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STYRET 2007 
 
Leder Rune Løfald 
Nestleder Hege Gåsvand 
Anlegg Gunnar Halgunset 
Medlem Ola Bakken 

 
Etter at klubben har satt bort driften av den sportslige aktiviteten til Rindal Fotballklubb. Har 
Rindals-Troll kun hatt ansvaret for knøtt, mini og ansvaret for klubbens fotballanlegg. Hege 
Gåsvand og Rune Løfald har vært klubbens sine representanter i Samarbeidsstyret for Rindal 
Fotball.  
 
ØKONOMI 
 
Avd. 20 Fotball har et underskudd på kr 43.197, Det er 25.000 høyere enn budsjettert dette skyldes i 
all hovedsak tilskuddet på 51.000 som klubben ga Rindal fotball som starttilskudd. Ellers fikk 
klubben et bra overskudd på Rindals-Cup på over 30.000.  
 
Avd. 21 Trollbanen/Rinnvollen har også et underskudd på ca 118.880. Dette er 63.000 mer enn 
budsjettert. Årsaken er at vi fikk utforutsette utgifter på kr 24.496 på ubetalt regning(El-Co). Og at 
det ble kjøpt 4 stk mini fotballmål som skal brukes til Rindals-Cup/Småtrolluka. Der det har vært 
mangel på slike mål. Denne investeringen var på 27.025. Ellers hadde vi økt utgifter på vedlikehold 
og bortkjøring av gress på Trollbanen.  
 
Fotballavdelingen har mottatt 40.000 til investering i ny gressklipper av Rindal Sparebank, disse er 
satt av på egen konto. 
 
Småtrolluka hadde et overskudd på rundt 200.000, så til tross for underskudd på avd. 20 og 21 er 
fotball med Småtrolluka ei gullgruve for fotballgruppa. 
 
 
Rindals Cup 2007 
 
Rindals Cup ble i år en suksess Vi flyttet turneringen til første helga i september noen som ble en 
suksess. Med hele 37 lag og 331 spillere og spill på 8 baner må vi si oss godt fornøyd med årets 
turnering.  
 



 
 
SMÅTROLLUKA 2006 
Småtrolluka 2007 ble  arrangert for 23. gang, fra 9. – 13. juli.  I år hadde vi to hovedaktiviteter; 
fotball og drama, med i alt ca 290 deltakere. 
 
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! 
 
 
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.  
 
På begge anleggene våre er det også i år blitt lagt ned stor innsats av våre baneansvarlige: 
Rinvollen; Ståle Smevoll og Nils Ragnar Bjørnås 
Trollbanen: Per Jarle Eide og Rolf Petter Halle. 



 
Uten disse hadde det ikke vært mulig å ha så høy aktivitet vi i dag har på fotball. 
På Rinvollen har det meste fungert knirkefritt og det ble i høst montert ny salgsluke. Mens det på 
Trollbanen har vi fortsatt problemet med gressdeponeringen. Etter flere naboklager fikk vi til en 
løsning med at Rindal bygdeservice kom å hentet gresset ca hver 14. Dag. Og 2. Etasje på 
Trollbanebygget ble gjort klart slik at det kan fungere til lager og møte/administrasjon  aktiviteter. 
 
Foran Småtrolluka og Rindals Cup ble det lagt ned mye arbeid for å gjøre anleggene med områdene 
rundt presentabel for våre gjester. På grunn av dårlig vær fikk ikke vi gjennomført dette slikt vi 
ønsket til NM i Terrengløp. 
 
Rindals-Troll har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Elmer Talgø, Gunnar Halgunset, Per Jarle 
Eide og Rune Løfald som skal komme med forslag på investering i ny gressklipper og se på ulike 
driftsløsninger.   
 
KNØTTER 
 
Trenere: Ola Bakken, Ronny Møkkelgård, Håvard Folden og Bjørn Heggem 
 
Mellom 40-50 spillere har i sommer vært innom treningene, men ikke alle disse har deltatt på 
turnering. Treningene har vært på Trollbanen på Onsdager mellom kl. 17.30 – 18.30. 
Laget har deltatt 4 turneringer det var på Løkken, Søya, Skogsletta og vår egen turnering der vi 
stillte med hele 3 lag. 
 
MINI 
 
Trenere: Idun Fivelstad og Lars Ole Heggem 
Lagleder: Rolf Petter Halle og Oddbjørn Heggem 
 
Totalt 23 gutter og jenter har deltatt i løpet av året. Laget har hatt en trening i uka. Og laget har 
deltatt på hele 6 turneringer, det er på Løkken, Todalen, Dalguten, Søya, Skogsletta og Rindals-Cup. 
I tillegg har vi spilt treningskamper mot Rindøl. 
 
 
RINDAL FOTBALL JENTER 12 ÅR 
 
Laget har bestått av Marie Gjerstad, Maren Rønning, Grete Trønsdal, Arnhild  
Myklegard og Annabel Gåsvand fra IL Rindøl og Tonje Bjørnås, Malin Bjørnås,  
Gudrun Stokke, Ida M. Estensvoll, Malin G. Løset, Mali Løset, Dina  
Bjørnstad, Hanna Folden og Kristin Nordlund fra IK Rindals-Troll.  
 
Trenere har vært Nils R. Bjørnås og Lovise Trønsdal.  
Lagledere har vært Anni Karlstrøm og Baard Gåsvand. 
 
Jentene har spilt i serie med 7 andre lag ( Orkanger, Orkdal 1, Orkdal 2,  
Nor/Meldal, KIL/Hemne 1, KIL/Hemne 2 og KIL/Hemne 3. 
I utgangspunktet 7er serie, men på grunn av at vi har vært så mange har vi  
spilt med både 8 og 9 spillere når det har passet for motstanderen. Vi har  
trent 2 ganger i uka, ei trening på Trollbanen og ei på Skogsletta.  
Trollbanen har vært hjemmearenaen vår med unntak av et par kamper på  



vårsesongen som ble spilt på Rinnvollen. 
Meget god innsats i serien med 7 seiere, 2 uavgjort og 5 tap. 49 mål er  
skåra riktig vei og 37 mål i mot. Mange har tegna seg på skåringslista, bare  
keeper og enkelte i forsvaret, som naturlig nok ikke kommer til så mange  
målsjanser, har ikke skåra. 
Vi har deltatt i Bergstadcupen og i Rindals-cupen. Særlig Bergstadcupen var  
en positiv opplevelse både sosialt og resultatmessig med 2 seiere og 1  
uavgjort første dag og dessverre 2 tap siste dag. 
Året's sesongavslutning gikk av stabelen på Bowling 1 på Orkanger. 
Veldig bra oppmøte til trening og kamp gjennom hele sesongen, noe som har  
resultert i merkbar fremgang fotballmessig for alle spillere. 
Takk til alle jentene for stor innsats på trening og i kamp i 2007. En  
virkelig positiv gjeng å arbeide med. Stå på videre. 
 
Nils Ragnar, Lovise, Anni og Baard 
 
 
RINDAL FOTBALL GUTTER 12 ÅR 
 
Gutter 12 startet sesongen med innetrening på Bolme Barnehage allerede 12 januar.  Det var tenkt 
som et frivillig tilbud til de som ikke drev med annen aktivitet. Det var en 5-6 gutter som møtte opp 
på fredagskveldene gjennom hele vinteren.  Gymsalen går greit å bruke på et mindre antall, spesielt 
for de yngste.   
 
Organisert innetrening i Rindalshuset startet når handballsesongen var ferdig, og vi hadde 
sesongstart med hjemmekamp på Rinnvollen mot KIL/Hemne allerede 24 april.  Dette var faktisk 
første gangen med utendørs fotball for G12 laget i sesongen 2007.  I år var vi heldige med lite snø 
og godvær, men kretsen bør nok vurdere å sette opp første hjemmekamp i Rindal litt senere.  Vi har 
hatt 11 spillere gjennom hele sesongen, ti 12 åringer  og en 13 åring.  
 
Etter at utetreningene startet har vi stort sett hatt to treninger pr. uke + kamp.  Hjemmekampene ble 
spilt på Rinnvollen i vår og på Skogsletta i høst. 
 
Terminlisten hadde 18 kamper og alle kampene ble spilt.  Kampoppsettet besto av lag fra 
KIL/Hemne, Orkdal, Skaun, Orkanger,  Glimt og Løkken/Dalguten/NOR.  
 
Vårsesongen er som vanlig litt vanskelig for Rindalslag, og den bærer preg av at vi kommer litt for 
sent i gang med fotballtreningen.  Vårsesongen endt med 5 seirer og 3 tap.  
 
I sommer deltok vi på Løkken Cup og på cup i Todalen sammen med 11-åringene. Fin innsats på 
begge turneringene.   
 
For de som deltok på Småtrolluka var det kun 2 ukers treningsfri i sommer, og vi startet med 
organisert trening i uke 30 igjen.  Oppmøtet på treningene har vært svært bra, og høstsesongen var 
også svært god for laget.  Vi vant samtlige kamper utenom uavgjortkampen mot Løkken på 
Skogsletta som mest minnet om vannpolo. Spesielt artig var det at vi slo lagene fra Orkanger og 
Orkdal i høst, etter å ha tapt for dem i vår.  Laglederne derfra kommentert at det var et anna lag de 
såg i høst enn i vår, og det viser at laget har hatt stor framgang.    
 
 



Siste kamp i  høst gikk på kunstgrasbanen i Børsa 18. oktober, så vi har hatt en svært lang sesong på 
nesten 6 mnd.   Totalt har vi scoret 133 mål og fått 67 mål i mot.  Stort sett har det vært svært jevne 
kamper, og da et det artigere for begge lag enn om det er envegskjøring hele kampen, 
 
I høst deltok vi i vår egen Rindals-Cup og hadde treningskamp mot 11 åringene med 11 på banen.  
Vi dro i land en knepen 4-3 seier i det som må kalles årets prestisjeoppgjør. 
 
Resultat for seriekampene ligger på hjemmesida til Rindal Fotball. 
 
Vi avrundet sesongen med bowling, pizza og premieutdeling  på Orkanger 24. oktober.  Det hele ble 
finansiert med salg av kaffe og kaker som foreldrene har laget på hver hjemmekamp.  
 
Trenere for laget har vært Ståle Smevoll og Dagfinn Halgunset. 
 
 
For Gutter G 12 
 
Magne Bjørnstad - oppmann 
 
 
RINDAL FOTBALL GUTTER 11 ÅR 
 
G11 har i 2007 bestått av 15 spillere, og derfor gjennomført sesongen med 2 lag: 
 
Lag 2: Martin Berdal, Ludvig Helgetun Holte, Ole Ivar Bolme, Anders Nerbu Løfald, Anders 
Ranheim, Jostein Lilleløkken, Vebjørn Trønsdal Bævre. I tillegg ble Aksel Norli ”innleid” i deler av 
høstsesongen i forbindelse med skadeavbrekk fra andre spillere. 
 
Lag 1: Anders Grytbakk, Inge Skjølsvold, Erlend Elshaug Storholt, Geir Magne Glåmen, Eirik 
Solvik, Jon Sande, Håkon Løften, Steffen Elshaug.  
 
Trenere: Birger Løfald og Hallgeir Storholt.  
Lagledere: Lasse Skjølsvold og Paul Lilleløkken. 
 
Sesongen 2007 har vært en meget begivenhetsrik sesong med en veldig fin utvikling i 
fotballkunnskaper for samtlige spillere. Begge lag har imponert tilskuerne stort med sine 
fotballferdigheter denne sesongen! I serien ble det kun ett tap i sesongen for begge lag. Og en 
uavgjortkamp, som var høstkampen mellom lag 1 og 2. Begge lag vant vanligvis sine kamper meget 
komfortabelt, ofte med 10-20 mål..  
 
 Lag 2 scoret 157 mål på 14 kamper som blir 11,2 mål i gjennomsnitt pr kamp. Lag 1 137 mål som 
gir et snitt på 9,8 mål. Dvs. at lagene til sammen har satt inn 294 seriemål i sesongen!  
 
Lagene har deltatt på tre turneringer. Hovedturneringen var Røros Cup. Her ble det tid til både 
bowling og sightseeingstur til Bergstadens Ziir (Røros Kirke) og på det gamle smelteverket og 
slagghaugene. På lørdagskvelden ble det påført godlukt i såpass rikelig monn at det nok gikk sterkt 
utover den allerede hardt prøvede insektsbestanden på Røros, og det var dermed klart for disco i 
Røroshallen!  
Forøvrig deltok lagene i Rindals Cup og  G11 stilte med  ett felles lag i Todals-Cupen. 
 



Sesongavslutningen ble avholdt på Kompaniet med pizza, brus, fotballquiz og mesterligafotball 
RBK-Schalke 04. En artig kveld! 
 

 
 
 
Mvh 
Lagledere G11 
 
RINDAL FOTBALL JENTER 14 ÅR 
 
Følgende spillere har i 2007 spilt på Rindal Fotballs småjentelag:  
Gro Anita Bolme, Anette Tørset, Jorid Skjølsvold, Trude Nerland, Marie 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, Inger Anita Løkås, Line 
Indergård, Elise Karlstrøm Bjørnstad og Anna Olsvik. 
 
Trenere har vært Even Nerland og John Egil Tørset, lagledere har vært Kirsti Helgetun og Ingrid 
Landsem Lilleløkken. 
 
Vi har deltatt i J14-serien med 11’er-lag. I serien ble det totalt 5 seire, 3 uavgjort og 4 tap, det ble til 
slutt 18 poeng og med det havnet vi midt på tabellen som nr 4 av 7 lag. Dette må vi si oss godt 
fornøyd med. Resultatene har svingt litt, men laget har i sine beste kamper vist veldig mye godt 
spill. 
Laget har hatt trening to ganger i uka (mandager og torsdager), og jentene har stort sett vært flinke 
til å møte opp på treningene.  
 
22.-24. juni reiste vi til Røros for å delta på Bergstaden Cup. Etter en seier, en uavgjort og ett tap i 
innledende runder, var vi klare for semifinale søndag. Der ble det tap, og det ble også tap i 
bronsefinalen. Men jentene var veldig glade for en fin 4. premie! Vi hadde bl.a. et felles pizzamåltid 
for laget på Røros. 
 
Vi har hatt salg av kaffe og brød på hjemmekampene til inntekt for laget.  
 



Småjentelaget skulle delta på Orkla Cup 15.-16. september, men cupen ble avlyst pga for dårlig vær. 
Vi deltar med 5-er lag på Tjeldbergodden Cup på Kyrksæterøra 3.-4. november. 
 
 

 
Fra premieutdelingen på Bergstaden Cup. 
Lagledere J14. 
 
RINDAL FOTBALL GUTTER 14 ÅR 
 
Sesongen 
En meget vellykket sesong ble avsluttet på oktober mot Orkdal 2. 
For lagledere har det vært en berikelse og en stor glede å følge laget gjennom årets sesong. 
Dyktige trenere har skapt et veldig godt fotballmiljø, og klart det kunststykket å bevart alle 
spillerene gjennom sesongen.  
 
Spillerne har utviklet seg bra innenfor fotballforståelse, evnen til å trene, og lært seg samhandling. 
Sesongen kan oppsummeres som følgende: 
 
Sesongavslutning 
Sesongen avsluttes med Rosenborgs kamp mot Valencia. I den forbindelse hadde vi en sosial 
happening i Elco-kjelleren hvor kampen ble vist på storskjerm, med pizzalag og 
overraskelsesmoment.  
Bendik (40), Isak (37), Sven Erik (37) fikk overrekkelse med oppmøte på flest antall treninger. 
Toppscorere ble Steffen med 24 mål og Gjermund med 22. 
 
Serien:    
Vårsesong 4 seirer, 3 tap og 1 uavgjort 
Høstsesong 6 seirer, 1 tap og 1 uavgjort 

1. plassen i serien glapp i de siste 30 sekundene i avslutningskampen mot Orkdal 2 
 
Totalt scoret mål hele sesongen: 82 - 20 
 
Turneringer:  Tapte B-finalen i Bergstadcupen 



     

Generelt:   
Laget har en veldig høy moral i forhold til fear-play statuttene 
Mange av 14-åringene var utleid til G-16 med gode resultater 
Lagets økonomi er for tiden 8800,- på konto 
 

Spillere 
Jon Andreas Nerbu Bålsrud Jo Trønsdal Bævre 
Einar Bolme   Isak Haltli 
Bendik Talgø   Aksel Eide 
Svein Erik Glåmen  Gjermund Løfald 
Lars Bakken Røen  Håkon Strupstad Mikkelsen 
Olav Nergård Tørset  Martin Jonli 
Steffen Jacobsen  Odin Elshaug 
Vegard Rokkones  Benjamin Forsnes 
 

Støtteapparat 
Elmer Talgø              Lagleder 1 
Gunnhild Bolme  Lagleder 2 
Jens E Indergård  Trener 1 
Georg Haltli             Trener 2 
 
 
For Rindal Fotball – Gutter 14 år 
Elmer Talgø     Gunnhild Bolme 
 
 
RINDAL FOTBALL JENTER 16 ÅR  
Mangler årsmelding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RINDAL FOTBALL GUTTER 16 ÅR 
 

16. års laget startet sesongen med  13  gutter.  6 15 åringer og 7 16 åringer.  I tillegg har vi 
lånt spillere fra 14 årslaget.  Vi har hatt 2 treninger i uka. 
    I vårsesongen spilte vi enkel serie. 
G16 3.div avd 06 Vår 

Fotball / Norge / G16 3.div avd 06 Vår / 2007 - 2007  
 Tabell Lagstatistikk Kampoppsett og resultater Kampoppsett i tabellform   
Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng 

V U T Mål V U T Mål V U T Mål 
1 Orkdal 6 3 0 0 23-2 2 1 0 9-6 5 1 0 32-8 16 
2 Meldal Fotball. 6 2 1 0 13-3 1 1 1 12-9 3 2 1 25-12 11 
3 KIL/Hemne Fotball 2 6 2 0 1 14-4 1 1 1 12-8 3 1 2 26-12 10 
4 Rindals-Troll 6 3 0 0 16-5 0 0 3 3-18 3 0 3 19-23 9 
5 Hitra 6 1 1 1 11-9 1 1 1 10-15 2 2 2 21-24 8 
6 Orkanger 2 6 1 0 2 14-18 0 0 3 5-18 1 0 5 19-36 3 
7 Buvik 6 0 2 1 7-14 0 0 3 4-24 0 2 4 11-38 2 

 

 
Høstsesongen besto også av enkel serie hvor og det endte slik:  
G16 3.div avd 07 Høst 
 
 Tabell Lagstatistikk Kampoppsett og resultater Kampoppsett i tabellform   
Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng 

V U T Mål V U T Mål V U T Mål 
1 Melhus2/Gimse 7 3 0 1 25-10 3 0 0 17-8 6 0 1 42-18 18 
2 Meldal Fotball. 7 3 0 0 18-2 3 0 1 14-8 6 0 1 32-10 18 
3 KIL/Hemne Fotball 2 7 2 0 1 13-5 4 0 0 21-8 6 0 1 34-13 18 
4 Rindals-Troll 6 1 0 2 9-10 2 0 1 11-6 3 0 3 20-16 9 
5 Orkanger 2 7 1 0 3 16-21 1 0 2 16-18 2 0 5 32-39 6 
6 Lundamo 7 1 0 2 8-12 1 0 3 8-22 2 0 5 16-34 6 
7 Flå/Hovin 6 0 0 4 6-24 1 0 1 10-9 1 0 5 16-33 3 
8 Hitra 7 0 0 3 7-21 1 0 3 8-23 1 0 6 15-44 3 

 

 
 På grunn av liten spillerstall har vi ikke tatt sjansen på å delta på noen turneringer i år.    
Resultatmessig må vi si der har gått nesten bedre enn forventet med det antall spillere vi har hatt og 
det treningsoppmøtet som har vært. Når det gjelder sosiale arrangement har vi pr.dato ikke hatt 
noen, men et avslutningsarrangement er under planlegging. 

 
Rindal 24.10 07 

 
Bjørn Løset, Ola Langli Lagledere.  Bjarte Rindal Trener. 

 
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 20.11.07, Rune Løfald  
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