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Styrets sammensetning i 2022 

Kjetil Kroksæter, leder 

Morten Wolden, nestleder 

Anne Grete Skjølberg, kasserer 

Guri Anne Ustad, styremedlem 

Eivind Alver Selvnes, styremedlem 

Kristine Wiklund Slupphaug, styremedlem 

Ingebrigt Hoston, varamedlem 

Lars Dybdahl, ungdomsrepresentant. 

Daglig leder Jan Ingebrigt Ustad møter fast i styret. 

 

 

Styrets arbeid 

Etter to år med pandemi, var det godt å komme tilbake til normal aktivitet. 2022 har bydd på store 

oppgaver som prosjekt Nils Arne Eggen Arena og relansering av Eggens trenerskole blant annet. 

Vi fikk etter hvert noen ubehagelige overraskelser. En av dem er at det er blitt mer kostbart å drive 

en fotballklubb. Utgiftene løper fra inntektene. Det andre er at folk har tilegnet seg nye vaner under 



pandemien, blant annet med den konsekvens at det er blitt tyngre å få med nok folk til å ivareta alle 

oppgavene våre. Dette er noe som går igjen i det meste av frivilligheten.  

 

Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg (SU) har ikke fungert som ønskelig. Det lyktes ikke å rekruttere representanter for 

flere årsklasser og det har vært få møtepunkter.  

Det som fungerte godt var sammensetning av trener- og laglederteam takket være at vi kom tidlig i 

gang straks sesongen var over. Likevel gikk det langt over nyttår før alle brikkene var på plass. Det var 

utfordrende å rekruttere trenere til J17.   

Før sesongstart opplevde vi store uoverensstemmelser i en av årsklassene. Vi gjennomførte flere 

møter med de involverte partene uten å finne en tilfredsstillende løsning som forenet gruppa. Noen 

spillere meldte overgang til en annen klubb. 

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

aktivitetene er klubbstyrte med utgangspunkt i vedtatte sportslige retningslinjer. SU skal 

ha et nært samarbeid med alle årsklasser og lag. SU har plass i klubbens styre og er 

dessuten et naturlig kontaktpunkt mot både Orkdal IL og naboklubbene i regionen. 

Når flere grupper ikke stiller med representanter i SU forvitrer det sportslige arbeidet og 

klubben mister viktige kontaktpunkter i organisasjonen. Denne sesongen har vist oss hvor 

viktig et velfungerende sportslig utvalg er. 

 

 

Utfordringer med trenere 

Det oppsto utfordringer rundt kvinner senior som underpresterte og styrte mot nedrykk. 

Spillergruppa kom til styret og uttrykte misnøye. Etter noen sonderinger ble vi enige om å avslutte 

samarbeidet med sittende trener på tampen av sesongen. Det øvrige trenerteamet ledet laget 

gjennom de siste kampene uten at det lot seg gjøre å redde plassen i 3.divisjon.  

I samarbeide med spillergruppa fant vi frem til en løsning som skapte optimisme for 2023. Lars 

Vattengård, som fikk svært godt skussmål av jentene som kjenner ham som lærer ved Orkdal 

Videregående, ble ansatt. Det førte til at de aller fleste spillerne valgte å bli med videre. For å spille 

laget opp igjen er det etablert en enighet om å trene mer og stille mer krav. 

Menn senior kjempet også på nedre halvdel av tabellen. John Pelu har igjen vært ønsket av 

konkurrerende klubber, men valgte å bli i Orkla. Han er godt likt i spillergruppa. 

 

 

 

 



Store oppgaver 

2022 har vært et svært begivenhetsrikt år for Orkla. Klubben er involvert i planene om å bygge en 

storskala fotballhall på Follo. Prosjektet har fått navnet Nils Arne Eggen Arena til minne om vårt høyt 

verdsatte og viktige medlem og mentor. Orkla har opprettet selskapet Nils Arne Eggen Arena AS 

sammen med Orkdal IL. Her har også Orkland Idrettsråd fått et medlem i styret for å inkludere resten 

av idrettslagene i kommunen. 

Fylkeskommunen har satt i gang arbeidet med reguleringsplan for Folloplatået. Orkdal Videregående 

skole og Fylkeskommunen er svært positive til dette prosjektet fordi det vil styrke skolen og gi 

muligheter for å få på plass sårt tiltrengte klasserom i hallens servicebygg.  

 

Samarbeid med Ranheim og RBK og kretsen 

 

Ranheim instruerer Orklas trenere på Fannremsmoen. 

Orkla er en av åtte klubber i Trøndelag som er plukket ut til å få ekstra oppfølging av Ranheim. I høst 

kom Ranheim til Orkla Sparebank Stadion med sine beste ressurser både fra sportslig avdeling og 

administrasjonen. Inspirerende å høre hvordan de lyktes med å løfte laget og organisasjonen flere 

divisjoner på få år. 

 

Eggens trenerskole 

Etter Nils Arne Eggens bortgang kom Rosenborg med en forespørsel om Orkla vil være med og 

relansere Eggens trenerskole. Orkla var selvfølgelig interessert i å videreutdanne trenere og hedre 

Nils Arnes minne gjennom dette tiltaket. Trøndelag Fotballkrets stiller også med noen av sine beste 



fotballfaglige ressurser. Orkla har tatt ansvaret for å administrere trenerskolen som ble lagt til 

Sodvinhallen på Kyrksæterøra i februar 2023.  

 

Sander Brostrøm til Danmark 

Midt i sesongen meldte tidligere Orkla-spiller Sander Brostrøm overgang fra Rosenborg til danske 

Midtjylland. Et spennende steg opp for en lovende spiller som nå opplever proffspillerens 

treningshverdag. For Orkla betyr dette at vi får utdanningskompensasjon på ca 300 000 kroner som 

for oss er en betydelig sum. Utdanningskompensasjon er fakturert i 2022 via FIFA’s clearingsystem. Vi 

har ennå ikke fått pengene overført via FIFA-systemet. 

 

Endelig tilbake i Storsjøcup 

 

Orkla-familien i opptoget gjennom Østersunds gater. 

 

Etter pandemien var det endelig tid for å reise til Östersund og Storsjøcup igjen for ungdomslagene 

til Orkla FK. Orkla stilte med 8 lag, 4 guttelag og 4 jentelag, og i overkant av 100 spillere pluss trenere 

og mange foresatte. 



Orkla satte, som vanlig, sitt preg på opptoget med stort oppmøte til åpningsseremonien. Av disse 

lagene var det to samarbeidslag mellom Orkla og Orkdal, G13 og J13, og et samarbeidslag mellom 

Orkla og Orkanger, J15.  

I 2022 startet kampene på tirsdag og med det vanlige sluttspillet fredag og lørdag. Etter hvert som 

kampene rullet og gikk var det utveksling av spillere mellom lag for å dekke opp små kamptropper og 

for skader. Slik ble det ofte til at Orklaspillere fra forskjellige lag var med og heiet når et Orkla-lag 

spilte, det er noe av dette som utvikler klubbfølelsen. Det er vel få av de som var til stede på stadion 

da Felix Kjerstad, da G13-spiller, scoret for G15, som ikke var stolte Orkla-medlemmer/supportere. 

Selv uten av det ble med noen pokaler hjem til Orklas-klubbhus i 2022, ser en av påmeldingene til 

Storsjøcup 2023 at spillerne og foresatte ønsker å gjenoppleve Storsjøcup. 

 

Orkla/Orkdal J 13 
 
Årets J 13 er et samarbeidslag i ordets rette forstand. Lagets kjerne består av  
kun 6 spillere og har derfor fått hjelp av Orkdal J 12 og 13 åringene fra Orkla J 14. 
Sammen har vi hatt en treningsgruppe på 16 spillere.  
Vi har spilt i 2. divisjon i BDO avdeling 5 - og vant vårsesongen av 6 lag og kom på tredje plass 
av 10 lag i høstsesongen.  Et høydepunkt i år var nok en meget god Storsjøcup der vi kom til 
A-sluttspill og ikke minst fikk mange gode minner. 
Vi har klart å få til et godt samspill der alle tør, kan og mestrer. Det vises blant annet på at 
nesten alle har skåret mål i år - uansett posisjon på laget. 

 

 

Orkla/Orkanger J 15 

 
Vi var 21 spillere på vårhalvåret og 17 på høst. To var langtidsskadene i høstsesongen, slik at 
det var 15 spilleklare jenter til kampene. Av de 21 spillerne har 11 scoret mål. Laget startet 
med to trenere fra hver klubb. I høstsesongen har det vært to trenere fra Orkanger. 
Samarbeidet fungerte ikke like bra som tidligere år. Noen spillere/trenere fra Orkla valgte å 
gå over til J 17 i høstsesongen.  
Vårsesongen i 2.divisjon med 9 lag i serien endte med 3 seiere, 2 uavgjort og 4 tap. Dette ga 
laget en plass midt på tabellen. 
I juli var laget i Östersund med 11 Orkla-spillere og 2 OIF-spillere. Jentene koste seg sosialt, 
men kom i ei sterk gruppe med vinnerne av både A- og B-sluttspillet. 
Høsten startet godt mens det har blitt tøffere på slutten. Jentene har slått og spilt jevnt med 
de to lagene som topper tabellen, men har slitt litt mer mot 7’er lagene. 

 
 
 
 
 



Orkla J 17 
 
Totalt 21 spillere ved avslutningen av sesongen.  
Vi har stilt med to lag i serien; ett i 1. divisjon og ett i 2. divisjon. Sportslig sett en dårlig 
vårsesong, der 1. divisjonslaget egentlig rykket ned i 2. divisjon. Slet med å ha spillere nok til 
kampene med andrelaget og variabelt oppmøte på treningene. 
I løpet av sommeren ble det opprettet en god kontakt med seniorlaget. Flere fellestreninger 
med senior og hospitanter opp til oss ble vellykket. Vi beholdt plassen i 1. divisjon og endte 
til slutt på 2. plass - ett poeng bak vinneren. Jentene spilte mange veldig gode kamper, og 
fikk mye skryt fra supportere og motstanderlag. Godt treningsoppmøte i høstsesongen, og 
ikke minst mye bedre stemning, humør og samhold i hele laget. 
Vi må også takke alle hospitanter fra J14 og J15 - uten dem hadde vi ikke klart dette.  
Svært gledelig at mange av våre spillere også tok steget opp på senior i høstsesongen. 
Dette lover godt for jente- og kvinnefotballen i Orkla FK. 

 
 
 
Orkla G 13 
 

 
 
Guttene hadde fin utvikling når det gjaldt spilleforståelse, og de har klart å beholde humøret 
og leken på fotballbanen.  
I løpet av denne sesongen har en spiller lagt opp og to nye kom til. Vi har stilt med lag i 9'er 
serien og i 7'er serien. På dette viset har vi hatt et tilbud til alle spillerne.  
På vårsesongen stilte 9'er laget i 2. divisjon, med opprykk til 1. div til høsten. Høstsesongen 
ble nok tøff for guttene, det ble ikke henta hjem så mange seiere, men mye viktig erfaring. 
7'er laget endte opp med en solid 3.plass på tabellen. Her har det vært mange jevnspilte 
kamper og stor intensitet.  
Vi deltok på Storsjøcup for første gang og kom hjem med mye fotballglede.  
Laget har hatt stor fremgang gjennom dette året. Det har vært god stemning og vi har godt 
oppmøte på trening og kamp.  
 



Orkla G 16 

G 16 ble kåret til årets lag i Orkla Fotballklubb 2022 
Vi hadde mange gode kandidater til årets lag i 2022. Men det er ett lag som har hatt særdeles stor 
fremgang i år. De sto også for det som kanskje var sesongens mest oppsiktsvekkende prestasjon. 
Orkla måtte vinne over KIL/Hemne med åtte mål i vårsesongens siste kamp for å rykke opp til 1. 
divisjon. Med bare 10 spillere manglet de tre mål da det sto fire minutter igjen av kampen. Den siste 
scoringen kom i siste sekund av overtiden, og opprykket var klart. 
Orkla G16 har stilt med to lag denne sesongen, og mange av spillerne har vist fin framgang på sitt 
nivå. Uavhengig av divisjon har årets sesong bydd på gode opplevelser for mange av våre G16-
spillere.  
Trond Olsen, bedre kjent som «Ukkas», har gjort en strålende jobbe med å bygge selvtillit, skape 
samhold og utvikling i spillergruppa. De har trua på at alt er mulig, og da er det mulig. Denne 
sjarmerende gjengen har blitt klubbens snakkis og kjæledegger.  
 

 
 
Utdeling av diplomer til G16. Hovedtrener Trond Olsen til høyre. 
 

 

 

Menn senior 

Orklas herrelag har gjort det til en tradisjon å involvere seg i nedrykkskampen. I likhet med tidligere 

år klarte de å holde seg over streken, denne gang med hele syv poeng ned til nedrykk. Men det var 

noen spennende oppgjør på tampen. Gjentatt ganger viste Orkla-spillerne sterk moral ved å komme 

tilbake etter å ha sluppet inn tidlige baklengsmål.  



Det var mye dramatikk i Orklas kamper i 2022. Hjemmekampen mot Innstranda kan stå som et 

eksempel. Orkla lå under 0-2 allerede etter seks minutter. Laget kjempet seg inn i kampen og utlignet 

til 2-2 etter pause. Innstranda gikk opp til 3-2 og det gikk tre minutter inn i overtiden før Martin 

Harsvik satte inn seiersmålet (4-3) som ga Orkla relativt trygg avstand til den verste nedrykksstriden. 

Neste helg så det helsvart ut på stillingen 0-2 borte mot Melhus. To scoringer de siste åtte minuttene 

reddet et viktig poeng. Igjen viste spillerne sterk moral når de sto med ryggen mot veggen. 

John Pelu har tatt Orkla et steg videre. Orkla scorer mange mål, men prestasjonene svinger fortsatt 

mye og laget har en lei tendens til å slippe inn tidlige baklengsmål. Det er sjelden kjedelig å se Orkla 

for det blir gjerne målrike kamper. 

 

Årets spiller: Emil Lynum.  En god og stabil sesong for den rutinerte 

spissen. Han scoret 16 mål på 24 kamper selv om han var skadet i 

første del og hadde korte innhopp i starten. I tillegg har han stilt 

krav til kvalitet på trening og i kamp, og har vært en viktig brikke 

denne sesongen. 

Toppscorer: Emil Lynum med 16 mål. 2 i NM og 14 i 3. divisjon.  

Årets spiller 4. div: Martin Harsvik, førsteårs senior som har levert 

en meget god sesong i 4. div. Selv med en stygg skade i kjeven 

midtveis i sesongen har utviklingspila pekt oppover. Han har et smittende og godt humør og gliser 

stort sett hele tiden 

Toppscorer 4. div: Henning Føll Pedersen. 10 scoringer. Ble spilleklar 29. juli og har siden scoret 10 

mål på 10 kamper.  

 

 

Kvinner senior 

Det gikk tungt for kvinner senior gjennom hele sesongen. Bare to treninger i uka blir for lite, særlig 

når treningsoppmøtet også  

Mot slutten oppsto det dårlig stemning mellom spillere og trener. Vi ble enige om å avslutte 

samarbeidet i håp om å snu stemningen. Det var for sent å redde plassen i 3. divisjon, men endringen 

gjorde at vi slapp stor avskalling av spillere etter nedrykket. Jentene ble involvert i ansettelsen av ny 

trener og det var bred enighet om at Lars Vattengård er rett mann form oppgaven.  

Årets spiller: Mari Høiseth Skjølberg. Hun er en veteran i Orkdalsfotballen, og er et forbilde for de 

unge i klubben. En alvorlig sykdom i kroppen har til tider gjort det utfordrende å være med, men hun 

har likevel utstrålt en vilje og positivitet som det er vanskelig å ikke la seg imponere av. 

Toppscorer: Lovise Ramvik Berg med 14 mål. 

 

 

 



 

Verv i NFF 

Bjørg Schei sitter i NFFs disiplinærutvalg og er styremedlem i Norsk ligafotball, en 

interesseorganisasjon for Post Nord og Norsk Tippingligaen.  Bjørg er også styremedlem i 

Fotballens Venner Trøndelag. 

Morten Wolden sitter i NFFs kontrollkomite. 

 

Økonomi 

Etter to eksepsjonelt gode år under pandemien i 2020 og 2021 har 2022 som forventet blitt et 

utfordrende år. 

Reduserte inntekter og ikke minst en kraftig prisøkning på varer og tjenester har resultert i et 

betydelig underskudd som langt på vei spiser opp overskudd fra 2020 og 2021. 

Det er for 2023 allerede gjort konkrete tiltak som vil gi vesentlig kostnadsreduksjon. I tillegg 

vil serieoppsett for seniorlagene bety betraktelig lavere reisekostnader enn i foregående år.  

Bytte av utstyrsleverandør krevde store uttellinger til drakter og utstyr i fjor, mens denne 

posten forventes å bli beskjeden i 2023 

I tillegg til kostnadsreduksjoner arbeides også med å øke inntekter, slik at vi i 2023 kan 

budsjettere med et mindre overskudd. 

 

Budsjett 

Budsjettet for 2023 viser et årsresultat på kr. 23.557. 

Etter tre veldig spesielle driftsår er vi nå tilbake til et nivå som er i tråd med det siste normale driftsår 

i 2019 da vi nådde et overskudd på kr. 45.579. 

Vi er fortsatt sårbare for endringer i driftsforutsetninger gjennom året og må kontinuerlig jobbe for å 

oppnå bedre resultater. 

Fullstendig regnskap og budsjett blir presentert i ferdig revidert tilstand på årsmøtet.  

 

 

 

 


