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Orkanger Idrettsforening
Forretningsorden OIF årsmøte 2022;
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
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10.

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Konstituering
a. Valg av dirigent
b. Valg av referent
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen
Årsmeldinger 2021 med kontrollkomiteens rapport.
a. Årsmelding styret
b. Årsmeldinger utvalg og komiteer
c. Årsmeldinger sport og idrett.
d. Årsmelding OIF daglig drift.
Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning
Innkommende forslag
Fastsetting av medlemskontingent 2023
Budsjett 2022
OIF’s organisasjonsplan
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
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Årsmøtesak 4:
Årsmeldinger 2021
Styrets årsmelding:
Styret har i 2021 bestått av;
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:
3.Varamedlem:

Stein Ove Aanonsen
Tor Bach
Eivind Selven
Hege Berg
Hermann Lund
Oda Sterten
Karin Leknes Røttereng
Kari Fossvoll
John Forvik
Atle Olav Sognli

Styret har avholdt tre ordinære styremøter og behandlet 18 saker i årsmøteperioden. Det er
i tillegg avholdt OIF kveld for alle avdelingene. Det årlige julemøtet i Ulvåsen ble gjennomført
i desember.
AU (arbeidsutvalget) bestående av styreleder, nestleder og daglig leder har hatt ukentlige
statusmøter gjennom hele perioden.
Sentrale saker som har vært til behandling;
o Håndtering av korona
o Trenersak OIF Fotball
o IKAS
o Ny utstyrsleverandør
o Strategiprosess OIF
o Økonomistyring
o Sponsoravtaler
o Interne søknader om tilskudd
o Ulvåsveien
o Medlemsregistrering
o Flerbrukshuset
OIF har også i 2021 vært medarrangør av 17. mai representert ved Hermann Lund og
håndballavdelingen.
Covid-19 Koronahåndtering i OIF 2021;
Det ble også i løpet av året 2021 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 oppleves som meget god for OIF sine personer, grupper og avdelinger.
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Gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon med kommuneoverlege ble den aktivitet
det var mulig å holde i gang holdt i gang på en forsvarlig måte.
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.
OIF har i 2021 mottatt kr 872 717,- i støtte fra kompensasjonspakker fra Staten.
Flerbrukshus:
2021 har vært det tredje rene driftsåret til flerbrukshuset. Grunnet korona har det vært
minimalt med ekstern utleie, men vi har hatt noe utleie de periodene dette har vært tiltatt.
Blant annet Orkland kommune, konfirmasjoner, bryllup og barnedåp. I tillegg blir huset brukt
av Røde kors og Orkanger Aktivum.
Garderobene i underetasjen har i liten grad blitt brukt i korona året i 2021, men det har vært
noe eksterne utleie til Orkla FK.
Det har i 2021 blitt investert i et AC-system i storsalen i flerbrukshuset.
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Årsmelding utvalg og komiteer:
Anleggsavdelingen;
Styret har i 2021 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 2021. Det er ikke avholdt noen styremøter i denne perioden.
OIF anlegg har i 2021 blant annet jobbet med gressbanene, vedlikehold og drift av
kunstgressbanene, isbanen på Rømmetunet, miljøtiltak i forbindelse med kunstgressbanene
i Idrettsparken og vedlikehold av utstyr/maskinpark.
Klubbhuset:
Klubbhuset har i likhet med flerbrukshuset hatt lite eksternt utleie første halvdel av 2021,
men dette tok seg opp igjen på høsten med en god del ekstern utleie.
Garasjegjengen:
Garasjegjengen har i 2021 bestått av Knut Arve Steen – Per Gunnar Berg – Stein Erik Berg –
Geir Solbu – Ole Roald Rønning, Kjell Morten Hansen, Inge Landstad, Bjørn Atle Prestmo og
Martin Solligård. I tillegg har garasjegjengen mange gode hjelpere som bidrar på enkelt
prosjekter.
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 2021 bestått av Jan Tormod Sæthre, Terje Ebbesen, Stig Brian Olsen,
Rudolf Gjengstø, Roger Olsen, Rune Sæthre, Øyvind Hukkelås, Johan Svorkmo og Martin
Lund.
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 2021.
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Ulvåshytta:
Styret har bestått av;
Leder;
Husansvarlig:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Mona I. Ebbesen
Ragnhild Dragset
Bente Kalland
Bjørn Krokdal
Rolf Bjarne Semb
Ole Roar Bonvik
Per Roar Strand

Styret har ikke avholdt styremøter i perioden grunnet Covid-19, men hatt løpende dialog på
e-post eller sms. Vi hadde også en trivelig julemiddag i desember.
Utleieaktiviteten for hytta har vært lav i 2021 grunnet Covid-19.
Styret har hatt aktivitet på vedlikehold og fornying av hytta, hvor arbeidsoppgavene blir
fordelt på styremedlemmene, samt andre venner av hytta.
Driftsinntekter i 2021 ble kr 103 737,- mot kr 134 417,- i 2020.
Driftsresultat i 2021 ble minus kr 8667,- mot et overskudd på kr 26 522,- i 2020.
Ulvåsveien:
OIF har etter avtale med familien Richter ansvaret for driften og vedlikeholdet av Ulvåsveien
både sommer- og vinterstid.
OIF har inngått avtale med Orkla Mardahl AS om vedlikehold av veien.
2021 har vært det første året med denne avtalen, og OIF er meget godt fornøyd med
arbeidet som er blitt gjort.
Kommunen har siden 2009/2010 bidratt med årlige støtte til drift av veien på kr 110 000,-.
Hovedstyret har i 2021 jobbet videre ovenfor Orkland kommune med å øke driftstilskuddet
til veien for å klare å opprettholde dagens nivå på banen.
Stikomiteen:
Stikomiteen har i 2021 bestått av leder Bjørn Krokdal, Per Johan Sæterbakk, Per Morten
Krokdal, Rune Mo og Helge Wåtland. I tillegg bistår Kjell Røe og Einunn Krokdal ved behov.
Det er i perioden gjennomført 1 møte.
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Stikomiteen har også i 2021 bistått o-avdelingen med stolpejakten. Først og fremst med
forberedning og oppsetting av stolper.
Det har også i 2021 ble lagt ned en del planker rundt om i marka, blant annet ved Hovslettet
og i Buvikløypa.
Nytt av året var en egen opplevelsessti fra Hulluflata til Raudhammaren. Denne stien ble en
kjempesuksess og det ble i løpet av sesongen gjennomført 2 guideturer der – under
Orkangerdagene og høsttur med sanitetsdamene.
Stikomiteen har også satt i gang et prosjekt på Ulvåsmyra med bord, sitteplasser, bålpanner
osv. Her skal det også settes opp en gapahuk i løpet av 2022.
Skotthyll:
Skotthyll har vært en av få aktiviteter i 2021 som har hatt aktivitet gjennom året. Skotthyll
har funnet seg til rette på ny plassering ved Orklahallen.
Skotthyll bidro ovenfor IKAS med å rehabilitere Orkla Kunstgressbane.
Ola Lorentzen – Åsmund By og Reidar Omland har ansvaret for skotthyllgjengen i OIF.

Årsmelding avdelinger sport/idrett:
Atletavdelingen;
Atletavdelingen leier fremdeles lokaler hos Orkdal MC klubb på Fannremsmoen. Avdelingen
har også i 2021 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
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OIF fotball har ca. 350 aktive spillere og ca. 100 trenere/lagledere. 2021 var nok et
annerledes år med tanke på treninger og kamper grunnet Covid-19.
Vårsesongen ble avviklet som en kommuneserie der våre barne- og ungdomslag møtte lag
fra nabokommuner. Den ordinære 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, og våre trenere og
ledere viser stort engasjement med tanke på å heve sin kompetanse.
I 2021 stilte vi med 17 minilag i aldersgruppen 6-9 år. For aldersgruppen 10-12 år stilte vi
med 11 lag og i ungdomsfotballen 13-19 år stilte vi med 8 lag. Gledelig var det at ett lag fra
både G14 og G16 vant sine avdelinger. I 2022 stiller vi igjen med G19 lag etter noen år med
tørke der. OIF Herrer spilte kun halv sesong i 2021. Vi stilte med to lag i serien, der ett lag var
et samarbeidslag med Glimt. Det rene OIF laget vant sin avdeling i 6 avdeling, og stiller i 2022
i 5 divisjon.
Mye av arrangementene i avdelingene ble avlyst i 2021, men vi klarte etter tett samarbeid
med kommuneoverlegen å gjennomføre Orkla Sparebank Cup på en god og forsvarlig måte.
Fotballavdelingen har en ok økonomi, men ser seg nøtt til å øke treningsavgiften noe, for å
holde tritt med økende kostnadene.
OIF fotball takker til slutt alle som bidrar og støtter opp om OIF fotball.
Friidrettsavdelingen:
Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2021. Her mangler det et styre og ildsjeler
for å få gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett.
I 2021 arrangerte Hovedstyret for tredje året på rad Orkland EnergiMila, og vi opplever god
deltakelse og gode tilbakemeldinger fra både løpere, støtteapparat osv.
Løpegruppen til Svorkmo NOI brukte også i 2021 banen til trening (2 ganger i uken).
Friidrettsbanen ble også brukt av OIL/OFK i forbindelse med Orklandslekene i 2021.
Friidrettsanlegget brukes mye av trimmende, skolene, og andre til ulike arrangementer og
egentreninger.

Idrettsmerkeprøvene:
Det har vært organisert kvelder høsten 2021 for de som ønsker å ta idrettsmerket. Det har
vært en liten økning i antall deltakere, men stort sett gamle travere som har deltatt.
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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:
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 2020/21 ble på samme måte som foregående sesong. Etter en høstsesong (2020)
med både trening og kamper for aldersbestemte lag og kun trening for seniorlagene, ble all
håndballaktivitet igjen helt nedstemt fra starten av januar 2021. Deretter fikk aldersbestemt
håndball åpnet treningsaktiviteten igjen fra den 19. januar, men uten noe kamptilbud.
Senere på våren fikk en spilt noen få aldersbestemte kamper inn mot sesongslutt.
Seniorlagene fikk verken trene eller spille kamper før i mai 2021, dvs. at hele
konkurransesesongen ble avlyst.
Fra august 2021 kom en endelig i gang med treninger og kamper for både aldersbestemte
lag og seniorlagene – inntil all aktivitet igjen ble stoppet i midten av desember 2021.
Styret har hatt mye fokus på utfordringene med korona, og legge til rette for aktivitet
gjennom gode smittevernsprotokoller. OIF håndball vil rette en stor takk til alle som har
bidratt til at håndballavdelingen har kunnet opprettholdt et godt aktivitetstilbud for barn og
ungdom.
OIF håndball har en god økonomi, og har gjennom krisepakkene fått kompensert for tapte
inntekter på arrangement/aktivitet. Samtidig har kostnadssiden blitt redusert, avdelingen er
blitt drevet ytterst kostnadsbevisst og det spares der det er mulig. Dette resulterer i et
meget godt økonomisk resultat for OIF håndball i 2021.
Orienteringsavdelingen;
Leder: Anders Solstad
Nestleder: Jan Egil Ruud
Kasserer (fungerende): Anders Rotstigen Skiøld
Sekretær: Tore Kanestrøm
Styremedlem: Jørgen Indergård
Styremedlem: Ken Pettersen
Materialforvalter: Mette Moa
Varamedlem: Ola Neraune
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Valgkomite: Ann Karin Evjen og Øivind Østeggen
Det er avholdt 3 styremøter og 13 saker er behandlet i disse. Vanlige avdelingsledermøter er
erstattet med en OIF kveld hvor nestleder representerte vår
avdeling. Det har også vært et møte med hovedlaget vedrørende fordeling av sponsormidler.
Terminlisten ble laget i samarbeid med Børsa IL. O/G-karusellmøte ble avholdt på Teams 2.
desember.
Terminlisten ble særlig i starten av sesongen endret i forhold til det planlagte på grunn av
pandemien. Det ble uansett arrangert til sammen 13 lokale treningsløp i tidsrommet 5.mai
til 8. september, hvorav OIF arrangerte 7 av disse. To klasser fra Orkanger ungdomsskole
markerte WOD ved å bruke løyper rundt Ulvåshytta 20.mai. På Orklandleikene i Knyken 3.
august, stilte Anders Solstad og Jan Egil Ruud med orienteringsaktiviteter. O/G-karusellen ble
amputert på grunn av pandemien og kun 3 løp på ettersommeren ble arrangert. Vi
arrangerte vårt løp 25. august fra Ulvåshytta med 51 deltagere og løypelegger var Ola
Skorstad.
Tur-O
70 poster har stått ute hele sommeren hvor 30 poster var på Ulvåsen-kartet og 30 poster
fordelt på Knyken, Bakksætra og Gjøåsen. I tillegg var 10 fjellposter plassert mellom
Langlidalen og Omnsfjellet.
Stolpejakten
Hele 150 stolper var i år plassert ut i tidsrommet 21. mai til 10. oktober. Nytt av året var et
samarbeid med idrettslagene i Meldal som plasserte ut 60 stolper i sine nærområder. Nye
rekorder ble satt nok et år og i alt 3542 stolpejegere deltok
Deltagelse og resultater:
23. juni arrangerte Børsa IL klubbmesterskap hvor 13 deltagere stilte til start for OIF.
Rolf Wærnes ble kretsmester i klasse H70 både på KM mellomdistanse i Tydal 28. august og
KM langdistanse i Bymarka 4. september. På MNM i Kvikne 13-14. august ble han nummer 2
på langdistanse og nummer 3 på sprinten. Han fikk også en 3. plass på Hølondløpet 2021.
På Sommer-O-leiren til Freidig i slutten av juni deltok Mari Kanestrøm fra vår klubb.
Økonomi/investeringer:
Vi har anskaffet nytt tidtakersystem fra EMIT. Dette er berøringsfrie stemplingsenheter som
særlig er en fordel av hensyn til smittevern, men samtidig et system som er moderne og i
fremtiden vil bli mer og mer vanlig i O-sporten.
Vi har også satt i gang et større kart-prosjekt hvor kartet i Ulvåsmarka blir revidert og utvidet
i areal. KABOkart ved Bjørn Berger har fått i oppdrag å revidere og utvide dagens kart i
Ulvåsmarka. Kartet vil til sammen dekke cirka 15 km2 og arbeidet er delt i 2 områder.
Kartene henger sammen, og vil hete Ulvåsmarka NORD og Ulvåsmarka SØR. Norddelen er nå
ferdig synfart og mangler bare endelig godkjenning. Sørdelen er grovtegnet og klargjort for
videre synfaring og rentegning. Ulvåsmarka NORD er allerede brukt under vårt løp i O/Gkarusellen 25. august.
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Skiavdelingen;
Styret har per dags dato intet styre, men daglig leder Anders Rotstigen Skjøld har fungert
som administrativ leder i perioden.
Det har likevel blitt gjennomført barmarkstreninger etter høstferien, og skitreninger på
onsdager i Ulvåsen med Wenche Sollien Larsen som trener. Det har vært en stabil gjeng på
10-12 unger som har deltatt på dette.
Grunnet korona kunne heller ikke Johan Evjens Minnerenn arrangeres denne vinteren, men
vi håper å komme sterkere tilbake neste år.
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 2021 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Foreldrerepresentant:
Materialforvalter:
Trenernes representant:

Elena A. Selbekk
Tor Erik Sørensen
Tone N. Auran
Siri Løvås
Jørn Morten Waldahl Lillegjære
Marita Bakke
Siw Sandvik (fram til august) og Terje Hellberg
(september og ut året)

Det har vært avholdt månedlige styremøter, totalt 11, både på Teams og ved fysisk oppmøte.
Vi har behandlet 79 saker. Noen av sakene vi har tatt opp er:
-

Korona (restriksjoner, tilpasning, kontakt med kommuneoverlegen osv …)
Svømmetrening/Svømmeskolen (svømmeopplæring og babysvømming)
Samarbeid med Orklandbadet
Økonomi og budsjett
LÅMØ 2022
Kretsdommerkurs

Svømmeskolen
Det har vært avholdt 6 kursrunder med svømmekurs gjennom 2021 – 4 kurs på
svømmeskole og 2 kurs med babysvømming. Med to kurskvelder i uke hadde vi til sammen
390 deltakere på svømmeskole og 41 deltaker på babysvømming.
I de periodene vi har kunnet hatt svømmeopplæringen har vi hatt 11 dyktige instruktører som
har gjort en kjempeinnsats i og ved bassenget. Disse er Rosanna Matthaus
(Svømmeskoleansvarlig), Thea Berge, Una Marie Johannesen, Maiken Buan, Anne Kathrine
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Angvik, Felix K.J: Espnes, Simen Løvås, Jonas Eriksen Auset, Tonje Prestmo, Jakob
Johannesen, Thomas Haugen.
Babysvømmingen ble holdt i opplæringsbassenget på lørdager. Anne Kathrine Angvik og
Oda Vuttudal var instruktører. Oda Vuttudal har dessverre sagt opp stillingen i år og vi prøver
å finne ut hvordan vi kan utdanne flere instruktører på babysvømming.
«Høstskole» ble gjennomfør på 4 kvelder i høstferieuke. Det var en veldig positiv opplevelse
både for oss og for deltakere og gjorde oss mer synlige for innbyggerne i kommunen.
Svømmetrening
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. Fire svømmegrupper
fordelt på nivå: A- gruppa B-gruppa C-gruppa «Delfin»
I 2021 deltok vi på 6 stevner: Trondheimsmedleyen, Kobbklysa, Levangersprinten,
Julelauget, Namsos-cup og LÅMØ.
Det har vært noe utskifting på trenersiden. Kine Skorild og Even Jordet var med vår 2021.
Fra august har vi fått oss nye trenere – Terje Hellberg og Thea Berge. Siw Sandvik ble
ansatt som hovedtrener i vår 2021, men kunne dessverre ikke fortsette i høst 2021. Terje
Hellberg har tatt på seg en oppgave om å lage en felles treningsplan for 2022.
Det ble gjennomført en felles fagdag for trenere og instruktører for å få en bedre flyt mellom
og et mer helhetlig bilde over svømmeskole og treninger. Vi satser på flere slike fagdager!
Takk til alle dere for en utmerket innsats i året 2021!
Økonomi
Årsresultatet viser et underskudd på kr.168.998. Dette er på grunn av halleia.
Underskudd og halleia. Dialog med Orklandbadet og vi prøver å finne gode løsninger.
Utgiftene ift halleia blir uansett høye i 2022 og vi må være mer kreative og prøve å skaffe oss
flere inntektskilder. Flere dugnader og sponsing blir mulige løsninger. I tillegg håper vi å få
inntekt på kommende landsstevnet LÅMØ på mars. Der må vi har hjelp fra alle foresatte.
Vi takker alle medlemmer, foresatte og styremedlemmer for god innsats i året som har gått,
og ønsker lykke til i 2022. Vi ser frem mot mer aktivitet i Orklandbadet!
Styret OIF svømmeavdeling

Turnavdelingen;
Styret har i 2021 bestått av:
Leder

Ingar Børseth

Kasserer

Kjersti Bakken Ekeberg

Medlemsansvarlig

Hanne Bachke Solem

Treneransvarlig

Viktoria Strøm

Utstyrsansvarlig

Roger Sæther

Sekretær

Berit Fjellheim/Mette Irene Solem fra mai
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Barneidrettsansvarlig Trine Eriksen Ekli og Hanne Ekli
Styremedlem

Stine Steinshaug fram til februar

Det ble arrangert 4 styremøter i 2021.
Året 2021 ble også annerledes med tanke på begrensninger antall utøvere, avlyste treninger
og arrangementer pga. Covid-19 og restriksjoner/ nedstengninger. 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 har inneværende år ca. 320 utøvere, 21 trener og 7
hospitanter. Det ble dessverre noen 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 skal prioriteres, og i løpet av høstsesongen
var 3 av trenerne våre på Trampett 1 Sikringskurs, Tumbling 1 Sikringskurs og Trener 1-kurs. I
november var 13 trenere på lokal trenersamling hvor de fikk diskutert trenerrollen, legge
opp ei trening, tilrettelegge for mestring, stasjonsoppbygging og førstehjelp. Dette har vi
planlagt å få til minst en gang i halvåret da kompetanseheving er viktig for både å beholde og
videreutvikle trenerne våre, og gi et bedre tilbud til våre utøvere.
Konkurransepartiene har i år deltatt på blant annet Digital Opplandspokal i mai, hvor vi fikk
1. plass i Rekrutt Tumbling og flere gode plasseringer. I juli dro 9 utøvere og 2 trenere på
Camp Sola på treningsleir. I september reiste vi med 3 tropper ned til NM Nasjonale Klasser
hvor vi endte opp med en fin 8 plass i Junior Mix Tumbling og en god 9. plass i Junior Herre
Trampett. På Buskerudtrampetten i november, som er en av Norges største
troppskonkurranser dro vi ned med 33 utøvere og 3 trenere, og vi kom tilbake med blant
annet flere pallplasseringer og topp 10 plasseringer. 1. plass Junior Herre Trampett, 2. plass
Junior Herre Tumbling og 2. plass Junior Miks Tumbling. Midt-Norsk Mesterskap i desember
på Ørland var 63 av turnforeningas utøvere i aksjon. 5-7 klasse partiene hadde sin første
oppvisningskonkurranse, mens utøverne på konkurransepartiene hadde sin siste
konkurranse dette året. Derifra tok vi med oss to førsteplasser i Rekrutt Trampett og
Tumbling, 2. plass Junior Herre Tumbling og Trampett, 2. plass Miks Trampett og 4. plass
Miks Tumbling.
Juleavslutningen ble gjennomført søndag 28 november, med godt oppmøte og utøvere som
fikk vist fram hva de hadde trent på i løpet av det siste halvåret.
På bakgrunn av ovenstående begrensninger ble inntektene til avdelingen redusert samtidig
som utgiftene var tilnærmet uendret. I oktober ble det bestemt å inngå et 2 års samarbeid
med 1 års opsjon på salg sav sokker 2 ganger i året med Bambusa. I november hadde vi en
Åpen Hall dag i 2 puljer for Foreldre og Barn 2-5 år og barn 6-12 år. Her var det utøverne som
var med på NM som stilte som trenere for å få ned sin egenandel for deltakelsen på NM i
september. 58 unger var innom hallen, og vi har i etterkant fått tilbakemeldinger med ønske
om flere runder med åpen hall. 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 2021!
Dans:
Det har ikke vært aktivitet i dans for sesongen 2020.
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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 2021/22.
Se for øvrig egne årsmeldinger fra avdelingene.

Årsberetning daglig drift:
Daglig leder
Daglig leder har kontor i OIF sitt flerbrukshuset i Idrettsparken.
Daglig leder deltar på de fleste styremøtene hos stort sett alle avdelingene i OIF gjennom
2021. I tillegg har daglig leder deltatt på ulike samlinger i regi av Trøndelag Idrettskrets.
Drift:
OIF hadde ca. 1700 registrerte medlemmer ved utgangen av 2021. Det jobbes kontinuerlig
med å holde medlemsregisteret oppdatert, og det vil i 2022 jobbes mot å øke medlemstallet.
Hjemmeside/sosiale medier:
Hjemmesiden (www.orkanger-if.no) har i 2021 hatt 46 835 besøk, med 101 975 sidevisninger
og 76 522 unike sidevisninger. Mest besøkte side er som tidligere Ulvåsen med sitt
webkamera som har 29 375 visninger,
Informasjon om hjemmesiden er hentet fra statistikkbasen piwik.exigo.no
OIF sin hovedside på Facebook har ved årsskifte 808 følgere. OIF sine avdelinger har åpne
facebookkontoer som blir brukt aktivt som kommunikasjonskanal. Flere avdelinger har tatt i
bruk Spond som kommunikasjonsplattform, og dette er den offisielle plattformen i OIF.
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.
Representasjon:
Tor Bach og Stein Atle Gangås har vært styremedlemmer i IKAS. Stein Ove Aanonsen har
vært OIF’s representant i Orkdal/Orkland Idrettsråd.
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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.
Utmerkelser:
Æresmedlem og diplom:
Det ble i 2021 utdelt 12 hedersdiplomer i forbindelse med 120 års jubileet til OIF.
Hederskomiteen bestående av Jens Olsen, Ola Fossvoll, Marit Krovoll og Ove Aanonsen
tildelte hedersdiplom til Ole Roar Bonvik, Olav Hovsbakken, Grethe Viggen Wullum, Kirsti
Tøndel, Marthe Togstad, Mona Iren Ebbesen, Tor Bach, Stein Atle Gangås, Tore Prestmo, Tor
Erik Sørensen, Geir Knutzen og Jonny Krokstad.
Bjørn Krokdal ble i 2021 kåret til årets ildsjel i Orkland kommune, og fikk utdelt prisen på
Idrettens hederskveld i Trondheim i 2021. Bjørn ble også tildelt ST frivillighetspris i 2021. OIF
er heldige som idrettsforening som har en ressurs som Bjørn hos oss.
Prestasjonspokalen:
Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2021.
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 187 101,- til OIF i 2021.
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Årsmøtesak 5:
Årsregnskap
Revisors beretning/årsregnskap med årsberetning, Resultatregnskap, Balanse,
Noter.
Vedlegg nr. 1
Årsmøtesak 6:
Innkommende saker
- Omstrukturering av IKAS
Vedtak:
Årsmøtesak 7:
Fastsetting av medlemskontingent 2023
Styrets forslag:
Medlemskontingent i OIF for 2023 foreslås opprettholdes på dagens satser;
Barn:

kr 150,-

Voksen

kr 250,-

Vedtak:
Årsmøtesak 8:
Budsjett 2022
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 2021.

