
ÅRSMELDING 2014 
Rindal IL – Fotballavd. 

 
 

Styret 2014 

Fotballstyret har bestått av: 

- Leder:     Morten Møller  

- Styremedlem/sekretær:  Kirsti Helgetun 

- Styremedlem/leder anlegg:  Bjørn Inge Glåmen 

- Styremedlem/leder sportslig:  Baard Gåsvand 

- Styremedlem/materialansvarlig: Håvard Folden 

- Styremedlem/kretskontakt:  Øyvind Dalen 

- Styremedlem:    Georg Aune 

 

Styret har organisert arbeidet med sportslig aktivitet og anlegg gjennom underutvalg, som har 

bestått av følgende; 

Sportslig utvalg: Baard Gåsvand(leder) – Lars Ole Heggem – Ingvild Bye Fugelsøy(fratrådte 

høst-14) – Yngve Bakken 

Anleggsutvalg: Bjørn Inge Glåmen(leder, Trollbanen) – Joralf Fjelle(Skogsletta) – Geir Allan 

Sæther(Rinnvollen) 

 

Det er gjennomført 7 styremøter i 2014, i tillegg til egne møter i sportslig utvalg og møter i 

forbindelse med anlegg og støtteapparat, samt flere prosjektmøter.     

 

Dommere 

I 2014 har klubben hatt Øyvind Dalen og Jens E. Indergård som godkjente fotballdommere på 

kretsnivå. De har dømt over 50 kretsoppsatte kamper hver gjennom sesongen!  Vi er veldig 

fornøyd med å ha to dommere, men skulle gjerne rekruttert enda flere i åra framover.      

 

Senior-/juniorfotball 2014  

Rindal IL stilte med seniorlag herrer i 6.divisjon, mens påmeldt damelag måtte trekke laget 

rett etter sesongstart pga liten spillergruppe. Vi ønsket damelag i 7èrserie, men da det ikke ble 

tilbud om det måtte vi prøve å stile i 11èrserie, noe vi dessverre ikke klarte. Herrelaget hadde 

en god sesong, og ble nr 2 i avdelingen sin etter Svorkmo. Vi måtte derfor belage oss på nytt 

år i 6.divisjon, men på «overtid» fikk vi tilbud fra fotballkretsen om plass i 5.div pga trekking 

av lag/opprykkskabal lenger opp i systemet. Dette takket vi selvsagt ja til. I herrer junior ble 

det inngått et samarbeid med Surnadal IL om felles juniorlag med Rindal IL som 

hovedansvarlig(mest pga å få spille i Trøndelagsserie). Juniorsamarbeidet ble en suksess både 

sportslig og sosialt, og samarbeidet vil fortsette også sesongen 2015. 

 

Yngresfotballen 2014 

I 2014 stilte Rindal IL med følgende 7 lag i seriespill: 

Gutter 12 – Jenter 12 – Gutter 13 – Jenter 13(ble innmeldt på høstsesongen) - Gutter 14 – 

Jenter 16 – Gutter 16. G10 var med i en lokalserie sammen med naboklubber.  

 

Styret og sportslig utvalg fortsatte satsningen på å delta i en klubbcub for 11-14 år, som for 

andre året på rad ble Bergstadcupen på Røros. Vi deltok med hele 5 lag, og tilbakemeldingene 

på oppholdet var gode(til tross for surt vær!). Sportslig gjorde G13 det best med 4 plass.  

G16, J16 og junior deltok i Norway Cup med fin innsats. 

 

I tillegg har laga deltatt på mange lokale/regionale cuper gjennom sesongen.  

Fra knøtt/min t.o.m. senior er det registrert 200 aktive spillere i klubben – det er bra!  

Oversikt over støtteapparat 2014 er vedlagt årsmeldinga.  

 



 

Småtrolluka/Rindalscup 

Småtrolluka ble gjennomført for 30.gang 7.-11.juli, og nok en gang med suksess med et 

deltagerantall på totalt 225 unge spillere.  Som vanlig var det en rekke sosiale og sportslige 

aktiviteter utenom fotballskoledelen, med triathlon, fotballgolf, diskotek, kino og fjellturer og 

ikke minst nysatsningen «Mesternes mester» som var ett populært tilbud. 30års-jubileet ble 

markert med en tilstelning på Rindal skimuseum med innbudte gjester. Småtrolluka er 

klubbens største arrangement og krever mye planlegging og stor dugnadsinnsats ila de dagene 

det pågår. Stor takk til alle de som legger ned en innsats for Småtrolluka, og spesielt til 

hovedkomiteen; Harald Solvik(daglig leder), Rune Løfald, Yngve Bakken og Kåre 

Romundstad.  

 

Den tradisjonelle Rindals-cupen ble arrangert 7.september. I år var det med flere lag enn sist 

år, og det ble kjørt en prøveordning med 3èrfotball for knøtt/mini. 3 mot 3 ble tatt godt imot, 

og det vil vi fortsette også neste år. Rindals-cup er også ett arrangement som gir klubben god 

inntekt, spesielt i forhold til matsalg, så det vil være viktig å opprettholde og utvikle også 

dette tilbudet kommende år.  Netto inntekt på Rindals-cup er på ca 35.000,-. 

 

Sone-/regiontilbud 

Flere spillere fra klubben har deltatt på kretsens spillerutviklingstilbud gjennom Team BDO, 

som er et bredt tilbud til klubbene i kretsen. For 13- og 14åringene var det i år nytt opplegg 

ved at klubbene selv måtte delta i større grad med treneransvar, og flere spillere enn tidligere 

fikk tilbud i første fase av tiltaket. Fra G13 deltok 2 spillere, mens fra G14 var det 5 spillere 

som var med fra starten. Ingen av våre jentelag ønsket å delta i ordningen. Etter hvert plukkes 

det ut «kretslag» på ca 15 spillere fra hele nedslagsfeltet til fotballkretsen. Dette er et lite 

«nåløye», men Sondre Næss Bolme(nå Rosenborg) er en del av G16-laget.  

 

Våren 2014 var vi med på Svorka-Team som var et ekstra satsningstilbud for 11-14 år i 

klubbene Halsa, Surnadal, Rindal og Søya. Her deltok flere av våre spillere som hadde ekstra 

motivasjon for å delta. Fra høsten ble dette lagt ned, og vil bli erstattet av Akademiet i regi av 

Surnadal IL. Vi er fortsatt en del av dette, men er usikkert i hvor stor grad vi vil benytte 

tilbudet. Vinter/vår 2015 vil bli en prøveklut for denne satsningen.    

 

Anlegg/utstyr/materiell 

I Rindal har vi bra banekapasitet på gress og i 2014 var det som vanlig stor aktivitet fra store 

og små på Skogsletta, Rinnvollen og Trollbanen. Kvaliteten på banene er ikke helt på topp, og 

oppgradering må vurderes våren 2015. Spesielt Skogsletta trenger en rehabilitering, men også  

Trollbanen og Skogsletta har utfordringer ift grasvekst og ujevnheter. Det er behov for å 

investere i ny plenklipper på Skogsletta ila 2015/2016.  

 

På vinter/vår benyttet  vi benyttet Rindalshuset til treninger, i tillegg til leie av kunstgrasbane i 

Surnadal og på Storås.        

 

Det ble ble med unntak av ekstra draktsett ikke gjort noen større innkjøp av materiell/utstyr ila 

året.  

 

Rindalshallen: Arbeidet med Rindalshallen ble startet opp våren 2014, og er styrt av selskapet  

Rindalshallen AS med Rindal IL og Rindal kommune som eiere. Selskapet har vært ansvarlig 

for byggeprosjektet og mye av kontakten til klubben har vært med hovedstyret.  

Fotballavdelingen fikk ansvar for å gjennomføre arbeidet med andelstegning både overfor 

næringsliv og private/husstander. Dette ble fulgt opp gjennom store deler av 2014, i form av 

flere aksjoner mot begge gruppene. Fotballstyret har sammen med klubbens hovedstyre startet 

arbeidet med å få på plass en driftsmodell for Rindalshallen. Planlagt åpning blir sommeren 

2015, og vil bli en kjempetilvekst for fotballaktiviteten i åra framover. Vi gleder oss!.         

 



Økonomi 

Regnskapet for fotballavdelingen viser for Fotballaktivitet(avd 20) et forbruk på kr 223.000,- 

mot budsjett 188.000,-. Differansen er i hovedsak knyttet til mindre inntekter enn budsjettert 

fordelt på billettsalg, matsalg og andre inntekter. Regnskapet for Fotballanlegg(avd 21) viser 

et forbruk på kr 239.000,- mot budsjett 205.000,-. I utgangspunktet gikk anleggsregnskapet i 

god pluss, men på nyåret mottok vi ei avregning av strømforbruk fra Svorka som gjaldt helt 

tilbake til 2006(ikke gjennomført avmåling). Dette utgjorde en kostnad på ca kr 90.000,-! Alt 

dette ble ført på 2014-regnskapet, noe som førte til ett overforbruk på kr 35.000,- i stedet for 

en pluss på 55.000,-. Småtrolluka gikk med et overskudd på kr 147.000, mot budsjett 

132.000,-.  

 

Takk til våre sponsorer, støtteapparat og spillere som alle har bidratt til en flott 

fotballsesong! 

 

 

Fotballavdelingens styre 

Morten Møller        Kirsti Helgetun        Øyvind Dalen      Håvard Folden 

Georg Aune         Bjørn Inge Glåmen    Baard Gåsvand 


