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ÅRSMELDING 2022     
Rindal IL – Fotballavdeling 
 
Styret 2022 
Fotballstyret har bestått av:  
- Leder: Morten Møller 
- Styremedlem/sekr.: Mali Nerbu Løfald  
- Styremedlem/materialforvalter: Bjarte Rindal  
- Styremedlem/anleggsansv.: Erlend Romundstad 

- Styremedlem: Åse Børset 
 

Det er gjennomført 5 styremøter i 2022. Leder har deltatt på flere av kretsens møtetilbud 
gjennom året; klubbforum på både krets- og sonenivå, temamøter om serieoppsett, 
spillerutviklingstilbud m.m.   
 

Sportslig utvalg 
Morten Møller, leder (jr./sr.) 
Ronny Aasen (ungdom) 
Arild Elshaug (barn) 
Håkon Solvik, trenerveileder ungdomslag 

Åse Børset, trenerveileder barnelag 
 

Sportslig utvalg har ansvaret for det fotballfaglige, spiller- og trenerlogistikk, kontakt og 
oppfølging støtteapparat og koordinering av treningstider.  
 

Baneansvarlige 2022 
Anleggsansvarlig i styret: Erlend Romundstad   
Trollbanen: Arild Elshaug 

Skogsletta: Einar Øyen 

Rinnvollen: Tore Løset 
 
Baneansvarlige har hatt ansvar for drifts- og vedlikeholdstiltak av baneanleggene.  
 

Fotballåret 2022 
Aktivitet 
2022 ble første «normalår» etter pandemien og all aktivitet ble gjennomført som normalt.  
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Rindal IL stilte med følgende lag i seriespill på kretsnivå i 2022;  
J10, G10, J11, G11, J12, J14, G14 og J17(damer). J17-laget stilte i dameserie ettersom det var 
så få påmeldte lag i aktuell spillform 7èr i 17-årsklassen at det ikke ble noe tilbud. På 
seniornivå stilte klubben med herrelag både i 5.div (A-lag) og 6 div (B-lag), samt damelag i 
7èrserie bestående i all hovedsak av spillere 15-16 år.  Lag fra 7 – 9 år fikk tilbud om  delta i 
soneserie med lag fra region Orkland, her stilte vi med G8, J8 og J9. I tillegg hadde vi lag i G/J 
6, G7 og J7. Flere av barnelaga deltok på lokale cuper. 
 
G14-laget var et samarbeidslag med Meldal FK, noe som har fungert veldig godt sportslig 
som sosialt. Det ble skrevet en egen samarbeidsavtale som beskriver bl.a. deling av bruk av 
baner, drakter og økonomi knytta til lagets aktivitet.   
 
Både J14 og G14 ble avdelingsvinnere  i sin klasse, og fikk diplom fra kretsen  - vi gratulerer 
med det! 
 
Senior herrer A-lag gjorde en bra innsats i sin avdeling og ble nr 5 av 12 lag, mens Herrer B 
ble sist i sin 6.div avdeling. Damelaget/J17 ble nr 4 av 7 lag i sin avdeling, godt gjort med et 
så ungt lag i serie med seniorspillere.   
 
Det er registrert omtrent 45 navn i lagas støtteapparat som trenere/lagledere - vi takker alle 
for innsatsen! Oversikt over lag og støtteapparat ligger sist i årsmeldinga.  Totalt har vi hatt 
ca 150 spillere i aldersbestemte lag, og ca 50 benyttede spillere på de tre seniorlaga.  
 
Vi har hatt med deltagere i Klubb BDO (kretsens spillerutviklingstilbud) i årsklassene J 2010, J 
2008/2009 og G 2008/2009. På nyåret 2023 ble Elise Bakken tatt ut til Team BDO J 2010, 
som er kretslaget for Trøndelag .   
 

Cuper 
Vi hadde planer om å gjennomføre innendørs 3v3-turneringa på våren, men det ble 
dessverre ikke noe av. Det ble heller ikke noen innendørs seniorcup, noe vi arrangerte før 
pandemien. Den tradisjonsrike Rindals-cupèn på Trollbanen i september ble  derimot 
gjennomført med god deltagelse og godt økonomisk resultat.  Småtrolluka ble også 
arrangert for første gang siden 2019, og det ble et bra arrangement med god deltagelse – 
selv om det var noe mindre enn tidligere år.  
 
J17-laget deltok i Norway cup med gode resultat, og vi hadde 4 lag som deltok på vår 
«klubbcup» Bergstadcupen.  Flere lag i barnefotballen har deltatt på lokale cuper i 
nærregionen. 
 
 



 

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

 

 

 

Annet 
Det ble kjøpt inn helt nytt draktsett til alle fotball-lag, som er første innkjøp etter 
sammenslåingen 2013.  
Styret har vært med å sett på regler og prosedyrer for utleie/bruk av Rindalshallen.  
 

Økonomi 
Regnskapet for fotballavdelingen viser et overforbruk i forhold til budsjett på både aktivitet 
og anlegg, mens det for Småtrolluka ble et noe bedre resultat enn budsjett.   Regnskapet for 
avdeling 20 Fotball viser et underskudd på kr 373.000,- mot budsjettert underskudd på kr 
201.000,-. Hovedforklaringen på differansen er at utgifter til innkjøp av drakter ble mye 
større enn tenkt, både på grunn av økt pris og større mengde enn det som lå til grunn i 
budsjettet. Usikkerhet rundt dette ble påpekt ved budsjettbehandlingen. Det var også større 
utgifter på kontingenter og avgifter enn tidligere. Til tross for en god del større inntekter enn 
budsjett, ble differansen på utgiftene enda større.  I 2022 valgte styret å kutte ut 
skrapeloddsalg som inntektsbringende tiltak, og erstatte dette med salg av Bambusa sokker 
kommende år. 
    
Avdeling 21 Fotballanlegg har ett større underskudd på kr 396.000,- mot budsjettert 
underskudd på kr 270.000,-. Dette skyldes i all hovedsak at vedlikeholdsprosjektet ved 
Rinnvollen ble en god del dyrere enn tiltenkt. Dette er engangskostnad vi ikke drar med oss 
videre.  Kostnader til generelt vedlikehold og merking av baner ble også større enn budsjett.  
 
Avdeling 22 Småtrolluka går med overskudd på ca kr 126.000,-, mot budsjettert overskudd kr 
114.000,-. Dette var første Småtrolluke-arrangement etter korona, så vi var noe spente på 
deltagelsen. Den ble noe mindre enn tidligere år, men omtrent som vi hadde håpet på.  
Nesten en helt ny hovedkomite sto for planleggingen av årets Småtrolluke.   
 

Anlegg 

Vi er heldig som har fire flotte fotballanlegg i Rindalshallen, Rinnvollen, Skogsletta og Trollbanen. 
Stor takk til våre banemannskaper som står på og holder forholdene perfekt. Alle gressbanene 
har robotklippere, som gjør jobben litt enklere og skaper enda bedre baner. Utskifting av roboter 
vil være aktuelt i løpet av de nærmeste åra.   

 
Ved Rinnvollen ble rehabiliteringsprosjektet i dusj/garderobe som startet opp i 2021 sluttført i 
2022.  Arbeidet ble i hovedsak gjort på dugnad, men med noe innleie. Takk til dugnadsfolket for 
innsatsen. Ved Rinnvollen ble det i tillegg ordnet ny vanntilførsel pga dårlig trykk – kommunen 
tok det meste av disse kostnadene. Ellers ingen større anleggsprosjekt. Tiltenkt 
planleggingsarbeid for nytt kiosk-, sanitær- og lageranlegg på Trollbanen ble utsatt til 2023.      
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Dommere 

Vi har i år hatt 3 dommere i aksjon på kretsnivå og 1 på forbundsnivå. 
Rekruttering av klubbdommere, som dømmer de yngste lagene er noe vi sliter med, og som det 
må jobbes med kommende år. Det ble ikke gjennomført klubbdommerkurs i 2022, noe vi må få 
gjennomført i 2023.  
  
Fotballavdelinga ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer, trenere, støtteapparat, 
dommere og spillere som alle har bidratt i årets sesong!  
 
For fotballstyret 2022 
Morten Møller, leder 

 
Vedlegg til årsmeldinga: 
 
Oversikt støtteapparat Rindal IL, Fotball 2022: 
 

Funksjon/lag Navn Funksjon/lag Navn 

Senior herrer A    J 9   

Trener Lars Ole Heggem Trener Lars Røen 

Trenerass. Bjarte Rindal Trenerass: Marit Mogset 

Trenerass. Morten Møller Trenerass. Tore Heggem 

Lagleder Øyvind Dalen Lagleder Håkon Fredriksen 

Senior herrer B   J 8   

Trenerkontakt Eirik Tørset Trener/lagleder Vigdis Opøyen 

Lagleder Jo Bjørnar Fiske Trenerass. Bente Rikstad 

J17/ Sr.damer:   Lagleder Ida Krogh Skjermo 

Trener Ronny Aasen G 7   

Trenerass. Stian Bekken Trener Anne Forsberg Røen  

Lagleder Ann Elin Øyen Løfald Trenerass. Tore Brønstad 

G14 (samarbeid 
med Meldal FK): 

  J 7  

Trener  Arild Elshaug Trener/lagleder Gjertrud Hyldbakk Solvik 

Trenerass. Olav Reitan Trenerass. Berit Okstad 

Trenerass./ 
lagleder  

Karen Meline Ree Trenerass. Merete Brønstad 

J14   G10    
Trener Ronny Møkkelgård Trener Harald Kristoffer Røen 

Trener  Mona Nonstad Bolme Trenerass./lagleder  Jo Bjørnar Fiske 

Lagleder  Marie L. Hønsvik Trenerass. Jan Bjørnbeth 

G11:       

Trener Erlend Romundstad J10   
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Lagleder Vigdis Opøyen Trener Arild Elshaug 

J12:   Trenerass/lagleder Ingrid Øyen 

Trener Yngve Bakken G 8   

Trenerass. Ingebrigt Løfald Trener Martin Rise 

Lagleder  Kristin Merethe 
Fosseide Bjørnås 

Trenerass. Kjetil Løften 

J11   Trenerass. Pål Sande 

Trener Ailin Van Til Lagleder Grethe Sandvik 

Trenerass. Heidi Hagen   

Lagleder Nils Ingar Halgunset   

     

    

 

 


