
 IK RINDALS-TROLL – FOTBALL  

 
ÅRSBERETNING 2005 

Styret 2005 
Leder: Yngve Bakken, Nestleder: Rolf Kvernberg, Sekretær: Marianne Løset, Leder anlegg: 
Lars Mikkelsen, Leder senior: Tore Heggem, Leder yngres: Paul Lilleløkken 
 
Kun tre styremøter avholdt i 2005, da det sportslige, og det mest arbeidskrevende, har blitt 
håndtert gjennom Rindal Fotball. Yngve, Tore og Paul har vært Rindals-Troll sine 
representanter i Samarbeidsstyret for Rindal Fotball. 
 
2005 var første år med samarbeid med Rindøl for alle lag, også senior, under paraplyen 
Rindal Fotball. Helt klart en nivåheving på alle plan – administrativ og sportslig. Gode 
sportslige resultater, og ikke minst like viktig; bare blide fjes å se   
 
Samarbeidsstyret for Rindal Fotball er allerede godt i gang med planleggingen for neste 
sesong. Videre jobbes det med å se på mulighetene for å organisere Rindal Fotball i egen 
klubb, der Rindals-Troll og Rindøl har en ”eierandel” på 50% hver.  
 
Arrangement 
Småtrolluka var som alltid en kjempesukses! Imponerende innsats av utrolig 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. 
 
RindalsCup ble i august arrangert på Trollbanen. Et prikkfritt arrangement, noe de positive 
tilbakemeldingene fra tilreisende lag er et bevis på. 
 
Anlegg 
2 flotte grasbaner i Rinnvollen og Trollbanen!  
 
Ved Trollbanen er nå påbygg og rehabilitering ferdigstilt, og vi har dermed kiosk, toalett, 
speakerbu, lager etc. i samme bygg. Tippemidler for prosjektet utløses i løpet av høsten. 
Huset ved Rinnvollen har blitt malt, fått oppusset kjøkken, oppgraderte garderober, ny garasje 
mv. Uteområdene er forskjønnet med oppgrusing, og vi har fått på plass en danseplatt i 
betong. 
 
Imponerende dugnadsinnsats rundt anlegga våre – en stor takk til Lars, Gunnhild, Nils Ragnar 
og mange flere…! 
 
Økonomi 
Avd. 107 – fotball har faktisk et lite overskudd (ca 10`), mot budsjettert underskudd (60´). 
Avd 115 – Trollbanen/Rinnvollen har et underskudd på vel 30´ mer enn budsjettert, men tatt i 
betraktning ny danseplatt og betydelig oppgradering er resultatet meget tilfredsstillende. 
”Trollkiosken” er ført i eget prosjektregnskap. Småtrolluka har et overskudd på nærmere 170´ 
- KJEMPEBRA! Samlet resultat for fotballavdelingen i 2005 er et betydelig overskudd.  
 



Rindals-Troll Knøtt – Mini 
Solide støtteapparat (Anne Norli, Nils Heggem, Nils L. Røen, Bjørn Heggem, Alf E. Bolme 
og Arnfinn Berdal), og ikke minst mange ivrige unge talenter å se. Treningene på Trollbanen 
har vært et imponerende skue – med samlet over 50 småttiser i aksjon på én gang! 
 
Rindal Fotball J11/12 
Rindal Fotball J11/12  besto i år av 21 jenter som har trent en gang i uka. Vi har også stort sett 
hatt en kamp i uka. I vårhalvåret hadde vi hjemmebane på Trollbanen, mens vi etter 
sommeren har hatt hjemmebane på Skogsletta.  
Trenere for laget var Kjersti Bolme og Bente Bakken, mens Ingrid Landsem Lilleløkken og 
Kirsti Helgetun var lagledere. 
 
Jentene spilte i serie med Buvik, Kil Hemne (3 lag), Orkdal, Nor Meldal og Skaun. De vant 
alle sine tretten kamper, med en målforskjell på 79-32. Ekstra artig var det at hele 14 jenter 
var på scoringslista i løpet av sesongen. Foreldrene har vært flinke til å støtte opp om laget 
som publikum og med kjøring på bortekampene. Og ikke minst skal jente ha skryt for å ha 
vært en utrolig trivelig gjeng å ha med å gjøre - både mot motspillere, medspillere og 
trenere/lagledere. I tillegg til seriekampene deltok laget på Rindals-Cup 2005. 
27 september hadde vi avslutning for jentene i Rindalshuset med pizza og brus.  
 

 
Jentene på laget var: 
Trude Nerland, Synnøve Stokke, Nive Synnøve Sæter, Ragna Tiset, Helen Solvik, Katrine 
Lone Eriksen,  
Marie Lilleløkken, Gro Anita Bolme, Jorid Skjølsvold, Hege Norli, Lena Sande Andorsen, 
Line Indergård,  
Anita Kvande Grytbakk, Heidi Synnøve Dahlen, Anette Tørset, Marit Helgetun, Ann Charlott 



Dahl,  
Anna Olsvik, Elise Bjørnstad, Mali Nerbu Løfald og Marte Brun Løften. 
 
Rindal Fotball G11/12 
Sesongen 
En fantastisk sesong ble avsluttet på slutten av september mot Leik, der laget spilte sine 2 
siste kamper. For lagleder har det vært en personlig berikelse og en stor glede å følge laget 
gjennom årets sesong. Dyktige trener har skapt et veldig godt fotballmiljø, og klart det 
kunststykket å bevart alle spillerene gjennom sesongen.  
 
Spillerne har utviklet seg voldsomt innenfor fotballforståelse, evnen til å trene, og lært seg 
samhandling. Sesongen kan oppsummeres som følgende: 
 
Sesongavslutning 
Sesongen avsluttes med hjemmekamp for Rosenborg mot Tromsø på Lerkendal . I den 
forbindelse har vi en sosial happening på Sandfærhus, med pizzalag og overaskelsesmoment.  
 
Serien:    8 seirer, 2 tap og 1 uavgjort 
 
Treningskamper (11 spillere): 2 tap 
 
Turneringer:   Silregncup  3 tap og 3 seirer 
    Dalguten Cup 4 seirer 
    Halsa Cup 5 seirer og 1 tap 
    Bøfjord Cup 4 seirer 
    Rindal Cup 3 tap og 2 uagjort 
 
Spillere 
Jon Andreas Nerbu Baalsrud, Jo Trønsdal Bævre, Einar Bolme, Isak  Haltli, Bendik Talgø, 
Medo Huskic, Vegard Rokkones, Odin Elshaug, Aksel Eide, Erik Norvik Sande, Svein Erik 
Glåmen, Gjermund Løfald, Lars Bakken Røen, Benjamin Kjølberg, Håkon Strupstad 
Mikkelsen, Olav Nergård Tørset, Martin Jonli, Steffen Jacobsen, Brage Storholt.   
 
Støtteapparat 
Elmer Talgø   Lagleder 1 
Anne Lise Forsberg Lagleder 2 
Hallgeir Storholt Trener 
Malvin Jonli  Trener 
 
For Rindal Fotball – Gutter 12 år 
Elmer Talgø 
 
Rindal Fotball J13/14 
Laget besto av 15 ivrige jenter. Det var fem 13-åringer, ni 14-åringer og ei på 15 år. 
Innetreninga starta 8.mars, mens utetreninga kom i gang 8.april. Første kamp var borte mot 
Meldal 28.april. 
 
Vi spilte i serie med disse laga: Meldal, Sjetne, Trygg/Lade, Byåsen, Flatås, Sverresborg, 
Kattem og Ranheim. Hjemmekampene spilte vi på Rinnvollen i vårsesongen, og på Skogsletta 
i høstsesongen.  



 
Laget har ikke deltatt i turneringer denne sesongen – det var nok med trening og kamper. Siste 
kamp var 25.september på Skogsletta. Laget avsluttet sesongen med fotballkamp mot 
foreldrene og pizzakos. 
 
Trenere: Ellinor Trønsdal Lund og Odd Bjørnås 
Lagledere: Ragnhild Heggset og Mari Romundstad 
 
Rindal Fotball G13/14 
14. års laget startet sesongen med  16 ivrige gutter.  Vi avsluttet med 14, sju 13 åringer og sju 
14 åringer. Vi har hatt 2 treninger i uka, mandag og torsdag.  Stor takk til Harald Solvik som 
var med noen treninger  i  høstsesongen og ga oss nye impulser og inspirasjon.  
 
I vårsesongen spilte vi dobbel serie mot Nabeita/Trønder Frøya, Orkanger, Krokstadøra og 
Hitra. Vi endte på 4. plass med 2 seire 1 uavgjort og 5 tap.  Høstsesongen besto av enkel serie 
hvor vi hadde følgende motstandere: Orkdal, Skaun, Krokstadøra, Melhus 2, Leik, Hitra og 
Rennebu. Vi endte på 5. plass med 2 seire 1 uavgjort og 4 tap. Noen av våre spillere har også 
deltatt på 16 års laget når de har manglet spillere.   
 
I vårsesongen brukte vi bortekampene mot Hitra og Frøya som lagbyggingstur.  Vi overnattet 
på Hitra Camping hvor vi ble innlosjert på campinghytter. Det ble en vellykket tur hvor vi 
fikk styrket samholdet i laget. Takk til foreldrene som ble med oss dit og hjalp oss. 
 
Det har vært en spennende sesong med mange gode kamper, og vi kan se en positiv utvikling 
både av enkeltspillere og laget.  Laget har vært administrert av Rindals-Troll, men er en del av 
samarbeidsprosjektet Rindal Fotball. 4 av spillerne kommer fra øverbygda, 12 fra nerbygda.  
Engasjerte trenere har vært Jens Einar Indergård og Lars Olav Lund. Lagledere har vært Bjørn 
Løset og Mads Løfaldli/Olav Løfald. 
 
Vi avsluttet sesongen med en samling i Rindalshuset, der det var fotballkamp mellom foreldre 
og spillere, lek i bassenget og matservering. Til slutt fikk spillerne en oppmerksomhet fra 
kommunen ved MOT-general Lars Mikkelsen for sine gode holdninger, og fra 
Friidrettsgruppa ved Tor Jarle Bolme for god deltakelse under klubbmesterskap i terrengløp. 
Dette medførte også svært positiv omtale i lokalavisa ”Driva”.  
 
Til slutt vil vi rette en stor takk til dere som har vært med på å støtte opp om laget, og minne 
om at vi er avhengig av engasjement og oppfølging fra foreldrene hvis vi skal klare å holde 
hjulene i gang. 
 
Rindal 1. november 2005 
for Rindal Fotball  Gutter 14 
Lars Olav Lund  Jens Einar Indergård  Bjørn Løset 
959 65 128   908 75 041   411 44 735 
 
LAGBILDE GUTTER 14 ÅR, hjemmekamp mot Krokstadøra 28. september 2005. 



 
 
 
 
Bak fra venstre; Magnar Løset, Olav Langli, Olav Magne Smevoll, Odd Inge Løset, Lars 

Øyvind Jensvold,  Jo Sverre Sande, Stein Gunnar Rønningsbakk. 
Foran fra venstre; Pål August Mykkelgård, Bjørnar Løfald, Lars Trønsdal Lund, Tor Bendik 

Mykkelgård, Johannes Løset, Hallvard Løfald, og Marius Ch. Indergård 
(foran). 

 
 
Rindal Fotball J15/16 
Årets 16 lag har bestått av: 
  Spillere: Solveig Fiske 
    Ida Baalsrud 
    Sigrid Fivelstad 
    Marianne Rønningsbakk 
    Inga Aspli 
    Rannei Brønstad 
    Guri Løfald 
    Marthe Bolme 
    Susan Karen Løfaldli 
 
  Trener:  Bjarte Rindal 
  Ass. trener:  Birger Løfald  
 
  Oppmenn: Marit Løfald 



    Petter Baalsrud 
 
Etter at et lag trakk seg, ble det igjen tre lag i serien for jentene. Det var Aure, Hitra og Rindal 
Fotball. Etter håndballsesongen var over i vår startet fotballtreningen opp. Det har vært to 
treninger pr. uke. Bjarte Rindal har vært trener, med Birger Løfald som avløser når Bjarte har 
vært opptatt med arbeid eller kamp. Resultatet av årets sesong ble tre seire og fem tap. Jentene 
skal ha skryt for bra innstas og godt humør. 
 
Sesongen ble avsluttet med pizza og kaker i Rindalshuset etter siste kampen. 
 
Vi vil takke Bjarte og jentene for god jobb og innsats igjennom sesongen. 
Petter Baalsrud     Marit Løfald 
 
Rindal Fotball G15/16 
Laget spilte i 3. divisjon. Følgende spillere har vært med hele sesongen: 
Fredric Talgø, Øystein Løset, Sveinung Myklegard, Eirik Tørset, Sondre Bjørnstad, Brynjar 
Lo, Brynjar Blakstad, John Langli, Harald Røen, Rune Tiset, Bjørnar Nordlund. 
I vårsesongen var også Olaf Karlstrøm med og i høstsesongen Jan Kristian Rindal. 
 
I og med at det var såpass få 15 og 16- åringer, ble det benyttet folk fra G14-laget i mange 
kamper. Mest brukt var Stein Gunnar Rønningsbakk, Magnar Løset, Jo Sverre Sande og Olav 
Langli.  
 
Sesongen startet litt tregt med flere tap på våren, men ut mot sommerferien vant laget de fleste 
kampene sine. Derfor var laget litt over midten på tabellen til sommerferien. 
Høstsesongen ble imidlertid svakere, og for denne delen av sesongen kom laget på en av de 
siste plassene på tabellen. Laget hadde sine største problemer med å score mål, og i hele 
høstsesongen scoret laget bare et titalls mål. 
 
Trener var hele sesongen Nils Ragnar Bjørnås. 
Lagledere var Bjørn Erik Blakstad og Bjarne Nordlund. 
Hilsen Bjarne Nordlund 
 
Rindal Fotball Herrelag 
I forkant av åres sesong ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Rindøl og Rindals-Troll 
som gjorde at også herrelaget skulle bli en del av Rindal Fotball, og dermed ett felles 
seniorlag. 
 
Vi startet opp med frivillige treninger i Rindalshuset en dag for uka først på november, før det 
ble litt mer seriøst utover etterjulsvinteren og våren. Fra januar har det vært tre treninger for 
uka.  
 
Før seriestart spilte vi seks treningskamper og en turnering. De fleste med meget bra spill og 
gode resultater. 
 
Målet med samarbeidet var blant annet å få til et bedre fotballag i bygda. Før sesongen var 
derfor opprykk et uttalt mål. 1. serierunde var den verst tenkelige, med tap 6-2 for Trønder-
Lyn, men etter det kom det hele 10 seire på rad! Vi vant til slutt serien foran Singsås, etter en 
spennende serieinnspurt, og dermed er laget klart for 4. divisjon neste år. En sterk prestasjon.  
 



Som avdelingsvinner, spilte vi om kretsmesterskapstittelen. Der ble det seier i kvartfinalen 
over Tylldal, men tap i semifinalen mot National, som senere vant finalen. 
 
Kampene har i år blitt spilt på Skogsletta og på Rinnvollen, mens treningene har vært fordelt 
på våre fire baner. 
 
Med tanke på at dette er første året med samarbeidslag, har sesongen gått over all forventning, 
både når det gjelder det sportslige og det sosiale.  
 
Treningsiveren har vært god, selv om det ble litt færre på trening etter ferien. Mange av 
spillerne har utviklet seg mye og det er liten tvil om at vi har blitt et mye bedre lag i løpet av 
sesongen. 
Det har vært over 40 spillere innom på treningene gjennom sesongen. 25 av disse har spilt 
seriekamper. 
 
Sesongen ble avsluttet med avslutningskveld på Kompaniet lørdag 12. november, med 
utmerkelser til blant annet årets toppscorer Ronny Eide og årets spiller Sigurd Røen. 
 
Dyktig trener har i år vært Even Nerland, mens Tore Heggem og Øyvind Dalen har vært 
lagledere. 
 
En stor takk til trener, spillere, komiteer og publikum for en flott sesong! Neste år er det 4. 
divisjon, håper dere vil være med å støtte oss på en like fin måte da også!!! 
 
Øyvind Dalen Tore Heggem 
Lagleder Lagleder 
 
Takk… 
til alle spillere, støtteapparat, foreldre, samarbeidspartnere, komiteer… som har bidratt til nok 
en sesong med stor aktivitet. Fotballavdelingen håper på fortsatt stor engasjement neste år.  
 
Samarbeidspartnere  
Rindal Sparebank, VIBO, Svorka, COOP Orkla, 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. 
 
 

Rindal 10.11.05 – Yngve Bakken 
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