
    IK RINDALS-TROLL – FOTBALL 
 

ÅRSMELDINGER FOTBALL 2010 
 

 

Styret 2010 
 

Leder Rune Løfald 

Nestleder Hege Gåsvand 

Medlem Håvard folden 

 

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.  Mens Håvard har vært kontaktperson opp i mot knøtt og mini. Rune har vært 

anleggsleder for fotballanleggene. 

 

Økonomi 
 

Avd. 20 Fotball har et underskudd på kr -144.571. Ellers fikk klubben et bra overskudd på 

Rindals-Cup på over 30.000,- Det store underskuddet skyldes av oss har en dyr utregning i 

forholdt til den måten vi betaler Rindal Fotball på, for at de driver yngres avdeling for oss. Vi 

får også igjen et betydelig beløp for utleie av anlegg til dem. 

 

Avd. 21 Trollbanen/Rinnvollen har også et underskudd på ca 61.887. Dette skyldes i 

hovedsak optimistisk budsjettering på drift. Ellers hadde vi økt utgifter på vedlikehold og 

reparasjon på Trollbanen.  

 

 

Avd. 22 Småtrolluka hadde et overskudd på 139.283, grunnen til nedgangen er at det var 

mindre deltakere i forhold til 2009.  

 

Økonomisk oversikt (med Rindal Fotball yngres avdeling) 
 

Avdeling Inntekter Utgifter Resultat 

20 Fotball 58’ 202’ -144’ 

21 Fotballanlegg 113’ 175’ -62 

22 Småtrolluka 285’ 146’ 139’ 

Rindal Fotball yngres 335’ 236’ 99’ 

Total 791’ 759’ 32’ 

 

Rindals Cup 2010 
Rindals-Cupen 2010 var den største vi har hatt de senere årene målt i antall spillere og 

påmeldte lag. Totalt 44 lag deltok. En nedgang i lag fra Surnadal ble mer enn oppveid av nye 

lag fra Trøndelag, særlig deltok mange ”nye” lag fra Meldal og Orkdal. Noe av dette kan 

trolig forklares i at turneringer i Meldal ble lagt ned pga liten interesse/liten påmelding, og at 

vi ”arvet” disse lagene.  8 baner ble benyttet, alle på Trollbanen. 



 

Vi har generelt fått uvanlig mye og god tilbakemelding, særlig fra lag fra Meldal, hvor 

turneringen vår også ble omskrevet på en veldig positiv måte på www.meldal.no. 

Trollheimsporten var som vanlig på plass, og de hadde en svært positiv omtale med mange 

bilder. Det ble også publisert tekst og bilder på våre egne nettsider. Turneringen har benyttet 

nettsidene aktivt både i forhold til info til gjestende lag. Dette ser ut til å ha fungert 

hensiktsmessig. 

 

Klubber vi pratet med underveis i turneringen skrøt av det meste, det som delvis kom fram 

som kritikk gikk på kiosktjenestene våre, at det var for lange køer og lignende. 

Vi var heldige med været, en viktig suksessfaktor i seg selv. 

 

Fotballfritidsordning 
IK Rindals-Troll Fotball har sammen med Rindal Fotball startet med fotballfritidsordning 

(FFO) for aldersgruppen 9-15 år. Dette skal være et tilbud for spillere som er ekstra motiverte 

og treningsvillige, og som derfor ønsker ekstra oppfølging med kvalifiserte instruktører. Det 

stilles ingen sportslige krav til bestemte ferdighetsnivå eller lignende, men det forventes at 

spillerne virkelig ønsker å ha fokus på å trene (og bli trent) i øktene.  

   

Foruten trening og fysisk aktivitet ønsker vi dessuten å inkludere et fruktmåltid til deltakerne i 

starten av hver trening. Utgiftene til dette skal dekkes av en deltakeravgift. Denne 

foreldrebetalte avgiften vil delvis også være med å dekke andre utgifter klubben vil få med å 

iverksette tilbudet. Instruktører er Harald Solvik, Kai Løfaldli og Bjarte Rindal. 

 

Anlegg 
Rinnvoll-anlegget har fungert godt, det meste er veldig enkelt og funksjonelt. 

Trollbane-anlegget begynner å få bra funksjonalitet.  

 

På begge anleggene våre er det også i år blitt lagt ned stor innsats av våre baneansvarlige: 

Rinnvollen: Jon Magne Ranheim og Egil Bolme. I tilegg har de 3 “pensjonistene” Inge 

Bolme, Oddvar “Sing” Løset og Jostein Grytbakk hatt ansvaret for klippingen med ny 

traktoren. 

Trollbanen: Jens Einar Indergård, Olav Reitan og Morten Løset vært baneansvarlige. Her har 

klippingen vært utøvd av Even Løseth. Noe som har fungert utmerket, ettersom klippingen 

har blitt gjort på dagtid og ikke når det er trening på kveldstid. 

 

Uten disse hadde det ikke vært mulig å ha så høy aktivitet vi i dag har på fotball. 

 

Foran Småtrolluka og Rindals Cup ble det lagt ned mye arbeid for å gjøre anleggene med 

områdene rundt presentabel for våre gjester.  

 

Småtrolluka 2010 
Småtrolluka 2010 ble arrangert for 26. gang, fra 5.– 9. juli. Vi to hovedaktiviteter; fotball og 

drama, med i alt ca 230 deltakere. I år hadde Småtrolluka blitt en egen avdeling i Rindals-

Troll og styret består av Harald Solvik, leder, mens Yngve Bakken og Rune Løfald er 

styremedlemmer. 

 

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. 

 

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, og alle andre 

sponsorer for all støtte i forbindelse med arrangementet.  

 

 

 

OPPSUMMERING RINDALS-TROLL KNØTT 2010 
 

Trenere: Yngve Bakken 

  Ronny Løset 

  Håkon Solvik  

Nils Heggem 

Oppmann: Tove Holsæter Bolme 

 

Knøtt startet med treninger inne i Rindalshuset rett etter påske tirsdag 6. april. På mai ble 

treningene flyttet ut til Trollbanen. Vi fortsatte treninger hver mandag frem mot sommeren. I 

sommerferien hadde vi fri, men for de eldste knøttene var det mulighet til å trene hele 

sommeren sammen med de opp til 10 år. Vi startet på igjen etter sommerferien, og fortsatte 

helt til mandag 27. september. Til sammen har vi hatt 11 seks-åringer, 13 sju-åringer og 4 

åtte-åringer som har vært innom treningen, men kjernen har vært på totalt 21 knøttespillere.  

 

På treningen ble det som regel delt inn i 3 grupper; guttene som var 7 og 8 år i en gruppe, 

jentene i en gruppe, og de minste guttene i den siste. Trenerne rullerte på den eldste gruppen 

og jentegruppen, mens Ronny hadde ansvaret for de minste guttene. På den yngste gruppen 

med gutter var det ofte også en hjelper til.  

 

Dette året var første året at knøtt spilte seriespill. Vi har spilt 11 kamper der vi hevdet oss 

veldig bra. Vi rullerte på spillerne i gruppen gutter 7 og 8 år samt jentene.  

 

Vi har deltatt på to turneringer: Sil-regncup og Rindalscup. Det var også planlagt deltakelse i 

Rindøl-cup, men der ble det for lite deltakelse, slik at cupen ble avlyst. Vi deltok med hhv 2 

lag på Sil-regncup, og 3 på Rindalscup.   

 

Oppsummert: 

- Inndeling i ulike grupper, herunder jentegruppe, har fungert godt – vi har også 

differensiert noe internt i gruppene ved ulike treningsøvelser. 

- Seriespill har vært positivt, men kanskje i overkant mange kamper? Færre seriekamper 

– flere turneringer? 

- Foreldre til jentegruppe må engasjeres som trener(e). 

- Gjerne to trenere per treningsgruppe for best mulig oppfølging. 

 

 

Rindal 24. oktober 2010 

 

Yngve Bakken Ronny Løset  Håkon Solvik  Nils Heggem  



 

Tove Holsæter Bolme 

 

 

RAPPORT FOR MINIJENTER FØDT 2000/2001  
 

TRENINGER: Vi starta opp med 4 treninger innedørs i hallen, før vi fikk begynne på 

Trollbanen. Treningsdag ble mandager kl 17.30-19.00. I starten klarte ikke jentene å holde 

fokus i 1 ½ time, derfor slutta vi ofte av før kl 19. Stor pågang av banen sørga for at vi ofte 

måtte benytte gressplena utenfor banen, noe som førte til for liten plass og vanskeligheter med 

å spille kamp på full kampstørrelse.  Olav Reitan og Nils Bakken har ledet treningene.   

 

SPILLERSTALL/DELTAKELSE: I alt har det vært 21 jenter innom på treningene, med et 

oppmøteantall fra 12-18 stk pr kveld. Vi har hatt med jenter fra både Rindal og Øvre Rindal, 

hele 8 jenter fra Øvre Rindal skole. Jentene var fordelt på 2000 og 2001 modeller, med en 

liten overvekt av 2001-modeller. Noen av jentene var litt til og fra…..spesielt på slutten av 

sesongen.  

Mange hadde aldri spilt fotball før, og aldri deltatt på lagidrett tidligere, noe de første 

treningen bar preg av. Det helt elimentære i fotball måtte læres; spilleretning, innkast, corner, 

utspill, sentring, frispark etc.  

Det sosiale aspektet var viktig, og klappeleker og planlegging av neste skoledag hadde ofte 

fokus blant jentene på treningene   Dette førte selvsagt til stort sprik blant jentene når det 

gjaldt interessen for å yte max på trening, for å delta på øvelsene og for å trene for å bli en 

bedre fotballspiller.  

Etter hvert som sesongen kom i gang, så vi meget stor forandring på laget, jentene skjønte 

etter hvert poenget, de fikk ballen framover, forsto spillet, og flere fikk seg noen ”a-ha-

opplevelser” på banen.  

 

KAMPER: Vi spilte i en intern serie sammen med lag fra Sør-Trøndelag:  Nor Meldal 1 og 2, 

Svorkmo, Lensvik, Dalguten, Orkanger 1, Grøtte 1 og 2 og Skaun.  

4 kamper før ferien, og 7 etter ferien. Ganske tilfeldig oppsett, ikke alle lag møtte vi to ganger 

osv. Ønskelig at vårsesongen kunne vart litt lengre, og heller sluttet tidligere på høsten. Siste 

høstkamp ble 30. september. Alle kampene spiltes på torsdag kl 19. For sent å starte 

bortekamper kl 19… 

Kampppsettet ble meget sent klart, og etter første utkast endte vi med hele 7 bortekamper, og 

bare 3 hjemmekamper. Dette ga oppmann Eva tilbakemelding på til de ansvarlige for 

kampoppsettet, og da fikk vi endret på èn kamp slik at vi spilte 6 bortekamper og 4 

hjemmekamper. (Nor Meldal trakk seg den siste kampen så vi endte med kun 3 

hjemmekamper).  

Nils/Olav dømte alle kampene våre selv, det hadde selvsagt vært ønskelig å fått 

utenforstående dommere til noen av de få kampene vi hadde.  Ikke alltid banen vart merket 

når vi skulle ha hjemmekamp . Foreldre stilte villig opp med kaffe/kakesalg, noe som sørget 

for noen kroner i avslutningskassa.  

Vi hadde ikke noen langsiktig plan over hvem som skulle spille til enhver tid, jentene fikk 

lappe med hjem mandag før kamp. Før ferien delte vi etter alder, men etter ferien tok vi ikke 

hensyn til alder, men fordelte slik at de fleste fikk være med tilnærmet like mange ganger og 

etter hvem som i det hele tatt hadde vært på trening de siste ukene. Noen ga utttrykk for at de 

ikke ønsket å være med på kamper, og da slapp de. Vi måtte også ta hensyn til de som var 

stødige på trening. Vi stilte med ca 9-10 spillere på hver kamp. Det var kanskje i det meste 

laget. To keepere har vi benyttet, Guri og Mathea. De har byttet på å stå i mål.  Vi spilte 4+ 1, 



så fremt vi ikke ble enige om å benytte en sjette spiller.  

Noen foreldre bidro med kjøring på bortekamper, men for det meste kjørte 2-3 av vi 

trenere/oppmenn slik at vi ikke var avhengig av at så mange foreldre måtte kjøre. Vanskelig å 

lage kjøreliste når vi ikke visste på forhånd hvem som skulle spille til enhver tid…. 

Reslutatmessig så gikk det ikke så bra for oss på kampene, vi vant med stor margin over 

Lensvik, spilte èn uavgjort og tapte flere ganske knepent. Mot Svorkmo og Skaun borte ble 

det stortap!! Men det brydde jentene (de fleste vel og merke) seg ikke mye om, det viktigste 

var kanskje handleturen innom bensinstasjonen etter kamp. Vi så stor framgang, og mot 

Grøtte 1 scora vi 6 mål, selv om vi tapte!!! 

 

TURNERINGER: 

Vi deltok på to turneringer; SIL-regncup i juni og Rindalscupen i september. Der gjorde vi det 

meget bra, to uavgjort og ett tap i Surnadal. I Rindalscupen delte vi opp i to lag, og da vant 

begge lag en eller flere kamper GØY!!! 

 

GENERELT: Alt i alt en fin sesong, med varierende sportslig resultat, bratt læringskurve og 

med høy sosial faktor !!!  

 

DIVERSE: 

 Eva kjøpte inn ett sett med blå vester.  

 Skjortene er litt for små for de største av jentene våre.  

 Fotballavslutning skal vi ha de nærmeste dagene. 

 

 

 

Takk for en gau sesong!!!  

 

For minijenter 2000/2001 

Eva Bakken 

Oppmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSUMMERING MINIGUTTER 2010 
Støtteapparat: 

Trenere:  

Ronny Møkkelgård 

Morten Møller 

Heidi Hagen 

Jan Romundstad 

Kjetil Fagerholt 

Oppmenn: 

Arnhild Foseide Fagerholt 



Georg Lorgen 

 

Mini startet treningene inne rett over påske. Vi fortsatte med treninger hver mandag gjennom 

hele sommeren helt ut september. Noen treninger midt på sommeren hadde vi sammen med 

knøtt og 11-åringene.  

28 gutter møtte opp på treningene, 13 10-åringer og 15 9-åringer. En 10-åring falt av ganske 

fort, og etter sommeren falt ytterligere 3 9-åringer av, slik at vi til slutt endte med 24 spillere.  

Treningene 

Med så mange spillere som vi hadde i gruppa i år, var det veldig fint at vi var såpass mange i 

støtteapparatet. På treningene delte vi i første omgang i to grupper etter alder. Deretter ble 

gruppene delt opp ved behov.   

9-åringene: Stor forskjell i nivå og interesse var en utfordring her. Vi har nivådelt i de aller 

fleste av gruppeøvelsene (noe mindre i kampøvelsene) på hver trening ut i fra 

interesse/innsats/”ferdighetsnivå”.  

10-åringene:  Dette var en litt mer homogen gruppe, men også her var det store variasjoner i 

interesse og ”ferdighetsnivå”.  

Ytterligere nivådeling samt hospitering i grupper på høyere nivå er et tema som må tas opp og 

diskuteres i forkant av neste sesong.  Det burde også vært trent mere om vinteren for å ha 

bedre ferdigheter til sesongen, det er mange som ikke rører en ball utenom treningene. 

 

Serie 

Miniguttene deltok i serie i Sør-Trøndelag. For at flest mulig skulle få prøve å spille sammen, 

og få spille mest mulig, delte vi opp både 9- og 10-åringene i grupper som byttet på å spille 

sammen fra kamp til kamp. Gruppene ble satt sammen til 3 lag, ett rent 9-årslag, ett rent 10-

årslag og et lag med både 9 og 10-åringer. De to siste lagene spilte i 10-års-serien.  Vi prøvde 

å gjøre gruppene noenlunde jevne. For å veie opp for eventuelle skjevheter som kom fram 

etter hvert, lånte vi inn spillere fra de gruppene som hadde spillefri uke. I snitt fikk alle spille 

minst 3 av 4 uker. Med tre lag virket det som det ble passe antall kamper for de fleste. 

En ulempe med denne måten å sette sammen lagene på, er at spillerne ikke fikk spilt seg 

sammen med ett fast lag. Vi merket imidlertid stor framgang  i samspillet etter ferien.   

Det ble spilt 5 kamper før sommeren, og 7 nå i høst. Seire og tap ble noenlunde jevnt fordelt, 

men generelt sett var det tøft for blandalaget i 10-års-serien. Vi merket imidlertid ikke noe på 

humøret på spillerne, selv om de tapte, var det god stemning.  

I år samarbeidet vi med Rindøl om minilagene. Rindøl stilte med en 9-åring og 3 10-åringer. 

10-årslagene stilte derfor under navnet Rindals-Troll/Rindøl, og en av hjemmekampene ble 

spilt på Skogsletta. 

 

Cuper 

Vi deltok på fem cuper: Sil-regncup, Glimt-cup, Søya-cup, Cup på Ørlandet (stort sett søsken 

av eldre spillere som også skulle delta på cup der) og Rindals-Cup. Cupen på Skogsletta ble 

avlyst pga liten interesse. 

 

19.10.2010 

Ronny, Morten, Heidi, Jan, Kjetil, Georg og Arnhild 

 

 

 GUTTER 11 ÅR SESONGEN 2010 
 

 

Trenere og lagledere:  Alf Erik Bolme  



   Nils Heggem 

   Bjørn Heggem 

 

 

Spillere: 

G11 har bestått av 13 spillere i årets sesong, og dette er første året i Rindal Fotball for denne 

gjengen. I tillegg til de som har kommet fra moderklubbene Rindøl og Rindals-Troll, har vi 

også vært så heldige å få med to spillere fra Øvre Surnadal. 

 

Treninger: 

Vi startet sesongen med trening inne i Rindalshuset den 22. mars, og fortsatte ute på 

Trollbanen så snart baneforholdene låg til rette for det. Etter Småtrolluka tok vi en pause fra 

de ordinære treningene fram til begynnelsen av august før vi startet opp igjen, og fortsatte ut 

september måned. I ferien samarbeidet vi med mini-lagene til Rindals-Troll om felles 

treninger, slik at de aller ivrigste fikk et tilbud hele sommeren. Treningsoppmøtet har vært 

meget bra, og dette har resultert i fin sportslig framgang for flere av spillerne. I årets sesong 

har G11 og G12 trent sammen, slik at vi på det meste har vært i overkant av 20 spillere på 

trening. 

 

Kamper: 

Vi har spilt 14 seriekamper i årets sesong, og av disse har vi vunnet 8, spilt uavgjort 2 ganger, 

og tapt 4 kamper. Motstandere har vært lag fra Glimt, Orkdal, Orkanger, Meldal, Lensvik, 

Skaun og Kyrksæterøra. I tillegg til seriespillet har vi spilt en treningskamp mot klubbens J12-

lag, samt deltatt i Rindals-Trolls turnering på Trollbanen. 7 av spillerne på G11 har også spilt 

kamper for G12. 

 

Sosialt: 

Sesongen ble avsluttet på Kompaniet med sosialt samvær, mat og Rosenborg-Athletico 

Madrid på storskjerm. Det at Rosenborg tapte kampen, la ikke noen vesentlig demper på 

stemningen, for støynivået og humøret var høyt hele kvelden. Alt i alt kan sesongen 

karakteriseres som en suksess, og med motiverte og trivelige gutter, har det også vært en fin 

sesong for støtteapparatet. 

 

 

 

 

Med hilsen Alf Erik, Nils og Bjørn 

 

 

 

ÅRSMELDING LILLEJENTER 12 år 2010 
 

Trenere: Gunnar Halgunset og Ingvild Bye Fugelsøy 

Lagleder: Vigdis Trønsdal 

 

Laget startet opp med treninger i Rindalshuset i april. Vi hadde to treninger i uka. 

Da det ble bart i mai begynte vi å trene på Trollbanen, også da to ganger i uka. Vi hadde også 

en trening på kunstgress (Heggøya) før sesongen begynte. 

 

Første seriekamp var 27.april mot Orkdal. Det var egentlig en hjemmekamp, men ble flyttet i 



god tid til bortekamp, da vi av erfaring vet at Trollbanen ikke er spilleklar så tidlig på våren. 

Vi har hatt Trollbanen som hjemmebane både vår- og høstsesong, og det har fungert bra. 

 

Laget har bestått av totalt 14 spillere, der to har sluttet i vårsesongen, og en spiller kom til i 

høstsesongen. Vi har hatt kun to 12 åringer (f. 1998), resten 11 åringer (f.1999). Vi har også 

hatt med to spillere fra ØSIL. 

De som har vært med er: 

Oddrun Berdal (98), Mali Trønsdal Bævre, Sigrid Moen Bævre (98), Gine Fugelsøy, Henny 

Elin H Gåsvand, Maren Halgunset, Ida Julie Løset, Eirin Eline Mogset, Eline Romundstad, 

Nelly Skjølsvold, Søgni Mogstad Strand. Ingeborg Elise Halgunset og Thea Bolme var kun 

med vårsesongen, og Elin Evjen kom til i høstsesongen. 

 

Vi spilte 8 kamper i vårsesongen, derav 4 seire, 1 uavgjort og 3 tap (to av tapene var ett-

målstap). 

I høstsesongen spilte vi også 8 kamper. Ett lag trakk laget sitt (Nor/M/Dalguten/Løkken) og 

ett nytt lag kom til (Orkanger), Det ble 5 seire, 2 uavgjort og 1 tap (også her var tapet med ett 

mål). Målforskjell for hele sesongen: 83-48. 

Vi deltok på to turneringer, SIL-regncup og Rindalscup, med seier i alle kampene på begge 

turneringene. Viser ellers til nettsidene, der vi har referat fra alle kampene. 

 

Vi har hatt godt treningsoppmøte, og det har vært god stemning og treningsiver gjennom hele 

sesongen. 

Vi avslutta sesongen med Lerkendaltur 3.oktober for å se kampen RBK – Vålerenga, og 

tilslutt pizzakveld 13.oktober i kantina på skolen der vi så video og bilder fra sesongen 2010. 

 

For Lillejenter 12 

Vigdis Trønsdal 

 

 

GUTTER 12, sesongen 2010 

Gutter 12-år har samarbeidet tett med G-11 hele sesongen. De har ikke hatt egen trener og har 

derfor trent sammen med G-11 hele sesongen, helt fra innendørstreningene startet i april. 

Spillerstallen har vært så ”tynn” at de har vært avhengige av å ”låne” spillere fra G-11 for å 

kunne stille lag i høst. 

Hjemmekampene har vært spilt på Skogsletta. –Innsats og prestasjoner har variert. Selv om de 

har gått på en del ”stygge” tap, har guttene fått vist sitt ”potensial” ved flere anledninger. De 

har vartet opp med glimrende spill og prestasjoner i perioder. Kondisjon/fysikk kan helt klart 

forbedres. 

Avslutning sammen med G-11 på Kompaniet (taco og TV-fotball.) 

 

Årsmelding Rindal fotball G13 2010 

Sesongforberedelsene startet med 2 treninger fra nyttår. Fra våren ble det 3 treninger, noe som 

vi fortsatte med ut sesongen. 

G13 trente hele sesongen sammen med G14. Stallen bestod av 15 spillere på våren, med et 

frafall i løpet av sesongen. 

Følgende spillere har vært med i 2010 sesongen: 

Jo Svinsås, Jørgen Halgunset, Jonas Rognskog, Jonas N Tørset, Aksel Norli, Kristian Glåmen, 



Gjermund Tiset, Tølløv Heggem, Lars Olav Kirkholt, Jarl Oskar Mykkelgård, Mats Haltli, 

Amund Fagerholt, Lars Jonli, Hans Ole Halle og Ottar Bence Moen. 

Støtteapparatet for G13 var: 

Trenere: Birger Løfald, Hallgeir Storholt og Malvin Jonli 

Lagleder: Nils Ingar Halgunset 

Laget endte på en fin 2 plass. 10 seirer, 3 uavgjort og 3 tap.  

Ettersom vi hadde tett samarbeid med G14 laget, valgte vi å stille 13 årslaget i 7èr lag.  

Samtidig var det flere G13 spillere som fikk spilletid på 14 årslaget. Samarbeidet lagene 

imellom fungerte meget bra. 

Mange av spillerne har vist stor treningsvilje og møtt opp på nesten alle treningene. For 

deltakelse Ørlandcup se årsmelding fra G14 

For G13 

Nils Ingar Halgunset 

Årsmelding småjenter 14 år - sesongen 2010 
  

Jentene startet sesongen like etter påske med 2 treninger for uka i Rindalshuset. I tillegg har vi 

samarbeidet med håndballtrener Inge Hermann Foss om felles styrke/ressurstreninger på 

onsdager når dette har vært mulig. Småjenter 14 og jenter 16 har hatt felles fotballtreninger 

hele sesongen 2010. Vi har benyttet Rinnvollen som fast treningsbane etter at grasbanene ble 

spilleklare. Før dette var vi så heldige at det var ledig kapasitet på kunstgrasbanen på 

Heggøya, der vi hadde flere treninger og også spilte vår første hjemmekamp i serien. 

Skogsletta vært fast hjemmebane hele sesongen. 

  

I seriesammenheng endte jentene på 8.plass av 13 lag, med 13 poeng og 30-44 i 

målprotokollen. Toppskårere ble Marie Gjerstad og Anna Fivelstad med 6 mål hver. Det har 

vært 8 forskjellige målskårere i løpet av sesongen. Bra! 

Denne sesongen har vi spilt enkeltserie (7er fotball) etter at 2 avdelinger ble slått sammen til 1 

like etter seriestart. Vi har møtt disse lagene i løpet av sesongen: Leik, Singsås, 

Flå, Fram/Lånke, Skjelstadmark, Nidelv, Meldal, Rennebu, Astor, KIL/Hemne 2, 

Budal/Sokna og Skaun 2. 

Vi har deltatt i Ørland-cup på Brekstad som eneste cupdeltagelse denne sesongen. Jentene 

gjennomførte en svært god cup, der det til slutt endte med tap i kvatrfinalen med færre cornere 

enn motstander Støren 2. Jentene tapte faktisk ikke en kamp på målskår i løpet av hele 

turneringa. 

  

Som forrige sesong avsluttet vi også denne sesongen med pizza på Peppes og fotballkamp på 

Lerkendal etterpå. Heldigvis unngikk vi å overvære sesongens første RBK-tap i år. 

  

Årets spillerstall besto i utgangspunktet av 12 spillere. 

7 jenter født i 1997: Therese F. Iversen, Jorun Evjen, Mathea Møller, Mali R. Skjermo, Grethe 

Røen, Anna Fivelstad og Maren Høgholt. 

5 jenter født i 1996: Kristin Nordlund, Arnhild Myklegard, Hanna Folden, Marie Gjerstad og 

Annabel Gåsvand. 

I løpet av sesongen har Hanna og Therese avsluttet den foreløpige fotballkarrieren. 



  

Trenere har vært Ola Skjermo og Nils Ragnar Bjørnås. Lagleder har vært undertegnede med 

Ragnhild Romundstad som assisterende lagleder ved behov. 

  

Til slutt en stor takk til foreldre og jenter for samarbeidet i fotballsesongen 2010. 

  

Baard Gåsvand 

 

Årsmelding Rindal Fotball G 14 - 2010  
 

Vi startet sesongforberedelsene for 2010-sesongen med å fortsette å trene to ganger pr. uke 

etter siste seriekamp 2009. Etter jul har laget hatt 3 innendørstreninger pr. uke fram til 

serieslutt. Både -96 og -97 årgangen har trent sammen denne sesongen. Vi startet sesongen 

med 11 spillere fra -96 årgangen og avsluttet med 10. 

 

Følgende spillere har vært med i seriekamper for G14 i 2010:  
Fra -96 årgangen: Geir Magne Glåmen, Jostein Lilleløkken, Anders Grytbakk, Erlend Elshaug 

Storholt, Vebjørn Trønsdal Bævre, Steffen Elshaug, Anders Ranheim, Anders Nerbu Løfald, 

Martin Berdal, Håkon Brun Løften og Ole Ivar Bolme. Fra -97 årgangen: Jørgen Halgunset, 

Jonas Nergård Tørset, Aksel Norli, Jo Svinsås, Gjermund Tiset, Lars Jonli, Jarl Oskar 

Mykkelgård, Hans Ole Halle.  

 

Støtteapparatet i 2010 har vært Birger Løfald som hovedtrener, Hallgeir Storholt og Malvin 

Jonli som hjelpetrenere. Oppmenn har vært Paul Lilleløkken, Svein Tore Glåmen og Nils 

Ingar Halgunset.  

 

Før sesongstart hadde vi treningskamper mot Orkdal og Kvass/Ulvungen/Søya.  

I vårkampene ble vi satt opp i 3. divisjon som laget vant ved å vinne samtlige 12 kamper med 

målforskjellen 74-12, og gikk derved opp til 2. divisjon for høstsesongen. 

I høstsesongen spilte laget forholdsvis jevnt med alle lagene vi møtte, med 4 seire, 1 uavgjort 

og 3 tap. Til slutt endte vi på en 6. plass i serien som vi må si oss meget godt fornøyde med. 

Etter at sesongen ble avsluttet i høst spilte laget treningskamp mot Kvass/Ulvungen/Søya på 

Øye Skule. 

 

G14/G13-laget har i år deltatt på én turnering, og det var Ørland Cup. Nærmere 20 gutter 

meldte seg på, og samtlige spillere som var med til Ørlandet fikk spille i en eller flere kamper 

i løpet av turneringen. Laget kom til finalen, og guttene var her spillemessig fullt på høyde 

med finalemotstanderen Tiller. Men Tiller-gutta hadde dessverre den tilstrekkelige flaksen 

som må til for å avgjøre slike jevne oppgjør. Dermed tapte vi finalen 1-3 på tross av at guttene 

viste en særdeles god laginnsats og godt spill.  

 

Det har vært gjennomført ca. 140 økter med fotball gjennom 2010 sesongen, og G14/G13 

laget er nok det laget som også i 2010-sesongen har lagt ned mest treningsinnsats i Rindal 

Forballklubb i løpet av året. Treningsoppmøtet har naturligvis vært litt varierende gjennom en 

slik lang treningssesong, men jevnt over må det sies at oppmøtet har vært svært godt.  

 

For vårsesongen skulle hjemmekampene og treningene stort sett ha blitt avviklet på 

Rinnvollen. Men dette ble kun gjeldende for høstsesongen. For i vårsesongen var 

baneforholdene langt fra optimale da Rinnvollen var stengt nesten helt fram til fotballferien. 

Derfor ble de første hjemmekampene avviklet på kunstgresset på Heggøya og den neste på 



Trollbanen. Treningene for vårsesongen foregikk på Trollbanen, Skogsletta og enkelte ganger 

på frigitte felt på Rinnvollen. 

 

Av sosiale tilstelninger har vi hatt en opprykksfest i form av pizza-kveld på Skogsletta etter 

vårsesongen. Denne kvelden innbefattet også et evalueringsmøte hvor alle foreldre var 

inviterte på kaffe og kaker. Som avslutningsfest etter høstsesongen ble det arrangert quiz-

kveld med pizza og brus på Kompaniet. Her var det et veldig bra oppmøte og stor stemning. 

 

Vi vil med dette takke trenere, øvrige oppmenn og alle foreldre som har støttet opp om laga. 

Og ikke minst alle spillerne som har vist en stor treningsiver, flott innsats og veldig gode 

holdninger gjennom hele sesongen.  

 

For G 14 2010  

Paul Lilleløkken – oppmann  

 

Årsmelding jenter 16 år - sesongen 2010 
  

Jentene startet sesongen like etter påske med 2 treninger for uka i Rindalshuset. I tillegg har vi 

samarbeidet med håndballtrener Inge Hermann Foss om felles styrke/ressurstrening på 

onsdager når det har vært mulig. Jenter 16 og småjenter 14 har hatt felles fotballtreninger hele 

sesongen 2010. Vi har benyttet Rinnvollen som fast treningsbane i 2010-sesongen etter at 

grasbanene ble spilleklare. Før dette var vi så heldige at det var ledig kapasitet på 

kunstgrasbanen på Heggøya, der vi gjennomførte flere treninger før seriestart. Skogsletta har 

vært fast hjemmebane i 2010. 

  

Jentene har gjennomført en super sesong med 2.plass i serien etter kun et knepent bortetap 

mot serievinner Hitra. 

Rindalsjentene og Hitra var i en klasse for seg i seriesammenheng denne sesongen. Jentene 

deltok i 7er-serie sammen med Klæbu, Selbu, Hitra, Astor 3, Fosen, Byåsen 4 og Stjørdals-

Blink. Jentene endte opp med 37 poeng og 96-22 i målprotokollen. 10 spillere skåret mål i 

løpet av sesongen og Malin G. Løset ble årets toppskårer med 20 mål. Imponerende begge 

deler. 

  

Vi har, som småjenter 14 år, deltatt i Ørlandcupen på Brekstad. Jenter 16 år gjennomførte 

også en veldig god cupdeltagelse med tap i bronsefinalen og dermed 4.plass i turneringa. 

  

Jenter 16år har bestått av disse spillerne: Malin Gåsvand Løset, Mali Løset, Linn Røen 

Skjermo, Malin Bjørnås, Tonje Bjørnås (alle født i 1995), Mali Nerbu Løfald og Gro Anita 

Bolme (begge født i 1993). Før sesongen startet viste det seg at alle 94-modellene hadde lagt 

fotballskoene på hylla i løpet av vinteren. Heldigvis var det to jenter som var født i 93 som var 

ivrige på å spille fotball. Vi søkte om dispensasjon for begge og fikk det. For å stille lag har 

96-modellene Marie Gjerstad, Kristin Nordlund og Annabel Gåsvand vært fast i spillerstallen 

til jenter16. I tillegg har også Maren Høgholt, født i 97, vært en viktig bidragsyter når det har 

vært behov for det. 

Sesongen ble avsluttet sammen med småjentelaget med pizza på Peppes og RBK-kamp på 

Lerkendal. 

  

Trenere har vært Nils Ragnar Bjørnås og Ola Skjermo. Lagleder har vært undertegnede. 

  

Til slutt en stor takk til jentene for stor treningsvilje, positiv innstilling og mye godt humør i 



sesongen 2010. En stor takk også til trenerne og foreldrene for godt samarbeid i sesongen som 

har vært. 

  

Baard Gåsvand   

 

 

 

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. 
 

 Rune Løfald  

 

 


