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Nok en begivenhetsrik og flott fotballsesong er over og Orkla FK er fremdeles i sterk utviklng 
både i kvantitet og kvalitet! På forsiden ser vi herrelagets kaptein Steinar Opøien Gjersvoll i kamp 
mot tre Faabergspillere og på bildet nedenfor ser vi fra treningskampen mot Rosenborg2 i 
sommerferien. En kamp som samlet smått utrolige 725 tilskuere! 

 

I denne Årsrevyen følger vi klubben gjennom det siste året – et år som på vanlig måte bød på 
noen skuffelser, men også en sesong med mange oppturer! Herrelaget kjempet om opprykk til 
2.divisjon helt til nest siste serierunde, damelaget imponerte med en godt gjennomført sesong i 
3.divisjon og nedover i årsklassene gror det fremdeles godt! Ta turen gjennom fotballåret 2015 
og bruk disse glimtene til å se fram mot en ny, spennende fotballsesong! 

 

 

Nils Arne Eggen og Arnstein Røen styrte også i 2015 Orklas A-lag på herresiden. I tillegg hadde 
Bjørn Næss ansvaret for keeperne, mens Bjørg Schei sto for laglederjobben. Og det skulle bli en 
spennende sesong nesten helt til siste spark på ballen... 
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Disse guttene debuterte i Orkladrakt når de deltok med to lag på OIFs Orkdal Energi Cup i starten 
av januar. Dermed var våre yngste gutter, dvs. Orkla G13 (født i 2002) ikledd den hvite 
Orkladrakten og godt i gang med sesongen 2015! 

 

 

Klubb BDO er fotballkretsens inngangstiltak i spillerutviklingsmodellen. Her ser vi Orklaspillerne 
som var i aksjon på de tre innledende samlingene for 13-åringene. De tre øktene ble gjennomført 
på Orkla Kunstgress i januar/februar og Orkla var for øvrig også godt representert på trenersiden 
både på jente- og guttesiden i disse samlingene. 
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Orkla fikk en god start i Sports Event Vinterserien når de slo divisjonskollega Tynset 3-1 på Orkla 
Kunstgress 26.januar! Det sto 1-0 til pause etter en tidlig scoring av Steinar Gjersvoll/selvmål.  I 
2.omgang la Joachim Elshaug på til 2-0 og 3-0 før Tynset reduserte til 3-1 mot slutten av 
kampen. Nettopp Tynset skulle for øvrig vise seg å bli en hard nøtt å knekke senere i sesongen… 

 

 

Noen dager senere sørget Sondre Sørløkk, Abdikadi Mohammed og Arnstein Buøy for scoringene 
når Orkla halte i land en knepen, men fortjent 3-2 seier over Kvik i en treningskamp på Orkla 
Kunstgress. 
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I starten av februar presenterte nettstedet komtilorkanger.no en gladsak for Orkla FK! Mangeårig 
Orklapatriot Bjørn Rønning foreslo "Reme-Gården" som navn på det nye byggeprosjektet midt i 
Orkanger sentrum og gikk med det seirende ut av navnekonkurransen. Og Bjørn valgte å gi 
premiebeløpet til Orkla FK! På bildet ser vi fra venstre John Kåre Solem (leder OFK), Bjørn 
Rønning og Bjørn Wiggen (styreleder Salvesen & Thams) 

 

 

Gode møtearenaer er viktig for å bygge klubb og i januar/februar er det tid for å møte foreldre-
gruppene i alle årsklassene i ungdomsfotballen. På bildet ser vi fra et av foreldremøtene der også 
klubbens hovedsamarbeidspartner Orkdal Sparebank var til stede for å presentere seg. 
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Kvinner senior/J19 var i midten av februar godt i gang med sesongforberedelsene. En 
offensiv gjeng så fram mot en spennende sesong med et seniorlag i 3.divisjon og et J19-lag i 
1.divisjon. Målsettingen var å utvikle seg videre og hovedtrener Tom Åge Dahl var sikker på at 
motstandere som eventuelt trodde Orkla skulle bli lett å skubbe seg på, måtte regne med «å 
møte kvist». Dette skulle vise seg å stemme bra når sesongen etter hvert ble sparket i gang! 

 

 

Orkla stilte med hele 12 lag i Nils Arne Eggen Cup som OIL og Orkla arrangerte i Orklahallen i 
begynnelsen av mars. Aller mest spent var kanskje denne jentegjengen som debuterte som 
Orklaspillere denne helga. Orkla J13 stilte to lag, der det ene laget spilte seg helt fram til finalen 
og til slutt kunne juble for en flott andreplass! 
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Orkla har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med Rosenborg BK og i starten av 
mars ble et av Orklas trenerforum lagt til Lerkendal. Der fikk Orklatrenerne et detaljert innsyn i 
hvordan RBK og SalMar Akademiet jobber med utvikling av unge fotballspillere! 

 

 

Klubbens årsmøte ble avholdt 5.mars og der kunne det konstateres at Orkla FK har en sunn 
økonomi og at klubben fremdeles er i fin sportslig framgang. På bildet ser vi styrets leder John 
Kåre Solem i midten, sammen med noen av styrerepresentantene, fra venstre: Thomas Bysting 
(sportslig leder ungdom), Martin Ingdal (sportslig leder menn senior/junior), Odd Aune 
(nestleder) og Tom Åge Dahl (sportslig leder kvinner senior/junior). 
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Orkla Xtra Gutter hadde kjørt sine ekstraøkter på lørdager siden før jul – og i mars var også 
jentene på plass! Denne lørdagen tidlig i mars var 12 jentespillere i alderen 15-16 år og 13 gutter 
i alderen 13-14 år i full aksjon under flotte forhold på Orkla Kunstgress! 

 

 

 

Håkon Sanden nettet 1 gang og Erik Bjørkli Helgetun 2 ganger når Orkla slo et ungt RBK2-lag 3-1 
på SalMar-banen 16.mars! Erik åpnet med 1-0 etter et kvarter, men RBK2 utlignet til 1-1 før 
pause. I andre omgang økte Erik til 2-1 etter en times spill, før Håkon fastsatte sluttresultatet til 
3-1 et fem-minutt før slutt. 
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Like bra gikk det ikke når Orklaguttene skulle ut i kvalik. til årets NM. Etter en skuffende svak 
forestilling på Orkdalsbanken Stadion lørdag 21.mars, ble det tap 1-3 for Sverresborg. Dermed 
ble det ikke noe cupeventyr på Orklaguttene i år. 

 

 

Orkla menn senior og G19 var i slutten av mars på treningsleir i Tyrkia. Det sportslige ute på 
treningsfeltet var selvfølgelig i hovedfokus, men også lagbygging og det sosiale utenfor banen er 
viktig under et slikt opphold. På bildet ser vi juniorguttene sammen med Zenit St. Petersburg U17 
i forkant av en treningskamp som russerne forøvrig vant 4-0.  
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Orkdalsbanken og Orkla Fotballklubb har hatt et mangeårig godt samarbeid og like før påske ble 
en ny avtale signert. På bildet ser vi banksjef Dag Olav Løseth sammen med Orklas styreleder 
John Kåre Solem, som så fram til et fortsatt godt samarbeid med en av Orklas viktigste 
samarbeidspartnere! 

 

Orkla J16 besto i 2015 av rundt 18 spillere og etablerte et godt samarbeid både med årsklassene 
under og med J19/senior. Dette ga gode muligheter for hospitering både for yngre jentespillere 
og for J16-spillere som i løpet av sesongen fikk prøve seg på J19 og på seniorlaget i 3.divisjon. 
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Orkla G19 åpnet sesongen i 0.divisjon med å ta imot Levanger på Orkdalsbanken Stadion onsdag 
8.april. Bortelaget tok ledelsen tidlig i kampen, men Orkla kom sterkt tilbake og sikret seg til slutt 
en overbevisende 4-1 seier. Dette var starten på det som skulle bli en innholdsrik og god sesong 
for klubbens 3 (!) G19-lag. 

 

 

God stemning og mange fine fotballkamper var rammen når Rindal, KIL/Hemne og Orkla G14 
spilte en miniturnering på Orkdalsbanken Stadion lørdag 11.april! De tre klubbene hadde etablert 
god kontakt og ble tidlig på året enig om å arrangere en slik kampdag for å matche seg inn mot 
seriespillet. Et flott eksempel på godt samarbeid på tvers av klubbgrenser! 
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Orkla og over 300 tilskuere fikk akkurat den serieåpningen de håpet på når Gjøvik-Lyn2 gjestet 
Orkdalsbanken Stadion søndag 12.april! Kampen åpnet med en felling av Erik Bjørkli Helgetun 
(bildet) og en påfølgende straffebom. Like etter gikk bortelaget opp i ledelsen 1-0, men Orkla 
kom brutalt tilbake og ga seg ikke før det sto 6-1 på tavla ved kampslutt!  

 

 

To av Orklas 16-årslag seriedebuterte 22.april. J16 møtte Melhus hjemme, mens G16-1 (bildet) 
tok imot nabo Orkanger, også det hjemme på Orkdalsbanken Stadion. Både jentene og guttene 
åpnet sesongen med seier – J16 med 6-1 og G16-1 med 3-1. 
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Orkla har etablert et godt samarbeid med Trondheims-Ørn og i midten av april var en Orkla-
delegasjon til stede på Kick Off og Ørns serieåpning i Toppserien mot Avaldsnes! På bildet ser vi 
noen av Orklaspillerne som deltok, sammen med Avaldsnes sin ikke helt ukjente trener Tom 
Nordlie og tidligere OIL-leder, nå lagleder for Avaldsnes, Karin Larsen.  

 

 

Orkla har et aktivt forhold til Fair Play og sesongen 2015 hadde klubben innført ordningen med 
Fair Play Kampverter på alle hjemmekamper. I midten av april var Orkla G14 allerede godt i gang 
med seriekampene og på bildet ser vi kampvert Trude Staurset i aksjon under hjemmekampen 
mot Kolstad. 
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Orkla G16 måtte gi tapt mot Charlottenlund i cup’en i slutten av april. Runar Hestnes og resten av 
Orklaguttene ga alt og gjorde en god kamp, men ble hardt straffet av et dyktig Charlottenlund-
lag med en 5-målsscorer i spissen! 

 

 

Orkla2 fikk en god start på årets 5.divisjon når nabo Orkanger ble slått på Orkdalsbanken Stadion 
i serieåpningen. Stillingen til pause var 0-0, men i andre omgang scoret Mohamed Ahmed, 
Abikadi Mohammed, Geir Magne Glåmen (2) og Stig Sandø, slik at det til slutt sto 5-0 til 
hjemmelaget! Dette var starten på en suksessrik sesong som til slutt endte med opprykk til 
4.divisjon for Orklas andrelag! 
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Orkla J19 og kvinner senior reiste til Hitra på helgesamling for å gjøre de siste forberedelsene før 
seriestarten! Med Hitra FK som vertskap brukte jentene helga både til trening, kamp og sosiale 
aktiviteter. Tydeligvis vellykket både for to- og firebente og Orklajentene gjentok besøket til Hitra 
også senere i sesongen. 

 

 

Doping er ikke forenelig med fotball og annen idrett og gjennom besøket fra Antidoping 
Norge/Rent Idrettslag i starten av mai, fikk klubben ny kunnskap om hvordan doping kan 
forebygges og ikke minst hvilke konsekvenser det medfører å bli tatt for bruk av ulovlige stoffer. 
På bildet ser vi foredragsholder Oddbjørn Floan sammen med Orklas A-lagstrener Arnstein Røen.  
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Starten av mai bød på mye G19-fotball! Juniorguttene sikret seg først avansement til 2.runde i 
cupen ved å slå Tynset 3-0 borte. Så ble det et par smeller, først for G19-1 med tap 0-3 for 
Byåsen i 0.divisjon og deretter for G19-2 med tap 1-8 for Sverresborg i 1.divisjon. Uka ble så 
avsluttet med seier 6-1 over nabo Orkanger for G19-3 i 2.divisjon (bildet). Forøvrig en kamp med 
fire G16-spillere som gjorde sine saker veldig bra! 

 

 

I starten av mai forsterket Orkladamene laget sitt med tre tidligere toppseriespillere! På bildet ser 
vi Marit Moen (ex. Kattem og Trondheims-Ørn) og Lena Storbekken Sundli (ex. Trondheims-Ørn). 
I tillegg ble også Astri Fossen Haugen (ex. Trondheims-Ørn og Kattem) spilleklar for Orkla. 

Bilde: Fotballmagasinet.no 
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Orkla var langt fra påkoblet i starten av lokaloppgjøret mot KIL/Hemne og klarte ikke å redusere 
mer enn en gang etter to tidlige KIL/Hemne-scoringer. Hjemmelaget var best mellom 16-
meterne, men det forhindret ikke at hemnværingene stakk av med en fortjent 2-1 seier og 3 
poeng foran over 700 tilskuere på Orkdalsbanken Stadion. Kampen ble spilt fredag 8.mai og var 
5.runde av årets 3.divisjon. 

 

 

Orkladamene var ikke favoritter når de møtte Orkanger borte på Orkla Maskin Arena i kvinnenes 
3.divisjon fredag 8.mai. Orkla leverte imidlertid og sikret seg en flott 2-1 seier, noe som 
nykomlingene Astri Haugen, Marit Moen og Lena S. Sundli var sterkt delaktig i! 
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Gratulerer med dagen! Mange i Orklafamilien stilte også i år i 17.mai-toget på Orkanger og bidro 
til en flott feiring av nasjonaldagen! 

 

 

Fotballgleden og miljøet er det aller viktigste for Orkla3, sa manager Rune Trygg Andersen før 
hjemmekampen mot Sandstad/Hitra2 i midten av mai. Orkla3 består totalt av rundt 40 gutter 
som møtes til trening 1-2 ganger i uka og spiller i 6.divisjon. Kampen mot Sandstad/Hitra2 endte 
med borteseier 5-1, men Orkla3 kom sterkt tilbake senere i sesongen og endte opp med 3 seiere 
og en 7.plass (av 9 lag) på årets tabell! 
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To blad Elvrum, Espen til venstre og Eivind til høyre, samt keeper Imran Basit var 3 av over 30 
G19-spillere i aksjon for Orkla hjemme i Idrettsparken fredag 22.mai! På OKG ble det seier 7-1 
for G19-2 mot Alvdal, mens G19-3 tapte 0-2 for Sjetne på OMA. 

 

 

Søndag 31.mai fikk tett opp under 300 tilskuere se Orkla gi RBKs juniorer kamp helt til døra i 
2.rundeoppgjøret i NM G19 Telenor Cup! Orkla utlignet til 2-2 bare 7 minutter før slutt, men RBK 
svarte med to dødballmål helt på tampen og gikk med det videre til 3.runde. NM for G19 endte 
for øvrig opp med RBK som norgesmestere etter en overbevisende finale mot Strømsgodset! 
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Våren 2015 satte Orkdal IL og Orkla FK i gang et felles utviklingsarbeid med mål om å øke 
kvaliteten i barnefotballen! Her ser vi fra ei trenersamling i slutten av mai. Arbeidet ble senere i 
sesongen fulgt opp med nye samlinger, samt en egen Barnefotballkveld helt på tampen av 
sesongen. 

 

 

I slutten mai stilte hele 19 keepere i alderen 9-12 år opp når Orkdal og Orkla inviterte til en egen 
kveld for OIL sine keepere! Orklas keepertrener Bjørn Næss sammen med A-lagskeeper Håkon 
Lilleås Næss og G19-keeper Sturla Barø sto for opplegget. Senere i sesongen ble det arrangert en 
ny keeperkveld – også den med mange unge, ivrige keepere til stede. 
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Her ser vi G14-spiller Lars Garberg jr. få en innføring i godt førsteforsvarsarbeid av RBKs Øivind 
Husby. For førsteforsvar var temaet på Orklas trenerforum, del 2, som ble arrangert sammen 
med Rosenborg BK i starten av juni. Også Orklas naboklubber deltok på dette trenerforumet som 
var 2-delt, med del 1 som en del av NM-kampen mellom Orkla og RBKs G19-lag. 

 

 

Orklas damelag overbeviste stort når de slo Selbu hele 8-1 i slutten av juni! Laget tok dermed sin 
tredje strake seier i kvinnenes 3.divisjon og klatret opp på tredjeplass på tabellen etter halvspilt 
serie. Det var verdt en bra porsjon jubel både for store og små! 
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I månedsskiftet juni/juli, stilte Orkla som vanlig sterkt på Storsjöcupen i Östersund! I år deltok 
klubben med 6 lag og til sammen godt over 100 spillere, trenere, lagledere og foreldre. Orklas 
faste klubbcup ble dermed også i år en fin sosial arena der det bygges identitet, tilhørighet og 
gode relasjoner på tvers av årsklasser og lag. 

 

 

I starten av juli ble Orklas Kompiscup en ubetinget suksess med rundt 140 kompiser som koste 
seg på Orkdalsbanken Stadion i finværet. Kvaliteten på fotballspillet var som seg hør og bør litt 
varierende, men som vi ser så skal det ikke mer til enn å dele opp i to lag og slippe ned en 
ball, så er konkurranseinstinktet og vinnerviljen på plass! 
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Også denne sommeren gjennomførte Orkla og Orkdal åpne ekstratreninger for jenter og gutter 
som vil spille mer fotball i sommerferien! Orkla SommerXtra ble kjørt på mandager for 
aldersgruppen 11-15 år, mens Orkdal sine ekstratreninger var på onsdager, for aldersgruppen 7-
12 år. Og begge dagene stilte Orklaspillere opp som trenere! 

 

Nysigneringene Johan Lædre Bjørdal, Magnus Stamnestrø, Yann-Erik de Lanley og keeper Julian 
Faye Lund debuterte alle for RBK i treningskampen mot Orkla foran 725 (!) tilskuere. Dato var 
22.juli og mye omtalte de Lanley åpnet scoringskontoen for RBK, samtidig som Orkla fikk en fin 
gjennomkjøring foran høstsesongen. Når så det hele endte 3-3, ble det en flott fotballkveld for 
alle frammøtte på en fullsatt tribune på Orkdalsbanken Stadion. 
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I starten av august ble det klart at Christian Eggen Rismark skulle spille for Orkla i høstsesongen! 
24-åringen hadde vært utlånt fra Ranheim til Rødde, men bestemte seg for å spille resten av 
sesongen i den hvite Orklatrøya med morfar Nils Arne som trener! 

 

 

11.august møttes to av klubbens nestorer for å gjøre den siste finpussen før årets Eggens 
Trenerskole. Bjørn Rønning har vært med på arrangementssiden i alle år – både for Eggens 
Trenerskole og for Orkla Tine Fotballskole – og Nils Arne er selvfølgelig klar for nok en 
trenerskole, den 12. i rekken! 
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I starten av august var Orkla SommerXtra over for denne gang! Rundt 40 unge jenter og gutter 
hadde vært i aksjon på Orkdalsbanken Stadion mandagene sommeren gjennom, sammen med 
trenere/instruktører fra Orklas junior- og seniorlag. Imponerende! 

 

 

Det ble en strålende fotballhelg når den 12.utgaven av Eggens Trenerskole ble arrangert 20-
22.august i Idrettsparken og på Lerkendal! RBKs A-lagstrenere Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun 
tok også turen for å inspirere og overføre fotballkompetanse til de rundt 70 trenerne som deltok 
på årets trenerskole. Og alle aktiviteter ble selvfølgelig som vanlig koordinert og overvåket av 
sjefen sjøl, Nils Arne! 
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14 dager senere ble Orkla Tine Fotballskole gjennomført, også den for 12.gang! Høyt 
aktivitetsnivå og god stemning preget aktivitetene både lørdag og søndag. Rundt 40 aktive 
Orklaspillere stilte opp som instruktører og gode forbilder for hele 108 jenter og gutter fra 
klubbene Løkken, Svorkmo, Orkdal, Lensvik, Orkanger og Glimt!  

 

Orkla var store favoritter i oppgjøret mot Faaberg hjemme på Orkdalsbanken Stadion i midten av 
september. Gjestene tok ledelsen 1-0, men deretter innfridde Orklaguttene forventningene og sto 
etter 90 minutter tilbake med en overbevisende 7-2 seier! Sondre Sørløkk (nr. 15) var involvert i 
fem av hjemmelagets scoringer og var sterkt medvirkende til at Orkla på det tidspunktet 
fremdeles var en høyaktuell opprykkskandidat! 
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Orkla FK deltok med tre lag i OIFs Orkdal Sparebank Cup helga 11-13.september. G13 (bildet) 
sikret seg den store pokalen etter finaleseier 3-0 over Verdal2, mens G14-1 ikke ville være 
dårligere og slo til med hele 5-0 over Eide i sin finale! 

 

 

Karianne Kulø og Marit Moen sto for hver sin scoring når Orkla møtte Vestbyen på bortebane 
20.september. I tillegg ble det to nettkjenninger på Vigdis Hollakleiv slik at Orklajentene til slutt 
sto igjen med en klar 4-1 seier. Dermed klatret Orkla på tabellen med god heng på en topp tre-
plassering! 
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21.september var Orkla2 og Ove Bakkli klar for neste års 4.divisjon etter å ha slått Svorkmo 7-1 
på bortebane! Det sto igjen tre serierunder, men Orkla2 tronet suverent på toppen av tabellen 
med 14 seiere og 1 tap, samt en målforskjell på 98-13. Det var hele 12 poeng foran Flatås på 
andreplass! 

 

 

Denne blide og fornøyde gjengen er Orkla J13 som 22.september møtte Nidelv på Orkla 
Kunstgress. Jentene leverte en strålende kamp med mye bra spill, mange gode prestasjoner og 
ikke minst drøssvis med scoringer, noe som ga en klar seier mot byjentene! 
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Jørgen Krogstad var en av mange juniorer som var i aksjon når Orkla2 slo Rissa 6-1 på bortebane 
4.oktober. Orkla2 som forlengst var klar for 4.divisjon, sto dermed med 48 poeng og en 
målforskjell på hele 112-15 når 1 kamp gjensto! 

 

 

Både herre- og damelaget fortsatte å sanke poeng utover høsten. Her ser vi Erik Bjørkli Helgetun, 
på akrobatisk vis, sette en av Orklas 6 scoringer i hjemmekampen mot Raufoss2. Dermed var 
herrelaget fremdeles med i kampen om opprykk i starten av oktober. Også damelaget fortsatte å 
imponere og klatret i midten av oktober opp til tredjeplass på tabellen etter å ha slått 
Markabygda hele 7-0 på Orkdalsbanken Stadion! 
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12. oktober gikk Orkdal IL og Orkla FK sammen om å arrangere en Barnefotballkveld for OILs 
trenere. Barnefotballkvelden er et klubbutviklingstiltak i regi av NFF og Trøndelag Fotballkrets - 
og er et ledd i OILs viktige utviklingsarbeid for å legge til rette for enda bedre barnefotball i 
klubben. Rundt 15 OIL-trenere deltok på Barnefotballkvelden. 

 

 

Flere Orklatrenere gjennomførte i 2015 trenerkurs på ulike nivå. Reinert Aakerholm og Ola 
Haugen vil i løpet av vinteren 2016 være ferdig med UEFA B-lisenskurset. På bildet ser vi fra ei 
G19-trening der de to trenerne kjørte ei praksisøkt som forberedelse til en av samlingene på 
UEFA B-kurset. Mange Orklatrenere har nå gjennomført formelle trenerkurs, noe som sammen 
med annen erfaring og kunnskap vil være et solid fundament for enda bedre aktiviteter ute på 
treningsfeltet i tida framover! 
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Oppskriften var enkel når Tynset og Orkla møttes på Nytrømoen gras i nest siste serierunde! 
Orkla måtte vinne for å ha muligheter til å sikre opprykk til 2.divisjon i siste serierunde. Tynset 
ledet 1-0 til pause, før Steinar Gjersvoll utlignet til 1-1 i andre omgang. Tynset svarte 
umiddelbart med å sette inn 2-1 og da hjalp det ikke at Orkla hadde initiativet stort sett gjennom 
hele kampen. Tynset spilte klokt, var solide bakover og tok godt vare på mulighetene de fikk og 
ble med 2-1 klar for 2.divisjon. Vi gratulerer Tynset med opprykk og ønsker lykke til i 2.divisjon! 

 

 

Orklas kvinnelag i 3.divisjon avsluttet sesongen på best mulig måte når de i siste kamp søndag 
18.oktober slo til med 6-2 over Vestbyen på Orkdalsbanken Stadion. Orkla havnet med det på en 
flott tredjeplass på tabellen med 34 poeng og en målforskjell på 57-40 etter 18 kamper! 

 

Bilde: ostlendingen.no 
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Orklas herrelag avsluttet også sesongen med stil! I siste kamp hjemme mot Flisa lørdag 
24.oktober, ble det en solid 4-0 seier. På bildet ser vi dagens kaptein Arnstein Buøy flankert av 
tre-målsscorer Erik Bjørkli Helgetun til venstre og Sondre Sørløkk (1 mål) til høyre. Orklaguttene 
endte dermed på andreplass i årets 3.divisjon, 4 poeng bak Tynset. Og selv om det aller helst 
skulle endt med opprykk, har Orklaguttene likevel gjennomført en flott sesong og lagt et godt 
grunnlag for ytterligere framgang neste år! 

 

 

Vi skriver 25.oktober og her utligner Orkla G13 til 3-3 mot Hommelvik2 i semifinale-oppgjøret i 
BDO-sluttspillet. I ekstraomgangene fikk bortelaget inn det avgjørende 4-3 målet og ble med det 
klar for den store finalen. Det er imidlertid ingen grunn til å henge med hodet for G13. Guttene 
spiller fin fotball og viser gode ferdigheter med ball, samtidig som de også har forstått at det må 
jobbes hardt av hele laget i forsvar. G13-teamet kan derfor være godt fornøyd med sesongen!  
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Orkla G19 i 0.divisjon spilte uavgjort 2-2 mot Ranheim i årets siste serierunde. Scoringene på 
OBS denne kvelden kom ved Espen Elvrum og Moh. Orkla endte dermed på 5.plass i årets 
0.divisjon, noe som er en helt OK tabellplassering sett i forhold til målsettingene for juniorgruppa 
som først og fremst går på spillerutvikling. På bildet ser vi Espen Elvrum, Erik Selven, Morten 
Grøset og Espen Løfshus Staveli. 

 

 

Orkla2 slo Vestbyen i sluttspillfinalekampen i 5.divisjon! Kampen ble spilt i ABRA-hallen 
25.oktober og Orkla2 ledet 2-0 til pause etter scoringer av Vebjørn Trønsdal Bævre og Gøran 
Aakerholm. I andre omgang satte Gøran inn en straffe til 3-0, før Vestbyen reduserte til 3-1. Før 
slutt økte så Sondre Ysland og Abdi Orklas ledelse slik at det til slutt sto 5-1. Vi gratulerer Orkla2 
både med opprykk og med kretsmesterskapstittelen! 
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Lørdag 14.november markerte Orkla FK avslutningen på en innholdsrik og positiv fotballsesong. 
Første del av markeringen foregikk i Orkdal Kulturhus, med en tilstelning for alle aldersbestemte 
klasser. Her fikk over 150 personer fra hele Orklafamilien se at Vigdis Hollakleiv (J19), Eirik Almli 
(G19), Magnus Høiseth (G14), Jonas Slørdal Røvik (G16), Josoue Niyomugabu (G13), Elisabeth 
Forren (J13) og Maria Staven Gjessing (J16) fikk sine Fair Play Innsatspokaler for å ha 
representert Orkla på en positiv og god måte i sesongen 2015! 

 

Andre del av Orklas avslutningsfest fant sted i Damphuset på Orkanger. Her ser vi Marianne Øien 
(årets spiller kvinner), Erik Bjørkli Helgetun (toppscorer menn) og Marit Moen (toppscorer 
kvinner). I tillegg ble Sondre Sørløkk kåret som årets spiller menn senior. Vi gratulerer spillerne 
med utmerkelsene og tar også med alle andre seniorspillere, samt trener- og laglederteamene og 
gratulerer med en fabelaktig sesong både på dame- og herresiden! 
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Sesongen var ikke helt ferdig i og med at Orkla G19 måtte ut i kvalifisering til neste års 
0.divisjon. Med 8-0 over Heimdal i første kvalik.kamp, var guttene klar for 0.divisjon allerede før 
den siste kampen mot Rødde. Orkla markerte imidlertid også mot Rødde at de hører hjemme på 
øverste juniornivå og gikk av banen med en solid 7-1 seier. Dermed var en lang og 
begivenhetsrik G19-sesong over, samtidig som vi kan se fram mot en ny sesong i 0.divisjon! 

 

 

 

På tampen av året kom beskjeden om at Orkla var kåret til årets Fair Play-klubb i Trøndelag 
Fotballkrets! Orkla har gjennom flere år hatt et sterkt fokus på Fair Play og de verdiene og 
holdningene som ligger i dette begrepet. En slik utmerkelse er derfor en stor anerkjennelse for 
alle i hele klubben som bidrar til å gjøre Orkla til en attraktiv fotballklubb og en positiv 
samfunnsaktør! Dermed er klubben i godt selskap med 17 andre klubber som har fått tilsvarende 
utmerkelse i sin fotballkrets. 
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