
ÅRSMELDING 2015 Rindal IL – Fotballavd.  

Styret 2015  
Fotballstyret har bestått av:  
- Leder: Birger Løfald  

- Styremedlem/sekretær: Kirsti Helgetun  

- Styremedlem/leder sportslig: Rolf Kvernberg  

- Styremedlem/materialansvarlig: Håvard Folden  

- Styremedlem/kretskontakt: Øyvind Dalen  

- Styremedlem/arrangement/økonomi: Georg Aune  
 
Det har vært gjennomført styremøter en gang pr. mnd. I tillegg har det vært egne møter i 
sportslig utvalg. Det har også vært møter med støtteapparat, møter i forbindelse med 
arrangement og ikke minst møter i forbindelse med Rindalshallen. Vi har også deltatt på 
klubbforum og andre tiltak i regi av Trøndelag Fotballkrets. 

 

Sportslig 
Sportslig utvalg har ansvaret for det fotballfaglige, spiller- og trenerlogistikk og koordinering 
av treningstider. Utvalget har i år bestått av leder Rolf Kvernberg, Yngve Bakken (barn), 
Ronny Møkkelgård (ungdom) og Jo Bjørnar Fiske (junior/senior).  
Sportslig utvalg jobber under mottoet; flest mulig - lengst mulig - best mulig.  
De har allerede utrettet mye i den korte tiden de har hatt på seg, og de vil i løpet av 2016 
også presentere en revidert sportsplan for fotballavdelingen. 
 
Vi har i 2015 stilt med følgende lag i seriespill: J12, J13, J16, G11, G12, G13, G14, G16, 
G19 og herreseniorlag i 5. divisjon. G19 var et samarbeidslag med Surnadal som spilte i 
Trøndelagsserien. I tillegg til dette har vi hatt treningstilbud og cuptilbud til jenter og gutter fra 
6 år og oppover. For detaljer rundt de enkelte lag viser vi til vedlagte årsmeldinger. 
 
Åtte av våre spillere fra G12 og G13 har deltatt på kretsens spillerutviklingstilbud Team BDO. 
Disse har lykkes godt i treninger og «kretskamper», og vinteren vil vise hvem som passerer 
det siste og trange nåløyet. Klubbene må stille med trenere til dette tilbudet, og fra Rindal har 
Yngve Bakken, Åge Fjærstad og Nils Heggem deltatt. 
 
Det er fortsatt i underkant av 200 aktive spillere i klubben. Dette er meget bra, og noe av 
målsettingen for klubben må være at dette antallet skal holde seg på dette nivået, eller aller 
helst øke. 
 
Kanskje den viktigste arenaen for spillerutvikling i klubben er «Åpen hall» som blir arrangert i 
Rindalshallen stort sett hver lørdag og i skoleferiene? Her samles gutter og jenter i alle aldre 
til uorganisert fotballaktivitet. På det meste har det vært over femti fotballspillere innom! Her 
tiltrekker vi oss spillere fra naboklubbene, og også «hytterindalingene» benytter seg av 
tilbudet.  

 
 

Rindalshallen 
Vi fikk i sommer ta i bruk Rindalshallen. Den ble offisielt åpnet 6. juli, og har vært flittig brukt 
etter den tid. Det er nå fotballmessig «sommer hele året» i Rindal, noe som gjør at vi nå har 



de samme (eller langt bedre!) treningsmuligheter som øvrige lag som disponerer kunstgress. 
Det har vært historisk stor og god aktivitet etter sesongslutt både for aktive spillere og yngre 
og eldre oldboys.  
At vi skulle i løpet av sommeren skulle ta i bruk Rindalshallen kom nok som «julekvelden på 
kjerringa» ikke bare for fotballstyret. Det ble mye møtevirksomhet og tidsbruk på hvordan 
driften av hallen og ikke minst innsalget av hallen skulle foregå. Det er ingen tvil om at dette 
arbeidet skulle vært prioritert langt høyere tidligere, slik at mye av brannslukkingen kunne 
vært unngått. Det ble nedsatt et salgs- og markedsføringsutvalg bestående av Ola Skjermo, 
Oddbjørn Heggem, Kirsti Helgetun og Birger Løfald. Utvalget jobbet både med sin 
primæroppgave, men også med å få på plass driftsrelaterte løsninger. Det meste er nå på 
plass, men klubben bør spørre seg om Rindalshallen ikke bør administreres av en eget 
utvalg eller aller helst med en daglig leder/hallbestyrer. 
 
Det har vært arrangert to større turneringer i Rindalshallen i løpet av vinteren. Den første var 
en oldboysturnering med ca 40 damer og herrer som møttes til vennskapelig dyst. Et artig og 
uhøytidelig arrangement som bør gjentas. I mars arrangerte så seniorlaget en turnering med 
hele 14 seniorlag. Arrangørlaget endte som vinner av turneringen, så dette ble et meget 
vellykket arrangement på alle måter. Begge turneringene ga også et bra bidrag til 
klubbkassen.  
 
Vi er sikre på Rindalshallen kommer til å bli et stort og nødvendig løft for den sportslige 
utviklingen i klubben. Det blir en viktig oppgave i årene fremover å forvalte denne «gaven» 
rindalsfotballen har fått på best mulig måte. 

Økonomi. 
Størrelsen på årets regnskapstall for avd. 20 bærer preg av takseringsjobben vi utførte for 
Rindal Kommune i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Ettersom vi ikke lykkes helt 
med planene om å utføre dette som dugnadsinnsats, ble løsningene å ansette 9 ungdommer 
i sommerjobb. Disse takserte ca 1700 eiendommer i løpet av sommeren og høsten, og 
omsetningen ble med dette blåst opp med ca. kr. 400.000,- . Av dette sitter vi igjen med en 
gevinst på ca. kr. 130.000,-. 
Med denne kjempeinnsatsen av ungdommene og Georg Aune som organiserte det hele, så 
ble resultatet for avd. 20 i tråd med budsjettet. Dette selv om vi I 2015 gjennomførte et 
trenerkurs som er belastet regnskapet med netto ca. kr. 30.000,-. 
På baner/anlegg (avd. 21) har vi et mindreforbruk på kr. 21.000,-. Her ble det ikke investert i 
ny klipper på Skogsletta som planlagt, men det ble utført nødvendig oppgradering av 
gressmatta og kjøpt nye mål til Rinnvollen. På anleggene våre har vi et etterslep på 
vedlikehold, som blir synliggjort i neste års budsjett. 
Rindalshallen viser et mindreforbruk på kr. 61.000,-. Dette skyldes i hovedsak at det for 2015 
ikke var budsjettert på inntekter. Her har de økonomiansvarlige i klubben gjort en 
kjempejobb, og klart å skaffe reklameinntekter tilsvarende ca kr. 130.000,- i året! 

Baner og anlegg. 
Dårlig sommervær gjorde at vi måtte stenge Trollbanen i en periode før Småtrolluka, og da 
var det gull verdt at klubben har tre gressbaner. Vedlikehold av Skogsletta ble satt på vent, 
da banen viste seg å holde bra mål utover sesongen. I stedet ble det gjort tiltak på 
Rinnvollen som gjør at denne blir stengt til Småtrolluka i 2016. Her ble det fyllt opp med grus 
og matjord, og isådd. Det ble også innkjøp nye 11-er mål til Rinnvollen. 
På alle tre banene våre har vi et godt fungerende banemannskap med Inge Jonli, Arild 
Elshaug og Rune Grøtan i spissen. Sammen med sine mannskaper gjør de en fantastisk 
dugnadsinnsats. Baneanleggene bærer preg av noe etterslep i vedlikehold, og her må vi ta 
et tak i 2016. Banemannskapene har deltatt i en tilstandsvurdering av baneanleggene våre 
og kommet med innspill på tiltak. Dette blir synliggjort i neste års budsjett.  



Trenerutdanning 
Spillerutvikling og verdier starter med trenerutvikling, og det er viktig at dette forgår ute i 
klubbene. Høsten 2015 startet vi et løp for å øke kompetansen til våre fotballtrenere. Etter 
flere forsøk uten å lykkes, klarte vi i år endelig å få lagt et C-lisenskurs til Rindal. Ansvarlige 
for dette kurset har vært sportslig utvalg v/Rolf Kvernberg. Hele 18 ivrige deltakere fra vår 
egen klubb gjennomførte delkurs 1 og 2. Alderen på kursdeltakerne spenner fra den yngst 
som ennå ikke har fylt 15 til de som er «litt opp i årene» og har en god del trenererfaring.  
At så mange av våre trenere (og kommende trenere) skolerer seg vil være et stort løft for 
fotballavdelinga.  
Tre av våre ungdomstrenere deltok også på Eggens trenerskole. 

Dommere 
Også i 2015 har klubben hatt Øyvind Dalen og Jens E. Indergård som godkjente 
fotballdommere på kretsnivå.  
Vi fikk også en ny kretsdommer i klubben like før jul. Ole Johnny Løfald meldte nemlig 
overgang fra Tiller. 28 åringen fra Trondheim har holdt på med fotballdømming i mange år, 
og satser først og fremst som assistentdommer, der han i flere år har dømt fast i Obos-ligaen 
(1. divisjon). 
I februar gjennomførte vi klubbdommerkurs med hele 17 unge deltakere! Ansvarlige for 
gjennomføringen var Øyvind og Jense. Når de er ferdig utdannet vil disse kunne dømme i 
turneringer og i seriekamper i barnefotballklassene. 
Vi er helt avhengige av dommere for å gjennomføre våre aktiviteter, og vi skylder disse en 
stor takk for innsatsen de legger ned i løpet av sesongen (som nå er nesten hele året!) 
 
 
Takk til våre sponsorer, trenere, støtteapparat, dommere og spillere som alle har 
bidratt til en flott fotballsesong!  
Fotballavdelingens styre  
Birger Løfald 
Kirsti Helgetun 
Øyvind Dalen 
Håvard Folden 
Georg Aune 
Rolf Kvernberg  


