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ÅRSBERETNING 2003 

 
 
Styret 2003 
Styrevervene i fotballavdelingen var for 2003 slik: 
 
Leder:   Yngve Bakken 
Nestleder:  Eli Solvik 
Sekretær:  Tore Heggem 
Leder anlegg:  Magne Løset 
Leder senior:  Nils Heggem 
Leder yngres:  Torsten Sæther 
Styremedlem:  Magne Gåsvand 
 
Tre nye styremedlemmer i forhold til i 2002. Møter har vært avholdt ved behov..  
 
I løpet av våren ble Sportsplan revidert og delt ut til alle lag. Rindal Fotball har avholdt 
klubbdommerkurs, der i alt fem rindalinger deltok. Sammen med Sone Orkdal er det allerede 
avtalt et nytt dommerkurs neste vinter. Til neste vinter blir det også arrangert et énkveldskurs 
for lagledere og trenere for aldersbestemte lag. Vi har også utarbeidet et opplegg for å bedre 
materialforvaltningen.  
 
Leder i fotballavdelingen vil med dette takke for seg. Arbeidet som leder i 2002-03 har vært 
både krevende og givende. Håper å fortsatt å kunne bidra for fotballen, men p.t. er det ikke 
samsvar mellom nødvendig tidsbruk for å utføre et godt nok arbeid og kapasitet – evne .  
 
LAGA: Alle lag fra lille til og med gutte har vært samarbeidslag med Rindøl og har spilt 
under navnet Rindal Fotball. Samarbeidet med Rindøl har fungert kjempebra. Jevn fordeling 
både når det gjelder spillere, støtteapparat og bruk av de tre flotte grasbanene i Rindal. Rindal 
Fotball har i 2003 hatt et samarbeidsstyre bestående av Eivind Høgholt, Joar Grøset, Torsten 
Sæther og Yngve Bakken. I år har Rindals-Troll hatt ca 160 aktive fotballspillere! legger vi til 
fotballspillerne i øverbygda får vi tall som viser at hele 10% av Rindal sin befolkning er aktiv 
på banen, i tillegg har vi de mange som bidrar på andre måtet – DETTE ER MEGET BRA! 
 
Knøtt – 2003  
Støtteapparat:  Arnfinn Berdal, Alf Erik Bolme, Johan Almås og Torsten Sæther 
 
Totalt 27 jenter og gutter, års-modell 95-96 med mye talent, har møtt opp på trening 1 gang i 
uka fra starten av mai til slutten av september. Turneringer som vi har vært med på er Løkken 
cup, turnering på Skogsletta, Rindalscup, ØSIL cup og turnering på Storås. Treningskamper 
mot Rindøl og ØSIL har det også blitt tid til. Innsats og trivsel har til tider vært stor både av 
spillerne og spente foreldre. Vi håper at vi kan få til det også neste år. Trenere og oppmenn 
ønsker å takke for et flott fotball år sammen med knøttene. –Støtteapparatet- 
 



Mini – 2003  
Støtteapparat:  Lars Mikkelsen, Kjersti Bolme, Georg Haltli og Per Jarle Eide  
 
På MINI-laget har det vært kjempebra deltagelse også det siste året, med mellom 20 og 30 
jenter og gutter på hver trening. En flott gjeng som det har vært utrolig moro å være sammen 
med. 93-modellene har vært klart i flertall. Neste år vil laget bestå av 94 og 95-modeller, og vi 
er spente på om vi klarer å opprettholde antallet på MINI! 
 
Vi har hatt trening på Trollbanen hver tirsdag med veldig bra oppmøte. 
Vi har ikke spilt i serie men har vært med på fire turneringer samt at vi har hatt privatkamper 
mot Rindøl.Vi har vært med på SILregn-cup i surnadal samt turneringer på Skogsletta, 
Rinnvollen og Storås.  
 
Det ble fotballavslutning i Rindalshuset  i  september der foreldrene stilte sporty med eget lag! 
Vi takker fotballgjengen med foreldre for en trivelig fotballsesong. –Per Jarle- 
 
Lillejenter J12 – 2003 
Trener:  Nils Ragnar Bjørnås og Odd Bjørnås 
Lagledere: Bente & Malvin Jonli, Ragnhild Heggset 
 
16 ivrige jenter, hvorav 15 fra RT, som alle er flotte representanter for rindalsfotballen. Det 
største problemet har kanskje vært å gi nok spilletid til alle. Halvparten blir også på 
lillejentelaget til neste år. Vi håper aktiviteten fortsetter, og ser allerede fram til neste år. 
 
Småjenter J14 – 2003 
Trenere:  Kai Løfaldli og Njål Fiske 
Lagledere:  Gro Magnhild Brønstad og Kari Nerbu 
 
Gjengen har bestått av 24 spillere og vi stilte 2 lag, både i 7-er og 11-er serie. Jentene skifta på 
å spille på de ulike laga, og alle har vært satt opp til å spille like mange kamper. Til sammen 
har lagene spilt 30 seriekamper. Laget deltok i Bergstadcupen på Røros. Treningene starta i 
midten av april, og det har vært gjennomført to treninger i uka. Jentene viser stor iver, og alle 
har hatt fin framgang. Oppmøtet på treningene er godt,  og stemninga i laget er preget av 
positive holdninger og ekte idrettsglede. Begge lagene endte på sisteplass i serien, men hadde 
likevel framgang fra i fjor. Da endte alle kampene med tap, mens i år klarte 11-erlaget en seier 
og to uavgjort, og 7-erlaget hadde to seire og to uavgjort. 11-erlaget spilte kampene på 
Skogsletta, ellers har Trollbanen vært benytta til både kamp og trening. -Gro M. Brønstad- 
 
Lillegutter G11/12 – 2003    
Trener:  Lars Olav Lund og Jens Einar Indergård 
Lagledere: Åshild Langli og Olav Løfald 
 
I sesongen 2003 har en flott gjeng på 11 gutter vært med å spille på ett av 7-er lagene som har 
representert Rindal Fotball i 12-års serien. Vi har hatt en ukentlig trening og spilt i alt 14 
seriekamper mot lag fra Aure, Skaun, Orkdal, Orkanger, Krokstadøra, Svorkmo og KIL-
Hemne, i tillegg til et internoppgjør. Før sesongen var vi så få at vi måtte satse på blandalag, 
men laget ble etter hvert et reint 11-års lag som har fått prøve seg mot god motstand i 12 års 
serien. Denne utfordringen har guttene taklet svært godt, og det har vært en spennende sesong 
med mange gode kamper, hvor det har blitt flere fortjente seire –og noen (u)fortjente tap!! 
Laget har deltatt i på turneringer både hjemme i Rindal (ViBo) og på Storås. Guttene var 



dessuten med til fullsatt Lerkendal på RBK-kamp onsdag 28. mai. Etter sesongens siste kamp 
var hele laget invitert hjem til Lars Øyvind (Jensvold) på avslutning, hvor vi koste oss med 
pizza og guttene fikk sine velfortjente diplomer. 
 
Laget har vært administrert av Rindøl, men er en del av samarbeidsprosjektet Rindal Fotball. 
Dette har vi opplevd som svært positivt, og ikke minst har det blitt knyttet gode og nye 
kontakter innad i spillergruppa. 
 
Det har vært spennende å følge utviklingen i laget, og vi har allerede begynt å glede oss til en 
ny sesong. -Lars Olav Lund- 
 
Lillegutter G12 – 2003  
Trener:       Ståle Smevoll 
Lagledere:  Gro Britt Nerland og Eivind Høgholt 
 
G-12 laget har hatt 38 treninger fra 24 april til 13. oktober. 
Et offensivt lag som skåra 130 mål på 15 seriekamper i G12 avd 13. 
Laget har også deltatt på 3 turneringer: Rinnvollen, Storås og ØSIL. –Ståle Smevoll- 
 
Smågutter G14 – 2003 
Trenere:  John Egil Tørset og Ola Langli 
Lagleder: Gunn Marit Løfald og Ola Lo 
 
Årets G 14-lag har sesongen 2003 bestått av disse spillerne : 
 
Brynjar Blakstad, Sondre Løfald Bjørnstad, Jon Raymond Estensvoll, Steinar Heggset, 
Olaf  Karlstrøm, John Langli, Kenneth Bolme Larsen, Brynjar Lo, Bjørnar Nordlund,     
Fredric Talgø, Harald Kristoffer Fjellvik Røen, Rune Tiset og Eirik Tørset. 
 
Vi har deltatt i 7’er-serie med 4 andre lag, Meldal Fotball, Rennebu, Hovin og Budal. 
Vi endte til slutt opp med en flott 3.-plass i serien, etter 12 spilte kamper. 
Vi har deltatt i en turnering denne sesongen, nemlig SIL-Regncup i Surnadal. 
 
Sesongen ble avsluttet med pizza og hyggelig samvær på Rinnvollen. 
 
I vårsesongen hadde vi Rinnvollen som hjemmebane, og kampene i høst spilte vi på 
Skogsletta. Takk til alle spillere for innsatsen på treninger og kamper! 11.11.03 -Ola Lo- 
 
Gutter G16 - 2003   
Trener:  Erlend Romundstad og Robert Jonli 
Lagledere: Helge Møkkelgård 
 
Guttelaget har også i år slitt med liten spillerstall. Vårsesongen ble spilt med 11ér lag, mens 
høstsesongen ble spilt med 7ér lag. Gode resultater i høstsesongen. Jo Bjørnås, Oddmund 
Helgetun og Oddbjørn Aune har vært fast innslag på RT sitt herrelag. 
 
Herrer - 2003  
Trenere:  Bjarte Rindal og Yngve Bakken (hjelpetrener) 
Lagledere: Tore Heggem og Nils Heggem 
 



En litt historisk sesong i og med at vi stilte med to herrelag i samme avdeling. Stor optimisme 
og meget gode resultater før sesongstart (innendørsturneringer og treningskamper).  
 
Herrelaget endte, som i fjor, på andreplass i serien, bare slått av kretsmester KIL/Hemne 2. 
Andrelaget endte også som nummer to – nedenfra. Toppskårer ble Yngve Bakken med 17 mål 
– på førstelaget. Ole Einar Bolme passerte 75 kamper i løpet av sesongen og fikk dermed 
bronseball. 
 
I skrivende stund er mye uavklart til neste sesong, mulig det blir for vanskelig å stille med to 
lag. Men vi håper alle fortsetter, og at vi kan gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball – 
spesielt de yngste seniorene.  
 
Anlegg 
Utbedring av fasilitetene i tilknytning til Trollbanen og Rinnvollen har så vidt kommet i gang. 
Rinnvollen ble i år skadet av isbrann, men vil med godt stell neste år sannsynligvis bli like bra 
som før. Trollbanen har i år vært utrolig fin, og grunnen til det er meget godt stell. En stor 
takk rettes til de som har lagt ned mye tid for at våre fotballspillere kan få utfolde seg under 
flotte forhold. 
 
Arrangement 
Også i år var det innendørs Rindalsmesterskap i fotball i mars – i år med hele åtte ulike lag! 
 
Småtrolluka 2003 var som alltid en kjempesuksess. Rekord både når det gjelder antall 
deltakere, komiteer… Imponerende innsats av mange. Eli, Hedvig og Gøril fortjener en stor 
takk for regi og gjennomføring av arrangementet. Og tusen takk til alle dere andre, vi er 
avhengig av dere. 
 
Helga etter Småtrolluka var det turneringshelg på Rinnvollen. På lørdag var det 
grendaturnering i godværet – fine prestasjoner på banen ble flott kommentert av den ”mobile” 
speaker-tjenesten (Rune L.). På søndag var våre aller yngste i aksjon. Mange artige 
situasjoner, og også her med mobil speaker-tjeneste (Mossefinn), gjorde dette til en flott dag 
for alle som var på Rinnvollen. 
 
Økonomi 
Samla gikk fotballavdelingen gikk omtrent i 0 i 2003, noe som er tilfredstillende når man tar 
hensyn til at vi eier og driver to anlegg. En del utgifter forbundet med innkjøp av nye 
spillertrøyer og utstyr, men i forhold til aktivitetsnivået ”bør vi bruke” såpass mye penger. 
Småtrolluka er selvsagt viktigst på inntektssida, men også en del andre arrangement har gitt 
bidrag i kassa; Tippekonkurranse, Grendaturnering, RindalsCup… Bidrag fra våre 
samarbeidspartere er selvsagt også uunnværlig. 
 
Takk… 
til alle spillere, støtteapparat, foreldre, samarbeidspartnere, komiteer… som har bidratt til en 
sesong med stor aktivitet. Fotballavdelingen håper på fortsatt stor engasjement neste år. En 
spesiell takk til Kåre R. og Rune L. som stiller opp hver gang vi spør om hjelp. 
 
Samarbeidspartnere 2003 
Rindal Sparebank – Sponsor yngres (også senior i ny samarbeidsavtale) 
VIBO – Sponsor yngres og senior 
Svorka – Sponsor yngres og senior 



COOP Rindal – Sponsor yngres og utstyrleverandør 
Gjensidige Orkla – Sponsor senior 
MOT – IK Rindals-Troll er MOT´s Aktive Medspiller!  
   
En stor takk til alle disse! Vi har bevisst prøvd å framheve våre samarbeidspartnere, og 
fotballavdelingen håper på et fortsatt godt samarbeide i framtidige fotballsesonger. Takk også 
til de som har bidratt som ”ukas sponsor” gjennom sesongen. 
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