
Årsmelding Småtrolluka 2016 

Styret i Småtrolluka har i 2016 bestått av: 

- Nils Heggem, styreleder 

- Rune Løfald, administrativ leder 

- Yngve Bakken, sportslig leder  

- Håvard Folden, utstyr og anlegg 

- Marthe Langø, kjøkkenansvarlig 

Småtrolluka ble gjennomført for 32. gang fra mandag 11. til fredag 15. juli. I år var det totalt 257 

deltakere, der hvor ca. 50 personer overnattet på skolen.  

 

Arrangementet gikk smertefritt, og det ble gjennomført på tradisjonelt vis. I fjor hadde vi en nyhet 

som vi kalte Småtrolluka Pluss. Den gjennomførte vi også i år, og her var det 18 påmeldte som fikk 

kyndig veiledning av Eli Landsem, Gunnar Halle og Fredrik Strømstad.  

Nyheten i år var at vi arrangerte en friluftslivgruppe som vi gav navnet Småtrolluka 63 grader Nord. 

Det var et tilbud i samarbeid med firmaet iTrollheimen der hvor friluftsliv og overnatting ute i lavvo 

sto på programmet. Deltakerne startet fra Rindal sentrum på mandag, og endte opp med topptur på 

Raufjellet på torsdag. Her var det innlagt mange spennende aktiviteter i løpet av uka. 

Som vanlig var det også en rekke sosiale og sportslige aktiviteter utenom fotballskoledelen. Vi hadde 

kinoforestillinger, fotballgolf, Mesternes Mester og Rindal Sparebanks Triatlon.  

Vi har i alle år arrangert en utflukt/tur på en av dagene i løpet av uka. De yngste deltakerne var i år på 

tur til Rørvatnet og her hadde de dyktige instruktørene laget mange nye spennende aktiviteter å 

delta på. Bare positive tilbakemeldinger tyder på at det var en super dag. 

For de eldre gruppene hadde vi en ny utfordring. Vi arrangerte kanopadling på Lomundsjøen og 

grottevandring i Røverhula. Dette var veldig spennende og morsomt for deltakerne, og mange gode 

tilbakemeldinger gjør at det frister til gjentakelse. 

På høsten fikk Småtrolluka en hyggelig utmerkelse fra Sør-Trøndelag idrettskrets. Vi ble kåret til årets 

arrangør, og fikk på idrettens hederskveld i Trondheim overrakt prisen. Dette var selvsagt stor stas og 

gir oss motivasjon til å fortsette å arrangere Småtrolluka. 

Økonomisk ble det som vanlig gode tall og vi ende opp med et overskudd på ca. 240 000 kr.  

Det må en veldig stor dugnadsinnsats til for å få gjennomføre dette arrangementet, og ønsker derfor 

til slutt å rette en stor takk til alle som legger ned en fenomenal innsats for Småtrolluka.  

For Småtrolluka 

Nils Heggem, styreleder 

 


