
 

Rindal IL  6657 Rindal  post@rindalil.no   www.rindalil.no   Kontonr: 4111.06.00958   Org.nr: 871 375 402 

 
Hovedsamarbeidspartner:                         Partnere:                                                                                                  

 

Rindal IL G12 2015 

2015 var første sesong med rent alderslag for gutter født 2003, dette etter mer enn en fordobling av antall 

spillere gjennom de to foregående år. 

Gutta trente én gang per uke direkte fra sesongslutt 2014, og antall treninger ble økt rundt påsketider.  

Våre ni spillere har et fenomenalt treningsoppmøte og innstilling også off-season, så vi følte oss godt 

forberedt til sesongen. Like før seriestart fikk vi dessverre et par armbrudd, og etter hvert også mye 

småskader – dette gjorde at vårsesongen ble litt hakkete spillemessig. På plussida ga dette muligheten til at 

hele seks spillere fra G11 laget fikk prøve seg på G12. Resultatmessig gikk det imidlertid veldig bra med sju 

seire og ett tap. 

 
Bilde etter historiens første seriekamp i Rindalshallen, og der ble Orkanger feid ut av hallen. Rindal IL G12: Mathias Furuhaug, 

Håvard H. Solvik, Oskar B. Holte, Edvin Romundstad, Erik H. Bolme, Are Aune, Tore Aune, Magnus Bakken og Even Bakken 

I høstsesongen var vi fulltallige i alle seriekamper. Dette resulterte i særdeles godt spill og stor spilleglede i 

hele høst, også her sju seire og ett tap (veldig ufortjent). 

Alle spillerne har spilt minst halve av alle kampene og alle spillerne har skåret flere mål – i serien oppnådde 

gutta en positiv målforskjell på godt over 100 plussmål, det må sies å være veldig bra. 

I tillegg til seriespill deltok G12 på SILregn-cup, Bergstaden Cup, Todals cup, Søyacupen, Orkdal Sparebank 

cup og Rindalscupen – resultatene og samholdet på og utenfor banen har også her vært veldig bra. 
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Det er veldig givende å følge en så dedikert og inkluderende gjeng som Rindal sine gutter av årgang 2003, 

dette toppes av foreldre som bidrar med heiarop både på hjemme- og bortekamper og på turneringer. Alle 

spillerne har hatt foreldre til stede bortimot på alle bortekamper, dette er veldig gledelig og viktig både for 

barna, samholdet i laget og Rindal IL som klubb. 

 

Sportslig utvikling har vært veldig bra, og fem av gutta ble belønna med deltakelse på Klubb-BDO, og alle 

disse ble uttatt til Kampdag 1 – det er veldig bra for «lille» Rindal. I tillegg har seks av spillerne bidratt på 

G14 laget som kom helt til finalen i kretsmesterskapet for G14 2. div. 

Vi ser lyst på framtida, og gjengen tok ikke ferie etter sesongen 2015 heller – dette lukter krutt også i 2016! 

 

Trener og lagleder – Yngve Bakken 

Trener – Håkon Solvik 

Sosialminister, skuffkakminister og uttøyningsminister – Kjellfrid Buseth Holte 

Rindal 07.03.2016 

Yngve Bakken 


