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    IK RINDALS-TROLL – FOTBALL 
 

ÅRSMELDINGER FOTBALL 2006 
 
 
STYRET 2006 
 
Leder: Marianne Løset, nestleder: Rolf Ole Kvernberg, leder anlegg: Lars Mikkelsen, leder 
senior: Tore Heggem, leder yngres: Paul Lilleløkken 
 
2 styremøter er holdt, at møtefrekvensen er lav i fotballavd. skyldes at aktiviteten foregår i 
Rindal Fotball. Paul og Tore har vært Rindals-Troll sine representanter i Samarbeidsstyret for 
Rindal Fotball. 
 
Samarbeidsstyret for Rindal Fotball har også dette året fungert upåklagelig, samarbeidet har 
vært svært godt og det har vært mange gode sportslige resultater. 
 
 
ØKONOMI 
 
Avd. 107 Fotball har et underskudd på kr 48.570, 28.570 høyere enn budsjettert dette skyldes 
i all hovedsak manglende inntekt på konto for inntektsbringene tiltak, som kan føres tilbake til 
miniturneringa som ble avlyst. Videre har vi i år betalt kr 15.900 i lagsavgift mot budsjetterte 
10.000.  
 
Avd. 115 Trollbanen/Rinnvollen har også et underskudd på ca 60.000, 10.000 mer enn 
budsjettert. Årsaken er at vi fikk utforutsette utgifter på kr 33.274,- til innkjøp av ny 
varmvasstank på Rinnvollen.  
 
Småtrolluka hadde et overskudd på rundt 170.000, så til tross for underskudd på avd. 107 og 
115 er fotballavd. med Småtrolluka ei gullgruve for klubbkassa. 
 
 
ARRANGEMENT 
 
Småtrolluka – se egen årsmelding. 
 
Miniturnering som tradisjonelt har vært arrangert i august ble i år avlyst på grunn av 
manglende påmelding, til tross for at invitasjonene ble sendt ut allerede i mai. Datoen på 
turneringa er lagt i ferietida for mange og kan være en grunn til laber interesse fra 
nabobygdene. 
 
SMÅTROLLUKA 2006 
 
Småtrolluka 2006 ble  arrangert for 22. gang, fra 3. – 7. juli.  I år hadde vi to hovedaktiviteter; 
fotball og drama, med i alt ca 280 deltakere. 
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Foruten stor aktivitet på dagtid, ble det på kveldstid lagt stor vekt på sosiale aktiviteter. Det 
ble arrangert fotballgolf, triatlon, fjellturer og kino.  
Dramagruppa hadde flere flotte forestillinger for alle deltakerne,  foreldre og andre 
interesserte. 
 
Ukas høydepunkt ble som vanlig turneringen som foregikk på Trollbanen hele fredagen. Her 
var det mye folk og stor stemning fra begynnelse til slutt. 
 
På grunn av bygningsarbeid ved Rindal skole hadde vi overnatting på barneskolen. All 
matservering foregikk i Rindalshuset og dette fungerte meget godt. 
Småtrolluka er og blir en stor dugnadsinnsats for klubben og hovedkomiteen i Småtrolluka 
takker alle for en fenomenal stor innsats!  
 
Vi vil også sende en spesiell takk til vår hovedsponsor, Rindal Sparebank, for all støtte i 
forbindelse med arrangementet og ikke minst Sparebankens triatlon på Tjønna, som bare må 
oppleves! 
 
For hovedkomiteen i Småtrolluka 
Gøril Bakken,  sekretær 
 
ANLEGG 
 
Rinnvoll-anlegget har fungert godt, det meste er veldig enkelt og funksjonelt. 
Trollbane-anlegget begynner å få bra funksjonalitet. Sliter enda med deponering av gress-
avfallet.  
 
Det har vært en tørr sommer som har medført mye vanning på Rinnvollen mens Trollbanen 
som vanlig har greid seg bra under slike forhold. Gjødsling ble bare gjort 1 gang denne 
sommeren, burde hatt 2 ganger. 
 
Generelt sett mener anleggsansvarlig at det er for lite aktivitet sett i forhold til den enorme 
innsatsen som legges ned for å holde gode trenings og kamp forhold. 
Rinnvollen har ett snitt på 1.5 t aktivitet pr. dag i uka mens Trollbanen har ett snitt på 1 t 
aktivitet pr. dag i uka. Når det er aktivitet på Rinnvollen så er hele banen i bruk mens det på 
Trollbanen ofte er aktivitet kun på 1 eller 2 stk.   
Klipping med oppsamling er anbefalt fra fagansvarlige i fotballkretsen. Klipping av banene 
med oppsamler tar fra 3 timer til 5-6 timer avhengig av lengde og fuktinnhold i gresset og det 
klippes 2 til 3 ganger pr. uke. 
 
I år har R-T hatt færre A-lags kamper på Rinnvollen og dermed er også inntektene blitt 
mindre. I tillegg har R-T hatt ansvaret for G16 laget som har hatt dommer oppnevnt av 
kretsen. Dette har gitt oss en utgift på noen tusen lapper totalt sett. 
Oppnevnte komiteer og dugnadslister har fungert greit. Det er gjort en STOR innsats også i år. 
En stor takk til alle som har stilt opp. 
L.M.  5.nov.2006 
KNØTTER 
 
Laget: Emil G Løset, Ole Karlstrøm Bjørnstad, Albert Lorgen Bolmøyen, Ole Martin Glåmen, 
Håken Heggem, Edvard Helgetun, John Michael Kirkholt, Leon Brun Løften, Lars 
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Aleksander Møkkelgård, Marina Reitan,Thea Bolme, Stian Bolme, Mali Trønsdal Bævre, 
Henny Elin H Gåsvand, Maren Halgunset, Ole  
Heggem, Torstein Heggem, Ådne Børseth Helgetun, Daniel Hutyra, Lars Andreas Kirkholt, 
Ida Julie Løset, Eline Romundstad, Lars Sande, Nelly Skjølsvold, Romund Blakstad, Vetle 
Storås Fosseide, Hans Ole Røen Halle, Sindre Margido E Killingberg, Gurå Bakken Røen. 
 
Trenere: Nils Heggem og Bjørn Heggem 
Lagleder: Rolf Petter Halle 
 
Oppsummering: På det meste var vi 24-25 stk. på trening, men i snitt 18-20 stk. 
Vi ga tillatelse til at de eldste barnehagebarna også skulle få være med, og 8-9 stykker møtte 
opp hver gang. Treningene fungerte greit nok, men det ble nok litt for stor aldersforskjell, noe 
som spesielt viste seg på turneringer, da noen av motstanderne "toppet" lagene sine med 8-
åringer. Om det blir nok oppmøte uten barnehagebarn neste sesong, er det kanskje best at 
"tilbudet" faller bort?? Ellers var det stor iver og innsats gjennom hele sesongen! 
Vi var på fire turneringer: Løkken, Skogsletta, Søya-cup og Bøfjorden. 
 
Med Hilsen Rolf Petter Halle 
 
MINI 
 
Laget: Jakob Eide, Anna Fivelstad, Kristian Glåmen, Mats Haltli, Tølløv Heggem, Lars Jonli, 
Lars Olav Kirkholt, Aksel Nordli, Jonas Ranheim Rognskog, Grete Iren F. Røen, Jo Svinsås, 
Gjermund Tiset, Jonas Tørset Nergård, Martin Berdal, Ole Ivar Bolme, Vebjørn T. Bævre, 
Steffen Elshaug, Geir Magne Glåmen, Anders Grytbakk, Jostein Lilleløkken, Håkon B. 
Løften, Kristin Nordlund, Anders Ranheim, Jon Sande, Inge Skjølvsvold, Ida Svinsås. 
 
Trenere: Alf Erik Bolme og Arfinn Berdal 
Oppmann: Paul Lilleløkken 
 
Totalt 27 gutter og jenter har deltatt i løpet av året. 
Vi har hatt en trening i uka. 
 
Turneringer vi har vært med på:  Løkken-cup  

Miniturnering på Skogsletta  
Todalen-cup  
Turnering på Å 

 
I tillegg har vi spilt 2 treningskamper mot Rindøl og 1 mot ØSIL. 
 
Stor treningsiver og store forbedringer på banen har dette resultert i. 
 
Trenere og oppmann ønsker å takke for et flott fotballår sammen med miniene. 
   
For støtteapparatet Arnfinn Berdal. 
RINDAL FOTBALL JENTER 12 ÅR 
 
J12 har spilt i Trøndelag Fotballkrets avd. 6, 7’er- fotball. 
Laget har bestått av 10 faste spillere: Malin Gåsvand Løset, Malin Bjørnås, Tonje Bjørnås, 
Elise Bjørnstad, Dina Bjørnstad, Line Indergård, Grete Trønsdal, Mali Løset, Ida Merete Fjeld 
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Estensvold og Anna Olsvik. I vårsesongen var Ragna Fjellvik Røen med på de første 
kampene. 
 
Trener for jentene har vært Bente Bakken med god hjelp av Idun Fivelstad i sommer. 
Lagledere har vært Anni Karlstrøm og Lise D. Løset. 
 
J12 har spilt mot disse lagene: KIL/Hemne, KIL/Hemne 2, KIL/Hemne 3, Orkanger, Orkdal, 
Nor/Meldal og Aure. Vi spilte 14 kamper der vi tapte 10, greide 2 uavgjort og vant 2 kamper. 
Sesongen starta 8.mai og slutta 29. september. 
 
Den 20.august var vi i Surnadal på SIL-regn Cup. Der spilte vi tre kamper og vant to! 
 
Jentene avslutta sesongen med karaoke og pizza hjemme hos trener Bente. 
Sjøl om det holdt hardt flere ganger, greide vi å gjennomføre sesongen med mottoet: Tap og 
vinn med samme sinn! 
 
Anni Karlstrøm og Lise D. Løset. 
 
RINDAL FOTBALL GUTTER 12 ÅR 
 
Vi startet sesongen med to 12-årslag. Men det viste seg fort at vi i praksis hadde bare tre 12- 
åringer, så noe måtte gjøres. Etter mye mas fikk vi endelig endret til ett 11-årslag og ett 12- 
årslag. 11-åringene var elleve stykker og tolvåringene var tre.  
 
Før vi trakk det ene 12 årslaget rakk vi å spille 4 kamper med stygge tap, 0-13, 1-3, 1-13 og 1-
26. Etter endringen fikk vi ett rent 11-årslag som alle 11-åringer spilte på, og ett lag for 12-
åringer som  ble supplert med 11 og 13 åringer.  
 
Følgende 11 åringer har spilt på 11 årslaget: Even Elshaug Almås, Vegard Elshaug Almås, 
Joakim Vaula Halgunset, Jon Arne Løfaldli, Bjørnar Smevoll, Gunnar Bolme, Torbjørn 
Glåmen, Lars Ole Grytbakk, Tølløv Løfald Bjørnstad, Emil Sæther, Jostein Landsem, Leif 
Trygve Helgetun. Følgende 12åringer har spilt på 12 årslaget: Vegard Rokkones, Brage 
Elshaug Storholt, Benjamin Kjølberg. 
 
Trenere har vært: Halgeir Storholt, Ståle Smevoll 
Oppsumering av sesongen: 
11 årslaget har spilt 14 kamper. 5 tap, 4 uavgjort og 5 seirer. 
12 årslaget har spilt 12 kamper, 7 tap, 1 uavgjort og 4 seirer. 
 
Vi hadde to lag på turnering på Løkken der hvert lag spilte to kamper. 
Vi hadde fotballavsluttning for sesongen i klubbhuset 2.oktober. Der var det pizza og brus for 
deltakerne og hentekaffe for foreldre. Det vart delt ut diplom og drikkeflaske med logo for 
Rindal Fotball. 
 
Årsmeldingen er ført i tastaturet av årets lagledere, Egil Bolme og Johan Almås 
RINDAL FOTBALL JENTER 14 ÅR 
 
Rindal Fotballs småjentelag har i sesongen 2006 bestått av 20 spillere:  
Siv Beate Sæther, Reidunn Kristine Grytbakk, Evy Elshaug Almås. Else Helmine Myklegard, 
Sigrid Aspli, Gro Anita Bolme, Anette Tørset, Jorid Skjølsvold, Trude Nerland, Marie 
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Lilleløkken, Katrine Lone Eriksen, Marit Helgetun, Synnøve Stokke, Anita Kvande Grytbakk, 
Nive Synnøve Sæther, Hege Norli, Mali Nerbu Løfald, Ann Carlott Dahl-Brekstad, Marte 
Brun Løften og Inger Anita Løkås. 
 
Trenere har vært Kjersti Bolme og Torsten Sæther, lagledere har vært Kirsti Helgetun, Mari 
Romundstad og Ingrid Landsem Lilleløkken. 
 
Vi har deltatt i J14-serien med 11’er-lag. Der har vi møtt mange rene 14 års lag, og med bare 
fem 14-åringer og resten 13-åringer på laget var starten på sesongen ikke så god 
resultatmessig. Men til tross for mange tap har humøret vært på topp, og vi har i hele 
sesongen hatt det "gøytt" både på kamp og trening og innsatsen har vært stor.  
Laget har hatt trening to ganger i uka (tirsdager og torsdager), og jentene har vært veldig 
dyktige til å møte opp på treningene. I serien ble det totalt 4 seire og 12 tap, det ble til slutt 7. 
plass av 9 lag. 
 
23.-25. juni dro vi til Røros for å delta på Bergstaden Cup. Etter en litt tung vårsesong ble 
Bergstadcupen en stor opplevelse for alle som var med. Endelig løsnet det for jentene i 
kampsituasjon – samspillet som vi hadde sett på treningene satt som støpt og jentene storspilte 
i innledende runder fredag og lørdag. Dette resulterte i 3 seire og ett tap, og vi var dermed 
klare for finaler søndag. Der ble det imidlertid tap både i semifinale og bronsjefinale, men 
humøret var på topp for det.  Og jentene var veldig glade for en fin 4. premie!  
Det manglet forøvrig ikke på aktivitetstilbud på Røros, vi rakk både bowling, oppmarsj i 
Røros-gatene, shoppingrunde og diskotek i Røroshallen på lørdagskvelden.  
I forkant av Bergstaden Cup arrangerte vi lotteri til finansiering av turen. Gevinster ble gitt av 
lokalt næringsliv. I tillegg har laget hatt salg av kaffe og brød på hjemmekampene. 
 
Småjentelaget deltok også på Orkla Cup 16.- 17.september. Der ble det to tap i innledende 
runder, og jentene nådde ikke finalespillet. 
 
Etter ønske fra jentene ble 
det sesongavslutning på 
Lerkendal. Vi så kampen 
Rosenborg-Lyn 1. oktober. 
Dagen ble kombinert med 
sesongstart handball J13, 
der mange av jentene 
deltar. Før kampen spiste vi 
pizza. Det ble en lang og 
begivenhetsrik dag, og en 
fin avslutning på en 
vellykket sesong.                             
 
 
Mvh 
Lagledere J14  
RINDAL FOTBALL GUTTER 14 ÅR 
 
Laget har bestått av: Jon Andreas Nerbu Baalsrud, Jo Trønsdal Bævre, Einar Bolme, Aksel 
Eide, Odin Elshaug, Svein Erik Glåmen, Isak Haltli, Marius Indergård, Martin Jonli, Steffen 
Jacobsen, Olav Langli, Lars Trønsdal Lund, Hallvard Løfald, Gjermund Løfald, Johannes 
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Løset, Pål August Mykkelgård, Håkon Strupstad Mikkelsen,  Bendik Talgø, Olav Nergård 
Tørset og Lars Bakken Røen.   
 
Trenere: Jens Einar Indergård og Malvin Jonli 
Lagledere: Elmer Talgø og Jorunn Løset Løfald 
 
Laget har spilt i 3. div. og avd. 04 i vårsesongen og avd. 05 i høstsesongen. Plasseringen i de 
to avd. ble h.h.v. 3. plass og 2. plass. Laget har vært flittig til å score og i høstsesongen ble 
laget mestscorende med 58 mål! På 15 kamper ble det 10 seirer, 2 uavgjorte og 3 tap.  
Laget har hatt en fin sportslig utvikling gjennom sesongen og treningsoppmøtet har vært bra.  
Det har ikke vært frafall av noen og guttene har vist en god innsats på treningene. I flere 
kamper har det vært vist meget bra spill og den siste kampen mot Hitra var topp da det endte 
med 9-2 seier.  
 
Laget har deltatt i 2 turneringer, Skaun-cupen og Orkla-cup. I Skaun stilte vi to 7-er lag og 
ente på sølv- og bronseplass. På Orkanger var det nesten et rent 13 års- lag som stilte, og der 
ble vi nr. 4 noe som vi er godt fornøyde med, ettersom dette er ei turnering med gode lag på 
plass.  
Det har vært lånt ut 2 spillere til 12-årslaget sine kamper gjennom sesongen. Dette har gått på 
omgang blant guttene. 5 spillere har vært med på sonesamlinger i kretsen sin regi. 
Sesongavslutningen er planlagt på Kroa med god mat og hyggelig samvær. 
Kassabeholdningen etter sesongens kaffesalg på hjemmekampene skal brukes da, ca. kr. 
4500,-. 
Til slutt en stor takk til trenerne og entusiastiske foreldre for engasjement og innsats! 
 
Laglederne 
Elmer      Jorunn 
 
RINDAL FOTBALL JENTER 16 ÅR  
 
Rindal fotball Jenter-16 deltok i år i 7-er fotball i serie med 6 lag. Vi måtte ha forsterkninger 
fra 14 årslaget på kampene,da vi hadde en tynn spillerstall.En stor takk til trenere og spillere 
fra dette laget. 
 
Det ble spilt til sammen 10 kamper. 1 seier og 9 tap.Toppscorer ble Hildegunn Lone Eriksen. 
Trener: Erlend Romundstad. Lagledere: Roar Morten Eriksen, Mette Glåmen og Petter 
Baalsrud. 
Hildegunn Lone Eriksen, Johanne Trønsdal Lund, Gine Moen Kirkholt, Marit Rye Bjørnås, 
Gunn Karin Sæther, Susann Karen Løfaldli. I tillegg Gro Anita Bolme, Else Helmine 
Myklegard, Synnøve Stokke, Siw Beate Sæther, Reidun Kristine Grytbakk fra 14 årslaget. 
  
Vi syntes det ble for langt opphold i sommer. 2 måneder mellom vår og høstsesong. 
  
Roar Morten Eriksen 
Lagleder 
RINDAL FOTBALL GUTTER 16 ÅR 
 
16. års laget startet sesongen med  18 ivrige gutter.  Vi avsluttet med 14, sju 15 åringer seks 
16 åringer og en17 åring. Vi startet treningene 25. januar med bra oppmøte fra første trening.  
Vi har hatt to treninger i uka.  Det har vært en spennende sesong med mange gode kamper, og 
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vi kan se en positiv utvikling  både av enkeltspillere og laget.  Laget har vært administrert av 
Rindalstroll, men er en del av samarbeidsprosjektet Rindal Fotball.   2 av spillerne kommer 
fra øverbygda, 15 fra nerbygda, og en fra Surnadal. Trenere har vært Bjarte Rindal og Nils 
Ragnar Bjørnås.  Lagledere har vært Bjørn Løset og Nils Lennart Røen. 
Vårsesongen endte slik: 
G16 3.div avd 07 Vår 
Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 
1. Frøya 9 8 0 1 48 - 14 24 
2. Hitra FK 9 7 0 2 46 - 24 21 
3. Orkdal 2 9 5 1 3 34 - 32 16 
4. Rindal Fotball 9 5 0 4 37 - 23 15 
5. Orkanger 2 9 4 1 4 29 - 23 13 
6. Aure 9 4 0 5 33 - 40 12 
7. Buvik 7-er 9 3 1 5 45 - 68 10 
8. KIL/Hemne 2 9 3 0 6 27 - 39 9 
9. Meldal Fotball. 9 2 1 6 22 - 38 7 
10. Lensvik 9 1 2 6 23 - 43 5 
 Sesongen store mål sportslig og sosialt var Norway Cup.  Mye av vårsesongen ble brukt til å 
samle inn midler til turen.   Stor takk til de firmaene som var med og hjalp oss, og spesielt til 
T-komponent og Kjell’s VVS som sponset nye drakter.  Vi dro nedover med 16 spillere.  Vi 
ble nr to i vår gruppe med uavgjort mot Fana 2 (Bergen) 2-2, seier mot Austrått (Sandnes) 3-0 
og tap mot Vålerenga 9-0.  Dermed var vi havnet i A-sluttspillet, det tok en brå slutt med tap 
7-0 for Årvoll/Hasle Løren/Linderud.  Sosialt benyttet vi oss av det Tigerstaden hadde å by 
på. 
Høstsesongen endte slik: 
G16 3.div avd 09 Høst 
Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 
1. KIL/Hemne 8 6 1 1 45 - 13 19 
2. Hitra FK 8 5 1 2 33 - 21 16 
3. Orkdal 2 8 5 1 2 26 - 23 16 
4. Meldal Fotball. 8 5 0 3 24 - 18 15 
5. Rindal Fotball 8 4 1 3 30 - 21 13 
6. Aure 8 3 1 4 32 - 27 10 
7. KIL/Hemne 2 8 3 1 4 21 - 29 10 
8. Skaun/Buvik 8 2 0 6 21 - 30 6 
9. Lensvik 8 0 0 8 9 - 59 0 
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 Rindalstroll, men er en del av 
samarbeidsprosjektet Rindal Fotball. 4 av spillerne kommer fra øverbygda, 12 fra 
Rindalstroll. 
Vi avsluttet sesongen med en sammnkomst på Rinnvollen hvor Bjarte oppsummerte sesongen 
og Stein Gunnar fikk toppscorerpokalen, samtidig som vi slukte en ti-tolv pizza’er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norway Cup laget:  

http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=172210�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=457304�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=545292�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=194552�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=483360�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=545086�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=457454�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=445368�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=457462�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=442750�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=445252�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=457304�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=545292�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=457462�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=194552�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=545086�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=445368�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=445268�
http://www.n3sport.no/06/Organisation.asp?OrgElementId=442750�
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Foran fra venstre: Olav Magne Smevoll, Harald K Fjellvik Røen, Eirik Tørset, Sondre Løfald 
Bjørnstad, Stein Gunnar Rønningsbakk, Tor Bendik Mykkelgård, Bjørnar Løfald 
Bak fra venstre: Rune Tiset, Magnar Løset, Jan Kristian Rindal, John Langli, Brynjar Lo, Olaf 
Karlstrøm, Odd Inge Løset, Jo Sverre Sande, Bjørnar Norlund, Bjarte Rindal. 
 
for Rindal Fotball  Gutter 16 
Bjarte Rindal  Nils Ragnar Bjørnås  Nils Lennart Røen Bjørn Løset.  
 
 
HERRER SENIOR 2006 
 
Vi startet sesongen med treninger inne før jul og begynte sesongoppkjøringa for fullt med tre 
treninger for uka på januar. 
 
Det ble spilt fire treningskamper før sesongen. Alle med tap. Også i starten av serien ble det 
mange tap, og det ble tidlig klart at vi fikk slite i bunnstriden. Det skulle vise seg å bli meget 
jevnt i bunnen utover sesongen, men med en sterk avslutning av sesongen med 7 poeng på de 
tre siste kampene endte Rindal Fotball til slutt tredje sist. 
 
Det var lenge usikkert om dette holdt til fornyet 4. divisjonskontrakt, og vi måtte faktisk vente 
helt til tippeligaen var avgjort før vi kunne konstatere at det blir spill i 4. divisjon også neste 
sesong. Dermed klarte laget målsetningen for sesongen, å berge plassen! 
 
Kamper og treninger har vært på Skogsletta og Rinnvollen, i tillegg treninger på grusbanen og 
i Rindalshuset. 
Vi har hatt over 40 spillere innom treningene, da med noen guttespillere. Av disse har 23 spilt 
seriekamper i år. Vi har også i år vært litt for få på trening for å få full uttelling, men de som 
har vært på trening har vist stor iver! 
 
Vi avsluttet sesongen med avslutningskveld på Kompaniet lørdag 4. november, med 
utmerkelser til blant annet toppscorer Åsmund Myklegard og årets spillere Bjarte Rindal og 
Robert Jonli (valgt av spillerne).  
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Trenere har i år vært Even Nerland og Ole Einar Bolme, mens Tore Heggem og Øyvind Dalen 
har vært lagledere. 
 
En stor takk til trenere, spillere, komiteer og publikum for en godt gjennomført sesong, selv 
om det gikk noe tungt sportslig til tider. Vi ønsker velkommen tilbake til 4. divisjon også 
neste år! 
 
Øyvind Dalen Tore Heggem 
Lagleder Lagleder 
 
 
TAKK til alle spillere, støtteapparat, foreldre, samarbeidspartnere, sponsorer og komiteer 
som har bidratt til nok en sesong med stor aktivitet og vi håper på et like stort engasjement til 
neste år. 
 
Rindal 17.11.06 
Marianne Løset 
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