
ÅRSMELDING 2017 Rindal IL – Fotballavd. 

Styret 2017 

Fotballstyret har bestått av: 

- Leder: Stian Kooyman (April 2017) 

- Styremedlem/sekretær: Kirsti Helgetun 

- Styremedlem/materialansvarlig: Håvard Folden 

- Styremedlem/kretskontakt: Øyvind Dalen 

- Styremedlem/arrangement/økonomi: Georg Aune 

- Styremedlem: Erlend Romundstad 

Det ble tilsatt en ny styreleder for fotballen i april 2017. Stian Kooyman tok på seg verver. Det bærer 

fortsatt preg på lite rutiner i fotballstyret. De styremedlemmene som er satt til styret fra før, har god 

kontroll på deres oppgaver, men det som omfatter styreleder vervet og dens oppgaver har det vært mye 

rot rundt. Siden det ikke var noe overgang fra tidligere styreleder har det derfor vært vanskelig å komme 

i gang, og i en krevende fase for styret.  

Sportslig utvalg var en krevende jobb å få samlet igjen etter det forrige utvalget gikk i oppløsning. Her 

samlet Rolf Kvernberg i sammen en god gruppe som satte seg ned med de forskjellige oppgavene og 

fordelte arbeidet mesterlig seg imellom.  

 

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). 

Etter at sportslig utvalg gikk i oppløsning kom det nye medlemmer inn i gruppa: 

Morten Møller (Senior/Junior) 

Ronny Aasen (Ungdom 13-16 år) 



Arild Elshaug (Barn 6-12 år)  

Sportslig utvalg jobber under mottoet; flest mulig - lengst mulig - best mulig. 

Vi har i 2017 stilt med følgende lag i seriespill: J9/10,J11/12, J13, G9/10,G11/12, G13, G14, G16, 

G19 og herreseniorlag i 5. divisjon. G19 var også i år et samarbeidslag med Surnadal som spilte i 

Trønderlag-serien denne sesongen. I tillegg til dette har vi hatt treningstilbud og cuptilbud til jenter og 

gutter fra 6 år og oppover. 

September arrangerte vi vår egen RindalsCup, her var det en alt for sen påmelding og det ble veldig lite 

lag som var påmeldte til cupen. Men Cupen ble arrangert og ble en stor suksess med fint vær og et veldig 

godt matsalg. 

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, helst øke. 

 

Rindalshallen 

Rindalshallen har vært et stort og nødvendig løft for den sportslige utviklingen i klubben. Det 

har vært god aktivitet gjennom hele vintersesongen etter sesongslutt både for aktive spillere 

og yngre og eldre oldboys.  

Et populært tilbud er «Åpen hall» som blir arrangert i Rindalshallen stort sett hver lørdag i 

vinterhalvåret. Her samles gutter og jenter i alle aldre til uorganisert fotballaktivitet. Tilbudet 

er åpent for alle, og spillere fra naboklubbene og andre som besøker Rindal har også benyttet 

seg av tilbudet. 

 

 

 

 



 

 

Økonomi. 

Det økonomiske resultatet i avd. 20 er et årsresultat på 150 304,60 (50000,- underskudd), mot et 

budsjettert underskudd på 22 000,-. På baner/anlegg (avd. 21) har vi hatt et forbruk på kr. 195.788,76, 

mot budsjettert forbruk på 223 000,-. 

 

Baner og anlegg 

I Rindal har vi bra banekapasitet på gress og i 2017 var det som vanlig stor aktivitet fra store 

og små på Skogsletta, Rinnvollen og Trollbanen.  

Banemannskapene gjør en fantastisk dugnadsinnsats. På anleggene våre har vi et etterslep på 

vedlikehold, og det er gjennomført en kartlegging og prioritering av vedlikeholdsbehovet på hvert enkelt 

anlegg som det vil bli jobbet med i årene framover. 

 

Takk til våre sponsorer, trenere, støtteapparat, dommere og spillere som alle har bidratt til 

en flott fotballsesong! 

 


