
Fasit, 20 spørsmål om Orkanger 

1. Kaare Evjen var tidenes første banemester i Idrettsparken. På fritida var han en 

drivkrafta bak barnefotballen på Orkanger i mange år. 

 

2. Ulvåshytta ligger 315 meter over havet. Det står på veggen. 

 

3. Pojogata er oppkalt etter en finsk vennskapskommune. 

 

4. Dordigata er uten asfalt (skal nå stenges med bom mot gjennomkjøring). 

 

5. Solveig Lund/Slettvold var den siste som drev ”Bolla-kiosken.” 

 

6. Anne Løkstad er styrer ved Rianmyra barnehage. 

 

7. Tyskerne ubåtbunkeren Dora og deler av flyplassen på Ørland med grus fra der 

Idrettsparken ligger. 

 

8. Det er tre handikap-plasser ved nordenden av Gammelosen. 

 

9. Edvin ”Kjosen” Karlsen tegnet paviljongen Orkanger Vel i sin tid satte opp i parken 

ved Nedre Rømme. Den ble revet for få år siden. ”Kjosen” var en allsidig kar, sterkt 

motorinteressert og i en periode flittig brukt som lokal arkitekt. 

 

10.  Ryddegjengen ved Orkdalstorget fikk Orkanger Vels trivselspris i2012. 

Spørsmål med svaralternativer: 

11.  C - Gressbanen, var navnet som ble bruk på hovedbanen ved åpninga i 1949. 

 

12. C- 1953, var året da fjøset og fraukjelleren på Nedre Rømme ble åpnet som dusj- og 

garderobebygg. 

 

13. B- 6000 år, er alderen på det eldste arkeologiske funnet i Orkdal (på dagens Rømme-

eiendom). 

 

14. A – ingen kvinner fikk lederverv i politikken i Orkdal etter valget i 2011. 

 

15. A - Nappe er navnet på grisen i ”Jula for døra på Nerøra”. 

 

16. C- Thor Zevgren har rekorden på Raudhåmmårn (365 turer på ett år). 

 



17. B- Bakke bru, var klengenavnet på skibrua i Idrettsparken. Humoristene i 

dugnadsgjengen kalte opp brua etter dugnadsgeneral Jan Erik Bach. 

18.  C- Gran Canaria, er øya Rafael på Tapasen kommer fra. 

 

19.  A- Johan Mjønes skrev romanen ”Orkanger”. 

 

20.  A - Bjørn M. Wiggen er styreleder i Chr. Salvesen & Chr. Thams. 

 

Poengskala: 

0-5: Fra Fannrem eller lignende trakter, kanskje? 

5-10:  På tide å følge med i avisa, på orkangervel.no mv. 

10-15: Absolutt godkjent. 

15-20: De har vel ikke googlet? 


