
Kort årsrapport 
 
Adventstida nærmer seg og snart er det fullt opp med juleforberedelser. For oss som er i styre 
og stell i I.K. Rindals-Troll betyr slutten av november også årsmøtetid, med oppsummering av 
den sportslige og økonomiske aktiviteten i året som er gått.  
 
2003 har engasjert mange barn, unge og voksne i idrettslig aktivitet i Rindal, og mangfoldet 
har vært stort. Klubbens sportslige høydepunkt er det Lars Hol Moholdt som har stått for. Det 
var en kjempestor prestasjon å bli junior norgesmester på ski i Mo i Rana. Vi er skikkelig stolt 
av Lars, som vel fortjent ble tildelt Sigurd Røens idrettspris på bøgdakvelden.  
 
I.K. Rindals-Troll har gjennomført mange store inntektsbringende arrangement i 2003. 
Klubben omsetter hvert år for over en million kroner. Det er store utgifter til bla.a leie av hall, 
drift av fotballbaner og oppkjøring og drift av lysløypene.  Det er derfor viktig for oss at vi 
lykkes med de store sommerarrangementene. - Og for å lykkes er vi helt avhengige av stor 
vilje blant klubbens medlemmer til dugnad og komitéarbeid. Veldig mange har i 2003 gjort en 
flott innsats for å bidra til at arrangementene ble gjennomført på en flott måte, med stort 
økonomisk overskudd. TUSEN TAKK TIL ALLE SOM STILLER OPP ! 
 
I.K. Rindals-Troll har også flere gode samarbeidspartnere som sponser oss og bidrar med 
gaver og små og store økonomiske bidrag. Disse bidragene gjør det mulig for klubben å 
planlegge fortsatt stor sportslig aktivitet, drift og videreutvikling av våre anlegg.  
TUSEN TAKK !  
– I år spesielt til Rindal Sparebank, Rindalslist AS, Rindalshytter AS, Svorka, VIBO, El-Co, 
COOP Rindal og Rindal kommune. 
 
Når jeg nå avslutter vervet som leder har jeg hatt fire lærerike år i styret i klubben, de to siste 
som leder. Det er klart at slike verv fører med seg en del arbeid og møtetid, - men alt jeg har 
fått lære og tatt del i er mye større enn arbeidsbelastningen. Takk til alle som har gitt meg så 
mye kunnskap om frivillig organisasjonsarbeid, og I.K. Rindals-Troll spesielt. 
Lykke til Håkon og dere andre med verv i klubben. Dere er heldige som får være med å 
påvirke i en klubb som involverer så mange av Rindals barn, unge og voksne.  
 
MED ØNSKER OM AT ALLE FÅR EI TRIVELIG ADVENTSTID ! 
 
Gunnhild Strupstad 
 
 
 

Arbeidsutvalget (AU) i IK Rindals-Troll har i 2003 hatt følgende sammensetning : 
 

Leder : Gunnhild Strupstad 
Nestleder : Rune Løfald 
Sekretær : Vigdis Trønsdal 
Økonomi : Håkon Fredriksen 
Styremedlem/ansv.for barneidretten : Kjersti Bolme 

 
I tillegg til AU har avdelingslederne utgjort styret i klubben, og ledere har vært : 

Ski :  Johan Landsem 
Håndball : Arnfinn Fivelstad 



Fotball : Yngve Bakken 
Friidrett : Oddbjørn Heggem 
Trim /Orientering : Kirsti Barbo Landsem 

 
Saker. 
Noen av sakene som har vært behandlet i AU og styret i 2003 er : 
Sak S 05/2003  Rinnvollen 
Sak S 14/2003  Opprydding Trollheim/ videre arbeid på lageret 
Sak S 17/2003  MOT 
Sak S 23/2003  Sigurd Røens Idrettspris 
Sak S 24/2003  Sponsoravtaler 
Sak S 47/2003   Yngres medlemsfest 
Sak S 53/2003  Forberedelser til årsmøtet    
Sak S 54/2003  Musikk til sommerarrangementene 2004 
Økonomi og Nytt siden sist har vært faste saker på styremøtene. 
 
 
 
ØKONOMI 
 
Regnskapet for 2003 er gjort opp, og når dette skrives ser det ut til at overskuddet blir  
ca 250000,- Styret er meget godt fornøyd med årets resultat. 
 
Vi bruker hvert år store summer til på anlegg i form av drift, vedlikehold og nyinvesteringer. 
Lysløypa har bl.a fått en ny 500 og 1000 metersløype ved tidtakerbua med 13 nye lyspunkter. 
På Rinnvollen er det blitt satt opp 3 lysmaster og det er blitt lagt opp strøm slik at vi har 
mulighet til å arrangere fester der. 
 
I år har det vært arrangert to utefester på Rinnvollen. Spesielt den siste festen med Stage Dolls 
gikk med et stort overskudd. Vi har ikke arrangert fester i Rindalshuset i år siden det har vist 
seg vanskelig å ha noe særlig igjen for dette. Bøgdakvelden og den årlige basaren er også i år 
viktige arrangementer for å få inn penger til klubben.  
 
I tillegg må Småtrolluka nevnes. Denne gikk også i år meget bra økonomisk og 
arrangementsmessig. Styret vil rette en stor takk til alle komiteer og bedrifter som er med og 
bidrar til at vi kan ha ett slikt arrangement i bygda! 
 
 
 
FOTBALL 
 
Vi har hatt kjempestor oppslutning på knøtte- og mini-lagene. Til sammen har over 50 barn 
møtt opp på trening med mye talent og treningsiver. Lagene har deltatt på turneringshelger. 
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. Det har vært en litt 
historisk sesong i og med at vi stilte med to herrelag i samme avdeling. Stor optimisme og 
meget gode resultater før sesongstart.  
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 måter – DETTE ER MEGET BRA! 
 
 
  
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. På søndag var våre aller yngste i aksjon.  
 
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. 
 
 
 
FRIIDRETT 
Aktivitet: I fjor hadde vi ei betraktelig aktivitetsøkning – og dette har vi klart å holde ved lag 
i år. Antall starter ( alle aldersgrupper ) har økt fra 372 til 376. Dette er vi veldig godt fornøgd 
med, og vi håper vi kan fortsette i det positive sporet vi er inne på nå. 
Vi stilte med tre lag i St.Olavsloppet i år også, og hele 83 løpere representerte Rindals-Troll 
der. Dette er ei massemønstring som ikke minst virker positivt inn på miljøet i klubben. 
 
Resultater: I år ble det nedrykk fra eliteklassen i Holmenkollstafetten, men med bedre tid enn 
i fjor – og med mange unge løpere – ser vi absolutt positivt på framtida. I St.Olavsloppet ble 
det en fin 5.plass i eliteklassen til 1.laget. 2. og 3. laget stilte i mosjonsklassen og ble 
henholdsvis nr. 22 og 70. 
Audun Bakk har vært bosatt i Danmark, og har i løpet av sesongen vunnet hele 11 løp 
der  - og her i distriktet. Til sammen har klubben tatt 27 klasseseire i år – i 14 av disse 
har vi hatt førstemann i mål. Beste prestasjon på bane er Audun Bakk sin 3000m med 
tida 8.52.12. 
De yngste løperne har også vært aktive, og de har deltatt i to stafetter med gode resultater. 
 
Egne arrangement: Vi har som vanlig arrangert Trollheimsløpet, Lina Roindt, 
klubbmesterskap i terrengløp og trekampmesterskap for de under junioralder. 
Vi registrerer en liten nedgang i deltakerantall Trollheimsløpet, og det er spesielt trimmerne 
som svikter. Lina Roindt satte en solid deltakerrekord i fjor, og i år var det kun fire færre 
deltakere. Det var hele 169 trimmere som deltok – akkurat samme antall som i fjor. 
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