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Med ønske om en god sommer

Lederen har ordet

Orkanger Idrettsforening,- En idrettsforening i utvikling
Årsmøter er avhold i OIF nå i vår og mange av våre tillitsvalgte fortsetter sitt virke i OIF med iver og entusiasme.
Noen har sluttet og vi takker for det bidraget de har gjort
i OIF. Nye personer er også kommet inn og vi ønsker de
velkommen og lykke til med en kjempeviktig jobb. Det
å bidra innenfor idretten, om det er i styret, som trener,
lagleder eller i dugnadsaktiviteter er viktig. ALLE kan bidra
med noe og hvert bidrag teller. Noen er i tvil om de skal
eller kan ta på seg noe i idrettsforeningen, men ingen av
oss som i dag har verv kunne mye om dette før vi ble med
i en eller annen aktivitet eller rolle. Jeg kan underskrive på
at man får hjelp og støtte av de som allerede er der og de
deler sin kunnskap og sine ressurser slik at de nye som kommer inn skal føle seg
velkommen og trygge. Det å bidra med å tilrettelegge for sine barn, barnebarn og
fellesskapet med å skape og utvikle barn, ungdom, fine idrettsanlegg, markaløyper, gode vaner og holdninger osv. er samfunnsnyttig, lærerikt og interessant. Så
mitt budskap er dette: Meld deg interessert til å bidra. Ditt bidrag nytter!
For OIF er kommende periode ferdigstillelse av vårt største prosjekt noensinne,
flerbrukshuset på Nedre Rømme første prioritet. Dette er i sluttfasen og det har
vært gode bidrag fra mange, både økonomisk og med dugnadstimer for å få
dette til. Huset nærmer seg ferdigstillelse og vil bli tatt i bruk tidlig i høst.
Vår nye daglig leder, Anders Skjøld, har nå vært i OIF i over 6 måneder og har blitt
kjent med idrettsforeningen og er en meget god ressurs vi vil ha nytte av i tiden
som kommer.
Anders tilfører OIF også nye tanker og en systematikk vi vil bygge videre på for å
utvikle idrettsforeningen.
Jeg selv har, etter at jeg ble valgt på årsmøtet, vært rundt på styremøter med de
fleste avdelinger og fått ett tettere innblikk i hva man driver med i OIF. Det er helt
fantastisk det som gjøres i OIF av sportslig aktivitet, drift av anlegg både i marka
og i idrettsparken. Veldig mange flinke folk som med glød forteller om det de jobber med. Vi i hovedstyret skal prøve å bidra så godt vi kan med å få til gode rammevilkår for alle våre avdelinger og grupper.
Vi vil fremover jobbe med å videreutvikle idrettsforeningen med å starte ny strategiprosess, sammen med avdelingene. Et OIF som skal være robust for fremtiden
med tanke på økonomi, anlegg, kunnskap og med ønske om å fremstå som en
idrettsforening man ønsker å være i og forbundet med.
Takk til alle dere som bidrar, og har bidratt, til å gjøre Orkanger Idrettsforening til
en betydelig samfunnsaktør.
Ha en god sommer til alle.
Ove Aanonsen
Styreleder
Orkanger Idrettsforening
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Kalender OIF 2 halvdel 2018
Juli:

Treningsløp Orientering tirsdag 3 juli kl. 18.00 Ulvåsen
Treningsløp Orientering onsdag 11. juli kl.18.00 Knyken
Treningsløp Orientering onsdag 25 juli kl. 18.00 Lomtjønna

August:

Klubbmesterskap Orientering onsdag 8. august kl. 18.00 Hauklia
5 divisjon Herrer fredag 10.August Orkanger-Trond
Toppidrettsveka Orkdal Åpning torsdag 16.august kl. 11.00-13.00
2 divisjon Kvinner Lørdag 18.August Orkanger-Kil/Hemne
5 divisjon Herrer onsdag 22.August Orkanger-Kil/Hemne 2
5 divisjon Herrer onsdag 29. August Orkanger Rindal
Oppstart Turnsesongen månedsskifte August/September
Oppstart Svømmesesongen månedsskifte August/September

September:

Treningsløp Orientering onsdag 2. september kl. 18.00 Raudåsen
2 Divisjon Kvinner søndag 9. september Orkanger-Trondheims Ørn 2
5 divisjon Herrer onsdag 13. september Orkanger Svorkmo
Orkdal Sparebank Cup 14-16 september Fotball
2 divisjon Kvinner lørdag 22.september Orkanger-Nardo
5 Divisjon Herrer fredag 28.september Orkanger-Charlottenlund
Oppstart ski månedsskifte September/Oktober

Oktober:

2 Divisjon Kvinner lørdag 06.Oktober Orkanger-Byåsen 2
2 Divisjon Kvinner Håndball onsdag 10.Oktober Orkanger-Charlottenlund Sk 2
2 Divisjon Kvinner Håndball Lørdag 13.Oktober Orkanger-Byåsen Bredde
Uke 42 Oppstart Minihåndball

November:

2 Divisjon Kvinner Håndball Torsdag 1.November Orkanger-Levanger
Lørdag 17. November Mini og 10 års turnering i Orklahallen Håndball

Desember:

2 Divisjon Kvinner Håndball Torsdag 20. Desember Orkanger-Melhus/Gimse
Møller Orkdal Bil Julecup 2018 Torsdag 27/12 Håndball
OTI Førjulscup Fotball
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Støtt arbeidet i Idrettsparken og Ulvåsmarka
«Det snør ikke spor» heter det i skiforeningens kampanje. Anleggene
på Orkanger har heller ikke bygd
seg selv, ei driftes de gratis. Flere
hundre, for ikke å si tusen dugnadstimer ligger bak, både i bygging
og drift.
Dette har i dag vært med på at vi
som idrettsforening kan gi et variert
tilbud til befolkningen på Orkanger
uavhengig av alder og interesser.
Anleggene brukes flittig av både
store og små. OIF er heldige som
har så mange gode hjelpere som
står på hver eneste dag for å bidra
til at Idrettsparken er i god stand
og at marka både sommers- og
vintertid har gode skisport og godet
merka stinett.
Disse personene er uvurderlig for
OIF, og vi vil oppfordre flere til å ta
del i dette fellesskapet ved å melde
seg som frivillig eller ved å støtte
opp arbeidet med et medlemskap
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i OIF. Dette er med på å sikre at OIF
kan fortsette å sikre at både Idrettsparken og Ulvåsmarka har gode
forhold året rundt.
For å melde seg som frivillig eller bli
medlem i OIF ta kontakt med OIF på
epost; daglig.leder@orkanger-if.no
Ønsker du å donere et valgfritt
beløp til OIF for å støtte opp dette
arbeidet, kan dette gjøres enten via

nettbank til konto; 4270.31.26000
eller VIPPS 114270
Vi takker for støtten og ønsker alle
velkommen til marka eller Idrettsparken.
Anders Rotstigen Skjøld

Toppidrettsveka tilbake
til Orkdal og
Knyken
skisenter
Etter noen år uten Toppidrettsveka,
vender nå konkurransen tilbake til
Orkdal og for første gang er også
Orkanger Idrettsforening en del av
arrangementet.
Orkanger Idrettsforening skal under
arrangementet stå for selve åpningen av arrangementet og et barne/
ungdomsarrangement i Idrettsparken. I den anledning har vi invitert
alle barne- og ungdomsskolene i
Orkdal Kommune til en spennende
åpning på skoleåret til Idrettsparken, hvor det blir ulike aktiviteter og
et møte med våre fremste skiløpere.
Programmet torsdag 16. august
for Orkanger/Knyken;
Kl. 09:00-10:30:
Sommer NM Hopp kombinert
damer/herrer Knyken
Kl. 11:00-13:00:
Åpning og barne- og ungdomsarrangement Idrettsparken –
Orkanger IF
Kl. 14:15-14:45:
Sommer NM Jaktstart kombinert
herrer Knyken
Kl. 15:00-15:15:
Sommer NM Jaktstart kombinert
damer Knyken
Kl. 16:00-16:30:
Skiathlon fellesstart damer – Knyken
Kl. 17:00-17:40:
Skiathlon fellesstart herrer – Knyken
Kl. 18:15-18:30
Premieutdeling Knyken

s
s
o
t
t
ø
t
S
kjøp lodder!

i
m
e
r
p
e
l
u
k
n
n
vi

PS “betal”
IP
V
ia
v
d
d
o
l
p
ø
j
k

6
1
8
0
8
1
elgere
eller våre lod.adugsust
i og 16
trekninger 15.jul

verdi
total

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

N•A•R•F

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Medlem

– distriktets eneste trykkeri!

Telefon 72 48 23 20 • ﬁrmapost@orklagraﬁske.no

pizzabakeren.no

www.orklagraﬁske.no

Telefon 72 48 23 20 • ﬁrmapost@orklagraﬁske.no
www.orklagraﬁske.no

Orkanger
47 90 32 20

OTI sentret,
Tverradkomsten 60, Orkanger

Vi støtter
barneidretten!
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Skal du selge bolig?
Ta kontakt med en lokalkjent megler som har full kontroll på ditt
boligområde og vet hva som skal til for den beste fremdriften for
akkurat din bolig.
Nermin Lizde
Avd.leder/Eiendomsmegler
T. 959 63 077
nermin.lizde@em1.no

Hege Hoff
Eiendomsmegler
T. 977 34 904
hege.hoff@em1.no

Maria Myrvold Hansen
Eiendomsmegler
T. 407 63 393
maria.myhrvold.hansen@em1.no

Jørgen Rostad
Eiendomsmegler/Nyboligsjef
Tlf. 928 06 483
jorgen.rostad@em1.no

Marius Evjen
Eiendomsmeglerfullmektig
T. 926 83 296
marius.evjen@em1.no

Stine Daleng
Trainee
T. 900 31 561
stine.daleng@em1.no

Jonas Almli
Trainee
Tlf. 951 07 639
jonas.almli@em1.no

Anlegg

OIFs nye storstue nærmer seg
ferdigstillelse

En stor gjeng med energiske
OIFere har siden rivningen av det
gamle fjøset lagt ned godt over
2000 dugnadstimer på det nye
flerbrukshuset, under kyndig ledelse av dugnadskoordinatorer
Jonny Krokstad og Roger Sivertsen. Nå går prosjektet inn i siste
fase, med sluttarbeid både utvendig og innvending før bygget
er 100 % ferdig.
Den store dugnadsinnsatsen
har ført til at prosjektet ligger på
skjema for estimert tid og at vi
forhåpentligvis er vi klare til å ta i
bruk bygget etter sommerferien.
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Flerbrukshuset har ei kostnadsramme på ca. 19 millioner
krone, og er den største enkeltinvesteringen i OIFs historie. Nye
garderober både for spillere og
dommere blir i underetasjen,
mens det i første etasje blir en
stor flerbrukssal, lokaler for Røde
Kors, kiosk og kontorlokaler for
OIF og OIF fotball. På loftet blir

det lager for hele OIF.
Gjennom vinteren er det blitt
isolert, gipsing av himling og
vegger, lagt taktroa, malt, gulvlegging og lagt opp himlingsplater osv. Det har vært en stor

oppslutning rundt arbeidet, og
OIF takker alle som har bidratt
og stilt opp med dugnadsarbeid
både på dagtid og kveldstid.

Anlegg

Hovedsponsorer

Vi i Orkdal Energi ønsker å bidra til utvikling av Orkdal,
og støtter en rekke lokale lag og organisasjoner.
Vi er opptatt av at sponsorstøtte skal komme flest
mulig til gode og tilgodeser primært aktiviteter for
barn og unge. OIF er et stort idrettslag som favner
bredt og jobber aktivt med inkludering. Sammen med
gode lokale krefter så er det et naturlig valg for oss å
bidra til at kommunen vår skal bli bedre å vokse opp
og bedre å bo i. Orkdal Energi er eid av Orkdal Kommune, det vil si oss som bor her.
Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen her.

Orkla Sparebank føler ansvar for og skal være en
pådriver for et levende lokalsamfunn.
Orkanger IF er en av de viktigste bidragsyterne
for et levende lokalsamfunn gjennom frivillighet
og sin inkluderende profil. Orkanger IF sine
grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet. Dette er verdier Orkla Sparebank lett
kan identifisere seg med, og vi gleder oss over et
nært og godt samarbeid med Orkanger IF for å
skape et levende og godt lokalsamfunn!
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Fotball

Uten frivillighet – ingen fotball
Som alle andre breddeklubber
i Norge er også vi i Orkanger IF
avhengige av frivillig og ulønna
innsats for at utøvere i alle aldre
skal få kjenne på idrettsglede
gjennom trening og konkurranser. Fotballgruppa er her ikke noe
unntak og i løpet av et år er det
veldig mange mennesker som er
i sving.
En kjapp opptelling gir ca. 22
lag (delt inn i årsklasser + gutter/jenter + Orkanger/Evjen)
som stiller med folk til dugnad
i år, der hvert lag bidrar på to
arrangement i løpet av et kalenderår. Alle er med på Orkla
Sparebank Cup i september,
pluss ett annet arrangement. I
år er disse andre arrangementene: Straffespark-konkurranse,
Hermetikkfest, Parklivfestivalen
og Kompis-cupen i Orklahallen
før jul.
Under Orkdal Sparebank Cup
2017 hadde vi ca. 250 foresatte
(derav noen storesøsken) og
seniorspillere (både herrer og
damer) som hjalp til med blant
annet:
- Kiosksalg og grilling
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- Matservering til overnattende
lag
- Parkeringsvakter (Vi fylte
opp det som fantes av 		
plasser rundt Parken/hallen/
OTI og området rundt)
- Vakter på overnattingssteder
(3 skoler)
- Diskotek lørdag kveld
- Kampverter
- Rydding
Grethe Vullum er arrangementsansvarlig i fotballgruppa og
forteller at 6 – 10 personer har
vakt i kiosken i løpet av uka. Den
er åpen på ettermiddager og
kvelder der det er to eller flere
kamper, samt når seniorlagene
spiller. I dag er det ei lita vogn vi
har innreda som kiosk, og vi ser
frem til ny kiosk i parken etter
hvert.
Grethe forteller om mange positive og flinke foreldre som bidrar
for at egne og andres barn samt
besøkende til Idrettsparken skal
ha en god opplevelse. Spesielt er
det mye aktivitet de torsdagene
det er kamper i barnefotballen,
fra 5 til 12 år. Da er det et yrende
liv på alle baner, 3-erbanene

inkludert og mange i sving for at
alt skal gå knirkefritt. Her er en
også avhengig av at klubbdommere stiller opp. Og som et
eksempel på den ekstremt gode
dugnadskulturen i klubben
nevner Grethe foreldrene som
på noen dugnadskvelder i fjor
vår bygde de seks 3-erbanene
ved siden av Slitebanen. Rett og
slett imponerende!
Det Grethe savner er tribuner,
publikum må bli tilbudt noe anna
enn bare ståplass. Spesielt når vi
nå har et lag så høyt oppe som
2. divisjon for kvinner. Håpet er
at det blir en realitet om ikke så
altfor lenge. Ellers legger Grethe
vekt på at for egen del så betyr
det sosiale ved å delta så aktivt
i det frivillige arbeidet mye, og
hun forteller at hun har mange
av vennene sine i Idrettsparken.
Ellers takker vi dugnadskoordinator Jon Jenssen for bakgrunnsinformasjon til artikkelen!

Fotball

Orklandsmesterskapet i Straffespark 2018
Lørdag 9. juni arrangerte for
første gang fotballavdelingen
i OIF Orklandsmesterskapet
i straffespark i Idrettsparken.
Arrangementet er i samarbeid
med Orkdal Energi, som også
stilte meg et eget lag som gikk
helt til topps i B-sluttspillet.
Til sammen var det 23 lag som
deltok på arrangementet, og
det ble gjennomført 75 straffekonkurranser i løpet av dagen.
Tilslutt var det Krokstadøra IL
og JokkePekka som stod igjen
i den store finalen. Det måtte
12 straffer til hvert av lagene
før det kunne kåres en vinner
som tilslutt var Krokstadøra IL.
Krokstadøra IL besto av Henrik
Kvernberg, Ådne Hegstad, Lars
Steinshaug, Finn Morten Wiggen
og Martin Lund.

Toyota Bilia Orkanger
støtter Orkangeridretten!

Toyota Bilia

Målet er å gjøre dette til et årlig
arrangement og at det skal være
åpent for alle over 13 år enten
om de noen gang har tatt en
straffe i fotball eller ikke.

Godt vær og hyggelig stemning
gjennom dagen gjorde dette til
en bra dag for alle involverte, og
vi håper å se enda flere tilbake
neste år i parken for å ta straffer.

Toyota Bilia Orkanger er en del av
Toyota Bilia AS.
Toyota Orkanger er en del av Toyota Hell Bil AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i nasjonal og internasjonal sammenheng i flere år vært ledende bilmerker hva kvalitet og driftsikkerhet angår.

At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at
Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kundebarometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i
alle bransjer over hele landet.
Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift

At våre kunder verdsetter dette, ser vi av at Toyota har innehatt 1.plassen på Norsk Kundebarometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i alle bransjer over hele landet.

Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift!

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i
nasjonal og internasjonal sammenheng i flere år
vært ledende bilmerker hva kvalitet og
driftsikkerhet angår.
Våre åpningstider:

Man- fre: 08.00- 16.30

Lørdag : 10.00- 14.00

Velkommen til en hyggelig bilprat!

ORKANGER:
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger, tlf. 98 29 49 60

Våre åpningstider:
Man- fre: 08.00- 16.30 Lørdag : 10.00- 14.00
Velkommen til en hyggelig bilprat!

toyota.bilia.no
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NYE VOLVO V60
KAN BESTILLES NÅ

Nye Volvo V60 er en allsidig familiestasjonsvogn som hjelper deg å få mest mulig
ut av hverdagen. Et avansert chassis, kraftige motorer og flere kjøremoduser å
velge mellom gir deg en engasjerende kjøreopplevelse. Innvendig er skandinavisk
håndverk kombinert med smart teknologi for å skape en kupé hvor du alltid vil
trives. Både innvendig og utvendig utstråler V60 den kvaliteten og målbevisstheten
som definerer god skandinavisk design.

Nye Volvo V60 fra kr. 476 000,-

Nye V60 fra kr 476 000,- inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Gj. sn. forbruk 4,4 - 7,6 l/100 km. CO2-utslipp 117 - 176 g/km. Utslippsdata er foreløpige. Forbehold om
trykkfeil. Avbildet bil kan ha annet enn annonsert utstyr.

NARDO BIL
www.nardobil.no

ORKANGER
Bårdshaug Vest. Tlf. 72466990

ORKANGER
www. mobelringen.no
BENYTT DERES LOKALE TRANSPORTØR
Kvalitetstransport – Vi dekker hele Norge og hele verden
bil – båt – bane – fly

7300 Orkanger - Tlf 72 48 74 50
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!

Håndball

Orkla Sparebank Mini- og
10-årsturnering 10. mars 2018
Lørdag 10. mars 2018 arrangerte
OIF Håndball nok en gang den
tradisjonsrike håndballturneringa
for de aller minste håndballspillerne. Turneringa er nå «omdøpt» fra
tidligere Orkdal Sparebank cup til
Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering har – etter sammenslåingen
av Orkdal og Meldal Sparebank.
Dette var den 49. gangen turneringa ble arrangert i OIF regi.
Hele 70 lag med spillere fra 6 til 10
år deltok – noe som er påmeldingsrekord. Hele 106 kamper ble
avviklet på 3 baneflater i løpet av 8
timer!
Og for et liv det var i Orklahallen
denne dagen - Her ble det vist
ekte idrettsglede og en fantastisk
innsats!
Sannsynligvis besøkte rundt 2000(!)
personer Orklahallen denne lørdagen. Helt utrolig!
Flere av de samme klubbene kommer igjen år etter år, Turneringa er
blitt svært populær både for våre
naboklubber og klubber i Trondheimsområdet.
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OIF Håndball benyttet alle 3 banene
i Orklahallen for å komme i land
med gjennomføringa. Dette er helt
nødvendig da turneringa skal være
komprimert, med hovedfokus på at
alle lag skal få så mange kamper
som overhodet mulig - og da på
kortest mulig tid.
Turneringa ble som seg hør og bør
avsluttet med premieutdeling for
alle spillere. Publikum i Orklahallen laget stor stemning både under
kampene og premieutdelingen.
OIF Håndball har gjennom flere
år opparbeidet seg meget god
arrangementskompetanse som
vi nå ser kommer lokalidretten til
gode. OIF Håndball ønsker å rette
en stor takk til de over 60 frivillige
dugnadsarbeiderne, dommerne og
kampveilederne som sørget for at
nok ei håndballturnering i Orklahallen ble gjennomført helt knirkefritt!
Neste Mini- og 10-årsturnering er
en jubileumsturnering, det blir da
den 50. gangen OIF Håndball skal
arrangere en turnering for de aller
yngste spillerne.
På nåværende tidspunkt vet vi ikke
når denne turneringen kommer til

å bli arrangert, dette fordi Orklahallen sannsynligvis blir utleid til
Nato-øvelse i den perioden turneringen egentlig skal arrangeres (har
vært gjennomført årlig i november
måned i snart 25 år).
For lagene i OIF Håndball nærmer
det seg sesongslutt, men fortsatt
skal det spilles en del kamper før
seriespillet er over. Deretter skal de
fleste lagene også delta på avslutningsturneringer rundt om i Norge.
Men først – tirsdag 20.mars 2018
arrangerer OIF Håndball felles
avslutning for alle OIF-spillere,
trenere, lagledere, foreldre og all
andre håndballinteresserte i Orkdal
Rådhus. Der vil det bli alle lagene
bli presentert fra scenen, utdeling
av utmerkelser og underholdning.
Erfaringsmessig blir det smekkfullt
i kinosalen denne kvelden, det er
ingen grunn til å tro at det ikke blir
fullt denne gangen også!

Håndball

Sesongavslutning 2017/2018
Kinosalen i Orkdal Rådhus var også
i år fullsatt da spillere, foresatte,
trenere, lagledere, dommere, samarbeidspartnere og andre håndballinteresserte var samlet til den
årlige felles sesongavslutningen
for Orkanger IF Håndball tirsdag
20.mars 2018.
Denne fellesavslutningen er blitt en
tradisjon for OIF Håndball og er nå
blitt arrangert hele 11 år på rad.
Avslutningen viser viktigheten av et
sosialt fellesskap helt fra mini og
opp til og med senior. Det er svært
betryggende å se at arrangementet
år etter år samler så mange mennesker i alle aldre, og at dette arrangementet ser ut til å ha dannet
en mal for slike avslutningsarrangement - også blant andre avdelinger
i OIF og andre klubber i vårt distrikt.
Samtlige aldersbestemte- og seniorlag ble presentert på scenen.
Omlag 50 minispillere fikk i starten
av arrangementet utdelt sine vel
fortjente aktivitetsdiplomer. Disse
spillerne har deltatt i miniturneringer
i OIF-regi, og deltatt i miniturneringer hos våre naboklubber.
Deretter fikk 9-, 10- og 11-åringene
sine aktivitetsdiplomer som viser
at de har spilt i NHF Region Nord
aktivitetsserier siste sesong..
For lagene J12, J13, J15, J18, G12 og
G13 ble det utdelt innsatspokaler til
verdige vinnere;
J12; Ronja Brandsvikhaug
J13; Hanna Ustad
J15: Suzann Olsen Poort

J18: Ingrid Westergren Foss
G12: Jonas Bratli Øien
G13; Mads Høvik.

Arild Hoff - tangenter
Kevin Weiby - gitar
Markus Sæther – gitar.

For seniorlagene K02, K02, K04 og
M03 vil det på et senere tidspunkt
bli avholdt et eget arrangement der
Årets Spillere vil bli kåret.
OIF J12 ble kåret til «Årets OIF-lag
2017/2018», et lag bestående
av treningsvillige og humørfylte
jentespillere. Laget har vist god
utvikling gjennom sesongen og
vant overbevisende sin avdeling i
seriespillet.

OIF Håndball har for tiden stor
aktivitet med mange lag og spillere,
og har god rekruttering. Avdelingen har mange frivillige som stiller
opp både på treninger, kamper
og andre arrangement. I tillegg
jobbes det utrettelig med å skaffe
inntekter til klubben for å holde
aktivitetsavgiftene nede slik at «alle»
har mulighet til å delta i håndballaktivitet.

De fremmøtte fikk underveis servert
flott «kortreist kultur». Dette gjennom
sang og musikk framført av lokale
ungdommer:
Caroline Solemsløkk Helgemo vokal
Alexander Logan - bass
Emil Meland - trommer

OIF Håndball har knyttet til seg
mange gode og positive samarbeidspartnere som stiller opp som
både sponsorer og med andre
tjenester.
Uten støtten fra disse samarbeidspartnerne og frivilligheten i
OIF Håndball, hadde det ikke vært
mulig å drive håndballaktiviteten på
dagens nivå!
Selv om dette arrangementet markerte den «formelle» avslutningen
på sesongen, så fortsetter håndballsesongen for de fleste lagene
også etter påske. 2.divisjonslaget
for kvinner skal spille de tre siste serierundene, og de aldersbestemte
lagene skal delta på avslutningsturneringer rundt om i Norge.
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Orientering

Orientering for alle

Orienteringssesongen er nå godt
i gang igjen etter en naturlig
pause på vinteren. Tradisjon
tro startet de lokale treningsløpene 1. mai med samling fra
Lyngstua, Børsa. Vi samarbeider
som vanlig tett med Børsa IL
siden ingen av oss har veldig
mange aktive deltagere.
Rekruttering er også i år en
utfordring vi i styret ønsker å
fokusere på, men det er ingen
enkel oppgave å dra med flere
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ut i skog og mark for å bli kjent
med denne flotte måten å
holde seg i form på.
Allerede før lokal sesongstart arrangerte vi årets første større løp.
For å få brukt det nye
sprint-kartet i Orkanger sentrum,
arrangerte vi årets 2. løp i Trondheim sprint-cup 12. april.
Strålende vær og god snø- og
issmelting de siste dagene før
løpet gjorde dette til nok et
vellykket arrangement. Knapt
200 løpere fra hele Trøndelag
stilte til start i løypene Ola
Grendal hadde lagt.
For fjerde året på rad stod Arne
Grønset i spissen for Skolemesterskapet 23. mai. I år var
Årlivoll skole arena for løpet som
samler alle 5., 6. og 7. klassene
fra hele Orkdal kommune
til en sprint-preget O-løp i
nærmiljøet til skolene. Det er nå
kun Evjen skole som ikke har hatt
løp og neste år blir det her ar-

rangementet går. I år stilte vel
400 glade elever til start – det
hadde vært gøy om noen av
disse elevene ønsket å utforske
sporten videre. Det virker i alle
fall som opplegget er veldig
populært både blant elevene og
lærerne.
Som vanlig er også Tur-O sesongen gått i gang. Vi har også i år
70 poster utplassert rundt
omkring i Orkdal kommune. 30
poster fordelt fra Ulvåsen mot
Geitryggen på øst-siden av
dalen og 30 poster med utgangspunkt i Knyken skisenter. I
tillegg ligger det 10 poster på
Vargheia med utgangspunkt fra
Kvernamoen i Husdalen. Konvolutter med kart og klippekort
ligger ute til salg på Best Fannrem, Sport-1 Amfi og InterSport
OTI-senteret. Postene henger
ute til 21/9, men fjellpostene blir
tatt ned 12/9.
Så og si hver uke hele somme-

Orientering

ren og til langt utpå høsten vil
det være lokale treningsløp som
arrangeres i nærheten. Oversikt
over disse er å finne på terminlisten til O-avdelingen på
hjemmesiden. Vi ønsker alle nysgjerrige og litt «små-interesserte»
velkommen på disse. Det
er alltid løyper hvor alle vil finne
en å mestre. Til vanlig er det 4
ulike løyper med ulik lengde
og vanskelighetsgrader. Det
mere erfarne vil også være tilstede for å hjelpe hvis ønskelig.
Det er ingen konkurranse og
mange ganger er det fornuftig å
gå rundt i rolig tempo for å bli
kjent med kartet og karttegnene.
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Turn

Turnavdelingen i Orkanger if
består av nesten 400 utøvere fra
de eldste på 20 år til de yngste
født i 2015.
De eldste har muligheter til å
delta på flere større konkurranser gjennom året. Både
Ungdomsmesterskap, Opplandspokalen på Lillehammer er
lærerike og interessante konkurranser å delta på. Konkurransepartiet/teamgym kvalifiserte
seg til og med til NM i Stavern i
år.
Men grunnlaget for disse prestasjonene legges i ung alder.
Denne sesongen har vi for de
aller yngste hatt tilbud til foreldre/barn-parti for barn født
2013-2015, gymlek (2012) og 1.-2.
klasse.
Da basishallen er full av turnaktivitet hele ettermiddagene,
trener disse partiene på Orkanger barneskole og Orkanger
ungdomsskole.

for de forskjellige partiene. De
kurses ut ifra behovet til de forskjellige partiene. Da de selv er
eller har vært turnere har de et
godt grunnlag for å trene andre.
Turnere i barneskolealder (1.7. kl) har muligheter til å delta
på barnekretsturnstevne. Her
møttes turnere fra om lag 20
forskjellige turnforeninger/idrettslag fra hele Sør-Trøndelag, den
første helga i juni.
Arrangementet ble i år arrangert av Meldal IL turn og gym. I
strålende vær deltok over 60
turnere fra OIF på stevnet.

Det sosiale og det å møte andre
turnere er viktig på barnekretsturnstevne. Det trenes både
på fredag og lørdag før det blir
defilering og stevneåpning på
søndag, der slekt og venner er
størstedelen av publikum.
På stevnet lærer de mye sammen med jevnaldrende, i tillegg
til at mange har øvd inn et eget
opplegg som de framfører.

Inventar - Kontormaskiner - Rekvisita - AV-Utstyr - Kassaløsninger - Arkiv

Fra 3. klasse og eldre trenes det i
basishallen en eller flere ganger
i uka. Trenere er mange av våre
turnere som er noen år eldre enn
de partiene de trener. De starter
som lærlinger, deretter hjelpetrenere og til slutt hovedtrenere

Kontorplan AS består av fire
avdelinger, Orkanger, Fosen, Hitra
og Oppdal. Vi er en betydelig
leverandør av varer og tjenester til
både privat næringsliv og offentlig
sektor.
Vår serviceavdeling med verksted
på Orkanger, bistår med servicetjenester, nettverksarbeid m.m.

www.kontorplan.no

Orkdal Installasjon AS
Adresse
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ORKDAL
INSTALLASJON AS

Telefon
Faks

Orkdalsveien 56
7300 Orkanger
72 48 20 66
72 48 22 24

Orkla Sparebank
– mer for kunden

Vi i Orkla Sparebank ønsker velkommen til en nærbank som har
mer kunnskap og flere kollegaer å spille på ― vi er rett og slett
mer for kundene våre.

1.99

%*
rente

fra Volkswagen Financial Services

Kjøper du bil før 31.08.2018 får du
1 måned Volkswagen Forsikring
levert av IF med på kjøpet.

Sommerdager hos Volkswagen.
Sommeren er her og vi tilbyr 1,99%* rente på Polo uansett om du ønsker å låne eller lease. Ta turen innom oss nå og opplev
den helt nye og populære småbilen Polo - helt ny fra innerst til ytterst med et selvsikkert utseende og trygge løsninger.
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.
**
Polo
Polo fra
frakr
kr000.000,209.500,-**
Alle tilbud gjelder frem t.o.m. 31.08.2018. * Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000,- o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i Volkswagen
Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Tilbudet gjelder Polo, lån og leasing til og med 31.08.2018. ** Pris gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl. frakt og
leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,4-5,9 l/100km og CO2-utslipp: 101-134 g/km. Avbildet modell kan avvike. Vi tar forbehold om eventuelle feil, endringer
og avvik. Bil leveres med sommerdekk som standard.

Møller Bil Orkdal Tiltaksvegen 1, 7300 Orkanger Tlf 72 47 11 00 www.orkdal.volkswagen.no

God sommer!

HOS OSS FINNER DU

ALT TIL FERIEN
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9-20 (18) | COOP MEGA 8-21 (19)
AMFI.NO/ORKANGER

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Forhandlernavn AS Adresse, telefon, nettside

Vi støtter lag og organisasjoner for den innsatsen
de gjør til glede for barn og unge. Bli med å glede,
bruk oss som strømleverandør.
Kontakt oss på 72 46 63 60
kundeservice@orkdalenergi.no • www.orkdalenergi.no

HAR DU IKKE ORKDAL ENERGI SOM STRØMLEVERANDØR?
BLI KUNDE I DAG, SEND KODEORD ”ORK IKP” TIL 26166

Svømming

Svømmeavdelingen
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Svømmeavdelinga har hatt en aktiv
vinter- og vårsesong. Spesielt viktig
for oss er at byggingen av nytt
Folkehelsebad er i startgropa. Det
blir spennende å følge byggeprosessen framover!
Aktiviteten i svømmeavdelingen
dette halvåret har vært stor. Det er
mange som benytter seg av tilbudet
til baby- og småbarnssvømmingene i sykehusbassenget på lørdager fra 9.30 til 11.30. Dette tilbudet
er populært og godt besøkt. Anne
Kathrine Angvik er instruktør.
Det har vært holdt 10 svømmekurs
denne vinteren og våren med 60
deltakende barn. Det er godt å se
at mange barn ønsker å lære seg
å svømme, og vi håper at flere av
barna har lyst til å fortsette over til
rekrutt gruppa.
Trenere
For Sjøløv- gruppa (tidligere kalt
rekrutt) er det Kristine Sten og Anne
Kathrine Angvik som er trenere. Bgruppa trenes av Malin Snøsen og
Tonje Prestmo, og A-gruppa trenes
av Even Jordet og Anne Kathrine
Angvik. To av trenerne deltok på det
årlige arrangementet i regi av Norges Svømmeforbund, med ei kompetansehelg på Gardermoen. Vi har
i tillegg samarbeid med Trondheim
Svømme- og Livredningsklubb.
Stevner
Svømmeavdelinga har deltatt på
seks stevner etter jul. Vi har deltatt på stevner i Molde og Stjørdal.
Simen Løvås deltok som eneste
OIF-svømmer på Bergen Swimfestival. Han greide UM-kravet på
50 m bryst, kun 0,07 bak kravet til
NM. Det er bare enormt! Vi hadde
Orkanger svøm, som er vårt lokale
stevne, og da er det artig å se så
mange nye svømmere. Dette er et
stevne som passer som det første
stevnet en deltar på, det er uhøytidelig og det er mest for å prøve
å starte og bli trygg på det nye.
Vi avsluttet med premieutdeling
og pizza etterpå. En trivelig kveld!
Høydepunktet for mange av svøm-

merne denne våren er stevnet på
Hamar. Til Mjøssvøm, som arrangeres 8.- 10. juni, er det i år fire deltakere, akkurat nok til å stille mixed
stafett medley 50 m. Siste stevne før
vi tar sommerferie er Sommerstevnet i Pirbadet, dette er et endags
stevne, som er 16. juni.
I fjor startet vi et samarbeid med
Ørland svømmeklubb, også dette
halvåret har vi samarbeidet om en

treningshelg i 25 meters basseng.
Det var basistrening inne og ute,
svømmetrening og felles bespisning. Både utøverne og trenerne
var veldig fornøyde med opplegget og vi satser på en ny samling i
månedsskiftet august- september!
Vi vil benytte anledningen til å ønske alle svømmere, instruktører og
trenere en riktig god sommer!
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Ulvåshytta

Åpen hytte
Ulvåshytta er OIFs lagshytte i Ulvåsen og er åpen
for servering søndager fra skolestart og ut april,
kl. 1030-15.30. Fra februar og til påske har vi også
åpent på lørdager.
Alle er velkommen til et besøk! Da treffer dere helgas vertskap som byr på nykoka kaffe, saft med
nogot attåt.

Utleie

Hytta ble renovert i 2017 og er mye utleid. Ønsker du å leie hytta, se utleiekalender på www.orkanger-if.no

Følg oss på:

Orkanger if Ulvåshytta

ulvashytta_oif
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Velkommen til Ulvåsen!

Stikomiteen

En påle for folket

Lørdag 2. juni avsluttet Stikommiteen ett stort skilteprosjekt med
slagordet En påle for folket. No er
hele Ulvåsmarka skiltet med nye
og flere skilt i forbindelse med ett
nasjonalt prosjekt der skilta skal se
like ut over hele landet. 74 skilt er
satt opp. Med Ole Andreas Opphaug som prosjektleder har dette
vært ett krevende prosjekt. Mest på
det forberedende stadium. Fylket og
Gjensidigestiftelsen har bidratt med
en del midler. Men hovedlaget har
vært positiv hele tiden med midler til
Stikommiteen.
For Orkdal kommune er dette
prosjektet en berikelse. Og de har
hele tiden vært positiv til prosjektet
og bidratt med konsulenthjelp. No
har vi knyttet Orklaparken og Bårdshaug til Ulvåsmarka. Vi avsluttet
med å sette opp det siste skiltet
ved Sykehuskrysset. Da ble det litt
sprudlevann og feiring. Vel fortjent
etter en lang dag i marka. Det som
mangler er en del infotavler. Men de
vil komme opp i løpet av sommeren. Vi kan også tenke oss å få til ett
nytt kart og ett hefte der vi for eks.
foreslår 16 turer i Ulvåsmarka. Men
vi må no skaffe mere midler. Så er
det noen sponsorer der ute så er
vi glade for vær krone vi får. Det er
også midler som det kan søkes om.
Vi fortsetter også plankeleggingen.
Planker er kjørt ut i vinter. En del
nye bruer må også lages. Så det
mangler ikke på arbeidsoppgaver.
For uten Stikommiteen har vi mange
hjelpere. Så takk for det.

I løpet av ett år er det ca. 20000
som bruker marka. Så vi avslutter
med å ønske alle en flott tursommer. Marka er for alle, men det skal
ikke vises at du har vært der
Følgende personer er med i

Stikomiteen: Bjørn Krokdal, Gøran
Larsson, Helge Våtland, Per Morten
Krokdal, Rune Mo, Ole Andreas
Opphaug og Per Johan Sæterbakk

Her feires at siste skilt er satt opp. Fra venstre. Martin Rånes, Ole Andreas
Opphaug, Jøran Larson, Per Morten Krokdal, Eimunn Krokdall, Per Johan
Sæterbakk, Rune Mo og daglig leder i OIF, Anders Rostigen Skjøld.
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Vi på OTI-sentret setter stor pris på å ha Idrettsparken som vår nærmeste nabo. Ildsjeler, frivillige
og samarbeidspartnere har bidratt til å skape et fantastisk anlegg, med stor aktivitet til glede
for liten og stor. En grønn oase i Orkanger By.
www.otisentret.no • Man - fre: 9 - 20 (Rema 8-21) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-19)

100% SPORTY FAMILIEBIL
#HELTFORNØYD

FORD S-MAX
Den perfekte 7-seters familiebilen har blitt enda bedre! Ford tilbyr nå en ulike varianter fra 2-liters motor med
120hk til 180 hk med automat og ﬁre- hjulsdrii. Ta kontakt i dag for å bli trollbundet av denne favoritten!

www.melhusbil-orkanger.no | Tlf: 72 48 36 00 | salg.orkanger@melhusbil.no

Åpningstider:
Man - Fre: 7.30-17.00
Lørdag:
10-15

VI STØTTER
IDRETTEN!

buss / last / henger

«Det er det samme for oss
hvilket merke bilen har,
bare den er diger»

Team Verksted Trøndelag er et frittstående, autorisert verksted for buss, last og henger.
Vi har verksteder på Sorgenfri i Trondheim og på Orkanger. I Trondheim har vi i tillegg skadeog lakkverksted for tunge kjøretøy. Vi tar de fleste merker og jobber- hos oss får du alt på ett
sted. Team Verksted Trøndelag har rask service og utvidede åpningstider, slik at du kan holde
kjøretøyet mest mulig på veien. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, samtidig kan du være
trygg på at vi leverer kvalitet.

Team Verksted har 11 verksteder i Norge.
Les mer på www.teamverksted.no

Arendal | Bergen | Jaren | Kristiansand | Kvinesdal
Orkanger | Oslo | Skjåk | Skodje | Trondheim | Ålesund

Vi vet hva kjøretøyet betyr for deg!

