
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING IK RINDALS-TROLL 2005 
 
Arbeidsutvalget (AU) i IK Rindals-Troll har i 2005 hatt følgende sammensetning: 
Leder :   Håkon Fredriksen 
Nestleder :   Rune Løfald 
Sekretær :   Vigdis Trønsdal 
Økonomi :   Roar Eriksen 
Styremedlem/ansv. 
for barneidretten :  Morten Møller 
 
I tillegg til AU har avdelingslederne utgjort styret i klubben. Ledere i avdelingene har 
vært : 
Ski:   Johan Landsem  
Handball:   Ann Kristin R. Tørset  
Fotball :  Yngve Bakken 
Friidrett:  Oddbjørn Heggem 
Trim /Orientering: Njål Fiske 
 
Møter. 
Det har vært 6 møter i AU, hvor 38 saker er behandlet.   
Styret har hatt 5 styremøter, og behandlet til sammen 35 saker. 
 
Saker. 
Noen av sakene som har vært behandlet i AU og styret i 2005 er: 
Sak A 04/2005 NM-søknad 
Sak A 06/2005  Medlemskontingent 
Sak A 19/2005  Sommerfesten 
Sak A 21/2005  Danseplatt på Rinnvollen 
Sak S 13/2005  Bruk av logo til IK Rindals-Troll 
Sak S 31/2005  Klubbgenser 
Sak S 32/2005  Medlemsfest og Yngres medlemsfest 
 
Økonomi og Nytt siden sist har vært faste saker på AU- og styremøtene. 
 
Halvårsmøtet ble holdt i Attanova onsdag 25. mai 2005. 10 av klubbens medlemmer møtte. 
 
Arrangement. 
Basar: Årets basar ble arrangert tirsdag 3.mai, og ga et overskudd på ca 40 000. 
 
Dansegallaer/dansefester: I 2005 har det ikke blitt arrangert noen innendørs dansefester / 
dansegallaer. 
 
 
Yngres medlemsfest: ble arrangert i Rindalshuset 16.november. Samme opplegg som i fjor 



med aktivitet i hallen første timen, deretter servering av pølse med brød og brus i vestibylen, 
og tilslutt premiering av barneidretten for siste sesong i Attanova. 
 
Småtrolluka ble også i år arrangert med kjempestor deltakelse.  
 
Sommerfest / Fotballturnering: Fest med Sie Gubba og ”Vømmølbandet Klutan” som 
oppvarmingsband. Det var vanskelig å skaffe nok folk til komité, men det ordnet seg til slutt. 
Ca 500 solgte billetter, noe som ga et overskudd på ca 35 000. 
Det ble arrangert fotballturnering for de yngste på Trollbanen tidligere på dagen. Bra 
gjennomført arrangement i brukbart vær. 
 
Bøgdakveld (Kulturvøkku): Som tidligere år var også Bøgdakvelden et vellykket 
arrangement. Økonomisk gikk det omtrent som i fjor, med et overskudd på ca kr.20 000 til 
hver klubb. Småtrolluka fikk tildelt Sigurd Røens idrettspris på Bøgdakvelden. Gledelig for 
alle frivillige som støtter opp og bidrar til at Småtrolluka blir et vellykket arrangement år etter 
år. 
Gledelig var det også at kommunens Kulturpris som deles ut hvert tredje år ble tildelt  
Tor Jarle Bolme som har lagt ned utallige timer for idrettslaget gjennom mange år. 
 
En annen som har høstet priser dette året er Johan Landsem. I april ble han overrakt 
”Fjellprydprisen” av ordfører Ola T. Heggem for sin frivillige innsats innen idretten i Rindal. 
Men ikke nok med det, i høst ble han utpekt som ”Årets ildsjel” av langrennskomiteen i 
Norges Skiforbund. Hvert år plukkes ut 2-4 ildsjeler som har gjort et langvarig og 
fortjenstfullt arbeid for langrennsporten, primært på klubbnivå. Johan har stått på for idretten 
sin i veldig mange år som leder, trener, smører m.m. 
 
Vi er utrolig stolte og glade over å ha to slike ildsjeler som Tor Jarle og Johan som står på for 
klubben vår. 
 
Også i år er det sommerarrangementene som gir oss grunnlaget for drifta i klubben. Det er 
derfor viktig at disse planlegges godt og at folk støtter opp både gjennom dugnad og 
deltakelse. 
Det vises til årsmelding økonomi og avdelingenes årsmeldinger om de sportslige aktivitetene. 
 
Takk til alle som har støttet klubben som tillitsvalgt, ved dugnad, som komité eller deltaker!! 
 
 
IK Rindals-Troll 
 
Styret 
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