurset 

som kvalifiserer de til å dømme 9’er. Erfaringene med at klubbene i distriktet tok over 
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ansvaret for dommeroppsett i 9’er kampene har fungert godt. Vi har 2 dommere påmeldt til 

rekruttdommerkurs, men grunnet Covid-19 er dette foreløpig ikke gjennomført. 

Minifotballen (6-10 år) opplever stadig vekst, og hver torsdag i sesongen spilles det kamper i 

denne aldersgruppa. I 2020 stilte vi med 16 minilag. 

I ungdomsfotballen stilte vi med lag i alle alderstrinn unntatt J14. J17 var også i 2020 et 

samarbeidslag med Orkla FK. 

Senior herrer skulle i 2020 ha spilt 6 divisjon. Vi hadde meldt på 2 lag, men fikk hverken 

trene vanlig eller spille kamper. Vi stiller med to herrer seniorlag også i 2021 

Seniorfotball damer: Vi hadde heller ikke i 2020 et sportslig tilbud for dem. 

Orkanger Diamonds har i 2020 hatt lav aktivitet grunnet Covid-19. Lagets trener Roar 

Ekeberg trenger bistand fra spillernes foresatte for å tilby ett godt treningsmiljø og 

treningstilbud til spillerne. Det jobbes med foreldre/foresatte og kommune for å bedre 

dette. 

Arrangement: Hermetikk festen, Orkla Sparebank Cup, førjulscupen ble arrangert i 2020 

grunnet Covid-19. Kioskvognen har også i 2020 vært stengt grunnet koronaen. 

Økonomi: Fotballavdelingen har en sunn økonomi, og takket være gode 

samarbeidspartnere, arrangementer og inntektsbringende tiltak som gir solide overskudd. 

Dette gir oss mulighet til å sørge for at alle lag har nødvendig utstyr, vi kan holde satsene for 

treningsavgift nede og vi kan sende alle våre lag på de fleste turneringer de ønsker. For 

nærmere informasjon rundt økonomi vises det til årsregnskapet for 2020. 

Lokalmiljø: Avdelingen ønsker å stå fram som en ansvarlig aktør, og et viktig bidrag i 

lokalmiljøet. OIF fotball jobber i et bredere perspektiv enn kun det rent sportslige. Vi ønsker 

fremfor alt å framstå som en klubb med holdningssterke spillere og ledere i alle ledd. Dette 

skal gjennomsyre all aktivitet i avdelingen. OIF fotball ønsker spesielt å vektlegge 

holdningsarbeid, samhold og inkludering av alle i vår virksomhet. Vi ser på vårt arbeid som 

kriminalitetsforebyggende og helsebringende. 

Idrettsparken har alltid vært et viktig samlingspunkt for folket på Orkanger. En møteplass for 

alle, uansett kjønn, status, alder eller etnisk opprinnelse.  

Banesituasjonen på Orkla kunstgress oppleves som utilfredsstillende grunnet setningsskader 

i grunne og dårlig banebelysning. På alle andre baneflater er forholdene meget 

tilfredsstillende det meste av året. Fotballavdelingen ønsker å rette en stor takk til OIF 

anlegg som sørger for gode forhold på både gressbaner, kunstgressbaner og omliggende 

områder. 

Styret jobber kontinuerlig med å involvere flere av våre medlemmer i utvalgsarbeid, både på 

den sportslige siden og på arrangementssiden. Det er meget gledelig at flere ressurspersoner 

det siste året har sagt ja til å bli med fotballavdelinga på veien videre. Avdelingas aktiviteter 

er gjort mulig gjennom den store innsatsen fra alle klubbens ildsjeler. 
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Friidrettsavdelingen: 

Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2020. Her mangler det et styre og ildsjeler 

for å få gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett.  

 

I 2020 arrangerte Hovedstyret for andre året på rad Orkland EnergiMila. 

Orkland Energimila var et av få arrangerte gateløp i Trøndelag i 2020, og vi opplevde en 

meget god deltakelse på 170 deltakere under strenge koronaregler. Det var i etterkant gode 

tilbakemeldinger fra både løpere, støtteapparat osv, som satt pris på å få løpe igjen. 

 

Løpegruppen til Svorkmo NOI bruker også i 2020 banen til trening (2 ganger i uken), samt til 

klubbmesterskap og kvalifisering til NM i friidrett.  

 

Friidrettsbanen ble også brukt av OIL/OFK i forbindelse med Orklandslekene i 2020.  

 

Friidrettsanlegget brukes mye av trimmende, skolene, og andre til ulike arrangementer og 

egentreninger. 

 

 

Idrettsmerkeprøvene: 

Det har vært organisert kvelder høsten 2020 for de som ønsker å ta idrettsmerket. Det har 

vært en liten økning i antall deltakere, men stort sett gamle travere som har deltatt. 

 

 

Håndballavdelingen; 

Styret i OIF håndball har i siste periode bestått av; 

Leder:   Øyvind Togstad 

Marked/økonomi: Berit Kvåle 

Sportslig leder: Heidi Berg Bjerkan 

Teknisk ansvarlig: Thomas Storli 

Kasserer:  Marthe Togstad 

Sekretær:  Bjørn Almli 

 

Det er blitt avholdt 5 styremøter i valgperioden, og det er behandlet 28 saker. Det er i styrets 

regi også blitt avholdt 3 trener/lagleder/dommermøter, samt møter med naboklubber og 

NHF Region Nord. OIF håndball har også vært representert på avdelingsmøtene til OIF. 

 

Sesongen 2019/20 ble spesiell med avslutning allerede 12. mars 2020 pga. korona-

nedstengingen. Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen, så kom vi gang med ny sesong 

for aldersbestemte lag. Riktignok ble en del kamper utsatt/avlyst utover høsten 2020, men 

alle aldersbestemte spillere kom i hvert fall i gang med sesongen. 
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Ut i oktober fikk også 2.div laget for kvinner starte opp med nærkontakttrening, mens 3.div 

laget for kvinner og menn fikk trene uten nærkontakt. Ingen seniorlag fikk noe kamptilbud 

høsten 2020. 

I januar 2021 ble igjen all håndballaktiviteten helt nedstengt. Deretter fikk aldersbestemt 

håndball åpnet treningsaktiviteten igjen den 19. januar, men uten noe kamptilbud. 

Seniorlagene har per dagens dato ikke fått klarsignal for å komme i gang igjen. 

 

Overordnet har styret i OIF håndball hatt stort fokus på utforingene knyttet til 

koronasituasjonen, dette kommer også fram i beretningene fra de enkelte utvalgene. Styret 

har sørget for å utarbeide og følge opp smittevernsprotokoller – både for egen aktivitet og 

for håndballaktiviteten i Orklahallen. I tillegg har styret sørget for å holde økonomien under 

kontroll, stått på for å gjennomføre trenings- og kampaktivitet der det har vært mulig. 

Styret har også måtte løse mindre og større utfordringer knyttet til både aktive spillere, 

trenere, lagledere og foresatte – på godt og vondt. 

Det kan ikke legges skjul på at driftsutfordringene har vært store, og det er ingen tvil om at 

håndballen er den idretten som har hatt de strengeste smittevernsprotokollene under 

pandemien. Det er derfor all grunn til å gi honnør til de som har sørget for at OIF håndball 

har greid å opprettholde et godt aktivitetstilbud for barn og unge gjennom de siste 

månedene. 

 

OIF håndball er klubbstyrt skal først og fremst skape gode rammer for å drive aktivitet. Dette 

prinsippet både har vært og er til stadighet under stort press, også nå under pandemien. Det 

må aldri være tvil om at det er styret i OIF håndball som legger premissene for klubbdriften – 

ikke personer med egne agendaer. 

 

Det samme gjelder også utfordringene for bruk av sosiale medier. Sosiale medier kan være 

bra på mange måter, men kan også være (selv-) skadelig. Det er derfor all grunn til å ta 

problematikken på alvor for OIF som klubb. 

OIF håndball ønsker ikke å bruke ressurser på slike energitappende ting som nevnt ovenfor, 

men har vært nødt til å gjøre det de siste årene – det gir grunn til bekymring for å 

opprettholde frivilligheten og gratisarbeidet på kort og lang sikt. 

 

Som sikkert alle kjenner til så har OIF håndball jobbet aktivt med integreringsarbeid i 

kommunen. Integrering står som eget punkt i OIF’s vedtatte strategiplan, her trengs det 

bevisstgjøring slik at alle avdelinger sikrer gode rammebetingelser. 

 

OIF håndball har opp gjennom årene vært i utallige møter med halleier uten at forholdene 

har bedret seg. Vi har imidlertid et håp om at vi som leietaker kunne få noe positivt ut av at 

Orklahallen ble innlemmet i selskapet som driver Orklandsbadet. Men verken i 

planleggingsprosess/tilrettelegging av lokaler/areal ifbm. Samlokaliseringen eller i prosess 

mht. uteleierutiner er OIF håndball blitt invitert med. Dette på tross av at halleier gjentatte 

ganger har lovet bot og bedring. 
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Under koronakrisen har OIF håndball vært nødt til å ta initiativ ift. Smittevernsarbeidet i 

Orklahallen. Det er OIF håndball som har utarbeidet alle smittevernsprotokoller som gjelder i 

hallen, og vi er selv nødt til å følge opp retningslinjene både innen egen klubb og for 

personer som mer eller mindre dukker opp i hallen under treninger/kamper. 

 

Det er verdt å merke seg at Orklahallen har ikke noe form for tilsyn på ettermiddag/helg, det 

er derfor leietakerne som må ta fullt ansvar for det som skjer inne i anlegget. Dette uten å ha 

tilgang til viktige rutiner som blant annet påfyll av antibac/papir, brannvarsling mv. 

 

Renhold og renholdsrutiner har i flere sesonger vært et hett tema. For oss er dette temaet 

viktigere enn noen gang, spesielt under pandemien som herjer. 

 

OIF håndball er bekymret for egne frivillige i den situasjonen som er rundt Orklahallen pt, 

spørsmålet er hvor lenge frivillige orker å stå i samme situasjonen år etter år uten at grep tas 

fra halleier. OIF håndball har derfor sammen med OIF håndball tatt initiativet til et møte med 

adm. Og styreleder i selskapet Orklandsbadet. Hver vil vi på ny presentere 

utfordringsområdene sett fra vår side og etterspørre hva halleier tenker rundt 

utfordringene. 

 

På tross av høy anleggsleie og koronasituasjonen, så er økonomien i OIF håndball god. Vi har 

fått noe kompensasjon gjennom krisepakkene fra myndighetene. Samtidig har 

kostnadssiden blitt redusert, vi har vært ytterst kostnadsbevisste og forsøker å spare der det 

er mulig. Vi er avhengig av gode sponsorer og samarbeidspartnere, og uten dem er det ikke 

mulig å drive en avdeling på størrelse med håndballavdelingen. Vårt samarbeid med 

næringslivet er basert på at klubben skal være en aktiv medspiller og ikke bare en passiv 

mottaker av pengestøtte. Vi satser derfor på god profilering av våre samarbeidspartnere 

med logoer på felles bekledning, og med bannere i Orklahallen. En av våre viktigste 

inntektskilder er vår egen innsats med dugnader. Tre lag var med på varetelling på Coop 

Extra Frannrem, og dette ga bra med penger. Vi pleier å ha dugnader som lagene selv 

organiserer og får pengene fra, men i 2020 var det svært få slike dugnader. 

Talentsamlingene der vi pleier å stå som teknisk arrangør ble dessverre også i 2020 avlyst. 

For 12 året på rad hadde avdelingen salg av julekalendere, og lokale firmaer stiller velvillig 

opp med gevinster. Etter mye arbeid ble det i år solgt 1500 kalendere 

 

Disse pengene – og alle andre tilgjengelige ressurser – må settes inn slik at vi kan 

opprettholde aktivitet og hindre frafall i tiden som kommer. 

 

Sportslig utvalg: 

 

På tampen av forrige sesong ble både treninger, seriekamper, miniturneringer, 

avslutningscuper og talentsamling avlyst – året 2020 ble annerledes enn hva vi alle så for 

oss. 
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Første del av sesongen 2021/22 ble også startet med mindre aktivitet enn normalt. De 

aldersbestemte lagene fikk trene, men med begrensninger. Seriestarten ble utsatt, men i 

løpet av oktober kom seriespillet i gang for de under 20 år. 

 

Sesongen 2020/21 har vi jentelag i de fleste årsklasser, men vi klarer fortsatt ikke å stille 

guttelag i alle årsklasser. Vi har samarbeidslag med Skaun (G16), Lensvik (G13) og Orkdal 

(J14). Samarbeidslaget med OIL J16 måtte trekkes da spillerne gikk til andre klubber i 

nabolaget. 

 

Minilagene kom i gang med trening til normal tid etter høstferien. Det er et begrenset 

kamptilbud til denne gruppa, og vi besluttet å gjennomføre en kampdag i november. Der fikk 

våre minilag spille kamper mot OIL håndball, i tillegg til internkamper. 

 

Senior har inneværende sesong ennå ikke kommet i gang med aktivitet, bortsett fra en 

treningsperiode høsten 2020. Vi håpet at 2.div kunne starte med kamper i slutten av januar, 

men det ser ikke ut til å bli seriespill i det hele tatt denne sesongen for seniorlagene våre. 

 

Etter ny oppblomstring av koronasmitte i januar 2021 ble all håndballaktivitet igjen utsatt. 

Hva som skjer videre med treninger og kampene resten av sesongen er vanskelig å forutse.  

 

Vi vil berømme trenerteamene som har stått på, organisert tidvis annerledes treninger og 

tenkt kreativt med tanke på smittesituasjonen, og spillere som trofast har møtt opp på 

trening gjennom hele sesongen – dette til tross for mange hindringer underveis. 

 

Teknisk utvalg: TU står ansvarlig for innkalling av personer til kiosk/sekretariat/billettsalg, 

innkjøp av varer til kiosk, og arrangement av kamper og turneringer. 

 

Det er i løpet av 2020 arrangert ca. 90 serie- og cupkamper. Dette er en betydelig nedgang 

fra tidligere sesonger, og skyldes korona. Flere av kampene i 2020 ble dessuten spilt med 

reduserte og til slutt ingen publikummere i Orklahallen. 

 

2020 ble dermed et veldig spesielt år. Det ble gjennomført færre kamper, men 

arbeidsmengden og behovet for frivillige ble likevel større enn noen gang. Dette skyldtes 

smittevernet og de ressurskrevende oppgavene som er blitt ilagt håndballarrangementene.  

 

De frivillige har virkelig stilt opp i 2020, og TU vil spesielt berømme og takke alle frivillige som 

stiller opp og bidrar til at OIF håndball er i stand til å gjennomføre gode arrangementer i 

hallen – korona eller ikke. 
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Orienteringsavdelingen; 

Styret har bestått av; 

Leder:     Anders Solstad 

Nestleder:    Jan Egil Ruud 

Kasserer(fungerende)   Anders Skjøld (Daglig leder) 

Sekretær:    Tore Kanestrøm 

Styremedlem:    Jørgen Indergård 

Styremedlem:    Ken Pettersen 

Materialforvalter:   Mette Moa 

Varamedlem:    Ola Neraune 

Valgkomite:    Øivind Østeggen og Ann Karin Evjen 

 

Det er avholdt 5 styremøter og 17 saker er behandlet i disse. 

 

Møter: I tillegg til egne styremøter, har leder vært representert på avdelingsmøtene og 

årsmøtet til OIF hovedstyret. Terminlisten ble utarbeidet i samarbeid med Børsa IL. Et eget 

styremøte i forbindelse med nytt kart ble arrangert 19/10 med besøk av Bjørn Berger 

(Kabokart). 

Arrangementer: Sesongen ble sterkt preget av restriksjoner i forbindelse med Covid 19 

pandemien. Sesongen kom seint i gang på grunn av dette. Finn-fram-dagen ble avlyst. 

Orkla/Gaula karusellen ble avlyst. Med strenge smittevernstiltak og føringer fra NOF klarte vi 

likevel å komme i gang med treningsløp 20. mai. Frem til 2. september ble det i alt arrangert 

14 lokale treningsløp, hvorav OIF arrangerte 8 av disse. Arne Grønset var løypelegger og 

arrangør av klubbmesterskapet for OIF/BUL fra Håmannstjønna 19 august. 11 av 18 

startende var fra OIF. 

Turorientering: 70 Tur-O poster ble også i år utplassert med fordeling 30 poster på 

Geitryggen-kartet, 30 poster på Knykenkartet og 10 fjellposter på Ellingsgardfjellet. Det ble 

en liten nedgang i antall deltagere med 73 kjøpte konvolutter (91 i 2019), 55 ekstra kort (75 i 

2019). Nytt av året ble muligheten for registrering på nett, www.turorientering.no. 12 

deltagere benyttet dette tilbudet. Totalt 77 innleverte kort. Etter krav om berøringsfri 

«stempling» på grunn av Covid-19 ble det innført bokstavkoder i stedet for 

stemplingstenger. Stemplingene ble enten registrert på tradisjonelle kort eller registrert på 

«min side» på nett. 

http://www.turorientering.no/
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Stolpejakten: Hele 117 stolper ble i løpet av perioden 15/5 til 5/10 utplassert rundt omkring 

i kommunen. Dette ble også i år en stor suksess. Til sammen 101 296 registrerte besøk 

(57 176 i 2019) på stolpene, og totalt 2457 stolpejegere (2155 i 2019) ble til slutt registrert. 

83 jegere tok alle 117 stolpene. I år var OIF også med på et pilotprosjekt hvor Tur-O og 

Stolpejakten gikk sammen i et samarbeid. 20 av Tur-O postene hadde i tillegg stolper. Dette 

ble gjort i et forsøk på å rekruttere flere stolpejegere som Tur-O deltakere. 

Resultater: Pandemien med Covid-19 får ta skylden for svært lite gjennomføring av større 

arrangementer. 

Økonomi: Ingen større utgifter i 2020. O Avdelingen har god bankbeholdning. Det er lagt 

planer om større utgift til oppgradering av kart i Ulvåsmarka. Nye stemplingsenheter fra Emit 

er også planlagt anskaffet. Etter søknad om et lite bidrag fra Orkdal Sanitetsforening fikk vi 

tildelt hele 40 000,-. Dette er berøringsfrie enheter som er mere smittevennlige og dermed 

mere brukervennlige under dagens pågående pandemi. 

Kart: Etter møte med Bjørn Berger, KABO kart 19/10 ble det inngått avtale om revidering og 

utvidelse av dagens Ulvåsen kart. Karet vil totalt dekke et område på cirka 15 km2. 

Prosjektet blir delt i 2, slik at området NORD på 6km2 vil bli synfart og ferdigstilt i løpet av 

2021. Resterende området SØR på 9km2 vil bli synfart og ferdigstilt sommeren 2022. Det er 

håp om at kartene underveis i prosessen kan benyttes på treningsløp før de er ferdigstilt. 

 

 

Skiavdelingen; 
 
Styret har bestått av; 
 
Leder:   Ubesatt 
Kasserer:  Kolbjørn Larsen 
Styremedlem:  Frode Bakkan 
Styremedlem:  Jan Tormod Sæthre 
Styremedlem:  Verner Rindal 
*Daglig leder Anders Rotstigen Skjøld har fungert som administrativ leder i perioden. 
 
Vi har de siste årene hatt fokus på rekruttering, som har gitt resultater med en stabil gjeng 
på 20 barn på treninger. Det skal rettes en stor takk til Wenche Sollien Larsen som har tatt 
ansvar for dette, samt også Knut Wangen som deltar som trener når han har anledning. 
Ulvåshytta har denne vinteren vært stengt grunnet korona, så vi har ikke fått gjennomført 
noen sosial kveldsmat osv. etter treningene. 
 
Skiavdelingen ble før 2020/21 sesongen påmeldt på Telenor karusellen, og vi fikk vår søknad 
innvilget. Grunnet korona ble ingen arrangementer gjennomført, men vi satser på å få 
gjennomført dette i 21/22 sesongen. 
 
Grunnet korona kunne heller ikke Johan Evjens Minnerenn arrangeres denne vinteren, men 
vi håper å komme sterkere tilbake neste år.  
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OIF har mange frivillige som legger ned et stort arbeid for å holde lysløypa og markaløypa i 
god stand. Styret takker alle som bidrar til OIF ski, og håper at enda flere vil bidra neste 
sesong. 
 
Viktigste oppgaven for kommende år blir å få på plass et styre, for å opprettholde den 
aktiviteten som er opparbeidet. 
 

 
Svømmeavdelingen; 

Styret har i 2020 bestått av: 
 
  
Leder:     Jannicke Bjørnsvik Johannesen  
Nestleder:    Tor Erik Sørensen 
Kasserer:    Elin Prestmo 
Sekretær:    Siri Løvås 
Foreldrerepresentant:   Jørn Morten Waldahl Lillegjære 
Materialforvalter:   Jan Ivar Snøsen 
Trenernes representant:  Anne Kathrine Angvik (fram til juni) og Tonje Prestmo 
(september og ut året) 
 
Det har vært avholdt månedlige styremøter, totalt 11, i hovedsak på Teams. Vi har behandlet 
53 saker. 
  
Noen av sakene vi har tatt opp er: 
 
- Korona (restriksjoner, tilpasning, kontakt med kommuneoverlegen osv …) 
- Utarbeidelse av rolleavklaring og forventinger på de ulike rollene i styret   
- Svømmetrening 
- Svømmeskolen (svømmeopplæring og baby- og småbarnssvømming) 
- Samarbeid med Orklandbadet  
- Sosiale medier  
- Terminlister vår og høst 
- Politiattester  
- Sponsoravtaler og søknader til ulike stiftelser  
- Innkjøp av utstyr til Orklandbadet 
- Økonomi og budsjett 
- Årlig møte 
- Prosess rundt tilsetning av hovedtrener 
 
 
Med nye treningsfasiliteter har OIF svømming opplevd en stor opptur til tross for korona. Det 
lover godt! 
 
I tillegg har det vært en god del møtevirksomhet knyttet til nytt svømmeanlegg hvor nestleder 
har deltatt. Leder og nestleder har hatt jevnlige møter med trenergruppa. I tillegg har de 
arrangert instruktørkveld med pizza, teori og praktiske oppgaver i bassenget. 
Vi har hatt to trenere og to instruktører på kurs i Moss på Vill-i-vann. To nye instruktører har 
deltatt på instruktørkurs for å møte etterspørselen til svømmeopplæring.  
 
Styret har fått på plass foreldrekontakter i hver treningsgruppe.  
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Det har ikke vært arrangert noen arrangement på grunn av koronarestriksjonene.  
 
Svømmeskolen: Det har vært avholdt 6 kursrunder med svømmekurs gjennom 2020.  
 
Vi avsluttet svømmeopplæring i det gamle bassenget på Orkanger barneskole i mars. Så ble 
første opplæringsrunde i august 2020, da var pågangen stor! Med 112 deltakere til oppstart. 
Med to kurskvelder i uka har vi hatt mer fleksibilitet og fått møtt markedet og gitt tilbud til alle 
som har ønsket det.  
 
I de periodene vi har kunnet hatt svømmeopplæring har vi hatt 11 fantastiske instruktører 
som har gjort en kjempeinnsats i og ved bassenget! Disse er Kristine Kvålsvoll, Henrik 
Grønningen Mehlum, Simen Løvås, Trine Prestmo, Tonje Prestmo, Jakob B Johannesen, 
Jonas Eriksen Auset, Thea Berge, Una B Johannesen, Anne Kathrine Angvik og Maiken 
Buan. Det har vært litt prøving og feiling inn i nytt badeanlegg og vi har lært mye.  
 
Det gror godt og det lover bra for å få flere svømmere i OIF!  
 
Babysvømmingen ble avsluttet i sykehusbassenget februar 2020. Høsten ble det oppstart i 
Orklandbadet og med ny organisering av baby- og småbarnssvømming. Vi har gått fra drop-
in til påmelding til kurs for å følge Norges Svømmeforbund sine kursanbefalinger. Nå har vi 
to instruktører, Anne Kathrine Angvik og Oda Vuttudal. Det har vært god oppslutning, til tross 
for korona. Noen utfordringer har vi hatt, men med god dialog og samarbeid med 
Orklandbadet så løser det seg! 
 
På høsten arrangerte vi crawlkurs for voksne. Det var ikke mange deltakere, men trenerne 
fikk verdifull erfaring som gjør det lettere å arrangere det senere. 
 
Svømmetrening 
På grunn av koronasituasjonen hadde vi noen måneder på vårparten treninger utendørs. 
Disse ble i hovedsak avholdt på friidrettsbanen.  
Inn i Orklandbadet fikk vi anledning til å endre oppsettet vårt på treningsgruppene. Nå er det 
bedre tilpasset til Norges Svømme Forbund (NSF) sine anbefalinger. Med åpningen av nytt 
badeanlegg har vi fått koordinert treningsgruppene slik at de er mer tilpasset 
svømmeferdighetene til utøverne og med flere nivåer etter modell fra NSF.  
 
Antall svømmere: 
A- gruppa: 8 stk. 
B-gruppa: 16 stk. 
C-gruppa: 18 stk. 
Delfin: 4 stk. 
 
I 2020 har det vært få stevner som OIF har deltatt på.  
 
Det har vært stabilt på trenersiden. Tonje Prestmo, Siw Sandvik, Kine Skorild og Even Jordet 
har vært med hele 2020, mens Anne Kathrine Angvik og Kristine Kvålsvoll var med fram til 
sommeren. Vi har jobbet for å få ansatt en hovedtrener, men vi kom dessverre ikke i mål i 
2020.  
 
Takk til alle dere for en utmerket innsats i annerledesåret 2020! 
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Økonomi: Vi hadde budsjettert med et overskudd på kr. 19 990. Årsresultatet viser et 
overskudd på kr. 146 716,-.  
På grunn av Covid-19 har vi i løpet av året, søkt, og mottatt totalt kr. 65 500,- i tilskudd. 
 
Det har vært kun en dugnadsrunde i 2020 og for oss betyr det den vanlige billettvakt i 
Folkebadet på Orkanger på lørdager. Det har vært en god inntektskilde gjennom mange år, 
men da Orklandbadet åpnet ble det slutt på disse.  
 
Vi takker alle medlemmer, foresatte og styremedlemmer for god innsats i året som har gått, 
og ønsker lykke til i 2021. Vi ser frem mot mer aktivitet i Orklandbadet! 
 
Styret OIF svømmeavdeling  
 

 

Turnavdelingen; 

Styret har i 2020 bestått av; 

Leder:     Ingar Børseth 

Kasserer:    Linda Dalen/Kjersti Bakken Ekeberg fra september 

Medlemsansvarlig:   Marte Fossvoll/ Hanne Bachke Solem fra mai 

Treneransvarlig:   Viktoria Strøm 

Utstyrsansvarlig:   Roger Sæther 

Sekretær:    Berit Fjellheim 

Styremedlem:    Stine Steinshaug fra september 

 

Valgkomite: Det er ikke egen valgkomite, og de siste årene har styret foreslått kandidater til 

verv. Det ble for innværende år bytte av styremedlemmer ved sesongbytte vår – høst. 

 

Det har i perioden blitt arrangert 6 styremøter i 2020. 

 

Året 2020 ble annerledesåret, også for idretten. På grunn av pandemien med Covid-19, og 

nedstengning av landet fra 12. mars 2020, ble vårsesongen sterkt redusert. Alle 

arrangementer ble avlyst, treninger ble avlyst og planlegging av kommende aktiviteter ble 

utsatt. 

 

Aktiviteter: Konkurransepartiet fikk i løpet av våren starte med utetreninger, og senere 

ordinære treninger i basishallen. Begge deler med klare føringer fra kommunelegen for å ha 

gode nok smitteverntiltak.  

Oppstart av høstsemesteret ble senere enn normalt, med økt antall trenere per parti men 

redusert antall deltakere per parti, kun 20 stk., og med strenge regler for gjennomføring 

innen de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det ble ikke mulig å tilby treninger til de 

aller yngste partiene og voksenturn på bakgrunn av smittevernreglene, slik som at det ikke 

var tillat å leie av gymsal og ikke tillatt med aktivitet for utøvere over 18 år. Det ble gitt tilbud 

på 9 parti pluss konkurransegruppene for rekrutt og junior. Totalt sett har dette ført til en 

sterk nedgang i antall aktive turnere og det er for høstsemesteret registrert 216 mot 308 
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deltakere i 2019. Antall trenere er 38 inkludert ulønnende hospitanter. Styret er likevel 

fornøyd med det tilbudet som er gitt. Det er mange som har bidratt ekstra for å sikre 

gjennomføring av treningene, det vitner om en positiv og god dugnadsånd som avdelingen 

er avhengig av. 

 

Turn er en populær idrettsgren, og det ble dessverre mange som ikke fikk tilbud om plass og 

ble stående på venteliste i år. For å imøtekomme interessen er det også i fortsettelsen viktig 

å satse på rekruttering av trenere. Deltakelse på trenerkurs prioriteres, flere har vært 

påmeldt på ulike kurs i år, men de har dessverre blitt avlyst. 

Det har ikke blitt gjennomført arrangementer hverken internt i klubben eller eksternt dette 

året. Juleavslutningen måtte avlyses. Dette var et tap for den enkelte utøver og 

turnavdelingen. 

 

På bakgrunn av ovenstående begrensninger ble inntektene til avdelingen redusert samtidig 

som utgiftene var tilnærmet uendret. Norges turnforbund annonserte Sportslotteriet, som 

var en kombinasjon av julekalendere og skrapelodd. Styret gikk inn på en avtale om salg av 

dette. Det var engangs dugnad for å opprettholde god nok økonomi i et spesielt driftsår. 

 

En annen inntektsbringende dugnad var den digitale «NTE laget mitt» der OIF turn oppnådde 

1 plass a kr 50 000,- pluss premie for Instagram innlegg a kr 10 000,-. Det er viktig å 

opprettholde god økonomi i avdelingen for å kunne supplere utstyr, tilby trenerkurs og øke 

aktiviteten igjen så fort det tillates. 

 

Vi takker med dette utøvere, trenere, foresatte og styremedlemmer for innsatsen i 2020. 

 

Dans: 

Det har ikke vært aktivitet i dans for sesongen 2020. 

Skøyter: 

Kjell Morten Hansen har tatt på seg vanning av isbanen på Rømmetunnet og Orkanger Vel 

betaler OIF anlegg for brøyting av banen. Dette har blitt et populært tiltak og vi retter en 

takk til Salvesen & Thams for etableringen av banen og OIF anlegg som har tatt på seg 

ansvaret med å vedlikeholde banen vinteren 2020/21. 
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Årsberetning daglig drift: 

Daglig leder 

Daglig leder har kontor i OIF sitt flerbrukshuset i Idrettsparken. 

 

Drift: 

OIF hadde ca. 1650 registrerte medlemmer ved utgangen av 2020. Det jobbes kontinuerlig 

med å holde medlemsregisteret oppdatert.  

 

Hjemmeside/sosiale medier: 

Hjemmesiden (www.orkanger-if.no) har i 2020 hatt 49 657 besøk, med 107 757 sidevisninger 

og 80 718 unike sidevisninger. Mest besøkte side er som tidligere Ulvåsen med sitt 

webkamera som har 30 721 visninger,  

Informasjon om hjemmesiden er hentet fra statistikkbasen piwik.exigo.no 

 

OIF sin hovedside på Facebook har ved årsskifte 592 følgere. OIF sine avdelinger har åpne 

facebook kontoer som blir brukt aktivt som kommunikasjonskanal. 

 

 

Materiell/utstyr: 

Listen over utstyr i OIF er en oversikt over materiell som finnes i avdelingen med en anslått 

verdi over kr 10 000,-. Listen er laget etter innspill fra avdelingene og er et vedlegg til 

årsberetningen. Listen skal gi en god oversikt over materiell som finnes i OIF. 

 

Orkanger Idrett 

Orkanger Idrett ble ikke utgitt i 2020. 

 

Facebook: 

OIFs hovedside på Facebook har ved årsskifte 659 følger. 

OIF sine avdelinger har åpne Facebook kontoer som blir brukt aktivt som 

kommunikasjonskanal. 

 

Representasjon: 

Øyvind Bakken og Tor Bach har vært styremedlemmer i IKAS. Stein Ove Aanonsen har vært 

OIF’s representant i Orkdal/Orkland Idrettsråd. 

 

Rudolf Larsen plass: 

Plassen ble bygd av OIF anlegg i 2014 på dugnad etter finansielt tilskudd fra Orkanger 

Aktivum. Plassen ble navngitt som Rudolf Larsens Plass til minne om den jobben Rudolf 

Larsen har betydd for utviklingen av OIF og Idrettsparken.  

OIF anlegg vedlikeholder plassen på vegne av OIF. De holder plassen i orden gjennom 

sommerhalvåret. Plassen blir mye brukt av både små og store gjennom året. 

 

 

http://www.orkanger-if.no/
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Utmerkelser: 

Æresmedlem og diplom: 

Det ble for 2020 ikke utnevnt nye æresmedlemmer eller tildeling av diplom for utmerket 

innsats. 

 

Prestasjonspokalen: 

Prestasjonspokalen ble ikke utdelt for 2020. 

 

 

Politiattester: 

Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming. Kari Fossvoll har vært oppnevnt som ansvarlig person 

for å håndtere ordningen. 

 

Grasrotandelen: 

Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr 166 698,- til OIF i 2020. 

 

 

 

Orkanger 22.04.2021 

 

……………………………….  …………………………….. …………………………………. 

Stein Ove Aanonsen  Tor Bach   Eivind Selven 

Leder     Nestleder   Styremedlem 

 

……………………………..  …………………………….. …………………………………. 

Oda Sterten    Hege Berg   Hermann Lund 

Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem 

 

………………………………  

Karin L. Røttereng 

Styremedlem 
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Årsmøtesak 5: 

Årsregnskap 

Revisors beretning/årsregnskap med årsberetning, Resultatregnskap, Balanse, 

Noter. 

Vedlegg nr. 1 

 

Årsmøtesak 6: 

Innkommende saker 

- Ingen innkommende saker 

Vedtak: 

 

Årsmøtesak 7: 

Fastsetting av medlemskontingent 2022 

Styrets forslag: 

Medlemskontingent i OIF for 2022 foreslås uendret. 

Barn:   kr 150,- 

Voksen kr 250,- 

 

Vedtak: 

 

Årsmøtesak 8: 

Budsjett 2021 

Budsjett for OIF inkl. Hovedstyret og avdelingene 

Vedlegg nr. 3 
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Årsmøtesak 9: 

OIF’s organisasjonsplan 

Organisasjonsplan for OIF (Overordnet, Hovedstyret, Avdelingene Sport/idrett 

og utvalg/komiteer). 

Vedlegg nr. 4 

 

Årsmøtesak 10: 

Valg 

Oppsett fra valgkomite og valg i avdelingene 

Vedlegg nr. 5 

 

Orkanger IF takker også alle samarbeidspartnere og støttespillere for bidrag og 

støtte i 2020. 

 

       

    

 


