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Småtrolluka 2018 
Småtrolluka 2018 ble arrangert for 34. gang, fra 9.– 13. juli. Styret består av Johannes 

Løset, leder, mens Yngve Bakken, Mali Norli, Bendik Talgø og Rune Løfald er styremedlemmer. 

Fra august har Rune Løfald fungert som leder.  

Tine fotballskole 

Som vanlig full aktivitet på Trollbanen og i Rindalshallen med ca. 200 deltakere i finværet. 

Baneforholda var skikkelig gode takket være en fenomenal dugnadsinnsats. Mye blide fjes å 

se, og mye god aktivitet takket være våre 30 instruktører fra egen klubb, naboklubber og 

tidligere deltakere. Mesternes Mester som vanlig populært, og Tjønna var proppfull.  

Småtrolluka Pluss 

Småtrolluka Pluss hadde rekorddeltakelse med over 50 deltakere, her har vi inngått et 

samarbeid med Orkla og Ranheim som vi kan bygge videre på kommende år - fin temakveld 

med innlegg fra Eli og Ranheim var også en suksess. 

Friluftsskolen Småtrolluka iTrollheimen 

På oppdrag fra Rindal IL har iTrollheimen  satt opp program, planlagt og gjennomført 

Friluftskolen Småtrolluka iTrollheimen i henhold til avtale. 

Nytt for dette året er at det ble inngått avtale med Friluftsrådet i Møre og Romsdal med 

finansiell støtte og materiell som goder.  

Årets camp foregikk i Folddalen med avreise fra Åmot Øvre Surnadal og mål på Heimer 

Slompen. Programmet gikk over 4 dager. I år var det 15 deltagere fordelt på 8 jenter og 7 

gutter. I programmet var alt fra juvvandring, bading, fisking, tur til kulpene, fjelltur, 

kanopadling, kart og kompass, overnatting i hytte/lavvo og telt, historisk omvisning og ljåslått. 

Andre arrangement 

Foruten stor aktivitet på dagtid, ble det på kveldstid lagt stor vekt på sosiale aktiviteter. 

Det ble arrangert fotballgolf, triatlon, fjellturer, diskotek og kino.  

Småtrolluka er og blir en stor dugnadsinnsats for klubben og hovedkomiteen i 

Småtrolluka takker alle for en fenomenal stor innsats!  

                                  


