IK RINDALS-TROLL – FOTBALL

ÅRSMELDINGER FOTBALL 2012

Styret 2012
Leder
Nestleder
Medlem

Rune Løfald
Yngve Bakken
Ann Elin Løfald

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. Yngve og Rune har vært klubbens sine representanter i
Samarbeidsstyret for Rindal Fotball. Mens Ann Eling og Yngve har vært
kontaktpersoner opp i mot mini og knøtt. Rune har vært anleggsleder for
fotballanleggene.

Økonomi
Avd. 20 Fotball har et underskudd på kr -99.207,- Det store underskuddet skyldes at vi
har betalt 67.136,- til Rindal Fotball etter at avregningen for 2011 for drift av
aldersbestemte klasser. Det er ikke foretatt avregning for 2012. Klubben fikk et bra
overskudd på Rindals-Cup.
Avd. 21 Trollbanen/Rinnvollen har også et underskudd på ca. -93.943,-. Vi har hatt
mindre utgifter på vedlikehold og reparasjoner på våre anlegg.
Avd. 22 Småtrolluka hadde et overskudd på 168.730, grunnen til reduksjonen er at det
var mindre deltakere i forhold til 2011.

Økonomisk oversikt
Avdeling

Inntekter

Kostnader

Resultat

20 Fotball

75’

174’1

-99’

21 Fotballanlegg

27’

120’

-93’

22 Småtrolluka

373’

205’

168’

Total

475’

499’

-24’

1

inkl ekstraordinært kostnad på 67’

Rindals Cup 2012
Rindals-Cupen 2012 var en av de største vi har hatt de senere årene målt i antall spillere
og påmeldte lag. Totalt 47 lag deltok. Også i år ble en nedgang i lag fra Surnadal oppveid
av nye lag fra Trøndelag, særlig deltok mange ”nye” lag fra Meldal og Orkdal. Det ble
spilt 79 kamper på 8 baner, alle på Trollbanen.
Også i år ble det satses på å forbedre matsalg tilbudet. Vi flyttet ut matsalget til et
lenger salgbord med flere selgere. I tillegg solgte vi mat fra en vogn nede på banen.
Derfor klarte vi å forbedre inntekten her i forhold til i fjor.

Fotballfritidsordning
IK Rindals-Troll Fotball og Rindal Fotball fortsatte fotballfritidsordning (FFO) for
aldersgruppen 9-12 år. Dette skal være et tilbud for spillere som er ekstra motiverte
og treningsvillige, og som derfor ønsker ekstra oppfølging med kvalifiserte instruktører.
Denne foreldrebetalte avgiften vil delvis også være med å dekke andre utgifter klubben
vil få med å iverksette tilbudet. Instruktører er Jo Trønsdal Bævre og Kai Løfaldli, i
tillegg var Harald Solvik med på vårsesongen.

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

Rinnvollen
Her har de 2 “pensjonistene” Oddvar “Sing” Løset og Jostein Grytbakk hatt ansvaret
for klippingen med traktoren.

Trollbanen
Odd Bævre, Anders Gåsvand og Morten Løset vært baneansvarlige. Her har klippingen
vært utøvd av Even Løseth på vårsesongen. Mens Jo Trønsdal Bævre hadde ansvaret på
høsten. 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 2012
Småtrolluka 2010 ble arrangert for 28. gang, fra 9.– 13. juli, med i alt ca. 255 deltakere.
Styret består av Harald Solvik, leder, mens Yngve Bakken og Rune Løfald er
styremedlemmer. I tillegg har Kåre Romundstad og Håkon Solvik deltatt på ved behov
på styremøtene.

Tine fotballskole
Fotballskolen hadde 233 deltakere som i år var fordelt på 12 grupper. Også i år ble
Rinnvollen bruk en dag mer en tidligere. Andreas Morisbak deltok også i år som veileder
for våre instruktører, dette er med på å heve kvaliteten på våre instruktører. Ukas
høydepunkt fotballfolket ble som vanlig turneringen som foregikk på Trollbanen hele
fredagen. Her var det mye folk og stor stemning fra begynnelse til slutt. Det var 32 lag
og hele 48 kamper som ble spilt.

Sommerskiskole
Skiskolen var en nyhet for året og hadde 20 deltakere fra 10-16 år. Disse hadde 2
økter hver dag der det var egne økter med rulleski, styrketrening, intervall, spenst,
hurtighet og langkjøring. På onsdag hadde de tur til Urabreen for å stå på ski der.
Deltakerne på sommerskiskolen var også gjennom 3 konkurranser i løpet av uken som vi
har kalt Tour de Troll. De gjennomførte triatlon tirsdag, rulleskisprint og terrengløp på
fredag. Vi hadde besøk av Kristian Tettli Rennemo, Hans Petter Lykkja og Lars Hol
Moholdt under uka, de stilte opp som instruktører. Sommerskiskolen var en stor suksess
for Småtrolluka, stor takk til skigruppa som stod som ansvarlig for opplegget.

Andre arrangement
Foruten stor aktivitet på dagtid, ble det på kveldstid lagt stor vekt på sosiale
aktiviteter. Det ble arrangert fotballgolf, triatlon, fjellturer, diskotek og kino.
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 våre sponsorer Vibo Entreprenør,
Surnadal varme & Sanitær, Rindalshytter, Rindal Sparebank, Rindal
kommune og Svorka.

Rapport fra de enkelte lag:
Knøtt 2012 – Mini 2012
Trenere – Yngve Bakken, Håkon Solvik, Olav Reitan, Ronny Løset, Lars Langli, Ronny
Aasen og Ronny Møkkelgård (+ innleie fra Åse Børset, Kjetil Løften, Sigurd Røen og Olve
Røen)
Sosialkomité – Ann Elin Løfald, Eli Riseth Heggem og Guro Skei
Knøtt og mini i Rindals-Troll stilte felles lag med Rindøl. Treningene startet i april i
Rindalshuset, mens Trollbanen ble tatt i bruk i mai. Knøtt og mini hadde felles
treningskveld mtp å legge til rette for ulike treningsgrupper på treningene, flott med
mange dyktige trenere slik at man kan variere inndeling etter kjønn, alder og
ferdighetsnivå.
Minijenter og minigutter trente to kvelder per uke, og de ivrigste knøttene var da
invitert til å prøve seg sammen med de som var litt eldre
Vi har hatt deltakelse i ulike turneringer i tillegg til vår egen RindalsCup; Glimt Cup,
Løkken Cup, SIL-regncup, Søyacupen og Todalscupen. I tillegg arrangerte vi et par
internturneringer, og disse ble kombinert med pølsefest.
Som i fjor kan vi melde om godt humør og fin utvikling i basisferdigheter – vi håper alle
fortsetter å spille fotball i mange år framover. I tillegg er det flott at så mange ivrige
foreldre støtter opp rundt aktivitetene våre!
Støtteapparatet takker for en flott sesong!
I skrivende stund er 2013-sesongen i gang, og vi kan melde om veldig godt oppmøte!
-yb- 18.04.2013

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.

For fotballstyret
Rune Løfald

