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Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 

Det vises til innkalling til årsmøte på OFK sin hjemmeside og på facebook 09.03.2021. Etter to 

utsettelser pga koronarestriksjoner håper vi å gjennomføre denne gangen. 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Orkla Sparebank Stadion mandag 14. juni kl 19:00. 

Vi ber om påmelding på epost til dagligleder@orklafk.no. Hvis årsmøtet ikke lar seg gjennomføre 

fysisk, vil alle påmeldte få innkalling til digitalt møte. 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e)). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

(og revisors beretning). 

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg. 

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem. 

e) Eventuelt øvrig valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmer samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. og 2. 

varamedlem. 
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Styrets sammensetning i 2020 

Kjetil Kroksæter, leder 

Morten Wolden, nestleder 

Anne Grete Skjølberg, kasserer 

Ingebrigt Hoston, styremedlem 

Guri Anne Ustad, styremedlem 

Rasmus Skålholt, styremedlem 

Kristine Wicklund Slupphaug, styremedlem 

Mari Kvaale Sletvold ble tatt opp i styret som ungdomsrepresentant uten stemmerett i løpet av året. 

Daglig leder Jan Ingebrigt Ustad møter fast i styret. 

  

Styrets arbeid 

Det gikk ikke mange timene fra årsmøtet 2020 valgte nytt styre til all fotball ble nedstengt. Sportslig 

ble det en annerledes sesong. Pandemien Covid 19 førte til at seriestarten for voksenfotballen ble 

forskjøvet fra vår til sommer og høst. Til slutt måtte vi innse at Orkla FK, i likhet med resten av 

breddefotballen, ikke fikk spilt en eneste kamp på seniornivå. 

Det var leit med tanke på all forgjeves innsats som ble lagt ned i forberedelsene. Likevel kunne vi 

glede oss over imponerende oppmøte og treningsiver hos seniorlagene.  

Ungdomsfotballen kom i gang i august og Orkla deltok i seriespill på forskjellige nivå for alle klasser. 

G19 klarte nok en gang å plassere seg så høyt oppe at Orkla er automatisk kvalifisert for spill i 

0.divisjon også i 2021. 

Gledelig er det også å registrere at vi har lite frafall tross en vanskelig sesong. Vi er også glad for å ha 

svært god rekruttering i jenteklassene. 

Klubben har avviklet ti styremøter siden siste årsmøte. 

Pandemien gjorde at mange inntektsbringende tiltak ikke lot seg gjennomføre. Tradisjonelle dugnader 

var heller ikke mulig. Heldigvis la myndighetene til rette med gode kompensasjonsordninger slik at  

økonomien vår ikke ble skadelidende. Kompensasjonsordningene, streng kostnadskontroll og sparte 

utgifter på grunn av redusert kampsesong, gjør at vi har endelig kan kvitte oss med gamle fordringer 

og likevel stå igjen med et hyggelig tall på bunnlinja i regnskapet. 

Det har vært jobbet en del med å strukturere klubben og opprette grupper som kan ta ansvar for 

forskjellige oppgaver. Det er viktig å fordele oppgavene på flere slik at vi ikke sliter ut ja-menneskene 

som stiller opp på det meste de blir spurt om. 

Nytt tiltak er opprettelsen av funksjonen som trenerveileder som kan bli et viktig bidrag til å øke 

kvaliteten på trenerstaben vår. Med skolerte og dyktige trenere i alle ledd bør vi lykkes enda bedre 

med å oppnå målet «flest mulig, lengst mulig, best mulig». Trenerveileder Olav Stavne har med seg en 

svært kompetent gruppe og vi mener vi skal bli blant de beste i landet på vårt nivå.  
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Som en klubb med målsetting om å være selvforsynt med spillere på seniornivå, må vi være dyktige på 

spillerutvikling. I 2021 har vi for første gang rollen som spillerutvikler (G 16 til MSA). 

Vi ser med bekymring på at klubbene rundt oss sliter med rekrutteringen og ikke klarer å stille lag i 

mange årsklasser. Vi har inngått samarbeide med Orkanger IF for jenter 17 og Meldal for J14 og 

senior kvinner for inneværende sesong. Vi får litt tilsig av spillere som ikke har tilbud i sine egne 

klubber, men ser oss best tjent med at klubbene rundt oss klarer å holde aktiviteten oppe.  

Orkland-Lekene kom i stand som et rent koronatiltak for barn mellom 10 og 14 år. Våre trofaste 

samarbeidspartnere og noen nye stilte opp med penger, gaver og tjenester. Gjennomføringen krevde 

mye mannskap, men gikk over all forventning. Vi fikk strålende tilbakemeldinger både fra deltakere 

og foreldre. Dette tiltaket har vært god omdømmebygging for klubben. 

Styret så litt mørkt på at alle sponsoravtalene gikk ut i et år der en pandemi rammet verden og skapte 

usikkerhet i mange virksomheter. Heldigvis kom vi oss godt gjennom den prøvelsen også. Noen få 

sponsorer gikk ut og nye kom inn. De aller fleste er med videre og har lagt mer penger i potten, slik at 

Orkla FK står bra rustet til å møte fremtiden. 

Vi retter en stor takk til samarbeidspartnerne som virkelig har stilt opp og støttet oss gjennom dette 

vanskelige året. I forhandlinger med sponsorene merker vi at Orkla FK er en klubb de gjerne vil 

identifisere seg med. Vårt gode omdømme er noe av det viktigste vi har, og det må vi ta godt vare på. 
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Sport 

Sportslig Utvalg 

Sportslig utvalg (SU) besto av Rasmus Skålholt (administrativ sportslig leder), John Kåre Solem 

(nestleder og kvalitetsklubbansvarlig), Jon Møkkelgård (kvalitetsklubb og støttefunksjon til SU-

ledere), Hugo Jonli (sportslig leder G13-16), Bjørn Stølhaug (sportslig leder J13-16), Kristoffer 

Røland (sportslig leder junior/senior menn), Gisle Fagerholt (sportslig leder J17/senior kvinner), Kjetil 

Kroksæter (styreleder OFK) og Jan Ingebrigt Ustad (daglig leder OFK).  

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. 

Sportslig utvalg jobber tett opp mot både trener/laglederteamene og foreldregruppene. Det har vært 

spesielt fokus på riktig lagssammensetning, støtteapparat og langsiktig nok perspektiv i de 

aldersbestemte klassene. Dette er et viktig grunnlag både for å få flest mulig til å spille fotball lengst 

mulig, samt for å utvikle spillere med ferdigheter gode nok til egne A-lag, eller til høyere nivå. 

Året 2020 har også vært et unntaksår for SU. De fleste møtene har foregått via digitale kanaler, og vi 

har i løpet av sesongen 2020/2021 gjennomført 14 møter i sportslig utvalg.  

Andre områder SU har jobbet med er å koordinere påmelding av lag i seriesystemet, samt å 

komplettere klubbens sportslige retningslinjer. En rød tråd gjennom alt dette, er en enda sterkere 

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

retning.  

 

Kvalitetsklubb 

NFF Trøndelag sertifiserte samarbeidsklubbene Orkla FK og Orkdal IL til NFF Kvalitetsklubb nivå 1 

høsten 2019. Det er første gang at fotballkretsen sertifiserer to samarbeidende klubber. NFF Trøndelag 

har gjennom sertifiseringen foretatt en helhetlig og samlet vurdering av klubbenes 

kvalitetsklubbarbeid. Orkdal IL og Orkla FK ble med dette kvalitetsklubb nr. 26 og 27 i Trøndelag sin 

krets. Dette er en solid anerkjennelse til det arbeidet som er blitt gjort og det nivået som er oppnådd.   

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av to nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god 

klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir 

grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. Det første nivået omhandler hovedtemaene aktivitet, 

organisasjon, kompetanse og verdiarbeid. 

I starten av det spesielle året 2020 ble Kvalitetsklubb-konseptet endret, og det har kommet justeringer 

på noen kriterier, samt flere nye kriterier som blant annet sesongplanlegging og kampavvikling, 

årshjul og sportslig ledelse. Dette krever at alle må resertifisere seg.  

Veien videre vil da bestå i arbeid med disse punktene før vi begynner å forberede oss til nivå to. Vi 

jobber tett med sportslig utvalg, styret og trenerveilederne i begge klubbene. Dette er avgjørende for å 

lykkes. Vi planlegger også flere trenerforum gjennom sesongen for å inkludere trenere og lagledere fra 

de ulike årsklassene. Vi har allerede startet året 2021 med gjennomgang av vår egenvurdering med 

klubbenes mentor Jan Roar Saltvik fra NFF Trøndelag, så nå er vi klare til å starte med arbeidet. 
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Nye trenere 

Det kom som et lite sjokk da Steinar Gjersvoll kunngjorde at han gir seg som trener for å være mer til 

stede for familien. Vi summet oss og begynte å sondere terrenget. Litt tilfeldig kom John Pelu (bildet) 

inn i søkelyset. Fra første samtale kjente han seg 

hjemme i klubben, vår filosofi og vårt miljø. Vi kjente 

på at John Pelus fotballfilosofi passer hos oss. Godt 

skussmål fra spillerne i hans tidligere klubb 

Strindheim gjorde oss trygge på at Pelu er rett mann.  

Vi måtte også finne en ny trener for KSA. Spillerne 

høres ut til å være godt fornøyd med at valget falt på 

rutinerte Ole Johan Helland. Han skapte umiddelbar 

begeistring og det tok ikke lang tid før en erfaren 

spiller fra høyere nivå varslet comeback og en annen 

varslet overgang til Orkla FK.  

I samarbeid med OIF har vi to lag en stor gruppe i J17 og flere sterke årsklasser nedover. Når også 

Meldal ikke klarte å stille lag fikk vi opprettet et samarbeidslag slik at vi har to seniorlag i 2021. Det 

ser lovende ut for kvinnefotballen i Orkla i tiden fremover. 

 

 

 

 

 

Trenerveileder 

Alle kvalitetsklubber er pålagt å ha trenerveileder. Orkla FK tok utfordringen og det ble ikke bare én, 

men team på seks. Vi er overbevist om at dette vil gjøre oss enda bedre.  

Olav Stavne fra Rennebu er lederen i det nyopprettede teamet. Han har solid fotballskolering og lang 

erfaring som trener både for ungdom og senior. I tillegg har han hatt mange oppdrag som hovedtrener 

og områdetrener på kretsnivå. Han måtte takke nei til et tilbud om å bli assistenttrener for Rosenborg 

kvinner. 

Stavne skal strukturere prosjektet og arrangere trenerforum i Orkla i tillegg til at han skal ut på feltet 

sammen med våre trenere. Det nye teamet består av tre operative trenerveiledere i tillegg til han selv: 

Kristoffer Røland, Ola Dahl Johansen, Roger Rian. Vegard Kvilvang som er Orkdal ILs trenerveileder 

i barnefotball er også knyttet opp mot teamet. I tillegg vil Arnstein Røen og Jon Møkkelgård være 

støttefunksjoner inn mot teamet og i trenerforum.  

Vi er stolt av å ha et så sterkt team av trenerveiledere. Orkla FK har alltid vært godt forspent med 

skolerte trenere og det skal vi fortsette med. 
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Trenerveilederne skal være en støttefunksjon for våre trenere. Det er viktig å understreke at de ikke 

skal stå på sidelinjen og lete etter feil. Det handler mer om å være samtalepartner og støttespiller ved å 

være tilgjengelig på feltet for alle klubbens trenere. De skal veilede og følge opp trenerne med 

utgangspunkt i klubbens sportsplan.   

Trenerveilederne. Foran: Olav Stavne. Andre rekke: Arnstein Røen og Roger Rian. Tredje rekke: Ola 

Dahl Johansen, Jon Møkkelgård og Vegard Kvilvang (Orkdal IL). 

Kristoffer Røland var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 

Senior og G19. 

Juniorlaget (G19) kom i gang med seriespill først i august. Vi hadde lag i 0.divisjonen og 2. divisjon. 

Da serien var ferdig hadde Orkla klart å bli blant de seks beste og dermed være direktekvalifisert til 

0.divisjonen neste år. 2020 var sjette sesong på rad. Ingen lag i Trøndelag har en så lang uavbrutt 

rekke med deltakelse i 0.divisjon som Orkla.  

Det var en fordel for oss at det ble åpnet for å bruke førsteårs seniorer. Ole Løkken var en 

dominerende spiller og ble seriens soleklare toppscorer med 24 mål på 12 kamper. Han scoret fire mål 

i to kamper pluss to hattrick. Orkla måtte vinne den siste kampen mot Kolstad for å beholde plassen i 

0.divisjonen. Det endte med en overbevisende seier 11-7 og et perfekt punktum for sesongen. 

På grunn av koronarestriksjonene kom breddefotballen aldri i gang. Den eneste kampen Orkla spilte 

var en internkamp i desember. Tross mange utsettelser og skuffende beskjeder fra myndighetene, var 

oppmøtet godt med 20 til 22 spillere på trening gjennom hele sesongen.  

Spillernes imponerende treningsoppmøte er en fin attest til trenerne Steinar Gjersvoll og Gøran 

Åkerholm som skapte et godt klima og treningsmiljø.  
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Disse guttene mottok Orkla FKs innsatspokaler for 2020: Aksel Hoston (G13), Mohammad Farzed 

Asghari (G14), Tore Fagerholt Bakke (G16) og Eirik Johansen Forbord (G18). 

 

Kvinner senior og J19  

For sesongen 2020, ble et seniorlag påmeldt til spill i 3. divisjon. 

På grunn av koronasituasjonen ble seriespill i 3.divisjon avlyst. Det ble i stedet påmeldt et J19-lag, 

som spilte i BDO-serien, 2.div. i høstsesongen. Laget havnet der på 3-plass. 

Spillergruppa bestod av ca 18-20 spillere fra 18 år og oppover. I tillegg ble stallen supplert av spillere 

fra J17-laget, både på treninger og på J19-kamper 

Lagledelsen opplever, på tross av at ingen over 20 år fikk spille kamper, godt oppmøte på trening 

gjennom hele sesongen, noe som lover godt for framtida. 

Seniorlaget får årlig påfyll av yngre spillere fra J17. Dette tyder på at det både gror bra på jentesida i 

dalføret, og at klubben har lykkes med å legge til rette for at spillere skal kunne ta steget fra 

aldersbestemte klasser (J17) og opp på seniornivå. 

Den kanskje største utfordringen er at flere spillere blir «tvunget» til å forlate klubben, når de er 19-20 

år gamle, pga utdanning, førstegangstjeneste og jobb. 

 

Jenter 17 år 

Orkla FK videreførte sesongen 2020 samarbeidet med Orkanger IF om et 11-lag i 17-årsserien. 

Orkla/OIF J17 har gjennom sesongen bestått av 18 spillere. 16 av disse spillerne har representert Orkla 

FK, mens to av spillerne har representert Orkanger IF. 

 

Vi startet på med 2-3 treninger pr uke i midten av januar, der to treninger var fotballtreninger ute mens 

en trening var basistrening/styrketrening inne på Grøtte. Vi fikk som alle andre lag full stopp i mars da 

Korona stengte ned breddefotballen. Da det ble tillatt med treninger utpå våren startet vi på igjen med 

fellestreninger i Idrettsparken. Vi trente med avstand, og selv uten å få spille fotball var det godt 

oppmøte og god stemning på treningene. I vårsesongen deltok vi på det som ble kalt «Koronaserien», 

der vi ukentlig konkurrerte med de lagene som opprinnelig var satt opp i vår avdeling. Alle lag ble 
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utfordret til å komme med en Korona-utfordring som skulle gjennomføres på en trening, og legges ut 

på Facebook. Det kunne eksempelvis være konkurranse i tverliggertreff, 60-meter, vipping eller 

Tiktok-dans. «Koronaserien» og treningene til J17 varte fram mot slutten av juni. Laget tok ferie i hele 

juli, ettersom det heller ikke ble noen Storsjø-cup. 

 

I august startet Orkla/OIF J17 på igjen med treninger. Vi startet kampsesongen med OBOS-cup, hvor 

vi gikk videre til sluttspill. Deretter startet seriespillet i 2. divisjon. Det ble en god høstsesong, der vi 

helt fram til siste kamp var med i kampen om seieren i avdelingen. J17 var ubeseiret fram til siste 

kamp der Tiller 2 ble for sterke og tok avdelingsseieren. Kampsesongen ble avsluttet i oktober med 

avslutningen på OBOS-cup. Etter å ha slått Ranheim i sluttspillet ble det bortekamp i Levanger mot 

Sverre. Sverre vant kampen, men J17 kan være fornøyd med å ha spilt jevnt mot et lag fra 1. divisjon. 

Kampen på Levanger ble avslutningen på sesongen, og både spillere og foreldre hadde en sosial 

sammenkomst på en av Levangers restauranter før kampen.  

 

Uten kampsesong for kvinner senior meldte Orkla FK på et 7er-lag i 19-årsserien. 5 av jentene på 17-

årslaget bidro på det laget gjennom høsten.  

 

J17 har jobbet etter samme plan som de foregående årene. Vi tenker både sosial og sportslig utvikling. 

Vi har også dette året hatt en spillegruppe der mange har veldig ulike ambisjoner, både i forhold til 

mengde aktivitet og i forhold til innhold i fotballtilbudet. Treningene har vært planlagt ut fra disse 

forutsetningene. Uavhengig av mengde trening og ambisjoner har alle spillere fått bidratt i alle 

kamper.  

 

Knut Arne Bakke og Thomas Bysting har vært trenere for J17 i 2020 sesongen, mens Tino Gartenbach  

og Maria Rundtom har vært lagledere. Foran 2021-sesongen har Knut Arne og Tino gitt seg, og 

Thomas og Maria har fått med seg trenere fra samarbeidslaget OIF.  

 

Disse jentene mottok Orkla FKs innsatspokaler for 2020. Maren Mo (J13), Ina Hoff Fuglås (J14), Aina 

Trondstadhagen (J15), Tiril Fagerholt Bakke (J17), Maria Landrø Monsen (J19). 
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Jenter 15 år 
 

Første trening 9. januar med 7 stk som ikke var langt unna snittet for hele året. Vi trente tirsdager og 

søndager. Flere av spillerne trente på 3T og lignende i tillegg til fotball. Noen klaget over manglende 

motivasjon og mye lekser, så vi forsøkte å finne nye øvelser for å gjøre treningene mer lystbetont. 

Laget deltok i Malvik-cup 7’er fotball der vi kom oss til 8-delsfinalen hvor vi måtte se oss slått av 

Charlottenlund. Deltok også i NAE-cup i futsal. Tapte tre kamper mot Gimse 0-6, Flatås 1-2 og Oppdal 

0-1. Dette var ikke vår greie. 

10. mai fikk vi beskjed om at vi kunne begynne å trene igjen. Her er responsen: 

 
Første kamp for vår del 20. august. Vi havnet vel nest sist på tabellen, og slet mot lag med 

enkeltspillere som er teknisk veldig gode med ball. Vi var ganske snille i taklinger og generelt synes vi 

de andre lagene (les bylag) brukte mye armer, mye holding i skjorter, kliping og kjeftbruk. 

Laget spilte best mot gode lag som er litt omstendelige. Vi har en ‘direkte’ spillestil. 

Laget var forskjellig hver eneste kamp gjennom sesongen. Vi lånte minimum 2, gjerne 4 spillere per 

kamp fra J14. Alle fikk mye spilletid. 

Av 49 loggførte treninger i år var fem spillere på over 40 av dem. Sandra flest med 44. 

Sesongavslutning tok vi på Orkanger Bowling med Pizza og brus. Det ble skikkelig koselig. 

 

Jenter 14 år 

Jenter 2006 startet fjorårssesongen med 24 spillere. Dette gjorde at vi meldte på ett lag i 1. divisjon 

11’er og ett 9’erlag. Vi startet opp treningene på vinteren, og fikk akkurat gjennomført vår årlige 

treningshelg til Rindal i begynnelsen av mars før nedstengingen av fotballen startet som følge av 

koronasituasjonen.  

Fotballsesongen startet for alvor på høsten da seriespillet startet opp. Med ett lag i 1. divisjon 11’er og 

ett 9’erlag ble lagene satt sammen deretter. I vår spillergruppa har vi en gruppe på 7-8 spillere som i 

fjor hadde kommet et stykke lengre enn resten av gruppa. Disse spillerne utgjorde stammen i 

11’erlaget vårt. Resten av kamptroppen til 11’erlaget, rullerte mellom nesten samtlige andre i 

spillergruppa. Her ble vurderinger som treningsoppmøte, hvem som «er inne i en god periode», 

holdninger og mostander vurdert.  

Laget i 9’erserien bestod da av spillerne som ikke utgjorde kamptroppen til 11’erlaget, samt en-to 

spillere fra det som var stammen til 11’erlaget. Dette for å heve nivået på 9’erlaget, samt å utfordre 

spillerne fra stammen i 11’erlaget i nye og utviklende posisjoner og roller i laget. 
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Resultatmessig fikk vi i 2020 litt færre seire enn vi har blitt vante med fra tidligere år, men 

trenerteamet er veldig fornøyde med prestasjonene til våre jenter. Begge våre lag har vært på høyde og 

til tider bedre enn alle lag vi møtte i høst. Samtidig har jentene fått erfare at de må jobbe hardt for å få 

til en god prestasjon, noe som i seg selv er lærerikt. For oss i trenerteamet er prestasjonen mye 

viktigere enn trepoengere, noe som gjør at vi legger opp til en ambisiøs spillestil som vi har god tro på 

utvikler jentene til å bli bedre fotballspillere. Dette gjenspeiler også innholdet i treningene våre, som 

etter hvert som jentene har blitt eldre har endret seg noe fra kun fokus på individuelle ferdigheter til nå 

også i større grad inneholde taktiske elementer. 

I løpet av sesongen sluttet to spillere som manglet motivasjon til å fortsette. I tillegg bestemte en 

spiller seg for å satse for fullt på håndball etter sesongslutt. Sesongen 2021 starter vi imidlertid med 25 

spillere, siden vi har fått en spiller fra Lensvik og tre fra Orkanger. Vi har derfor valgt å melde på to 

11’erlag, ett i 1. divisjon og ett i 2. divisjon i 2021.  

Til slutt vil vi nevne at vi mener vi har en unik gruppe med framtidige Orkla senior damer-spillere. Vi 

er unormalt mange sammenlignet med andre lag i Orkla-systemet og naboklubber, og vi har en god del 

spillere som har kommet langt i utviklingen sin. Denne spillergruppa har vært viktig for å opprettholde 

tilbud for andre lag i Orkla-systemet. I løpet av de to siste sesongene har vi bidratt med spillere til 

J2005, J2004, G2005 og G2006. Vi begynner imidlertid å bli sårbare i trenerteamet. Én av trenerne fra 

i fjor valgte ikke å fortsette denne sesongen. Det gjør at vi i dag er fire trenere, hvorav én trener har en 

spiller som har varierende motivasjon, én trener har en spiller som har vært skadet nesten ett år og én 

trener har en spiller som for tiden har en treningsavtale med en annen klubb. I verste fall slutter den 

ene spilleren, den andre blir ikke kvitt skadene sine og den tredje melder overgang til ny klubb. 

Dersom dette skjer, vil også tre trenere takke for seg siden trenerne er frivillige foreldre. Da sitter vi 

igjen med én trener med ansvar for to 11’erlag og 22 spillere. 

Vi registrerer at Orkla rekrutterer trenere «utenfra» med høy kompetanse for både G16 og G19, og 

kanskje noe lignende burde vært gjort på de to eldste aldersbestemte årsklassene på jentesida? 
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Jenter 13 år 

 

Det har vært en veldig spesiell første sesong i Orkla FK for 2007-jentene. Vi startet opp med 15 jenter 

i hvit. 23. februar hadde vi en felles trening med Meldals J13 i hallen på Storås.  

J13 stilte med et lag på 8 jenter Nils Arne Eggen-cup i Orklahallen 1. mars, uten at innefotball var 

prioritert for laget. 

 

9. mars hadde vi vår første, og eneste for våren, 

OBOS-kamp mot Skaun som er kjent motstander 

fra ‘livet’ som Orkdals-lag. Så ble alt stengt ned. 

Fra midten av mai hadde vi treninger ut juni. 

23. juli var vi tilbake i idrettsparken på Orkanger 

for å bli klare for OBOS-cup, mot Orkanger IF og 

Skaun BK. 

 

Serien høsten 2020 ga oss en kort, hektisk og ikke 

minst artig sesong. Med noen skikkelig gode 

kamper med godt spill, til kamper der hodene 

ikke helt var på plass. Alt i alt har vi sett mye bra 

spill og gode prestasjoner. Jentene er 

sammensveiset og gleder seg over hverandres 

prestasjoner. Laget har virkelig hevet seg siden de 

startet som Orkla-lag. Stadig flere av jentene står 

fram og tar ansvar, og når dette skjer blir det godt 

spill. Alle jentene har gjort god framgang  
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gjennom sesongen. De to siste kampene på høsten mot Kil/Hemne og Orkanger IF viste jentene 

virkelig at de har tatt steg opp i spilleforståelse. Utur foran mål gjorde at jentene ikke vant over de 

overlegne serievinnerne KIL/Hemne. Siste kamp mot Orkanger var en jevn, god kamp som endte 

uavgjort. 

I høst sesongen ble Rainbow Love, Mia Jønsberg Laksøyen og Sara S. Høiseth sendt på BDO-

kartleggingstreninger, der Mia og Sara ble tatt ut til å bli med videre. Åsa F. Bergsrønning, som har 

alternert mellom J13 og G13 i sesongen, ble gledelig tatt ut til Team-BDO (kretslag). 

Maren Mo ble valgt ut til å få Innsatspokalen for J13, i kamp med flere gode kandidater. 

Trenere for sesongen var Knut Arne Høiseth og Knut 

Ole Laksøyen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Brostrøm til Rosenborg 

Etter sesongen meldte Sander Brostrøm overgang til Rosenborg. Han ble tatt opp i Rosenborg-

akademiet. 

 

Dommer 

Dommersituasjonen er forbedre de siste årene. Dommeransvarlig Marvin Bekken, som fra 2021 møter 

fast i sportslig utvalg, har jobbet godt med å skaffe nye dommere. Vi har redusert boten fra kretsen fra 

kr 28 000 for to år siden til kr 6 000 i 2020. Orkla har 13 dommere og fikk flere kretsdommere i siste 

sesong. Det vi først og fremst mangler nå er kvinnelige dommere. 
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Orkland-Lekene 

Da frivilligheten ble utfordret til å lage tiltak for barn under korona-pandemien, tok Orkla FK 

utfordringen sammen med Orkdal IL. Vi ønsket å gi barna muligheten til å bli kjent med et bredt 

spekter av idretter. Samtidig fikk de utfolde seg på fire av Orklands mange flotte idrettsanlegg. 

Orkland-Lekene ble fire fine dager i Knyken, på Orkla Sparebank Stadion, i Idrettsparken på Orkanger 

og Orklandbadet/Vannspeilet. Mye kan gå galt når man prøver et så omfattende tiltak over fire dager, 

men denne gang klaffet det aller meste. 

Tilbakemeldingene var meget hyggelige. Vi gjorde en kjapp brukerundersøkelse blant barna og 

resultatet var overveldende positivt. 24 av 27 krysset av for at arrangementet var «Topp», tre krysset 

for «Bra» og ingen for «Dårlig». Bedre kan det knapt bli. 

De neste spørsmålene lød «Hva var bra?» og «Noe du synes kunne vært bedre?». Her svarte 12 «Alt» 

på første spørsmål og ingenting/nei på det andre.  

Noen av deltakerne skrev ned hva de likte best. Her kommer skyting på topp med kulestøt (!) og 

fotball som nummer to. Løping, høydehopp, oppholdet, gruppene og organiseringen var også nevnt. 

De negative tilbakemeldingene gikk på maten som ikke falt i smak alle dagene. 

Også foreldrene ga oss et meget godt skussmål. Flere kom med forslag til nye arenaer og idretter.  

Vi som var med på å arrangere Orkland-Lekene hadde fine dager sammen med så mange aktive, 

positiver og glade barn/ungdommer. Det var en fornøyelse å oppleve entusiasmen, innsatsen og 

læreviljen til de 32 deltakerne. 

 

Støtte til kioskvogn 

Gjennom året fikk vi støtte til innkjøp av ny kioskvogn til erstatning for den gamle som verken har 

vært hensiktsmessig eller fin å se til. Sparebank 1 og Orkland Energi ga oss til sammen 45 000 kroner 

som vi skal bruke til kjøp av en vogn på hjul.  

 

Lokalverdi 

Da samfunnet stengte ned på grunn av pandemien, kom bekymringen for økonomien. Derfor så vi oss 

om etter nye inntekter og kastet oss på en innsamlingsaksjon i samarbeid med Orkla Sparebank og 

Lokalverdi. Responsen var ikke helt som vi håpet på, men alle monner drar.  

 

Korona-avlysninger 

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

til koronapandemien. I 2019 deltok Orkla på seks dugnader. I 2020 ble det ingen. Orkla-familiens 

årlige tur til Storsjøcup i Østersund måtte vi også droppe.  
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Nettsus 

Det har vært en tradisjon å utgi Nettsus til seriestart. I og med at breddefotballens seriestart ble skjøvet 

ut i tid, fulgte Nettsus i fotsporene. Da vi kom til september og innså at det ikke ville bli noe seriespill 

for seniorlagene, valgte vi å gi ut Nettsus likevel. Annonsører og samarbeidspartnere viste stor 

forståelse for situasjonen og stilte opp i en sterkt forsinket utgivelse. Nettsus ga oss en velkommen 

netto inntekt på 70 000 kroner.  

Anlegg  

Som 40% eier av IKAS AS har vi tilgang til gode treningsfasiliteter med 2 oppvarmede 

kunstgressbaner. Dessverre er den ene banen i en så dårlig forfatning at den ikke kan brukes til kamper 

for senior og junior. Vi er forberedt på kostnader med å reparere skadene. Det kreves også bedre lys på 

den ene banen. 

Den langsiktige leieavtale med Orkdal kommune om klubbhuset på Nedre Røhme gir oss en nyttig 

base og tilholdssted. John Pelu har etablert seg på kontoret. Daglig leder har flyttet inn i Orkdal ILs 

nye klubbhus på Orkla Sparebank Stadion.  

 

Arrangement 

Koronaepidemien forhindret oss fra å samle mange mennesker innomhus. Vårt eneste arrangement var 

sesongavslutningen med begrenset oppmøte. Bjørn Bakken og John Pelu delte ut innsatspokalene. Vi 

arrangerte noen fysiske møter i styret og SU, men gikk over til digitale møter på Teams. Også 

kretsting og forbundstinget ble avviklet digitalt. Når ting normaliserer seg håper vi å komme i gang 

med medlemsmøter og faglig møter i regi Sportslig Utvalg. 

 

Sponsor 

De fleste av våre sponsorer stiller lojalt opp. Orkla kom ut av koronaåret med en større sponsorpakke 

enn noensinne. I løpet av vinteren har vi klart å pynte bilen vi kjøpte inn til John Pelu med så mange 

annonser at den bør bli kostnadsfri for klubben.  

Vi bør bli mer bevisst på å vise frem våre sponsorer i forskjellige sammenhenger og har noen tanker 

om hvordan dette kan gjøres når ting normaliserer seg, blant annet med arrangement på kampdag. 

 

Marked  

Hovedoppgaven for markedsgruppen har vært reforhandling av sponsoravtaler for perioden 2021 – 23. 

VIBO Nordbohus falt ut som sponsor i 2020 i og med at bedriften ble solgt. Ny eier er B&B 

Entreprenør på Støren og det er etablert kontakt med tanke på eventuelt samarbeid. 
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Gjensidige Orkla har byttet 

samarbeidspartner og heter nå Varig Orkla 

Forsikring (bildet) og fortsetter samarbeidet 

med Orkla FK under det nye navnet.  
 

 

Vi har 3 hovedsamarbeidspartnere, Orkla 

Sparebank, COOP Nordvest og Varig Orkla 

Forsikring, og avtalene med disse for ny 3-

årsperiode representerer en vesentlig økning 

i forhold til tidligere avtaler. 

 

I gruppen sponsorer er det ingen endring ut 

over bortfall av VIBO. Markedsgruppen arbeider kontinuerlig med å finne nye sponsorer og regner 

med tilvekst i perioden 2021 -23. 

 

Annonsesalg til Nettsus ligger under markedsgruppen og til tross for at det ikke ble sesong for 

seniorfotball og utgivelsen kom i september (i håp om seriestart for Norsk Tipping-ligaen) nådde vi 

annonsebudsjettet. 

 

Klubbens spillere solgte i 2020 avtaler om personlig sponsor for kr. 273.000.  På grunn av usikkerhet 

om sesong og eventuelle kamper, ble nesten alle personlige sponsorer ringt opp for å høre om de ville 

støtte spillerne uavhengig av hvordan sesongen ble, og vi registrerte en overveldende positiv respons. 

 

Økonomi 

Etter å ha snudd en trend med årlige underskudd oppnådde vi i 2019 et nettoresultat på  

kr. 45.580 og budsjetterte med et overskudd på kr. 111.700 i 2020. 

 

Dagen etter årsmøtet i 2020 ble Norge stengt ned og for breddefotball ble det et år med alternativ 

trening og uten kamper. 

 

Med usikkerhet om de økonomiske konsekvenser for klubben ble det utarbeidet alternative budsjetter 

og ulike handlingsalternativer ble drøftet. 

 

Etter hvert kom regjeringen med krisepakker som skulle hjelpe idretten gjennom en vanskelig periode. 

 

Gjennom denne ordningen har Orkla FK i 2020 fått utbetalt kr. 931.962. Dette utgjør mellom 50 og 

70% kompensasjon for tapte inntekter i året. 

 

I tillegg til kompensasjon for tapte inntekter har redusert aktivitet medført lavere kostnader, spesielt 

når det gjelder dommer- og reisekostnader. 

 

Summen av dette gjør at Orkla FK kan bokføre et netto overskudd på kr. 581.772,58 i 2020 etter å ha 

avskrevet kr. 236.550 i gamle utestående krav på medlemsavgifter, treningsavgifter, personlig sponsor 

og scoringsklubb samt en tapsavsetning fra 2016 på kr. 185.611,13. 

 

Takket være årets resultat kan vi også bokføre positiv egenkapital på kr. 151.154 

 

I tillegg til bidrag fra krisepakker har nøkternhet i hverdagen vært et vesentlig bidrag til årets 

økonomiske resultat. 
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Budsjett 2021 

Når det gjelder året 2021 har regjeringen signalisert en ny krisepakke, men det ser ut til at kriteriene 

som er lagt til grunn vil gi minimal utdeling for vår del. 

 

I og med at vi forutser virkninger av Covid 19 langt ut i 2021 ser vi for oss et økonomisk utfordrende 

år, noe som reflekteres i budsjett for 2021 med et årsresultat på kr. 32.520. 
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Sluttord 

 

Styret takker medlemmer, spillere, trenere, ledere og støtteapparat for innsatsen som ble 

lagt ned i en vanskelig fotballsesong. 

Styret takker også sponsorene for at de så lojalt stilte opp med støtte til Orkla FK. Klubben 

kjenner en trygghet med å ha lojale støttespillere i ryggen. 

 

Orkanger 04.06.2021. 

 

Kjetil Kroksæter                                 Morten Wolden                                     Guri Anne Ustad 

Styreleder – sign                                nestleder – sign                                     sign 

 

Ingebrigt Hoston                               Kristine W. Slupphaug                           Anne Grete Skjølberg 

Sign                                                      sign                                                           sign 

 

Rasmus Skålholt                                Mari Kvaale Sletvold 

sign                                                      sign 
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Valgkomitéens innstilling 2021: 

 

Styreleder:    Kjetil Kroksæter                             Valgt for 1 år 

Nestleder:    Morten Wolden   Valgt for 2 år 

Kasserer:    Anne Grethe Skjølberg                        1 år – ikke på valg 

Adm. sportslig leder:  Eivind Alver Selvnes   Valgt for 2 år 

Styremedlem   Guri Anne Ustad                       1 år – ikke på valg 

Styremedlem:   Kristine W. Slupphaug       1 år – ikke på valg 

Varamedlem:    Ingebrigt Hoston                                  1 år – ikke på valg 

 

Valgkomite:    John Kåre Solem   Valgt for 1 år 

    Jomar Sommervold   Valgt for 1 år 

    Jonas Almli    Valgt for 1 år 

 

Revisorer:    Leif Bryne            Valgt for 2 år 

    Lars Erik Unhjem-Solbjørg       Valgt for 2 år 

 

Ungt styremedlem:   Lars Dybdal    Valgt for 1 år 
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REVISJONSBERETNING 2020 FOR ORKLA FOTBALLKLUBB 

 

Jeg, Lars Erik Unhjem-Solbjørg, mottok i april 2021 regnskapet for 2020. Jeg har 

utført oppdraget som klubbens valgte revisorer, og utført revisjon i henhold til 

god revisjonsskikk. 

Resultat og balanseregnskapet er avgitt etter god regnskapsskikk. For 

regnskapet 2019 anbefalte jeg en opprydding i gamle kundefordringer. Dette er 

gjort i 2020.  

Årsregnskapet viser et resultat på kr. 581 772,- og egenkapital er nå positiv 

med kr 151 154,-. 

Jeg vil tilråde årsmøtet å godkjenne det fremlagte resultat og balanseregnskap, 

som klubbens regnskap for 2020. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

-------------------------------------------                              

Lars Erik Unhjem-Solbjørg       

Fannrem 27.05.2021                                                            
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