
Bildene er fra Ballsletta 
i Idrettsparken. Dette er en av 
de største myldreplassene for 
barnefotball i distriktet. Sletta er 
stengt 290 dager i året. 

nå vil Orkanger idrettsfOrening  
omskape et nedslitt jorde til en 
topp moderne kunstgressbane 
med undervarme. 

det Betyr lek Og fOtBall 
290 ekstra dager hvert år. Det 
gir oss et bedre og mer attraktivt 
lokalsamfunn. Les mer om hvorfor 
og hvordan vi vil gjøre det.

Lek og fotbaLL for aLLe – når de vil 



fotball - håndball - turn

SLIk SkaL Det bLI! 

Lek og fotball for alle – når de vil 



Derfor gjør vi det:

•  Banene i Idrettsparken er overbelastet.
•  Barnefotballen må bruke ballsletta.
•  Sletta tåler ikke regn. Den er verken drenert eller flat.
•  Sletta er stengt 290 dager i året.
•  Vi kan åpne den alle disse dagene ved hjelp av:
 -  Kunstgress.
 -  Varmt vatn.
• Vatn fra Elkem Thamshavn 
 strømmer allerede inn i Idrettsparken.
• OIF vil bruke denne ressursen til å nå målet vårt;
 fotball for alle – når de vil.

Det vi oppnår:

• Et bedre tilbud til flere hundre barn i OIF og andre 
 klubber. Idrettsparken er et regionalt anlegg 
 tilgjengelig for alle.
• Lek, trening og konkurranse året rundt.
• Bedre oppvekstforhold, bedre folkehelse, mer trivsel.
• Et attraktivt lokalsamfunn, og en kommune 
 med bedre omdømme.
• Lettere rekruttering av arbeidskraft til 
 bedriftene våre og til offentlig sektor.

Dette VIL VI fÅ tIL!

gjennom frivillig innsats gjør oIf et vått jorde om til helårs kunstgressbane.  

Varmt vann fra elkem thamshavn får det til å spire og gro i form av meraktivitet, lek og 

sunn idrettsglede. Vi er sikre på at ringvirkning ene brer seg videre til næringslivet vårt og til 

andre deler av samfunnet. Dette er smart bruk av ressurser. Det er god samfunnsøkonomi.



Her vil vi spille

fotball hele året!

Oif Ber Om din hjelp fOr å nå målet; 

fra vått jorde til kunstgress med 

undervarme i løpet av 2013

Dette er oIf:

• Et allsidig idrettslag med 1300 medlemmer.
• 350 aktive fotballspillere og et fotballmiljø i rask vekst.
• 270 er barn og ungdom.
• Jentefotballen øker mest.  90 jenter og sju rene jentelag.
• Eget utvalg for integrering av innvandrere. 
 10 av 80 seniorer er innvandrere.
• Fotballspillere fra 16 forskjellige nasjoner.

• Belønnet med 25 000 kroner fra IMDI (Integrerings- 
 og mangfoldsdirektoratet) for målrettet integreringsarbeid.
• Har etablert fotballtilbud for 
 psykisk utviklingshemmede – Orkanger Diamonds.
• Driver planmessig utdanning av trenere av hensyn 
 til barna. Fikk Adeccos utdanningspris for flest 
 utdannede trenere av alle klubber i Trøndelag i 2011.
• 55 trenere på kurs i løpet av to år.


