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Anders Rotstigen Skjøld begynte som daglig leder i 100% stilling i OIF 02.10.2017. 
Han er kommet godt i gang med jobben, og vi vil få stor nytte av hans kompe-
tanse og engasjement i tida fremover. En del oppgaver har av naturlige årsaker 
blitt bortprioritert i OIF de siste årene, da det i stor grad har dreid seg om utvikling 
av anlegg og store investeringer.

Anders vil i stor grad jobbe med å få på plass en del administrative rutiner, bl.a. 
klubbhåndbok, beredskapsplan, strategiplan etc.

Som breddeklubb vil det også bli stor fokus på å få etablert et tilbud innen allidrett 
/ idrettsskole og ikke minst aktivitet på friidrettsanlegget.

OIF har i dag ca. 2000 medlemmer. Det er bra, men det ligger utvilsomt et po-
tensiale i å øke medlemsmassen. Om du ikke har barn, barnebarn eller selv ikke 
driver aktivitet innen idrettslaget, er du hjertelig velkommen som medlem i OIF.

2017 nærmer seg slutten, og mange avdelinger har også i år tatt på seg store ar-
rangement. Avdelingene påtar seg her et stort ansvar og et betydelig dugnadsar-
beid, i tillegg til å drive høy intern aktivitet. Imponerende!

Da ser vi fram mot 2018, og et fullført Fler-
brukshus i Idrettsparken!  

Benytter anledningen til å ønske alle støttespil-
lere i og rundt OIF en riktig God Jul!

Geir S. Knutzen

Hovedstyret
Leder: Geir Knutzen
Mobil: 952 67 975
Nestleder: Stein Ove Aanonsen 
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OIF’s nye daglig leder
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Hovedstyret i Orkanger Idrettsforening 
ansatte i sommer Anders Rotstigen 
Skjøld (28) som ny daglig leder i OIF. 
Skjøld kommer til Orkanger fra jobben 
som daglig leder i Alvdal Idrettslag. Vi i 
redaksjonen tok en tur innom kontoret 
på frivillighetssentralen til vår nye dag-
lig leder, for å hilse på og å bli litt bedre 
kjent med Anders. 

Velkommen til oss Anders. Kan du 
fortelle litt om deg selv?
Takk for det. Kort fortalt er jeg 28 år, ut-
dannet innen idrettsledelse og kommer 
nå fra jobben som daglig leder i Alvdal 
Idrettslag. Opprinnelig kommer jeg fra 
Gjøvik, i en idrettsfamilie, som har gjort 
at mye av min oppvekst og liv har vært 
innenfor idrettsmiljøet. Jeg har selv dre-

vet med mye forskjellige idretter, men 
det ble tilslutt alpint som ble den idret-
ten holdt på lengst med. Etter dette har 
jeg hatt trenergjerninger innenfor alpint 
og frivillige verv som har gjort meg in-
teressert i å kunne jobbe administrativt 
innenfor idretten. Dette bidro til at jeg 
har tatt en utdannelse innenfor fagfeltet 
idrettsledelse på Høgskolen i Molde, 
og at jeg nå er så heldig at kan jobb 
fulltid med min store lidenskap idrett. 
Jeg håper gjennom mitt arbeid å kunne 
være med å skape gode aktivitetstilbud 
for både de som ønsker å satse mye 
i sin idrett, men også de som vil satse 
mindre. Det skal være plass til begge 
deler, og forhåpentligvis kan vi bidra 
til at mange får et langt og lykkelig 
idrettsliv og et livslangt engasjement.

Hvordan ser du på det å være daglig 
leder i Orkanger IF?
Jeg er veldig glad og ikke minst takk-
nemlig og ydmyk for å ha fått mulig-
heten til å jobbe i et av Sør-Trøndelags 
største idrettslag, og jeg ser frem til å 
ta fatt på mange spennende prosjekter 
og oppgaver i tiden som kommer. OIF 
fremstår for meg som et fremtidsrettet 
idrettslag med stor giv blant de frivillige 
til å legge til rette for god aktivitet og 
gode anlegg både i idrettsparken og 
Ulvåsen. Jeg gleder meg til å ta fatt på 
arbeidet, og at vi sammen skal jobbe 
for en fremtidsrettet og aktiv idrettsfore-
ning i Orkanger. 

Bli OIFer!
Vi ønsker alle barn, unge, deres familier og andre velkommen til Orkanger Idrettsforening. OIF har som mål 

å legge til rette for god idrettslig og sosial aktivitet med kvalitet i Orkanger. Vi håper å legge til rette for akti-

vitet både for unge og eldre, og håper på et livslangt engasjement.

Du er hjertelig velkommen til å se hvilke tilbud vi har, og du velger selv den aktiviteten du vil delta på, men 

du må være medlem av OIF for å kunne delta. Den enkleste måten å bli medlem å bli OIF-medlem på, er å 

registrere seg deg på foreningens hjemmeside; www.orkanger-if.no

Medlemskontingenten i OIF er 100 kroner for barn og 200 kroner for voksne. Medlemskontingenten går til å 

skape aktivitet, og personer som ønsker å støtte oss som støttemedlem er hjertelig velkommen til det. 

I tillegg kommer treningsavgiften for de fleste aktivitetene. Denne varierer for de ulike avdelingene. Informa-

sjon om dette får ved å kontakte OIF.

Ønsker du å bli med som trener, lagleder eller tillitsvalgt meld deg inn som styremedlem og ta kontakt med 

styret@orkanger-if.no

Velkommen som OIFer

Du har vært her i 2 måneder. Hvor-
dan har det gått?
Jeg er veldig glad for å være på plass 
på kontoret her på Frivillighetssentra-
len, og har blitt tatt godt i mot av alle i 
OIF. Mye av tiden nå i første omgang 
har gått til å bli mer kjent med OIF som 
organisasjon, og bli mer kjent med 
alle avdelingene og de frivillige. Om en 
skulle gå forbi Frivillighetssentralen må 
en ikke være redd for å banke på for å 
slå av en prat!

Hva skal du jobbe med i klubben? 
Hva vil du prioritere fremover?
Det er et enkelt og vanskelig spørsmål, 
men tanken er å bruke min erfaring og 
bakgrunn til å jobbe videre sammen 
med de frivillige på klubbutvikling og 
strategiarbeid i OIF. Med ferdigstil-
lelse av flerbrukshuset i idrettsparken 
til sommeren, ønsker hovedstyret i OIF 
å sette mer fokus på aktivitet og klub-
butvikling. På kort sikt er det ønskelig 
å prøve og skape aktivitet innenfor frii-
drett med tanke på den flotte friidretts-
banen vi har, og her vil et av de første 
tiltakene være å arrangere sammen 
med friidrettskretsen et aktivitetsleder-
kurs. Samtidig vil også se på mulig-
heten i OIF å starte opp med all idrett/
idrettsskole. Så det blir flere ting etter 
hvert å ta tak i og jobbe med. 



OIF får testamentarisk gave på kr 300.000,-
Orkangermannen Jon Bakk 
(1942-2016) hadde et ønske før 
han døde i fjor, og det var å gi 
en gave til det lokalsamfunnet 
han vokste opp i på 40, 50 og 
60-tallet, nemlig Orkanger.
 Valget falt på Orkanger IF og i 
samråd med enken Wanda skal 
pengegaven på 300.000 kroner 
øremerkes finansiering av fler-
brukshuset på Nedre Rømme.
 - Dette er en fantastisk gave, 
sier OIF-leder Geir S. Knutzen. – 
Vi er veldig takknemlig og skal 
sørge for at Jon Bakks gave blir 
synlig på en plakett i flerbruk-
shuset der også andre store 
gaver og støtte skal blir gjort 
kjent. 
 Jon Bakk døde i 2016, 74 år 
gammel. Han vokste opp på Or-
kanger og ble raskt en del av det 
aktive fotballmiljøet i Orkanger 
Idrettsforening. 
 - Jon var en god fotballspiller, 
god teknisk og var med i OIF helt 
opp til guttespiller. Da hadde 
han kommet langt opp i tenåra 
og reiste til Stavanger for stu-
dere, forteller søskenbarna til 

Jon, Jan Erik og Tor Bach.
 Jon Bakk var sønn av Olaf 
Bakk. Olaf var en av brødrene 
Bach(kk) som var legendariske i 
idrettsmiljøet den gangen det var 
mange idrettslag på Orkanger. 
Olaf skrev som den eneste av 
foreldre og søsken etternavnet 
med to k’er – derfor litt ulik 
skrivemåte.  De tre brødrene 
Torleif (Knollen), Olaf (Laffen) og 
Håkon (Håkken) var alle habile 
fotballspillere. De hadde sin op-
pvekst i Kåres gate 39. Olaf flytta 
med familien til Orkdalsveien 
31, der hvor advokat Fossvoll i 
dag holder til. Her hadde Jon sin 
oppvekst. Brødrene Bach(kk) var 
aktive i idretten samtidig som en 
annen idrettslegende på Ork-
anger, Otto Elnæs.
 - Jon gikk i fotsporene til faren 
sin på fotballbanen. Han spilte 
på samme lag som meg, sier 
Jan Erik Bach, som minnes ei ar-
tig tid der de oppnådde mange 
gode resultater. På OIF-kontoret 
på Orkanger er det tatt vare på 
flere diplomer og en av dem er 
fra seieren i kretsmesterskapet i 

fotball smågutter 1956. Både Jon 
og Jan Erik var med på mester-
laget. På diplomen er hele laget 
gjengitt: Jon Bakk, Harald Wåt-
land, Jan Erik Bach, Erik Ofstad, 
Lars Holm, Kjell Klukstad, Lars 
Mælen, Per Kjøren, Bjørn Op-
phaug, Jomar Snildahl og An-
grim Reitan.
 Etter studier og eksamen fra 
mellomteknikeren i Stavanger, 
returnerte Jon Bakk til Trøndelag 
og ble sivilingeniør ved NTH i 
Trondheim. Dette førte Jon inn 
i en lang karriere som ingeniør 
i oljebransjen. En periode job-
bet han i Frankrike, men bosatte 
seg etter hvert i Stavanger der 
han kjøpte hus sammen med 
kona Wanda. Wanda Bakk er fra 
Polen, og sammen eide de også 
hus i Potsdam.
 Da Wanda ble enke i fjor, 
bestemte hun seg for å flytte 
tilbake til Potsdam. I forbindelse 
med at hun nå flytter fra Norge, 
har Wanda bestemt seg for å 
overreke den flotte testamenta-
riske gaven til OIF etter ønske fra 
Jon.

Jon og Wanda Bakk – her sammen med Aase Bach (t.h.). Bildet er tatt under Orkangerdagene i 2000.4



OIF trenger deg!
OIF etterlyser gamle og nye medlemmer, og de som har tenkt å bli 
medlem og som kan tenke seg å gjøre en innsats i hovedstyret.
Årsmøtet er i slutten av mars 2018, og da skal det velges følgende:
Leder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer.
Vi vet det er mange engasjerte mennesker i OIF sitt nedslagsfelt, 
som har lyst til å være med og påvirke utviklingen i OIF.
For mer informasjon om vervene i styret, ta kontakt med daglig 
leder (kontor Frivillighetssentralen) tlf. 97 50 93 54 
e-post daglig.leder@orkanger-if.no
Er du klar for et verv i OIFs hovedstyre, ta direkte kontakt med:
Leder valgkomiteen, John Ivar Evjen, mobil 99488446 eller 
epost: john_ivarevjen@hotmail.com

Toyota Bilia Orkanger 
støtter Orkanger-
idretten!

Toyota Orkanger er en del av Toyota Hell Bil AS.

Våre merkevarer Toyota og Lexus har både i nasjonal og internasjonal sammenheng i f lere 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!

Våre åpningstider:

Man- fre: 08.00- 16.30

Lørdag : 10.00- 14.00

Velkommen til en hyggelig bilprat!

toyota.bilia.noToyota Bilia ORKANGER: 
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger, tlf. 98 29 49 60

Toyota Bilia Orkanger er en del av 
Toyota Bilia 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 Kunde-
barometer 5 ganger, i konkurranse med firmaer i 
alle bransjer over hele landet.
Toyota Bilia; bransjens beste servicebedrift

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



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

N•A•R•F
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Medlem

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.

Ring oss på 05250 eller se 
eiendomsmegler1.no/orkanger

Nermin Lizde
Avd.leder/Eiendomsmegler
Tlf. 959 63 077
nermin.lizde@em1.no

Maria Myrvold Hansen
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 407 63 393
maria.myhrvold.hansen@em1.no

Marius Evjen
Trainee
Tlf. 926 83 296
marius.evjen@em1.no

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

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

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

Telefon 72 48 23 20 • firmapost@orklagrafiske.no

www.orklagrafiske.no 

– distriktets eneste trykkeri!

Telefon 72 48 23 20 • firmapost@orklagrafiske.no

www.orklagrafiske.no 

– distriktets eneste trykkeri!

Vi støtter 
barneidretten!



Unike enkeltmennesker - 
ledende sammen
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OSLO 

STAVANGER 

TRONDHEIM

LAGSPILL

INTEGRITET 

KVALITET

ENGASJEMENT  

“

CHAMBERS AND PARTNERS

KONTORER

Høyeste  
transaksjonsverdi  

blant norske advokat- 
firmaer i 2015 

1. plass

- MergerMarket

Extraordinarily strategic and 
technical - the team has just been 
brilliant and gets extremely good 
results

40 advokater 
ranket på Chambers 
eller Legal 500 i 2017

1. PLASS
«Tilgjengelighet og service» blant  

Norges største innkjøpere av  
advokattjenester

(Prospera Law Review 2016 
– Tier 1A)

13 OMRÅDER RANKET I TIER 1  
OG TIER 2 PÅ CHAMBERS ELLER 
LEGAL 500, 2017

• Banking and Finance
• Capital Markets
• Competition and Anti-trust
• Corporate/M&A
• Dispute Resolution
• Employment 
• Insurance law
• Maritime law
• Offshore Construction and  
 Shipbuilding
• Oil and Gas
• Real Estate
• Restructuring and Insolvency
• Tax

VÅR VISJON 

ER Å VÆRE KUNDENS BESTE RÅDGIVER

”

ww.adeb.no
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OIF med ny storstue på dugnad

Anlegg

Energiske OIFere har jobbet dugnad 
siden i juli ved Flerbrukshuset som nå 
reiser seg på Nedre Rømme.

Det er budsjettert med grati-
sarbeid til en verdi av 310 000 
kroner på selve bygget - ved 
siden av tidkrevende planlegging 
og finansiering gjennom flere 
år. Å nå det beløpet blir ikke noe 
problem. 

En kald novemberkveld lempet 
og stappet en av dugnadsgjen-
gene isolasjon på harde livet. Da 
hadde Stein Atle Gangås og Per 
Gunnar Berg allerede nådd ca. 
100 dugnadstimer hver som de 
aller flittigste så langt.

Taktroa er lagt på dugnad. 
Frivillige har også sørget for å kle 
med gipsplater.

Flerbrukshuset har ei kostnad-
sramme på ca. 19 millioner 
kroner. Det er den største en-
keltinvesteringa i OIFs historie. 
Bygget erstatter det gamle fjøset 
med dusjanlegg i en tidligere 
fraukjeller.

Nye garderober i sokkelen skal 
stå klare til våren. Hele huset 
skal etter planen være ferdig 
i september. Fra første etasje 
kan du se hovedbanen gjen-
nom panoramavinduer. Her inne 
kommer blant annet en stor fler-

brukssal, lokaler for Røde Kors, 
kjøkken og kiosk, og kontorloka-
ler for OIF og OIF fotball.

På loftet blir det lager. Den 
tidligere låvebrua får en mod-
erne erstatter som et bidrag til 
å bevare trekk fra opprinnelig 
bygningsmasse.

Bilde under:
Klar for dugnad: Fra venstre Ove Aa-
nonsen, Terje Bakk, Bjørn Prestmo, 
Atle Olav Larsen, Jonny Krokstad , Tor 
Arne Opphaug, Martin Lund og Lars 
Ebbesen.  Her venter de på Knut Arne 
Meland, Terje Blomli, Roger Sivertsen 
og Erik Solheim slik at kveldsøkta kan 
starte.

8
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Anlegg

Her blir det Parkliv
Anlegg

OIF Anlegg samarbeider tett med 
arrangørene når musikkfestiva-
len Parkliv inntar Idrettsparken 
27. og 28. juli. 
Det er ventet 5000 publikum-
mere. Flere betalende har ikke 
Idrettsparken hatt siden Orkla-
Martnan avsluttet i 1995.
Thomas «The Voice» Løseth, 
Bjørn Tore Solstad og Daniel 
Mandal står bak arrangementet 
med artister som DumDum Boys 
og Tre Små Kinesere. OIF har hatt 
langvarige forhandlinger for å 
sikre Idrettsparken mot skader 
og begrense ulemper for na-
boene.
-For OIF er Parkliv en god mu-
lighet til inntekter gjennom 
vakthold og annet betalt arbeid. 
Vi vil ha kontroll. Vi skal være 
tett på hele veien, spesielt ved 
opp- og nedrigg, sier Tor Arne 
Opphaug og Atle Østhus i OIF 
Anlegg.

OIF Anlegg anbefalte OIFs 
hovedstyre å si ja til festival i 
Idrettsparken på klare betingels-
er. Bankløkka skal dekkes til. Det 
skal legges ut plater som fordel-
er trykket fra den 17 tonn tunge 
sceneriggen og hindrer skader 
når tunge kjøretøy må inn og 
ut. Hele området blir gjerdet inn 
og avskjermet med svart duk. 
Omfattende vakthold skal sikre 
naboeiendommer og resten av 
parken.
-Med tanke på belastningen 
på selve banen er det hentet 
inn referanser fra konserter på 
Lerkendal og Color Line Stadion 
i Ålesund. Dette skal gå bra, sier 
Atle Østhus.
Daniel Mandal forstår at det 
kommer kritiske spørsmål når 
parken blir arena for festival.
- Vi kontakter alle naboer, og 
vi tegner en egen forsikring 
i tilfelle skader for sikkerhets 

skyld. Parkliv vil føre til at mange 
som ellers ikke ville ha kommet 
hit, får se det flotte anlegget i 
Idrettsparken. Skråningen over 
Bankløkka er et naturlig amfi. 
Vi gleder oss. Arrangementet 
vil profilere Orkanger på en fin 
måte, sier Daniel Mandal.
Strandafestivalen flytter fra Gam-
melosen etter fem år, får nytt 
navn og jekker opp nivået på 
artistene flere hakk. Mandal & co 
har tenkt på det i mange år, men 
nå må flytting til fordi Orkdal 
kommune skal bygge folke-
helsesenter ved stranda i sør.

Bilde under:
Idrett og musikk: Atle Østhus og Tor 
Arne Opphaug (OIF), og Daniel Mandal 
og Bjørn Tore Solstad (Parkliv) på banen 
som blir arena for DumDum Boys og 
Kineserne 27. juli. Thomas Løseth var 
opptatt i Oslo med The Voice.
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Fotball
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STILFULL SESONGAVSLUTNING 
FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL!
Mandag 20. november var det 
mange spente unger og ung-
dommer samt foreldre som fant 
veien til Kinosalen i Kulturhuset. 
Det var nemlig duka for seson-
gavslutning for aldersbestemt 
fotball og omtrent 500 spillere 
skulle opp på podiet for å bli 
satt stas på. Det er nemlig så 
mange i alderen 6 til 17 år som 
har vært i aksjon i år. I tillegg 
var Orkanger Diamonds tilstede 
og regner vi med seniorlagene 
og nevnte Diamonds har vi hatt 
rundt regna 600 spillere i aksjon 
i år.

Torstein Sem losa oss trygt gjen-
nom programmet, som var delt 
i to. Diamonds og 6 – 10 år med 
foreldre var i salen kl. 17:30 med 
påfølgende bevertning. To timer 
senere var vi i gang igjen med 
de fra 11 og oppover. Diamonds 
var først ute og alle spillerne fikk 
sine premier til stor jubel. Alle 
spillerne på 6 – 10 fikk diplomer 
som et fint minne for året, og på 
oppfordring fra Sem fikk vi høre 
lagenes kamprop.

Under begge arrangemen-
tene ble publikum underholdt 
av talentfulle ungdommer fra 
musikklinja på Follo. Under 2. 
akt fikk konferansier Sem litt 
større problemer med å få noen 
kamprop fra lagene. Enkelte 
var såpass lite lystne på å teste 
sangstemmene at de bare gikk 
rolig ned fra scena, det formelle 
var jo unnagjort! Og det formelle 
her var Fair Playpris til en spiller 
på hvert lag. Unntaket var J15, 
der bestemte trenerne at hele 
laget skulle få den ettertrakta 
prisen.

Torstein Sem var også nøye 
med å takke alle som har gjort 
det mulig for de unge å spille 
fotball i år. Lagenes trenere og 
lagledere, alle som vaska drak-
ter og sørga for at utstyret var i 
orden. Og også alle som tok sin 
tørn i kiosken gjennom året. Vi 
må huske på at når de minste 
har kamper på torsdagene så 
er det opptil 12 kamper som går 
samtidig. Det er litt av et appa-
rat som må til for at det skal gå 
knirkefritt.

Foreldrene til 2010-årgangen 
ble også behørig takket for sin 
innsats med bygging av de 
seks 3-erbanene ved siden av 
Slitebanen. Der skal det om ikke 
lenge komme kunstgress på tre 
av banene. Til slutt må heller ikke 
alle som bidro til at årets Orkdal 
Sparebank Cup ble en suksess 
glemmes. Nesten det som kunne 
krype og gå av foreldre stilte opp 
og gjorde en formidabel innsats i 
løpet av den helga i september.
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1111

Fair Playvinnerne ble som følger:
J11: Ida Emilie Sundli
G11: Marius Ekeberg Kingswick
J12 (to lag, hvorav et i samarbeid med Glimt): Ida 
Garberg og Tilda Rømmesmo
G12: Ahmadi Buhori
J13: Aurora Rian Alstad
G13: Farhad Saberi
J14: Rikke Andresen
G14: Sondre Skaugen
J15: Hele laget (representert ved kapteinen på bildet)
G16: Jonas Haugen Gjengstø
J17: Hanne Meland (ikke tilstede)

Med det så er en begivenhetsrik 
2017-sesong over og spillere, 
trenere og foreldre kan ta en vel-
fortjent pust i bakken og se fram 
til et forhåpentligvis like spen-
nende 2018. Et år der det nye 
Flerbrukshuset i Idrettsparken vil 
stå klart til bruk!



NARDO BIL
ORKANGER | Bårdshaug Vest | Tlf: 72 46 69 90 | www.nardobil.no

EN LUKSURIØS RÅTASS – KLAR FOR VINTEREN
Med Volvo V90 Cross Country D3 AWD PLUS blir kulda  

og utfordrende hytteveier rene kosen. AWD og god  
bakkeklaring sikrer fremkommelighet mens du nyter den 

luksuriøse komforten. God vinter!

Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Orkanger ved bestilling av ny modell innen 31.12 2017. Gj. sn. forbruk V90 Cross Country D3 AWD 5,1 l/100 km. CO2-utslipp 134 g/km. Forbehold om trykkfeil. Avbildet 
bil kan ha annet utstyr enn annonsert.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY D3 AWD AUT PLUS

FRA KR. 668 000,-

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING!
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Hovedsponsorer

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!

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 Kom-
mune, det vil si oss som bor her. 
Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen her. 
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Orkla Sparebank Mini- og 
10-årsturnering 18.november 2017
Lørdag 18.november 2017 ar-
rangerte OIF Håndball nok en 
gang den tradisjonsrike hånd-
ballturneringa for de aller minste 
håndballspillerne. Turneringa 
har de tre siste sesongene hatt 
navnet «Orkdalsbanken Mini- og 
10-årsturnering».

Nå har imidlertid sparebankene i 
Meldal og Orkdal slått seg sam-
men, og navnet på turneringa er 
dermed endret til «Orkla Spare-
bank Mini- og 10-årsturnering».
Dette var den 46. gangen turner-
inga ble arrangert i OIF regi.
Hele 43 lag med spillere fra 6 til 
10 år deltok.

Og for et liv det var i Orklahallen 
denne dagen - Her ble det vist 
ekte idrettsglede og en fantastisk 
innsats!
Sannsynligvis besøkte mellom 
1500 og 1800(!) personer Orkla-
hallen denne lørdagen. Helt 
utrolig!

Flere av de samme klubbene 
kommer igjen år etter år, Turner-
inga er blitt svært populær både 
for våre naboklubber og klubber 
i Trondheimsområdet.

OIF Håndball benyttet alle 3 
banene i Orklahallen for å 
komme i land med gjennom-
føringa. Dette er helt nødven-
dig 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 Orkla-
hallen laget stor stemning både 
under kampene og premieutde-
lingen.

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 hånd-
ballturnering i Orklahallen ble 
gjennomført helt knirkefritt!

Neste Mini- og 10-årsturnering 
i Orklahallen arrangeres lørdag 
10.mars 2018.

Før den tid skal imidlertid OIF 
Håndball spille mange se-
riekamper med sine lag, samt 
arrangere «Møller Bil Orkdal 
Julecup» 27.desember 2017. 
Denne turneringa arrangeres for 
spillere fra 12 år og opp t.o.m 
senior.
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Orientering

LITEN AVDELING - 
STORE NASJONALE LØP
Siste del av årets O-sesong ble 
for oss preget av et stort ar-
rangement. I samarbeid med 
Byåsen IL orientering var vi tildelt 
Norges-cup løp i sprint og mel-
lomdistanse, O-idol og NM junior 
stafett i orientering. Helgen 22. 
-24. september ble løpene av-
viklet i et strålende høst-vær hvor 
vi fikk vist fram Idrettsparken, 
Knyken skianlegg og Orkdal fra 
den beste siden. Løpere i Norg-
es-toppen i orientering fra hele 
landet kom til Orkdal for å delta. 

Fredag var det Norges-cup 
sprint i Orkanger sentrum med 
Idrettsparken som arena. Dette 
er en fartsfylt og konsentrasjon-
skrevende form for orientering 
hvor løypene er lagt i gater og 
bolig-områder midt i sentrum. 
Lørdag ble løypene flyttet ut i 
marka rundt Knyken skistadion. 
Norges-cup finale med mellom-
distanse stod på programmet. 
Den totale Norges-cupen ble 
dermed avgjort denne dagen. I 
tillegg var det O-idol løp. Dette 
er en konkurranse for de 25 
beste jentene og guttene fra hele 
landet i 16-årsklassen. Den beste 
løperen fra hver O-krets stiller til 
start og vinnerne fikk tur til VM i 
orientering neste år. Søndag var 
det NM-løp i Knyken. Norges-

mestere i junior stafett ble kåret 
etter en svært spennende avslut-
ning både i jente- og gutte-klas-
sen. Byåsen IL vant jenteklassen 
mens guttene fra Freidig vant 
gutteklassen.

Det ble nedlagt mye arbeid både 
i forkant og under selve helgen. 
Det var derfor veldig gledelig 
med det flotte været og skryt 
både fra forbund og deltagere 
for et meget vellykket arrange-
ment. Håpet vårt er at slike løp 
skal vekke en interesse blant 
lokale barn og ungdom til å 
utforske denne idretten i større 
grad.  Rekrutteringen er noe vi 
sliter med i O-avdelingen og 
dette vil vi prøve å jobbe mere 
med i de nærmeste årene.

TRENINGSLØP OG ORKLA/GAULA 
KARUSELL
Flere lokale treningsløp er ar-
rangert i løpet av seinsommeren 
og høsten. Vi prøver å ha et løp 
hver uke gjennom hele seson-
gen.  Dette er løp som samler 
rundt 20 deltagere hver kveld. 
Mye planlegging og tid legges 
ned for hvert løp. Det hadde 
derfor vært gledelig med flere 
deltagere på disse løpene. Vi vil 
derfor prøve å rekruttere flere 
løpere i årene som kommer.

Orkla/Gaula karusellen har også 
i år blitt arrangert. Dette er et 
samarbeid mellom flere idrett-
slag i regionen hvor hvert lag 
har ansvaret for et løp. Melhus, 
Leik, Gaula, Børsa, Klæbu og OIF 
er med. Her kåres sammenlagt 
vinnere og lagvinnere. OIF kom 
også i år på 3. plass totalt som 
lag. Individuelt fikk Ola Neraune 
og Øivind Østeggen 2. plasser 
i henholdsvis gul og hvit løype, 
mens Rolf Wærnes kom på 3. 
plass i grønn løype.

FRAMTIDEN
I året som kommer vil vi prøve å 
ha fokus på rekruttering av flere 
løpere til klubben. Vi er allerede i 
gang med planlegging av ny se-
song med bl.a. Skolemesterskap 
fra Årlivoll skole for 5.-7. klasse 
fra alle skolene i kommunen 
og Tur-O 2018. I tillegg vil det bli 
tradisjonelle treningsløp og OG-
karusell også til neste år. Vi går 
også med tanker og planer om 
noen andre påfunn for å vekke 
interessen til flere. Vi ønsker å 
senke listen helt for å flere inn i 
det lille og sosiale miljøet vi har, 
og oppdage hvor fin idrett orien-
tering er. 

For O-avdelingen, 
Tore Kanestrøm
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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.

Orkla Sparebank 
– mer for kunden



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!

ORKANGER
www. mobelringen.no

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.

Orkla Sparebank 
– mer for kunden
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vi håper vel alle på en vinter som 
gir oss et stabilt vintervær med 
masse fin snø denne sesongen.
Treninger:

Skiavdelingen har startet opp 
treningene i Sondrehallen tirsd-
ager kl 1800. I Knyken er det nå 
skiforhold til utendørs treninger, 
dette blir annonsert via sms og 
facebooksiden vår de gangene 
det er treninger der.

Det har i starten på denne 
sesongen vært en merkbar 
nedgang i antall deltagere på 
treningene, fra 35-40 barn i fjor 
til 10-15 stk i år. Flere idrettslag 
melder om at de har nedgang 
i deltagere og frafallet i 13-14 år 
alderen er stor. Vi i skiavdelingen 
tar dette på alvor og vurderer 
fortløpende situasjonen.

I Sondrehallen har vi fokus på lek 
med element av stafetter, sura 
og hinderløype der balanse og 
bevegelse er i fokus. Deltageren 
er som regel delt i 2 hovedpuljer, 
1-4 klasse og 5-7 klasse. 5-7 
klasse er som regel ute å trener 
med hodelykt og staver . 1-4 
klasse er inne i hallen og  deles 
opp i ytterlige 2 puljer. 

Når snøen kommer kjører vi tre-
ningene i Ulvåsen, etter trenin-
gene samles vi inne i Ulvåshytta 
som står åpen under treningene 
– her spanderer vi kveldsmat 
og drikke på alle ungene. Er det 
noen som har lyst til å delta ? 
Ikke nøl med å møte opp, even-
tuelt rette en henvendelse til oss 
i skistyret.

Trenerteamet i år er Jan Ole 
Sundli, Hanne Garberg, Magne 
Tøndel og Ole Andreas Ophaug 
vi i styret retter en takk til disse! 

Skiløyper Ulvåsmarka
Skiavdelingen har 2 primærop-
pgaver, det ene er å arrangere 
treninger, renn og annen skiak-
tivitet for barn, unge og voksne. 
Den andre oppgaven er å ved-
likeholde, tilrettelegge og pre-
sentere skiløpene i Ulvåsmarka 
på sitt beste. Dette krever midler 
og ikke minst dugnadstimer fra 
frivillige hele året. Ulvåsmarka 
er et veldig populært utfartsom-
råde hele året, men spesielt 
skryt har skitrase`n vår fått, den 
er lettgått med variert og vak-
kert terreng. Flere innfallsporter 
gjør at marka blir brukt av 
mange fra andre plasser også. 

-8 grader og et tynt snølag 
har pakket inn Ulvåsmarka
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Løypekjørerene har som opp-
gave å kjøre lysløypa i Ulvåsen 
hver dag. Markaløypa blir kjørt 
primært om onsdager (event 
tirsdager,avenger litt av været)  
samt lørdag og søndag om 
det er behov. I ferier som jul og 
vinterferie kjøres markløypa hver 
dag om nødvendig.

Vi la dobbelt klassiskspor mel-
lom Ulvåsen og Kvitsteinan som 
et prøveprosjekt forrige sesong 
– dette gjorde vi fordi vi så flere 
som ville gå til Kvitsteinan og 
tilbake. Denne ordningen vi-
derefører vi også i år.  

Vi har planlagt et møte sammen 
med Viggja og Skaun IL for å se 
på et eventuelt samarbeid og 
utvikling av løypenettet og for å 
knytte det tettere sammen.
Løypemaskina vår er utstyrt med 
gps-tracker. Denne er linket opp 
mot skisporet.no som viser når 
og hvor maskinen har lagt spor.  
Takk til primus motor Jan Thor-
mod Sæthre og løypemanskapet 
hans for gode løyper.

Veien videre:
Siste tilskudd til maskinparken 
vår er en snørulle kjøpt fra Trysil 
Snowsystem. I vintrer med 
lite snø er denne et effektivt 
hjelpemiddel til å komprimere 
snø og lage en god såle. Snø 
isolerer godt mot kulde og det 
gjelder å få komprimert denne 
så eventuelt kulde vil gå ned 
i bakken. Vi har vært ut på en 
prøvetur og kjørerne er godt 
fornøyde med nyanskaffelsen.

Vi ønsker å utvikle Ulvåsmarka 
slik at det blir tilrettelagt for flere. 
Vi har planer om å etablere en 
gapahuk nede på Ulvåsmyra. 
Akebakken er mye brukt og 
denne blir perfekt for foreldre 

og barn som boltrer seg på 
myra – planen er også å legge 
til rette for grillmuligheter. Vi 
søker flere foreninger og stiftel-
ser om økonomisk støtte til dette 
prosjektet. Vi har kjøpt inn flere 
lyskastere slik at vi skal få lyst 
opp mer av myra og akebakken 
når de monteres.

Vi leker også med tanken på en 
gapahuk eller lignende i om-
rådet Kvitsteinan. Vi ser det er 
viktig for brukere av marka å ha 
et mål å gå til. Dette er foreløpig 
på idestadiet. 

Johan Evjens minnerenn går av 
stabelen 11.februar, midt under 
vinter OL i Sør-Korea – neste år 
er det 40 årsjubileum for rennet. 
Dette skal vi promotere slik at 

vi håper på flere løpere i norg-
estoppen som ikke er uttatt til OL. 
Har tro på at dette blir et fantas-
tisk jubileumsrenn.

Også i år vil det være muligheter 
til å delta på skirenn, ST-karu-
sellen, Knykenstafetten og flere 
morsomme renn i vårt nærom-
råde. Vi legger ut de fleste 
aktuelle på vår FB-side.

På skiforbundets sider finnes 
informasjon om alle landets renn 
som er terminfestet, så her er 
det bare å begynne å planlegge 
sesongen.

Vi i skiavdelingen ønsker alle en 
fantastisk vinter!

Kai Arild Normannseth
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Turn

Et suksessfullt år for OIF Turn
Det har vært et meget givende 
og aktivt år for OIF Turn i år, både 
på hjemmebane og utenbys. 
Interessen for turn og 
kroppsgymnastikk er fortsatt 
økende, og med nesten 400 
turnere i alderen 2-52 år er det 
også i år fulle partier og ven-
telister. Nytt av året er foreldre/
barn-partiet for de aller yngste 
i alderen 2-5 år. Også på vok-
senturn-partiet er det økende 
interesse og deltakelse, og dette 
viser at turn er blitt en sport som 
fenger i alle aldre. 

Høyt nivå 
OIF Turns konkurranselag har vist 
til veldig gode resultater i år. 
Med målrettet, hard trening, 
og med fokus på NM-kvalifi-
sering i troppsgymnastikk tok 
daværende hovedtrener Sondre 
Kjøren Gjelstad med seg junior-
laget til Drammen i februar for å 
prøve å kvalifisere seg. Dette var 
nok årets høydepunkt for junior-
laget, da de kvalifiserte seg til 
NM for første gang, på første for-
søk var det stor glede. Orkanger 
turn var et av bare 2 klubber i 
Trøndelag som klarte dette. 

I april kunne en spent og ny-
fiken gjeng reise til Hønefoss 
for å delta i NM, og med ett av 
mesterskapets yngste lag innså 
de at nivået var skyhøyt, og 
denne gang fikk de delta mest 
for opplevelsen og læringens 
skyld. De endte til slutt med en 
15. plass i tumbling og 13.plass i 
trampett. Men her kan nevnes at 
bare det å kvalifisere seg til NM 
var gull for Orkangers lag. 
 
23. Juni var det senior NM i 
Hugesund, og her stilte Oif også 
for første gang, og her stilte vi i 
3 øvelser, tumbling, trampett og 
nytt av året frittstående. Dette 
var også en ny og spennende 
opplevelse. Vi var litt uheldige 
her med noen skader som bla. 
Et beinbrudd som førte til at det 
ble et litt redusert lag som del-
tok, men erfaringen var god å 
ta med seg og dette vil vi prøve 
igjen.
 

I august flyttet trener Sondre 
Kjøren Gjelstad til Island for å bli 
hovedtrener for Fimleikadeild Af-
tureldingar, og Hanne E. Eikli og 
Trine E. Eikli ble nye hovedtrenere 
for konkurranselaget. De har 
jobbet bevisst i høst mot Midt-
norsk mesterskap og Busker-
udtrampetten, og til tross for en 
del skader kunne konkurranse-
troppen også vise til gode resul-
tater under begge mesterskap, 
i alle klasser. De har nå satt nye 
mål for neste års konkurranser, 
og de er veldig spente på å 
se hva gymnastene vil klare å 
oppnå til da. 
 
Suksessfullt Midt-norsk mester-
skap
OIF Turn ble i år forespurt av Sør-
Trøndelag Gymnastikk og Turn-
krets om å arrangere Midt-norsk 
mesterskap i troppsgymnastikk, 
og 12.november gikk mesterska-



Turn

pet av stabelen. Det var mildt 
sagt en suksess, med påmeldte 
lag fra Beitstad i nord til Røros i 
sør, og ikke minst fullsatte tribun-
er fra morgen til kvelds. Nesten 
300 gymnaster stilte opp fra hele 
Trøndelag og de konkurrerte i 
apparatene trampett og tum-
bling. Det ble en oppvisning i sty-
rke, smidighet, spenst og høye 
svev til jubel fra publikum. Årets 
komite var veldig fornøyde med 
arrangementet i sin helhet; antall 
påmeldte deltagere, besøkstall 
og ikke minst enestående hjelp 
fra alle frivillige som stilte opp på 
arrangementet. Forhåpentligvis 
vil OIF Turn få gleden av å arran-
gere dette mesterskapet igjen. 
 

Juleavslutning
Som tidligere år vil det også i 
år bli arrangert juleavslutning, 
10.desember, til stor glede for 
både turnerne og publikum. 
Dette er et av årets høydepunkt 
der turnerne får vise frem sine 
nyervervede ferdigheter, og turn-

foreningen håper også i år at 
dette vil bli en publikumssuksess. 
Her stiller de fleste turnerne med 
oppvisning helt fra de minte og 
opp til og med voksen turn.

Wigdis Evjen
Leder OIF Turn
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www.volkswagen.no

*Prisene gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan ha utstyr 
utover standard. Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,4 – 4,7 l/100km. CO2-utslipp: 101 – 108 g/km.

Den nye Volkswagen Polo kommer med mer standardutstyr og flere førerassistentsystemer. Du får den med ulike 
motoralternativer som gir den en sportslig og leken følelse. Designet har også blitt ”frekkere” med lavere sidelinjer  
og nye LED-hovedlykter. Størrelsesmessig er den litt større enn forgjengeren, noe som blant annet gir den 25% større 
bagasjerom. Kort fortalt er den nye Polo både morsom, sikker og praktisk å kjøre. Velkommen innom oss for en 
hyggelig prøvetur. Les mer på volkswagen.no. Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Volkswagen Polo fra kr 208.500,-*.

Prøvekjør nye Volkswagen Polo. Ny fra innerst til ytterst.

7300 Orkanger – Tlf. 72 47 11 00 – Fax 72 47 11 01
 https://mollerbil.no/orkdal
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God jul til alle!

JULEGAVE-
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HVORDAN LASTER JEG NED?
1. Gå inn i App Store eller Google Play
2. Søk på SMARTliv
3. Last ned - velg riktig strømleverandør
4. Logg inn med samme brukernavn og 
 passord som du har på Min side
 • Dersom du ikke har bruker på Min side 
  kan du opprette en ny bruker
 - Trykk på «Ny bruker»
 - Tast inn kundenummer og målernummer som 
  du fi nner på din siste faktura samt e-postadresse. 
 - Velg ønsket passord. 
 - Trykk registrer.

HVEM ER APPEN FOR?
Alle strømkunder av Orkdal Energi som ønsker 
bedre kontroll over eget strømforbruk.

HVILKE  TELEFONER PASSER DEN TIL?
SMARTliv er laget for telefoner som kan laste 
ned apper fra App Store og Google Play

LAST NED VÅR SMARTLIV-APP

Du får strømmen til vår innkjøpspris og betaler det samme som oss + kr 55,- pr. mnd i fastbeløp.  
I tillegg kommer kostnader i forbindelse med kjøp av lovpålagte elsertifi kater. Prisen følger svingningene i strømmarkedet som varierer fra time til time. 

Markedets mest populære og billigste strømprodukter over tid. Les mer på våre nettsider: www.orkdalenergi.no. 

  www.orkdalenergi.no

med kodeord "ork ikp" 
SEND SMS 
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VI BIDRAR TIL GLEDE FOR ALLE SOM BOR HER. 
 Kjøp strøm til innkjøpspris fra din lokale strømleverandør. 
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Svømmeavdelingen
Svømmeavdelingen har hatt 
en travel høst med flere svøm-
mestevner. Høstens overnat-
tingsstevne var i Kristiansund 20. 
– 22. oktober. Kristiansund Open 
er et stort stevne der våre svøm-
mere får prøve seg mot mange 
gode svømmere fra Møre og 
Trøndelag.
Orkanger har gode tradisjoner 
for å stille med mange svøm-
mere på dette stevnet, men i år 
ble det bare 3 svømmere som 
stilte. Tonje Prestmo, Sander 
Løvås og Simen Løvås represen-
terte Orkanger på en god måte. 
Tonje og Simen hadde til sam-
men 12 pallplasser på 16 starter. 
Sander som svømmer i klassen 
10 år og er første års junior blir 
ikke premiert før neste år. Han 
hadde 6 øvelser og satte per-
sonlig rekord på 3 av disse. 

Simen og Tonje hadde trent 
godt mot dette stevnet og satte 
mange personlige rekorder. På 
sine 8 starter satte Tonje 4 per-
sonlige rekorder. Dette resulterte 
i 2 førsteplasser på 200 meter 
bryst og 50 meter bryst. På 400 
meter fri senket hun tiden med 
over 8 sekunder og ble belønnet 
med en 2. plass for dette.
Simen hadde 7 starter og sen-
ket sine personlige rekorder på 
6 av distansene. Dette gav 5 
førsteplasser og 2 andre plasser. 
På 50 meter fri kvalifiserte han 
seg til superfinale, og fikk en fin 
4. plass i konkurranse med de 
som er året eldre også.

Helgen etter dro Orkanger svøm-
merne til Pirbadet for å delta 
på Kveldsstevnet til Trondheim 
svømme og livredningsklubb 

(TSLK). TSLK er den største klub-
ben i Trøndelag og vi på Ork-
anger har samarbeid om hos-
pitering for svømmere som vil 
satse litt mer enn det vi kan tilby 
i et 12,5 meter basseng her på 
Orkanger.
Denne helgen stilte Orkanger 
med 5 svømmere. Una Johan-
nesen, Sander Løvås, Elise 
Meland, Simen Løvås og Tonje 
Prestmo. Malin Snøsen er trener 
for Una, Elise og Sander. (se 
bildet under)
Una Johannesen og Elise Me-
land har hatt stor fremgang i 
bassenget denne høsten. De 
prøvde seg på 200 meter med-
ley for første gang. For Elise ble 
det en førsteplass og Una fikk 
en 5. plass i sin årsklasse. Elise 
senket sine personlige rekorder 
på sine to andre starter med 
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henholdsvis 4 sekunder på 100 
meter bryst (stor fremgang) og 
på 2 sekunder på 50 meter rygg.
Una senket også sin rekord på 
100 meter bryst med nesten 2 
sekunder. Det vises på resulta-
tene at Una, Elise og Sander har 
øket sin treningsmengde utover 
høsten med en ekstra økt i uken. 
Jobbingen i bassenget gir resul-
tater på tidene de presterer.
Simen hadde 2 øvelser på Pir-
badet og bedret tidene sine på 
henholdsvis 50 meter fri og 800 
meter fri. På den lange dis-
tansen ble forbedringen på 27 
sekunder.
Tonje hadde 4 øvelser og opp-
nådde 3 førsteplasser. En kjem-
pegod 100 meter bryst gav en 
forbedring på over 5 sekunder.
Som en juleavslutning vil svøm-
megruppene ha felles oppvis-
ning for foreldre, søsken og 
besteforeldre 20. desember. 
Men svømmerne tar ikke ju-
leferie da det på nyåret kom-
mer store svømmestevnet som 
Trøndersvøm 2018 (nasjonalt 
svømmestevnet på Pirbadet) og 
Låmø 2018 (landsdels årsklasse 
mønstring). Dette arrangeres 
også på Pirbadet neste år. Dette 
er et kvalifiseringsstevne for ÅM 
(årsklassemøsnstringen for de 
mellom 13 og 16 år)

Torsdag 14. desember er siste 
kveld for svømmekursene i 2017. 
Vi har denne høsten hatt rekord-
påmelding til svømmekursene 
med 59 deltakere. Dette er vi 
meget glade for, og håper at 
rekrutteringen til svømmeavde-
lingen kanskje blir bedre. I 2018 
vil det bli nye kursrunder der vi 
håper på like god deltakelse.

27
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Ulvåshytta

Velkommen til Ulvåshytta! 
Ulvåshytta har åpent hver 
søndag fra kl. 10.30 -15.30. Vi 
har også åpent lørdager mel-
lom vinterferien og påske med 
samme åpningstid!

Legg turen til Ulvåsen og 
Ulvåshytta. 

Vi anbefaler Ulvåsvafla!

Velkommen til små og store!

UTLEIE AV ULVÅSHYTTA

Hytta er ypperlig å leie for pri-
vate arrangement som sosiale 
sammenkomster, konfirmasjon, 
barnedåp, møter i næringslivet.
Ulvåshytta ligger øst for Ork-
anger og det er kort kjøreveg dit 
fra sentrum. 

Det kan dekkes til ca 50 per-
soner. Hytta har det utstyr som 
anses nødvendig i den sammen-
heng.

LEIEPRISER:

Helg (fredag-søndag)                        
kr. 3500,- 
Fredag kveld, lørdag eller 
søndag  kr. 2000,-
Konfirmasjon/barndåp                     
kr. 2000
Dag ukedag (til kl. 16)                        
kr. 1000,-

Se www.orkanger-if.no for nær-
mere informasjon om utleie

EL ORKDAL
INSTALLASJON AS

Orkdal Installasjon AS
Orkdalsveien 56
7300 Orkanger

72 48 20 66
72 48 22 24

Adresse

Telefon
Faks
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Stikomiteen

Ulvåsmarka
En ny turstisesong er snart over. Men sånn som 
vintrene er nå varer den iallfall til jul. Det ser ut 
som  trafikken i Ulvåsmarka bare øker og øker.  
Det setter vi i Stikommiteen stor pris på og gir oss 
inspirasjon til å fortsette vårt arbeid. I sommer har 
vi lagt tusen meter nye planker på Rømmesmyra 
ned mot Rødåsen og Ulvåsen.  Det ble litt for lite 
planker ned mot Rødåsen så no har vi bestilt 1000 
meter plank til som vil bli kjørt ut i løpet av vinteren. 
Vi har også planer om plankelegging i Buvikløypa. 
En takk til hovedlaget som har bevilget penger til 
dette. Med Per Morten Krokdal i spissen har det 
blitt ny bru mellom Hulluflata og Raudhåmmarn.  
Mange tunge løft og krefter for å få fraktet ma-
terialene dit.  Men flott bru ble det.  Vi fikk gam-
melbrua over Evjensbekken. Den ble det bygget ny 
bru av like nedenfor Ulvåshytta. Det ble at en del 
materialer som vi skal bruke andre steder i marka. 
Takk til Orkdal kommune for brua.   Det er også 
kommet opp to nye benker på Rømmesmyra. Takk 
til dem som bygde dem. 
  Når det gjelder «ny» merking av Buvikløypa er nå 
det arbeidet ferdig. Det siste vi gjorde var å sette 
opp tre infoskilt.. Stikommiteen med prosjektleder 
Ole Andreas Opphaug i spissen har planer om 
mere merking i marka. Vi har av fylket og Gjensi-
digestiftelsen fått 35000 kroner til mere merking. 
Bla.a. fra Orklaparken opp Eldevikveien om  Raud-
håmmarn,  Rødåsen og Årlia og til Ulvåsen. Det vil 
si nesten heile Ulvåsmarka. Folk som ikke er kjent 
har vansker med å finne fram. Det skal vi no rette 
på. Forhåndsarbeidet er gjort og arbeidet vil starte 
til våren.  
Det er litt trist at skiltene våre ikke får stå i fred. 
Flere skilt har blitt revet opp i sommer og det har 
vært en del arbeid med å få de på plass igjen. Men 
vi kaster ikke bort tid på å erge oss over det. Men 
mottoet er fortsatt at alle er velkommen til marka, 
men det må ikke vises at du har vært der. 
  Til slutt vil vi takke våre hjelpere.  Det er aldri vans-
kelig å få tak i ekstramannskap når det trengs 
  Er det noe dere har på hjertet er det bare å ta 
kontakt. God jul med ønske om ett godt nytt turår.

For Stikommiteen, Bjørn Krokdal

Ny bru  i nærheten av Ulvåshytta.



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

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

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.otisentret.no • Man - fre: 9 - 20 (Rema 8-21) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-19)

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.



OIF fotballSide 14 OIF fotball Side 15

• Johan «Sainnen» Evjen 
• Ellen Sofi e Olsvik (1983)
• Åge Jønsberg (1991)
• Olav Gravråk (2001)

• Jenny Berg (2005)
• Andreas Helbæk (2006)
• Øyvind Togstad (20119
• Rudolf Larsen (2013)

FAKTA
OIF er stiftet i 1901 og har utnevnt åtte 
æresmedlemmer:

•  Orkdal kommune skal bygge   
 folkehelsesenter med folkebad   
 mellom hallene og Gammelosen

• OIF bygger fl erbrukshus der 
 Fjøset står (se egen sak)

• Tennisbanene må fl yttes pga bade-
 anlegget, blir trolig oppgradert og   
 plassert i området mot Tverradkomsten

• Turveg med trygg kryssing av   
 Tverradkomsten kommer mellom   
 Orkla Kunstgress og Orklahallen,   
 skal fortsette forbi OTI mot elva

• Ny ungdomsskole kan komme   
 ved Orklahallen om det er plass

FAKTA
Idrettsparken vokser videre:

Bak fra venstre: Jonny Krokstad (lagleder), Atle Østhus (keepertrener), Per Olav 
Jensen, Odd Even Rindalsholt Ross, Daniel Lorentzen, Valdrin Musaj, Roger 
Ophaug (assistenttrener). 
Midten f.v.: Mats Berg Pedersen, Tor-Arne Kvam, Lars Ebbesen, Rune 
Asphaug, Håvard Sandvik, Harald Husdal, Marius Kvalvik, Rune Alex 
Normannseth (hovedtrener) 
Foran f.v.: Øyvind Bakken, Åge Andersen, Anders Vuttudal, Stian Storli, Sindre 
Belsås, Nils-Helge Garli Hegvik. 
Ikke tilstede: Jo Husdal, Eskil Sivertsen, Joachim Elshaug, Henrik Rian, Eirik 
Torblå, Tom Even Gundersen, Eirik Ebbesen, Hubert Jasiak, Simon Eid Bjørset, 
Hassan Ali.

LAGENE

Bak fra V: Paal Magnus Tødaas (ass.trener), Marthe Midtlyng, Sigrid Ytterhus 
Haugset, Ingrid Stuen, Anne Berit Moe, Tina Oddli Sundli, Gunnhild Wingan, 
Lina Marie Åsløkk, Ida Moldjord, Tonje Fossvoll, Bjørn Bakken (trener)
Midten fra V: Hege Berg (lagleder), Kari Fossvoll, Ann Kristin Skånø Willmann, 
Stine Steinshaug, Mari Lian, Line Tretøy, Thea Skjøtskift, Monica Lund, Eirik 
Bratland (Keepertrener). Foran fra V: Nora Lund (J17), Anneli Hellandsjø (J17), 
Synnøve Mjør Wingan, Marie Sletvold, Liss Dragseth, Kari Marte Olsen, Jorid 
Sunnset. Ikke Tilstede: Maria Berdal, Mari Høiseth Skjølberg, Silje Lunde 
Olsen, Kristin Remnes, Astrid Ustad.

Damelag
5.-div. menn

VI STØTTER 
IDRETTEN!



buss / last / henger

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 skade- 
og lakkverksted for tunge kjøretøy. Vi tar de fl este 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.

Arendal | Bergen | Jaren | Kristiansand | Kvinesdal 

Orkanger | Oslo | Skjåk | Skodje | Trondheim | Ålesund

Vi vet hva kjøretøyet betyr for deg!

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

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