
Orkla FK                   

Årsberetning 2021 
Styrets sammensetning i 2021 

Kjetil Kroksæter, leder 

Morten Wolden, nestleder 

Anne Grete Skjølberg, kasserer 

Ingebrigt Hoston, styremedlem 

Guri Anne Ustad, styremedlem 

Eivind Alver Selvnes, styremedlem 

Kristine Wicklund Slupphaug, styremedlem 

Lars Dybdahl ble tatt opp i styret som ungdomsrepresentant i løpet av året. 

Daglig leder Jan Ingebrigt Ustad møter fast i styret. 

 

 

 

Styrets arbeid 

Det har vært nok et år med Covid 19. Ungdomsfotballen rullet litt som normalt mens voksenfotballen 

på Orkla Fks nivå måtte nøye seg med en amputert sesong.  

Orkla hadde ikke mye frafall blant de unge. Andre klubber med mindre årskull slet mer. Meldal 

ønsket samarbeid både på senior og J 14. Det er viktig at klubbene hjelper hverandre å gi et tilbud til 

de som vil spille fotball, når det ikke er mange nok spillere til å stille lag i egen klubb.  

Vi har også hatt et godt samarbeid med Orkanger i J 17 de tre siste årene. Noen ganger er det godt å 

se at rivaliseringen mellom de to naboene ikke sitter dypere enn at både spillere og trenere kan 

jobbe godt sammen. 

Pandemien gjorde at mulighetene for inntektsbringende tiltak ble kraftig redusert. Tradisjonelle 

dugnader var heller ikke mulig. Heldigvis la myndighetene til rette med gode 

kompensasjonsordninger slik at økonomien vår ikke ble skadelidende. Kompensasjoner, streng 

kostnadskontroll og sparte utgifter på grunn av redusert kampsesong, gjør at vi står igjen med et 

hyggelig tall på bunnlinja i regnskapet selv om vi har gjort opp noen gamle fordringer.  

Vi har avviklet syv styremøter i beretningsåret. 

 

 



Sportslig Utvalg 

Sportslig utvalg (SU) har bestått av Eivind Alver Selvnes (administrativ sportslig leder), John 

Kåre Solem (nestleder og kvalitetsklubbansvarlig), Jon Møkkelgård (kvalitetsklubb og 

støttefunksjon til sportslige ledere), Bjørn Stølhaug (sportslig leder J13-16), Ola Haugen 

(sportslig leder G19/senior menn), Gisle Fagerholt (sportslig leder J17/senior kvinner), Olav 

Stavne (trenerveileder), Marvin Bekken (dommeransvarlig), Kjetil Kroksæter 

(styreleder OFK) og Jan Ingebrigt Ustad (daglig leder). Rollen som sportslig leder G13-16 har 

vært ubesatt.  

Sportslig utvalg sitt mandat er å koordinere det sportslige arbeidet og sørge for at 

aktivitetene er klubbstyrte med utgangspunkt i vedtatte sportslige retningslinjer. SU har et 

nært samarbeid med alle årsklasser og lag, en styreplass i klubbens styre og er dessuten et 

naturlig kontaktpunkt overfor både Orkdal IL og naboklubbene i regionen. 

De viktigste områdene SU har jobbet med, er sammensetning av trener- og laglederteam, 

påmelding av lag, kommunikasjon med foreldregruppene, samt komplettering av klubbens 

sportslige retningslinjer. 

Det må bemerkes at rekruttering inn i sportslige roller på noen områder har vært 

utfordrende, både på trener/lagledersiden og i administrative roller/SU.  

En sterk forankring av begrepet «Klubben som sjef» og gjennom det sikre at alle ledd i klubben 

jobber i samme retning, har vært en rød tråd i SUs arbeid. Dette er viktige faktorer i forhold til 

klubbens målsettinger om å få flest mulig til å spille fotball lengst mulig, samtidig som det også 

utvikles spillere med ferdigheter gode nok til egne A-lag, eller til høyere nivå. 

Året 2021 har også vært et unntaksår for SU, med en kombinasjon av fysiske og digitale møter. 

 

Pelu valgte Orkla 

Trener John Pelu er godt mottatt på alle hold i klubben. Derfor skapte det bekymring da en annen 

klubb ga ham et godt tilbud. Spillerstallen var unisont enige om at Orkla måtte sette alt inn på å 

beholde treneren. Etter en lang tenkepause valgte John Pelu å fortsette hos oss. Han gjentar stadig at 

han kjenner seg hjemme i Orkla. En fin attest til klubben vår. 

 

Trenerveilederteamet 

For første gang hadde Orkla trenerveiledere som skal støtte og utvikle trenerne på de enkelte 

årstrinnene. Den første sesongen ble litt søken etter en god modell. Covid 19 og andre faktorer 

gjorde at det ikke fungerte helt som ønsket. Med erfaringene fra årets sesong kommer Olav Stavne & 

co sterkere tilbake neste sesong. 

 



Ex Orkla-spillere utmerket seg 

Orkla har flere fremgangsrike spillere i andre klubber. Mali Næss hadde en ny god sesong som 

kaptein for Rosenborg.  

Ina Hoff Fuglaas har også gjort seg bemerket i RBK selv om hun er yngst i rekruttgruppa. Ina ble 

belønnet med 10 000 kroner fra Ivers utviklingsfond. Hun har vært tatt ut til Equinor Talentleir og 

skyggelandslag J15 i 2021. Ina ga prispengene sine videre til menn senior i Orkla FK og takker klubben 

for gode utviklingsår.  

Prisen deles ut til spillere som har fremvist et høyt ferdighetsmessig potensiale. Spilleren skal ha 

fremvist gode verdier og holdninger og hvor Fair Play vektlegges spesielt høyt. Det skal videre 

vektlegges holdninger til ordentlig skolearbeid. 

Sander Evjen Brostrøm er en av de mest lovende i Salmarakademiet og fikk sine to første 

landskamper for G 16 da man bladde om kalenderen til 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior kvinner og menn 

Kvinner senior A fikk en nokså brutal start i møte med seriens beste lag. Fire strake tap med til dels 

stygge sifre. Mot slutten kom fremgangen og jentene vant de tre siste i grunnspillet. Orkla måtte 

likevel ut i sluttspill for å unngå nedrykk. Det ga to seiere og ett tap. Plassen i 3. divisjon ble sikret 

med grei margin. 

Menn senior måtte også ut i enkel serie. Orkla «tapte» kampoppsettet i og med at laget vårt fikk flere 

borte- enn hjemmekamper og måtte spille borte mot toerlagene til Aalesund og Molde. Men Orkla la 

seg til en merkelig vane med å vinne borte og tape hjemme. 2-1 seieren på Color Line Stadion var en 

av årets beste prestasjoner.  

Den første hjemmeseieren kom ikke før i 11. serierunde mot Kolstad, som var involvert i 

opprykkstriden. En knusende 5-2-seier - og årsbeste. Kanskje den beste kampen Orkla har spilt på 

mange år. 

Sesongen oppsummeres best med å si at prestasjonene varierte veldig. Orkla kunne tape for nesten 

hvem som helst og slå hvem som helst. Vi tar med oss at toppnivået er høyt og tror laget vil fremstå 

mer stabilt etter en vinter med samhandling. 



Cupdeltakelsen ble en stor bonus da Orkla slo ut Strindheim og fikk sjansen til å møte Rosenborg på 

Orkla Sparebank Arena. Resultatet mot RBK var ikke noe å skryte av, men vi fikk mye 

oppmerksomhet og et godt økonomisk utbytte. 

 

Orkla/ Meldal J14  
 
Sju jenter fra Meldal og sju jenter fra Orkla var spillertroppen for Orkla/ Meldal J14 sesongen 2021. 
Samarbeidet med laget gikk veldig fint og jentene, foreldre og trenere pendlet opp og ned dalen for 
treninger og kamper. Både treninger og kamper var fordelt mellom Storås og Orkanger. Laget hadde 
luksusen med å benytte hallen på Storås. 
 
Vårsesongen ble amputert pga corona med utsettelser og avlysninger av kamper. Laget spilte 
treningskamper mot Orkla J15 og J13, og mot Meldal G14. Det ble igjen kun to seriekamper, mot 
Orkanger og KIL/Hemne. 
 
Høstsesongen startet med OBOS-cup 9.august. Etter det ble det en tilnærmet normal serierunde med 
9 kamper. Litt for snille jenter ga ikke den store innsamlingen av poeng, men to seiere ble det. 
Gjennom hele sesongen var laget stort sett avhengig av å låne spillere til 11’er kampene.  
 
Laget består av en god gjeng med sosiale jenter som har mye å utveksle når de møtes.  
 

 

 
 
 
 



 
J15 
  
Sesongen startet med en stor treningsvillig gruppe på 25-26 spillere. Dette er en gruppe som vi har 
hatt helt siden barnefotball og hatt lite forfall.  
Vi hadde et lag i 1.div 11'er og et lag i 2.div både vår og høst. Begge lagene gjorde seg godt bemerket 
i begge divisjonene.  
Pandemien stoppet en del av våre faste sosiale arrangementer. Vi har brukt å ha en treningshelg før 
sesongstart i Rindal. Men det måtte vi avlyse pga restriksjonene. Vi hadde planer om Storsjöcup, men 
det ble også avlyst. Så hadde vi et håp om å delta på Hydro cup i Sunndal, men også her ble det avlyst 
i siste liten før cup.  
  
På den årlige sesongavslutningen vant J 15 kategorien Årets Lag 2021.    
  
Dette ble siste året som eget lag. Sesong 2022 skal vi slås sammen med 2005 og danner da J17.  
Det ble dessverre slik at trenerteamet trakk seg etter sesongen, vi ønsker å takke Olav Dalsegg Tokle, 
Wenche Fuglås og Stein Are Slupphaug for alle årene de har vært trenere for 2006 spillerne. Dere blir 
savnet på feltet etter å ha styrt laget i 9-10 år! 
  
Rune Breimo og Bjørn Stølhaug 
 
 

 

G 13. 

 

Gutter 13 har bestått av 15 spillere 

Trenere: Roger Fuglås (hovedtrener), Stein Håvard Bakke, Odd Morten By. 

Lagledere: Hildrunn Landrø og Monica Moe Skålholt. 

Aktiviteter i sesongen 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutter 13  

Laget har bestått av 15 spillere. 

Trenere: Roger Fuglås (hovedtrener), Stein Håvard Bakke og Odd Morten By. 

Lagledere: Hildrunn Landrø, Monica Moe Skålholt. 



Seriespill: G13 stilte med 2 9’er lag i sesongen. Et lag i 1.divisjon og et lag i 2. divisjon. Det ble en 

rullering på spillegruppen slik at alle fikk prøvd seg i begge divisjoner. 6 spillere var faste på 1.div og 

det ble en rullering på de andre. 1. divisjonslaget havnet på en 3. plass i puljen sin og 2.divisjonslaget 

vant sin pulje. Gjennom sesongen har vi også bidratt med spillere til G14 nesten hver kamp. Det er 

blitt mye kamper på guttene denne sesongen. Vi har også lånt spillere fra samarbeidsklubben Orkdal 

IL G12 enkelte kamper. 

Kampene kom sent i gang pga Covid 19, men det ble gjennomført til sammen 27 kamper på G13 1 og 

2 samt G14. Alle guttene fikk rikelig med kamptrening. 

 
 

 

Treninger: Gjennom vintersesongen hadde vi to treninger for uka på Orkla Kunstgress /Orkla Maskin 

Arena samt en trening i Orkla Hallen/Sondrehallen (ut februar). Fra mars ble det kjørt to treninger og 

en frivillig trening med G14 for de som ønsket. Det har vært et godt oppmøte på treningene gjennom 

hele sesongen. 

30.august valgte Roger å ta en pause fra oppgaven som hovedtrener. Det ble gjennomført møte med 

sportslig OFK tidlig i september der teamet la fram ønske om en trener til. Dette så ut til å bli 

vanskelig og sesongen ble fullført med Stein Håvard Bakke og Odd Morten By trenere. 

Sesongavslutning: Pizza og brus i klubbhuset 2.desember. 

Monica Moe Skålholt 

 

G19 

For G19 så ble årets store høydepunkt, deltakelse i Norway cup på Ekebergsletta i Oslo, dessverre 
avlyst som en følge av pandemien. Det var andre året på rad vi led den skjebnen. La oss håpe at årets 
G19 får ta del i fotballfesten i hovedstaden. I grunnen har Covid preget aktiviteten vår sterkt også i 
2021. Etter hvert fikk vi begynne å trene med kontakt, men da resten av våre motstandere i 0. 
divisjon fikk begynne å spille treningskamper mot lag fra egen kommune, fikk ikke vi det ettersom det 
i 2021 ikke fantes andre juniorlag enn Orkla i Orkland kommune. Her kom vi nok på etterskudd 
sammenliknet med våre motstandere. 
Da kampene våre startet i midten av august, var det en spillesugen gjeng som tok fatt på 
høstkampene for våre to lag i 0.divisjon og 2. divisjon. Vi var usikre på om 0.laget vårt holdt nivået vi 
skulle konkurrere på, men bestemte oss etter en prosess og starte for å gjøre det beste ut av 



situasjonen. Mange kamper ble ganske jevnspilte, men vi fikk dårlig uttelling i antall poeng. Når vi 
møtte de beste motstanderne, var det stor forskjell på lagene.  
Laget i 2. divisjon klarte seg bedre resultatmessig og opplevde seier, uavgjort og tap. Det førte oss til 
midten av tabellen til slutt. Vi må erkjenne at sesongen 2021 ikke var den beste for G19. Et team som 
ble preget av sykdom og litt for få resurser jobbet med en spillegruppe med for lavt 
treningsoppmøte. Dette ble i sum ikke den utviklingen vi ønsket, og det førte til at vi for første gang 
på 7 år skal spille på nivå to og tre i Trøndelag i 2022, i stedet for nivå en og tre som vi har blitt 
bortskjemte med. Når det er sagt så var det allikevel flere spillere som tok store steg og som bidro 
med gode prestasjoner på rekruttlaget i 4. divisjon. I tillegg var det fire spillere som holdt junioralder 
i 2021 som fikk seriekamper i Norsk Tipping-ligaen, så vi kan si at vi har lyktes godt med å produsere 
egne A-lagsspillere.  
 
Orkland-Lekene 

Orkland-Lekene (OL) kom i stand i 2020 som et rent koronatiltak for barn mellom 10 og 14 år. Det 

første året ga svært gode tilbakemeldinger, men ikke så mye økonomisk utbyttet. Takket være en 

raus bevilgning med koronamidler fra Orkland Kommune i 2021 kunne vi droppe egenandel. Likevel 

ga OL 311 000 kroner på deling mellom OIL og OFK. Våre trofaste samarbeidspartnere stilte som 

 

Fornøyde deltakere i turnhallen. 

vanlig opp med penger, gaver og tjenester. Gjennomføringen krevde mye mannskap, men gikk over 

all forventning. Arrangementene startet med friidrett/turn i Idrettsparken/Orklahallen. Fortsatte i 

Knyken med skihopping (plastbakke), skyting på blink og Knyken trimpark. Dag 3 bød på 

sandvolleyball/ridning i Hoston. Avslutningen var fotball i Idrettsparken og fri utfoldelse i 

Orklandbadet. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger. 



 

Korona-avlysninger 

Orkla Tine Fotballskole, lotteri, scoringsklubb og julefesten ble avlyst av årsaker knyttet til 

koronapandemien. Billotteriet ble gjennomført og gir oss en betydelig inntekt. I 2019 deltok Orkla på 

seks dugnader. I 2020 og 2021 ble det ingen. Orkla-familiens årlige tur til Storsjøcup i Østersund har 

vi også måttet kutte ut de siste to årene.  

 

Representanter i utvalg 

Morten Wolden er medlem av NFFs kontrollkomite. 

Bjørg Schei er styremedlem i Norsk Ligafotball (tidligere serieforeningen) og styremedlem i Fotballens 

Venner Trøndelag. 

 

 

Sesongavslutning med verdensmester 

Orkla-familien fylte kulturhuset ved sesong-

avslutningen, for første gang etter 

pandemien. Det ble en fin kveld, med 

oppsummering av sesongen, kaffe og kaker, 

utdeling av diplomer og innsatspokaler, og 

utmerkelser til spillere og toppscorere.  

Vi telte ca 230 spillere, trenere, ledere, 

foreldre og andre deltakere. Det er 

overveldende godt oppmøte. Det var godt å 

være samlet igjen etter alle begrensningene 

på sosialt samvær.  

Verdensmester i fotballtriksing Erlend 

Fagerli underholdt med sine fantastiske 

ferdigheter. Erlend var selv ungdomsspiller i 

OFK.  

Sesongavslutningen til Orkla FK markerte 

slutten på sesongen 2021, og samtidig ga 

den motivasjon for å starte på en ny 

sesong. 

 

 

 

 



Anlegg 

Det har vært litt uro i forbindelse med IKAS-banene i Idrettsparken. Orklabanen ble etter hvert så 

ujevn og humpete at den måtte stenges for bruk for andre enn de yngste. Styret i IKAS besluttet å gå 

for en mindre renovering. 

 

I den perioden Orkla kunstgress var 

stengt, fikk vi en utfordrende 

periode med å skaffe baner til 

trening. 

Representanter fra Sport Surface 

rullet av kunstgresset og fjernet 

paden. Da skjønte vi bedre hvorfor 

banen så ut som en grusvei med 

vaskebrett.  

Med hjelp av slådd fjernet man 

ujevnhetene. Vi takker 

skotthyllgjengen for god hjelp til å 

rulle på kunstgresset igjen. Vi har 

god tro på at banen vil fungere bedre etter at paden er borte. Man har opplevd de samme 

problemene på andre kunstgressbaner med pad og undervarme.  

Det gjenstår å fylle i med gummigranulat og skjøte på litt mer kunstgress langs kantene. 

Reparasjonene beløper seg til ca en million kroner. Noe dekkes med egne midler fra IKAS og vi 

forventer støtte fra kommunalt fond.  

Orkanger Idrettsforening har gjort flere fremstøt for å løse opp IKAS. De ønsker er å ta tilbake OMA-

banen til OIFs eierskap. Orkla FK mener dagens konstruksjon med felles drift og vedlikehold av de to 

banene er en god løsning. 

 

 

Nettsus 

Nettsus har vanligvis blitt utgitt til seriestart for seniorfotballen, men på grunn av usikkerhet om 

sesongstart og om det overhodet ville bli seriespill, ble 2021 et annerledes år. 

Endelig tidspunkt for utgivelse ble nærmere sesongslutt og vi var spent på hvordan våre annonsører 

ville forholde seg til dette. 

Enhver skepsis viste seg imidlertid å være ubegrunnet og gamle og nye annonsører støttet opp om 

Nettsus, sik at vi nådde et annonsesalg på 154.700 og en netto på ca. 90.000 i 2021. 

 

 

 



Marked 

Mens de største sponsoravtalene ble reforhandlet foran sesongen 2021 og resulterte i betydelig 

økning i sponsorinntekter, har det i 2021 vært jobbet med a få inn nye samarbeidspartnere. 

Dette har så langt resultert i to nye avtaler, Fjøssystemer og Fossline med virkning fra 2022: 

Markedsavdelingen jobber kontinuerlig med nye sponsorprosjekter, men det er også en viktig 

oppgave å ivareta den eksisterende sponsormassen og sikre samarbeid med lang tidshorisont. 

Personlige sponsorer for spillere er en viktig inntektskilde og her er det i første rekke spillerne selv 

som skaffer avtaler. 

I tillegg arbeider markedsgruppen med å finne inntektsbringende tiltak som kan bidra til sunn 

klubbøkonomi. 

 

Økonomi 

Vi har gjennomlevd nok et år med hel eller delvis nedstenging av idretten. Med stor usikkerhet om 

aktiviteter og eventuelle støtteordninger budsjetterte vi med et resultat på kr. 33.520 for 2021. 

Gode støtteordninger og redusert aktivitet og dermed reduserte kostnader har imidlertid bidratt til 

at 2021 også ble et godt år økonomisk. 

Mens vi i 2020 fikk utbetalt kr. 931.962 i Covidstøtte ble årets støttebeløp kr. 554.222. 

Dette sammen med både redusert aktivitet og nøkternhet i hverdagen har bidratt til et overskudd på 

kr. 422.312 i 2021. 

Tre påfølgende år med pluss i regnskap har også bidratt til at vi nå har en akkumulert egenkapital på 

kr. 573.466. 

Uten Covidstøtte og treghet med å få i gang tidligere inntektsbringende tiltak ser vi for oss at 2022 vil 

bli et utfordrende driftsår, men håper vi gjennom felles innsats også kan lande 2022 på en positiv 

måte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Budsjett 2022 

Etter 2 år med betydelige statlige tilskudd står vi foran et år med økt aktivitet og derigjennom økte 

kostnader som nå må finansieres gjennom egne aktiviteter. 

2 år med Covid har påvirket frivillighet og dugnadsvilje i idretten og 2022 vil bli et år der vi ikke 

forventer å komme opp på tidligere inntektsnivå når det gjelder frivillig innsats. 

Dette gjenspeiles i budsjettet for 2022 som viser et overskudd på kr. 28.600. 

Administrasjonen vil i 2022 ha fokus på å finne nye inntektsmuligheter for å kunne holde et godt 

aktivitetsnivå i klubben. 

   

Beskrivelse Resultat 2021 Budsjett 2022 

   

INNTEKTER   

     

Salgsinntekter 1 924 110 2 285 000 

Annen driftsinntekt 2 326 585 1 450 000 

Driftsinntekter 4 250 695 3 735 000 

   

KOSTNADER   

   

Varekostnad -452 570 -398 000 

Lønnskostnader -288 783 -565 000 

Andre driftskostnader -3 057 889 -2 716 900 

Sum kostnader -3 799 242 -3 679 900 

    

Driftsresultat 451 453 55 100 

   

   

Finansinntekter 2 912 4 000 

Finanskostnader -32 053 -30 500 

Sum finanskost -29 141 -26 500 

   

Årsresultat 422 312 28 600 

 

 


