
 ÅRSMELDING 2018    Rindal IL – Fotballavdeling 
 
Styret 2018  
Fotballstyret har bestått av:  

- Leder: Øyvind Dalen 

- Styremedlem/sekretær: Kjellfrid Buseth Holte  

- Styremedlem/materialansvarlig: Bjarte Rindal  

- Styremedlem/Sportslig utvalg: Morten Møller  

- Styremedlem: Erlend Romundstad 

- Styremedlem: Isabel Fureli 

  

Sportslig  
Sportslig utvalg har ansvaret for det fotballfaglige, spiller- og trenerlogistikk og koordinering av 

treningstider. Utvalget har i år bestått av leder Morten Møller (jr/sr), Arild Elshaug (barn) og 

Ronny Aasen (ungdom). 

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

Vi har i 2018 stilt med følgende lag i seriespill: J10 (2 stk) J12, J15, G10, G12, G14, G16, G19 og 

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

 

I tillegg til dette har vi hatt treningstilbud og cuptilbud til jenter og gutter fra 6 år og oppover.  

Våre lag har deltatt på mange cuper denne sesongen. Årets klubbcup var Bergstadcupen. G16 

deltok på Danacup og juniorlaget deltok på Norway Cup. I tillegg til deltakelse på de lokale 

cupene for de yngste lagene våre. 

 

I september arrangerte vi vår egen Rindals-Cup med rekordmange lag og stor aktivitet. For første 

gang med baner med vant for 3’er-fotball. Det ga ett nytt nivå over cupen. 

 

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.  

 

Økonomi.  
Investering i drakter til alle de yngste spillerne, uten at dette var budsjettert, var med på å gjøre at 

årets regnskap viser et underskudd på kr. 55’000 mot budsjettert underskudd på 10’000. Nytt i år 

er at kaffesalget og andre inntekter og utgifter til de aldersbestemte lagene også er med i 

fotballregnskapet. 

 

Salg av skrapelodd og adventskalendere, billett og matsalg på seniorkamp og Rindals-Cup er 

fotballavdelingas største inntektskilder. 

 

Avd. 21 – fotballanlegg gikk med et underskudd på kr. 333’000. Et merforbruk på kr. 47’000 i 

forhold til budsjett. 

 

 

Baner og anlegg.  
Vi er svært heldig som har tre fine gressbaner til rådighet. I 2018 var det som vanlig stor aktivitet 

fra store og små på Skogsletta, Rinnvollen og Trollbanen. Banemannskapene gjør en fantastisk 

dugnadsinnsats, og det gjør at gressmattene er bedre enn på mange år. Vi har nå hatt robotklippere 

på Skogsletta og Rinnvollen noen år, og dette sparer banemannskapet for mye arbeid, samtidig 

som det gjør gresset godt. 

 

Det har i år vært investert i fire 3’er-baner, som viser seg veldig populær både på trening, 

kveldstid, for Småtrolluka og Rindals-cupen. 



 

Tribunene på Rinnvollen fikk seg en kraftig oppussing av en dyktig dugnadsgjeng i vår, og ellers 

har det vært utført en del vedlikeholdsarbeid på anleggene. 

 

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. Det har også vært arrangert turneringer bla. Rindal Sparebank Vinter-Cup i 

tillegg til at aldersbestemte lag har arrangert miniturneringer og treningskamper innenfor sine 

aldersklasser.  

 

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.  

 

 

Dommere  
I 2018 har klubben hatt tre godkjente fotballdommere på kretsnivå og en på forbundsnivå. 

Vi har fortsatt for få klubbdommere, og dette må det jobbes med framover for å få på plass. 

  

Fotballavdelinga ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer, trenere, støtteapparat, 

dommere og spillere som alle har bidratt til en flott fotballsesong!  

 

Fotballavdelingens styre  

Øyvind Dalen  

Morten Møller 

Isabel Fureli 

Bjarte Rindal 

Erlend Romundstad 

Kjellfrid Buseth Holte 


