
 
 

 
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2009 for IK Rindals-Troll 
 
 
På årsmøtet den 25.november 2008 ble det vedtatt at regnskapsåret skulle følge kalenderåret. 
Årsmeldingen for 2009 gjelder derfor perioden november/desember 2008 samt hele 2009, 
dvs. 14 måneder. 
 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: 
Leder  Jostein Grytbakk 
Nestleder Bjørn Løset 
Sekretær Stian Bekken 
Barneidrett Camilla S. Løften 
Generelt Hedvig Bakken 
 
I tillegg har styret bestått av avdelingslederne: 
Ski  Johan Landsem 
Fotball  Rune Løfald 
Håndball Hanne Tove Baalsrud Nerbu 
Friidrett  Jo Bjørnar Fiske 
Tursti  Harald Solvik 
Trim/orientering  Berit Flåtten 
 
 
Valgkomite Oddbjørn Heggem, Elmer Talgø, Ann Kristin Tørset 
Revisorer Kirsti Helgetun, Gro Britt Nerland 
Redaktør Arnhild F. Fagerholt 
 
 
Møter 
Det er avholdt 4 ordinære styremøter i 2009. 
I tillegg er det avholdt ”særmøter” innen Barneidrett og i forbindelse med ”Prosess 
fleridrettslag”. 
 
 
 
Saker 
Noen av sakene som er behandlet i styret fremgår av nedenstående oversikt: 
 
S 03/2009 Prosess fleridrettslag 
S 05/2009 Barneidrett 
S 06/2009 Politiattester 
S 08/2009 Sildballfestival 
S 13/2009 Reforhandling av kontrakt med grunneier 
S 16/2009 Prosess fleridrettslag 
S 17/2009 Nordmarkløpet 
S 18/2009 Lysløypetrasè sentrum 
S 24/2009 Evaluering av gjennomføring på Storåsfestivalen 
S 25/2009 Status Nordmarkløpet 
S 29/2009 Samarbeidsavtale mellom IKRT og Rindal Fotball 



 
 

S 30/2009  Småtrolluka 2010 
 
”Økonomi” og ”Nytt siden sist” har vært faste styresaker. 
 
 
Regnskap for 2009 
 
Vi har ikke hatt noen større investeringer i 2009. Slik sett har dette vært et konsolideringsår. 
Samlede inntekter for 2009 utgjorde NOK 1.962.529.- 
Resultatet ble på NOK 133.244, som er nesten NOK 130.000 bedre enn budsjettert.  IK 
Rindals-Troll har en god likviditet og en bokført egenkapital på i overkant av NOK 1,6 mill. 
Styret er godt fornøyd med klubbens økonomiske situasjon og vil berømme avdelingenes 
gode budsjettdisiplin. 
Økonomien sikres gjennom våre trofaste sponsorer, støtte fra befolkningen til våre 
innsamlingsaksjoner og ikke minst av den økonomiske suksessen vi gjennom mange år har 
hatt ved Småtrolluka. 
For mer detaljer om Resultatet for 2009 og Budsjett for 2010 vises det til vedlegg under 
Årsmeldingen for Økonomi.  
 
Fra sonderinger til konstruktive samtaler 
 
Årsmøtet 2008 ga styret i oppgave å innlede arbeidet med etableringen av en ny 
fleridrettsklubb i kommunen, hvor IL Rindøl og Rindal Fotballklubb skulle inviteres til å 
delta. 
Etter en del sonderinger, er dette arbeidet nå godt i gang.  En arbeidsgruppe som foreløpig 
består av 3 personer fra IL Rindøl, 3 fra IK Rindals-Troll (Johan Landsem, Rune Løfald og 
Jostein Grytbakk) og 2 fra Rindal Fotballklubb, har hatt tre møter.  Det er enighet i 
arbeidsgruppen om hvilke utfordringer og muligheter vi har innen idretten i kommunen. 
Etter hvert vil vi involvere flere til å delta i arbeidet. 
Det er viktig å understreke at det er Årsmøtene i klubbene som vil ha det avgjørende ordet i 
dette spørsmålet. 
 
Aktivitetsnivå 
 
Styret er glad for å kunne registrere at aktiviteten har økt innfor alle våre idrettsgrener.  
Unntaket er aktiviteter på seniornivå.  Dette har vært en tendens som har vart over flere år.  
Med et synkende innbyggertall i kommunen og et stadig økende krav for å hevde seg, er dette 
en betydelig utfordring. 
Denne utfordringen kan vi muligvis best møte ved å utvikle et samarbeid med større klubber. 
Vi har mange talenter både innen knøtt, mini og aldersbestemte klasser hvor det skapes 
engasjement og samhold  gjennom sportslige aktiviteter. 
 
 
Aktiviteter 
 
Vi deltar på så mange aktiviteter, både de vi arrangerer selv og andres, at det vil føre for langt 
å nevne alle. Aktivitetene er behørig beskrevet i avdelingenes årsmeldinger.  Vi vil likevel 
nevne noen: 
 



 
 

Småtrolluka 
 
Småtrolluka 2009 var den 25. i rekken av arrangementer. Det deltok i alt ca 280 deltakere.                               
I alle disse årene har dette arrangementet gitt solide økonomiske bidrag til klubben.  Eli 
Landsem sammen med Hedvig og Gøril Bakken har stått i spissen for arrangementet, men har 
også hatt støtte fra mange andre.  Jubileet ble markert med en middag på Saga Skysstasjon 
med gave til Eli (bilde tatt av Morten Gåsvand) og blomster til Hedvig og Gøril. 
Eli, Hedvig og Gøril har bestemt seg for å gå ut av den daglige ledelsen i Småtrolluka.  
Klubben takker dem for den enorme innsatsen de har gjort. 
Men Småtrolluka skal  leve videre med ny ledelse på plass. 
 
 
Rindals-cup, fotball 
 
Rindals-cup ble i år en suksess.  Med hele 24 lag, 230 spillere og spill på 6 baner,  må vi si oss 
godt fornøyd med årets turnering. 
 
Spar-cup 
Gjennom et omfattende arbeid var vi med og planlegge Spar-cup 2010 sammen med IL 
Surnadal.  Dessverre ble rennet avlyst pga sterk kulde i begynnelsen av januar.  Dette til tross, 
tror vi det kan bidra til at vi sammen med IL Surnadal kan få et tilsvarende arrangement i 
2011.  Enten Hovedlandsrenn for 15/16-åringer eller Spar-cup for senior. 
 
Håndball 
 
Håndballen har fått et skikkelig løft. En sesong med stor rekruttering, og lavt frafall.  Vi har 
hatt nesten like mange aktive gutter i de aldersbestemte klasser som jentespillere.  Gode 
sportslige resultater. 
Stor publikumsoppslutning og av og til trangt om plassene i Rindalshuset. 
 
 
Rindalsrennet 
 
I denne perioden (november 08 til og med desember 09) har vi arrangert to Rindalsrenn.  På 
siste års renn deltok ca 390 deltakere.  På tross av lite snø, lot rennet seg gjennomføre med 
”Tjønna” som reservoar og stor dugnadsinnsats.  Dette ble en suksess både økonomisk og 
arrangementsmessig. 
 
 
St. Olavsloppet 
 
Dette er det arrangementet der flest løpere representerer klubben.  I år stilte vi med fire lag, og 
totalt 109 løpere var med på å løpe de 332,5 km fra Østersund til Trondheim. 
Da Stein Ivar Børset, som ankermann på siste etappen, løp først oppover Munkegaten var et 
av hovedmålene for sesongen nådd.  Totalseieren og tre etappeseiere ga til sammen kr. 
33.500.- i premiepenger. 
 
Holmenkollstafetten 
 



 
 

Holmenkollstafetten ble nok en gang gjennomført med et bra resultat.  Tiden 52,36 holdt til en 
14. plass, og nr. 12 blant de norske lagene. 
 
Barneidrett 
 
Barneidrett representerer en viktig ”tverrfaglig” funksjon.  Avdelingen bidrar til å utvikle en 
samordnet politikk på tvers av idrettsgrenene.  
I 2009 har den bla arbeidet med innføring av politiattester for trenere. 
Nytt for barneidretten 2009 er at det ble startet opp med håndball for 1. – 3. trinn.  Oppmøtet 
var overveldende, med et snitt på 45 barn  
 
Turstigruppa 
 
Turstigruppa er en enhet som eies 2/3 av IK Rindals-Troll og 1/3 av IL Rindøl.  Den har 
ansvar for turstier på sommers tid og løypetrasèer om vinteren.  Turstigruppa samarbeider tett 
med Rindal Anleggsdrift AS som foretok innkjøpet av ny tråkkemaskin.  RiA eies 75% av 
IKRT og 25% av IL Rindøl. 
Turstigruppa sørger for merking av turstier og trasèer og utarbeider plan for oppkjøring av 
skiløyper. 
Rindal Bygdeservice BA står for kjøring av den nye tråkkemaskina. 
På sommers tid er det merket sti til 10 fjelltopper.  Dette utgjør ca 100 km.  Skiløypetrasèene 
utgjør omtrent en tilsvarende strekning. 
RiA har en samarbeidsavtale om løypepreparering med Rindal kommune.  Denne forvaltes i 
samarbeid med Turstigruppa.   
Det legges spesielt vekt på å opprettholde gode løypetrasèer  i utfartsområder fra vinterferien 
og ut vintersesongen i områder som benyttes av fastboende, hytteturister og andre tilreisende. 
 
 
 
 
Sildballfestival 
 
Sildballfestivalen 2009 samlet mange sidldballelskere.  Arrangementet ga et overskudd på ca. 
kr. 50.000.- 
Komiteen er allerede i gang med å planlegge festivalen for 2010. 
 
 
 
 
 
Organisatoriske tilpasninger 
 
Fra sesongen 2011 overtar vi igjen aldersbestemte klasser innen Fotball.  Fotballaktivitetene 
deles i to avdelinger; Fotballanlegg og Fotballag.  I en overgangsfase ledes begg av Rune 
Løfald. 
Avdelingene Trim/orientering og Tursti slås sammen under ledelse av Harald Solvik. 
Harald tar også ansvaret for Småtrolluka og får med seg Yngve Bakken og Rune Løfald i 
lederteamet. 
 



 
 

 
 
En stor takk til alle vi samarbeider med 
 
For å opprettholde det store aktivitetsnivået både hos barn , ungdom og voksne er vi avhengig 
av et godt samarbeid med mange: 
 

våre trofaste sponsorer 
alle som støtter våre innsamlingsaksjoner 
grunneiere 
foreldre 
dere som stiller opp på dugnader 
tillitsvalgte, trenere og støtteappparat 
 

 
INGEN NEVNT INGEN GLEMT, MEN EN STOR TAKK TIL DERE ALLE! 
 
Så vil vi, etter beste evne, fortsette å bidra til aktiviteter som i sum utgjør et betydelig aktivum 
for Rindalssamfunnet 
. 
Vi viser for øvrig til fyldige årsmeldinger fra avdelingene. 
 
 
Rindal, 16. mars 2010 
 
 
Styret i IK Rindals-Troll  
  
 
 
 


