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IDRETTSPARI(EN - SØKNAD OM ØI(T DIITF'TSSTØTTE

Olkanger Idrettsforening søker nied clette Orkdal kommune orn økniug av årlig støtte
til drift av ldrettsparl<en til 500 000 kr. fra 2019. 'Iilskuddet fbr 2018 er 360 000 lu.
etter indeksreguleling,

BelTov lbr investering i utstyr', sanlt kostnadel til periodisk vedlikehold, glør at drifla
av Iclrettsparken ikke er bæreluaftig, Dagens inntektel del<ker ikke faktiske kostnadet'.

Ølct last tilskudd vil sikle høy levetid for anleggerle, og gi både OIF og Orkdal
hommune bedle økonornisk lbrutsigbarhet. Altelnativet er enkeltsøknader om støtte
vecl behov. I)et er etter vårt syn er1 dårligele løsning fol begge pal'tet'.

Drifta i seg selv er basert på dugnad og tilsvat'er anslagsvis {ire år:sverk.

0r'kan gcr Icl rcttsforenin g

Olkanger Idlettsibrening er'(len største f irrillige or:ganisasjonen i Olkdal kommune
urecl sine 2000 medlermler. Idrettsfoleningen dlivel aktivitet innen fblgende idrefter';

lbttrall, irånclball, turn, fi'iidlett, atlet, clans, svønrming, skøyter, ot'ientering og ski.
Orkangel ldlellsforening er tilsluttet ti særfbrbund.

Foleningen hal medlenrmer i alle aldre og har sorn visjon:
Orkunget'Iclretts/bretring,slccfl legge til retle.fitr gotl iclt'ellslig og so:;ictl crklivitet mecl

lcyctlitet i ncermiljøet. Idrettsforeningen buserer sine grutrnt,ertlier på ltosilittl
h ol dn i n gsnr i lj r.t, i n t e gt'er i n g o g I d er utt s e.

Idrettsparhen * ahtivitet
1 løpet av 2018 vil det bli gjennonrfør't ca. 4000 timer rned kamlrcr og organisert
trening i Idrettsparlcen, Et anslått snitt på I5 cleltakere per økt giL 60 000 blukele/tirner.
Bare i løpet av ci hclg rnecl Orkla Sparcbarilr CJup er ca. 5 000 personer inuom parkert.

I tillegg lcomrler ikke-organisert f-otball og bltr. sholenes bruk av fi'iicl'ettsanlegget.

Iclrettsparkcn cr clet anlcggct sol11 gcncl'crer mest aktivitet blant barn og unge i
regionen. Parken biclrar til bedle folhehelsc og et godt oppvekstmiljø. Den
leplesenterer en viktig arena lbl integrering og gjør Orkclal til on attral<tiv kotlmune.

Idrettsparhens utvil<ling - hort histolihl<
Orkr-lal komrnune hal i alle år' stått som forrnell cier av ldrettsparken. Siclen 01.01,1991
har Orhanger [F hatt ansval'et Ibr dlilt og vecllikehold. Deme avtalen ble leforhancllet i
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2011 og tra 01 ,02.2011 har Orkanger ldlettslbrening også stått altsvat'lig lbr utvikling
av Idlettsparken,

Oversiht ovcr utvihling:
2008: Visjonsutvalget, opllnevnt av Orkdal kommune,legger ft'am sin sluttrallpott om
mulig utvihling v lclrettspalken, Olklahailm, Gammclosen og Neclre Rømtne.

2009: OIF l<ommer nred sine innspill til «Oll(dal 2014»

" Ny bane 3 i Orklahallen,.
. tsasishall.
. Svørunehall Åealiseres ifin lrolkehelse,senteret.
. Ny oppvalmet 1 1'er hunstgressbane .

. Ny 7'er kurstglcssbane (tilleggsprosjekt).
o Friich'cttsbane.
. Tennisbane.
. Rehabilitering l<lubbhusr.
. Galdcrobeanlegg inkl. rnøtelokaler, klLrbbkontor, lager for fi'iidrett

og fotball.

2011 OIF og Olkdal kormnurre signerer n.1t driflsxlttule om ldrettsparken.
2011: OIF Anlegg opplettes, FtTr ansyurJ'or drift ttg viilereutuiklitrg uv ldrettspurken.
201212013: Plosjekt friidrettsbane. Prosjcl,:tcring, finansiering, bygging og realisering

av fi'iidlettsbanen. Åpnet i novembet' 201.t
201312014: Plosjektuing, finansieLing, byggillg og realisering av ny oppvatrnet I I'er
kunstgressbane og ny 7'er lcurstgressbane,. Åpnet i juli 2014
2013 Termisbane . Overtotl.fru Orkdol kommune. og rehtbilitert iuni 2013
2014: itehabilitering klurbbhtts. I.trinn gjennontfartiun-mors 2014, 2,trinn og

Jhl lforin g ju n -Jb br u n r 20 I 5
2014: På oppdrag fi'a Orkanger Aktivum bygges Rudolf Larsens Plrtss

2014: OIlr Anlegg inngår avtaie med Idrettsparkcu l(unstgress AS vedr vedlikehold crv

k u rt stgressbu n e n e ( I l' er)
2015: Prosjekt Galclelobcanlegg/flerbrukshus. Prosjektering, linansiering, byggitlg og

realisering av fiiiclrettstraneu, Åpnet i september 2018

Plosjehtene har stort sett blitt lcalisert gferurorn betydelig dugnadsinnsats ll'a OIF-
medlemmer'. I)ugnadsregnskapet viser et aritall timer sotn tilsvat'cr flerc titalls årsverk.

IKAS
12014 trle II(AS damet. Or:kla FI( og OIF overJør'te eiershapet av siuc to oppvalmede

l«unstgrcssbanet'og pumpeanlegget fi'a llll<.eniThamshavu inn i selskapet.

OIF Anlegg toh på seg drift- og vedlikeholdsansvaret I'or il(AS-banene - i tillcgg til
leslen av lcL'cttsparkcn, clrrs slåing av gresr;! rnerking av baneL, vedlikchold av

kunstgressbaner, br'øyting, rydding, vedlikehold av maskiner og utstyr tnm, Dette
arbeidet har siclen vælt utført 1rå cn rneget god rnåte, lJansett vær, vind og år'stid har

rnan greid ai holdc alle baner'åpne for utleie og brLrk. II(AS har iht avtiils vætt fakturet't
kr'.70.000,- pr år, et beløp som var ment å skulie ciekke faktiske kostuaclel.
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OIF'Anlcgg lul cle seinere år'ene greid å rehruttcle «ungc pons.iouister», sont nå står'

for den daglige clrifla av hele ldrettspalken, I følge oversikter r.rtgiør detmc

arbeidsinnsatsen rlinst fir'e årsverk, og clelmecl millionbeløp spart hvert år

sanunenlignet mcd dLift i kornmunal rcgi,

Øhononri - grunnlag for søknad
Orkanger IF' mottar' år'lige driftstiiskudd fia Orkclal honrrrrune, fra 2012 ser utviklingen
slik ut;
2012
2At3
2014
2015
2At6
2Afi
2018

O lkar"rger IcL'etts l'tireniu g
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l<r 220.000,-
kr' 320.000,- ettol søknac1 trm lbrhøyelse
kr 337.000,- indel<slegulert
kr345.000,- incleksregulert
kr 345.000,- ikke indekslegnlert
kr 352.000,- indeksregulert
kr' 360.000,- indehsregulert

s tyret@olkanger-it.no
dagl i g. leder'@orkauger'-if.no

l tillegg får Orkanger IF som nevnt 70 000,- fol helårsdlift av lKAS-banene.

Driftskostnadene var 537 000 kr i2017 . Om vi tar høycle lbr uoen ekstraot'dinære

utgifter i tjor', vil vi nøkternt anslå et snift på rundt 500 000 kr i åt'ene som kommer,
Inntektene del<lcer ikl<e laktiske kostnacler'. Gapet vil trolig øke gradvis uten at det er

mtrlig ri bygge opp kapital I'br investeringer', Dette skyldes n-raskinparken og krav til
periodisk vedlikehold for å umrgå redusett levstid på anlegg.

Mashinpat'ken
Orkaugcr lF' har invcstert 2,8 rnill. l«. i driftsutstyr de siste årene lbrdelt på 24 enheter'.

Alt er tatt over clrifta ururtatt innkiøpet av try traktor 1il 637 500 kr., der orkdal
konlnune ga et engangstilsl<udcl på 175 0Ct0 kr. Ikstcn av cierure investeringen er

lånefinansielt, Reuter og avdrag fal traktolen beløper seg til 80 400 kr. pct'år i sju år.

Det er behov lor ytter:ligere investelinger i bla. br'øytes§ær, grunrniutlegger og

ovcrflatercnser til anslagsvis 150 000 kr, Drifta giør det i dag ikke mulig å sette av

rnidlel til løpende fbmyelse av maskinpark.

Period isk vetllikeh old
Ilåde fotballbanene og li'iidrettsanlegget risikolcr rcclusert levetid hvis vi ikke lblger
stanclatcl for vedlikehold, Enkelte tienester er så spesialisert at vi må kiøpc clom. Et

eksernpel er rens og maling av Jliidrettsan.legget. Iit pListilbucl å 175 000 kr. før:eltil at

vi rnå skyve dette foran oss på ubcstemt tir1.

Orkanger IF unclerstreker at ah arbeicl rnecl clrilt og vedlikehold i ldrettspalken alltid
har r,ær't utført på dugnacl av OiF Anlcgg, og slih shal det også r,ære i fi'an,ticlen.

På bakglunn av ovennevnte søl<er'Orkangr:r IF om en økning av driftstilskuddet til
Idlettsparken fi'a dagens 360,000 kr. til 500.000 kr, niecl åLlig incleksregulering.
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Ta kontakt hvis clet cr spørsltråI. Vi håper på positivt sval på søknaden, og et fortsatt

goclt og utviklende sarnalbeicl med Olkclal kommttue.

Med hilsen
for Olkanger lclretts loreni ng

Orkanger' 3. oktober' 201 8

4rsr: Y Xltr'@
Anders Skjøld
Daglig Leder

&rx,ftq*nft"
Ove Aanottsen
Leder OIF
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