STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013
Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige
aktiviteter
2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget Rindal Il etter
sammenslåingen av IK Rindals-Troll, IL Rindøl og Rindal Fotballklubb i desember 2012.
Rindal IL har i 2013 valgt en annen organisering enn det som tidligere har vært praktisert
bl.a. i IK Rindals-Troll. Tidligere bestod styret av et AU i tillegg til at avd. lederne var
styremedlemmer. Klubben har nå valgt en modell med ett hovedstyre med 7
styremedlemmer uten avdelingslederne i styret. Avdelingslederne har deretter vært innkalt
etter behov. Bakgrunnen for dette var i hovedsak etter innspill fra kretsen der de anså
at et styre med 12-13 styremedlemmer var uhensiktsmessig og at avdelingslederne skulle
bruke sin tid i sine respektive avdelingsstyrer og på sportslig aktivitet.
Hovedstyret har hatt følgende sammensetning:
Leder Atle Norli
Nestleder Lisbeth Lillevik
Økonomi Tove Holsæter Bolme
Sekretær Line Flåtten
1. Styremedlem Oddbjørn Heggem
2. styremedlem Åge Jonli
3. Styremedlem Eirik Tørset
Avdelingsstyrene har hatt følgende ledere:
Ski Håkon Solvik
Fotball Morten Møller
Håndball Gøril Bakken
Friidrett Tor Jarle Bolme
Barneidrett Lisbeth Lillevik
Trim/tursti Harald Solvik
Valgkomite Elmer Talgø, Lars Olav Lund, Tone Lise Haugen og Lovise Trønsdal (vara)
Revisorer Kirsti Helgetun og Gro Brit Nerland
Redaktør Arnhild Foseide Fagerholt (leder) og Øyvind Dalen (styremedlem)
Styremøter
Som følge av at Rindal IL ble etablert i desember 2012 startet styret opp sine styremøter
7. januar 2013. Første ordinære årsmøte ble gjennomført 24. april samtidig med at det ble
avholdt avsluttende årsmøter i IK Rindals-Troll, IL Rindøl og Rindal Fotballklubb.
I 2013 det vært avholdt 11 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære styremøter. I tillegg
ble det gjennomført 1 ekstraordinært årsmøte 20. november.
Bakgrunnen for disse ekstraordinære møtene har alle vært knyttet til realiseringen av
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Rindalshallen.
Som følge av at avdelingslederne ikke var en del av det opprinnelige styret, valgte man å
kalle inn avdelingslederne i annenhvert styremøte. Men som følge av bl.a. arbeidet rundt
Rindalshallen så har avdelingslederne vært innkalt oftere enn det som opprinnelig var
planlagt. Det har vært styrebehandlet i alt 67 saker.
Saker
Noen av de viktigste sakene som har vært behandlet i 2013 er:
- Struktur klubbkolleksjon og opprettelse av egen klubbkolleksjonsgruppe
- Intensjonsavtale med Skogsletta Grendalag
- Salg av Skogsletta
- Ny klubbide og gjennomgang av tidligere handlingsplan og investeringer anlegg
- Organisering av barneidretten
- Ny flerbrukshall (fotball- og friidrettshall)
- Etablering og opprettelse av nytt styre for Rindalshallen AS
- Nye retningslinjer for utmerkelser og æresmedlemskap
- Igangsetting av handicapsti til Tørsåsløa
Regnskap for 2013
Regnskapet for den nye klubben er gjort opp med et overskudd på kr. 140 844 mot ett
budsjett på kr. 102 000
Aktivitetsnivå
Klubben hadde ved utgangen av mars 783 medlemmer.
Aktiviteter
Det vises til avdelingenes årsmeldinger for de sportslige aktivitetene, men ut over dette har
klubben arrangert følgende arrangementer:
Sildballfestival
1. juni ble årets Sildballfestival arrangert med ett overskudd på kr. 32 300
Basar
Det ble arrangert både vår- og høstbasar i hhv. Rindalshuset og på Skogsletta. Samlet
overskudd på disse to basarene ble på kr 93 000.
Til slutt:
En stor takk til alle som har støttet klubben og bidratt gjennom dugnader, verv og som
deltagere.
Klubbens aktive har levert solide sportslige prestasjoner, og uten å glemme noen, vil styret
likevel trekke
frem Lars Hol Moholdt sin prestasjoner i skiorientering da han i årets sesong tok EM
bronsje på
langdistanse, EM-gull i stafett, 3. plass sammenlagt i verdenscupen, 1 individuell
verdenscupseier,
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Kongepokal og 2 NM Gull.
Selv om han representerer en annen klubb i skiorientering, så er han en ektefødt medlem
av klubben og en forbilledlig ambassadør for Rindal IL sitt langrenns- og friidrettsmiljø.
Sist, men ikke minst, en stor takk til alle som har bidratt økonomisk på en eller annen måte
og til våre hovedsamarbeidspartnere og sponsorer.

Generalsponsor for klubben:
Rindal Sparebank
Hovedsponsor per idrettsgren:
Rindalslist AS (friidrett), Svorka Energi AS (ski), Talgø Invest (handball), VIBO Entrepenør
AS (fotball)
Delsponsorer per idrettsgren:
Amfi Drift AS, Bergmoen Snekkerverksted AS, Comfort Surnadal Varme og Sanitær AS,
Coop Orkla Møre SA, Letthus Rindal AS, Rindalshytter AS, Statkraft og Rindal Kommune
«Tid til å leve». Uten slik støtte ville det ikke vært mulig å drive idrettslaget og tilby aktivitet
fra bredde til elite.

Rindal, 16.04.2014
Styret i Rindal Idrettslag
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ÅRSBERETNING FOTBALL 2013
Etter vedtak om sammenslåing av de tre klubbene Rindøl, IKRT og Rindal Fotballklubb fra 1.januar til et nytt
idrettslag Rindal IL, er sesongen 2013 derfor den første fotballsesongen i regi av Rindal IL.

Styret 2013
Fotballstyret i Rindal Fotballklubb har bestått av:
-

Leder:
Sekretær:
Styremedlem/leder anlegg:
Styremedlem/leder sportslig:
Styremedlem:
Styremedlem:

Morten Møller
Kirsti Helgetun
Nils Lennart Røen
Baard Gåsvand
Georg Aune
Øyvind Dalen

Styret har organisert arbeidet med sportslig aktivitet og anlegg gjennom underutvalg, som har bestått av
følgende;
Sportslig utvalg: Baard Gåsvand(leder) – Lars Ole Heggem – Ingvild Bye Fugelsøy – Yngve Bakken
Anleggsutvalg: Nils L. Røen(leder, Trollbanen) – Joralf Fjelle(Skogsletta) – Geir Allan Sæther(Rinnvollen)

Det er gjennomført 9 styremøter i 2013, i tillegg til egne møter i sportslig utvalg og møter i forbindelse med
anlegg og støtteapparat.

Dommere
I 2013 har klubben hatt Øyvind Dalen og Jens E. Indergård som godkjente fotballdommere på kretsnivå. De
har dømt over 50 kretsoppsatte kamper hver gjennom sesongen! Vi er veldig fornøyd med å ha to
dommere, men skulle gjerne rekruttert enda flere i åra framover.
Senior-/juniorfotball 2013
Rindal IL stilte med 1 seniorlag herrer i 6.divisjon, mens det dessverre heller ikke i 2013 var grunnlag for å
melde på juniorlag. Flere spillere fra 16-årslaget var i tillegg til eget lag også en del av seniortroppen. Alaget hadde nok en målsetting om opprykk, men var altfor ustabil gjennom sesongen og laget endte til slutt
på 5.plass når sesongen var over.
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For andre året på rad ble det også påmeldt damelag fra Rindal i 7èr serie. Laget hadde i utgangspunktet
ingen høye ambisjoner, men vant til slutt sin avdeling og spilte om kretsmesterskapet mot Overhalla hvor
det ble tap. Oppslutningen om damefotballen er positiv, og vi håper dette kan være starten for et aktivt
damefotballmiljø også kommende år.

Trenere senior herrer:

Vegard Karlstrøm, Bjarte Rindal(ass.trener)

Lagledere senior herrer:

Lars Ole Heggem, Øyvind Dalen

Årets spiller A-lag herrer:

Anders Grytbakk

Trenere senior kvinner: Bjarte Rindal
Lagledere senior kvinner:

Mali Løfald/Mali Løset

Årets spiller A-lag kvinner:

Maren Rønning

Yngresfotballen 2013
I 2013 stilte Rindal IL med følgende 7 lag i seriespill:
Gutter 11 – Jenter 11 – Gutter 12 – Jenter 13 - Gutter 13( Gutter 14 i høstsesongen) – Jenter 14 – Gutter 16.

De aldersbestemte laga i seriespill engasjerte til sammen ca 100 spillere. I tillegg hadde klubben ett knøtte/mintilbud til aldersgruppa 6-10 år, hvor rundt 50 spillere var registrert som deltagende.

Styret og sportslig utvalg ønsket i 2013 å samle så mange lag som mulig til en klubbcup, og Bergstadcupen
på Røros ble valgt ut. Vi deltok med hele 6 lag, og tilbakemeldingene på oppholdet var gode. Sportslig
gjorde vi det også bra, med finalespill og 2.plass til det ene G16-laget og J14 gikk helt til topps og vant sin
klasse!
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Småtrolluka/Rindalscup
Småtrolluka ble gjennomført for 29.gang 8-12.juli, og nok en gang med suksess og for tredje året på rad var
sommer-skiskole en del av Småtrolluka. Deltagerantallet var på totalt 251, med 227 på fotball og 24 på ski.
Som vanlig var det en rekke sosiale og sportslige aktiviteter utenom fotballskoledelen, med triathlon,
fotballgolf, diskotek, kino og fjellturer. Småtrolluka er klubbens største arrangement og krever mye
planlegging og stor dugnadsinnsats ila de dagene det pågår. Stor takk til alle de som legger ned en innsats
for Småtrolluka, og spesielt til hovedkomiteen; Harald Solvik(daglig leder), Rune Løfald, Yngve bakken, Kåre
Romundstad og Håkon Solvik.

Den tradisjonelle Rindals-cupen ble arrangert 8.september. I år med noe mindre lag enn tidligere, men mer
enn nok for å fylle Trollbanen med stor aktivitet hele dagen. Rindals-cup er også ett arrangement som gir
klubben god inntekt, spesielt i forhold til matsalg, så det vil være viktig å opprettholde og utvikle også dette
tilbudet kommende år.

FFO-tilbud/regiontilbud
Tiltaket med FFO(Fotballfritidsordning) innendørs i Rindalshuset ble fulgt opp gjennom våren 2013, men vi
valgte å kutte ut tilbudet på senhøsten etter serieslutt. Tilbudet ble gitt i aldersgruppa 4. – 7.klasse.

Senhøsten 2013(og videre ila vinter 2014) deltok vi med spillere fra G11, G12, G13 og J13 på tilbudet til
Svorka-Team, som er et regionalt treningstilbud for lag i Surnadal, Rindal og Halsa for aldersgruppen 11-14
år.

Flere spillere fra klubben har deltatt på kretsens spillerutviklingstilbud gjennom BDO-skole, som er et bredt
tilbud til klubbene i kretsen. 2-3 spillere fra hver klubb på hvert årstrinn får delta i trinn 1, mens det
deretter er uttak til sone-kretslag Team Trøndelag. Fra Rindal IL er Stian Bolme og Hans Ole Røen Halle(nå
Orkla) med på Team Trøndelag U16 – sone sør, og både Stian Bolme og Sondre Bolme er tatt ut til RBK
Ambassadørtilbud for 1999-årgangen (sone Orkdal/Fosen).

Anlegg/utstyr/materiell

I Rindal har vi bra banekapasitet på gress og i 2013 var det som vanlig stor aktivitet fra store og små på
Skogsletta, Rinnvollen og Trollbanen. Kvaliteten på banene er ikke helt på topp, og oppgradering må
vurderes innen kort tid. Rinnvollen var ikke bra på våren, men ble til slutt den fineste banen, og både
Trollbanen og Skogsletta har utfordringer ift grasvekst og ujevnheter. En gjennomgang av banekvalitet og
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ev. tiltak må foretas våren 2014. På vinter/vår har vi benyttet Rindalshuset til treninger, i tillegg til leie av
kunstgrasbane i Surnadal og på Storås.

I ekstraordinært årsmøte i november 2013 vedtok klubben å bygge en fotballhall med spilleflate 60 x 40.
Dette etter flere års prosjektarbeid og rapporter. Dette vil gi fotballaktiviteten meget gode treningsforhold
på vinter/vår,

Med unntak av nye draktsett til alle lag i forbindelse med ny klubb, ble det i 2013 ikke investert i
utstyr/materiell utover ordinært forbruksmateriell.

Økonomi

Regnskapet for fotballavdelingen viser for aktivitet et forbruk på kr 334.000,- mot budsjett 308.000,-.
Sprekken er i hovedsak knyttet til ekstra kostnader ved innkjøp av nye draktsett. Regnskapet for
fotballanlegg viser et forbruk på kr 164.000,- mot budsjett 185.000,-. Mindre vedlikeholdstiltak enn tiltenkt
på bygg/anlegg er årsak til mindreforbruket. Småtrolluka gikk med et overskudd på kr 161.000, mot
budsjett 101.000,-.

Takk til våre sponsorer, støtteapparat og spillere som alle har bidratt til en flott fotballsesong!

Styret i Rindal FK
Morten Møller
Georg Aune

Kirsti Helgetun
Nils Lennart Røen

Øyvind Dalen
Baard Gåsvand
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ÅRSMELDING HANDBALL 2013/2014
Styret i handballgruppa har dette året bestått av:
Gøril Bakken
Leder
Janne Solem
Ansvarlig arrangement og kontakt J12
Eva Bakken
Materialforvalter og kontakt J13
Inger Johanne Oppedal
Økonomi, kontakt media og barneidrettskontakt
Ellinor Trønsdal Lund
Arrangement og ansvarlig J14
Møter og representasjon:
Styret har i 2013 hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker.
Leder i handballgruppa har deltatt på alle sonemøtene som kretsen har arrangert.
Leder og dommeransvarlig Jens Einar Indergård, deltok på Handballforumet som ble arrangert i
Stjørdal.
Aktiviteter:
Barneidretten 1. og 2. trinn
Det har vært en stor gruppe med opptil 27 barn. Lederne for gruppa har jobbet mest med
allsidighet og kroppsbeherskelse. Det har vært stasjoner og stafetter av ulike slag og litt handball.
Gruppen har deltatt på to turneringer, en i Surnadal og en i Meldal.
Trenere og støtteapparat for denne gruppa har vært Eva Britt Skjølsvold, Gjertrud Hyldbakk Solvik
og Line Løset Møkkelgård.
Minihandball
Åse Børset og Kristin Børset har denne sesongen hatt ansvar for de eldste barna på
minihåndball/barneidrett, dvs. for aldersgruppen 2004 og 2005.
Egentlig har minihåndball vært for barn fra 1. klasse til 3.klasse. På grunn av forespørsel om vi
kunne ha med barn fra 4.klasse ble det åpnet opp for det denne sesongen.
I år har det vært mellom 15- 17 barn på hver trening, høyeste antall var 21.
Treningene foregikk fra oktober -13 og fram til avslutning 26.mars -14 med en avslutning med
kveldsmat sammen med de yngste barna fra barneidrett/minihåndball etter trening.
Treningene var på onsdager fra kl. 18.00- 19.00.
På treningene ble det lagt vekt på allsidig trening, lek med ball og spill på slutten av hver trening.
Vi deltok på to håndballturneringer denne sesongen, en i Surnadal i januar og en i Meldal i februar.
Dette var positive opplevelser for barna.
Vi har hatt god hjelp av andre voksne på hver trening og under turneringene, noe vi ser er viktig
for barna og for oss voksne.
Det er ikke nok minihåndballmål i hallen, ei heller oppmerka baner for minihåndball. Det ønsker vi
kommer på plass slik at barna lærer seg å spille minihåndball.
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Jenter 12
J12 har denne sesongen bestått av 12 spillere og alle har vært med hele sesongen. Laget har spilt 22
seriekamper, 13 seiere og 9 tap. Dette førte til en 6.plass på tabellen.
Tove Bjørnås og Erik Sande startet sesongen som trener. Signe Anita Helgetun og Kristine S.
Rasmussen som oppmenn. Etter jul kom Gro Anita Midtlyng inn som trener istedenfor Erik Sande.
Jenter 13
Laget hadde en stabil og blid gjeng på rundt 12 spillere, og de har deltatt i J13-serie med lag bare
fra Trondheim. Helt greie lag, greit oppsett, men det ble kun tap.
Laget har hatt et trenerteam bestående av Berit Reitan, Elin Landsem og Ingunn Norvik.
Jentene har hatt sine treninger sammen med J14 noe som har fungert meget godt. Meget positivt
samarbeid både for spillere, trener og lagledere.
Jenter 14
Jenter 14 har denne sesongen bestått av 11 spillere og laget startet sesongen med ei fin turnering på
Røros første helga i oktober.
Laget har hatt 55 treninger med godt oppmøte. De har spilt 20 kamper i serien og det ble 16 seire, to
uavgjort og to tap.
Trenere for dette laget har vært Inge Hermann Foss og Lisbeth Evjen Halgunset.
Gutter 14
På grunn av få spillere har det dessverre vært vanskelig å få til guttelag i Rindal.
Vi har derfor denne sesongen hatt et samarbeidslag med Surnadal. Guttene har trent sammen med
jentene i Rindalshuset i tillegg til treninger i Surnadal.
Senior Kvinner
Dette har vært et samarbeidslag med Surnadal. Laget har hatt sine treninger og kamper i
Rindalshuset og i Surnadal.
Samarbeidet med Surnadal har fungert meget godt.
Dommere
Jens Einar Indergård har i år vært den eneste som har dømt for Rindal og han har gjort en meget god
jobb.
Økonomi
Handballgruppa hadde et resultat på kr 11 359 bedre enn budsjett.
Takk
Handballgruppa ønsker å takke alle sponsorer, trenere, ledere og andre samarbeidspartner for meget
godt samarbeid.
Gøril Bakken
Leder i handballgruppa
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ÅRSMELDING FRIIDRETT 2013
Styret i friidrettsavdelinga har i 2013 hatt følgende sammensetning:
Tor Jarle Bolme (leder), Jan Romundstad, Ola Andreas Skjermo, Kjetil Fagerholt og
Bente Svinsås.
Oppmann senior/junior: Tor Jarle Bolme
Oppmann yngres: Ola Andreas Skjermo
AKTIVITET
68 (71 i 2012) seniorer og juniorer har deltatt i konkurranser denne sesongen. Til
sammen har disse gjennomført 513 (421) starter.
Blant de under 18 år er det 151 (114) starter fordelt på 57 (48) deltakere. 21 (20) av
disse løp etappe(r) i St.Olavsloppet.
Nyskapningen Rindal Løpskarusell er ikke med i disse tallene. Der deltok 81, derav
44 under 18 år. Til sammen 132 starter, av disse 73 under 18 år.
STAFETTER
St.Olavsloppet ble årets høydepunkt. 1. laget vant hele stafetten og totalt stilte vi med
125 løpere fordelt på 4 lag som løp de 335,2 km fra Østersund til Trondheim. Vi var
eneste lag som stilte to lag i eliteklassen. 2. laget ble riktignok nr 6 og sist der, men
ville ha blitt nr 10 av 159 i klasse mosjon mix. 3. laget ble nr 73 i denne klassen,
mens damelaget ble nr 12 av 13 lag i mosjon damer. Vi er for øvrig ett av to lag som
makter å stille med 4 lag.
Førstelagets totalseier og 3 dagsetappeseire, innbrakte kr 35.000,-. Vi vil takke alle
sjåfører og annet støtteapparat som bidrar til å gjøre St Olavsloppet til årets sosiale
happening.
Holmenkollstafetten er verdens største gatestafett (2.700 lag) og en deltagelse i
eliteklassen er svært prestisjefull. I vår 30. stafett på rad, derav for 16. gang i
eliteklassen, ble det en flott 11. plass (inkl to utenlandske lag).
BANESTEVNER
Helge Langen, vår desiderte beste løper denne sesongen, har deltatt i hele 22 baneløp
denne sesongen. Han startet med løping som 22-årig og har forbedret seg år for år, for
så i år å klare NM-kravet som 28-åring. Og hans høydepunkt denne sesongen, var å
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kvalifisere seg til NM-finalen på 1.500m, der det ble en 9.plass. Han har satt fem
personlige rekorder denne sesongen, 52,00 på 400m, 1,55,28 på 800m, 3,54,68 på
1.500m, 8,26,86 på 3.000m og 15,05,0 på 5.000m. De to første resultatene er
klubbrekorder.
Totalt 59 resultater på bane i år, mot 38 i fjor.
LØP UTENFOR BANE
Også i år har vi gjort oss sterkt gjeldende i flere av mosjonsløpene i regionen. Vi har
både toppresultatene og bredden (288 starter mot 227 i fjor). Vi har i år hatt 26 (!)
løpere som har tatt klasseseire i mosjonsløp. I alt tok våre løpere 56 klasseseire denne
sesongen, derav 14 totalseire.
Helge Langen har notert seg for de beste tidene i gateløp, 15,29 og 31,25 på hhv 5 og
10 km.
Vi har to veteranløpere som er blant de 10 beste på Norgesstatistikken. Trygve Reitan
i klasse 40-44 med 16,49 på 5 km (9. pl) og Terje Olsen i klasse 45-49 med følgende
resultater: 16,37 på 5 km (2. pl), 33,25 på 10 km (5. pl), og 1,14,58 på halvmaraton
(3. pl). I NM Terrengløp, lang løype tok han sølv i sin klasse.
Også fjell-løp kommer i denne kategorien. Her må Andreas Dahlø Wærnes sin seier, i
et svært tøft felt, i det 11 km lange Storsylen Opp, trekkes fram.
YNGRES
57 (48) utøvere under 18 år har i deltatt i konkurranser. Disse har vært med i 151
(114) starter. Tar vi med Rindal Løpskarusell vil vi få 74 starter i tillegg og antall
utøvere ville ha økt med 14.
Et annet tiltak som ble svært populært, var friidrettsleiken i Rindalshuset, som ble
ledet av Mette Skjølsvold Aasen og Camilla Løften. I snitt var oppmøtet på 45 på de
5 gangene det ble arrangert. Dette var for alderen 8 – 12 år.
I alderen 15-19 år, var det Jørgen Halgunset som hadde beste baneresultat med
10,00,34 på 3.000m.
Sigurd Fagerholt har som 12-åring løpt 5 og 10 km på hhv 18,47 og 38,11. Dette gir
hhv 13. og 5.plass på Norgesstatistikken for 12-13 åringer.
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Han har dessuten representert Sør-Trøndelag i en Interkretskamp i Krokom på 60m
(4. pl), 600m (2. pl) og på 4x200m stafett.
I Dalgårdstafetten ble seier i både Mix 8-10 år og 11-12 år. I Øya-stafetten ble laget i
klasse G 11-13 år nr 6.
EGNE ARRANGEMENT
Trollheimsløpet ble arrangert 9/6. Totalt 142 deltok, fordelt på 75 i trimklassen og
67 i konkurranseklassene. En nedgang i deltagelsen i trimklassen, kanskje mest pga
et kraftig regnvær.

Lina Roindt ble arrangert 15/9. 295 fordelt på 262 i trimklassen og 42 i
konkurranseklassene. En klar økning i forhold til året før. 40,6% av elevene, fra 5. til
10. klasse deltok i den innlagte skolecupen. 10. klasse vant cupen med ei
oppslutning på 40,6%.

Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert 30/8 ved Tjønna. Stor deltagelse og
mye publikum. Ny deltagerrekord med 66 løpere på startstreken.

Klubbmesterskapet i trekamp ble avholdt på Øye Stadion 27.09. 7 deltagere i
alderen 8-16 år deltok.

Rindal Løpskarusell, et nytt tiltak for året, som ble en stor suksess. 81 deltagere som
til sammen hadde 132 starter på de 3 løpene som gikk fra Torshall, rundt Tjønna og
fra Skogsletta.

IDRETTSMERKEPRØVER
I ”gamle dager” var idrettsmerkeprøvene det store mht mosjonsaktivitet. Men nå er det mange konkurrerende tilbud. 7
stykker har tatt idrettsmerket i år. Av disse må Lisbet Stenbro og Odd Ranheim trekkes fram. Lisbet har klart
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idrettsmerkekravet i 52 (!) år, og er kvalifisert til 50-årsmerket med Norges Idrettsforbunds diplom. Odd har klart merket i
40 år, og får derved 40-årsmerket med Norges Idrettsforbund diplom.

RESULTATOPPSUMMERING
Komplett resultatoppsummering vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

SLUTNING
Til slutt vil vi takke for god hjelp og støtte gjennom sesongen. Spesielt til alle komiteene som har møtt opp ved
arrangementene. Takk til alle små og store samarbeidspartnere, og spesielt våre hovedsponsorer Rindal Sparebank,
Rindalslist AS, Svorka Energi AS, Amfi og Rindal Kommune.

For friidrettsstyret
Tor Jarle Bolme
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ÅRSMELDING 2013 - TURSTIGRUPPA RINDAL IL

FJELLTRIMMEN 2013
Det er nå 12 år siden vi startet Fjelltrimmen i regi av Turstigruppa og 203 deltakere leverte inn registreringskort i 2013
mot 205 i 2012.
I år kunne de som hadde fullført, velge om de ville ha det tradisjonelle kruset eller T-skjorte med påtrykk ”Fjelltrimmen
2013”. De som ville ha begge deler, betalte 100 kroner ekstra.

FELLESTURER
I 2013 har turstigruppa gjennomført mange fellesturer;
* Tirsdag 2.juli; den tradisjonelle fellesturen til Tifjellet under Kulturvøkku.
* Søndag 18.august var det åpning av den nye gapahuken ved Gråurtjønna med ca 30 personer tilstede.
* ”Torsdagsturen” (som etter hvert ble til ”tirsdagsturen”) var et nytt tilbud til de som hadde anledning til en dagstur
midt i uka. Med god hjelp fra Harald Egil Folden og Helge Sæther ble det gjennomført 23 turer til forskjellige mål både
både i Rindal. Surnadal, Meldal og Rennebu. 11 deltakere i snitt pr tur og 55 forskjellige personer har deltatt.

ØKONOMI
Regnskapet føres ved Bondelagets Regnskapskontor og tas inn som et avdelingsregnskap under Rindal IL. Dette for at
det skal være formelt i orden i forhold til den avtalen turstigruppa inngikk med Rindal kommune da vi fikk ansvaret for
salget av Turkart Trollheimen. Overskuddet skal gå til friluftsformål.
Totalt hadde Turstigruppa et overskudd på kr 32.837 i 2013.
Vi har solgt Trollheimskart for 16.320,- . og mottatt offentlig tilskudd på kr 70.642.
Pr 31.12.13 har Turstigruppa kr 107.531,- fordelt på to kontoer i banken.

Turstigruppa organiserte giroaksjonen for frivillig løypeavgift for sesongen 2012/13 og her kom det inn ca 56.000,- i
følge regnskapet til Rindal Anleggsdrift.

Grillhytta
ligger like ved skiløypa mellom Grønlivatnet og Skogsletta og står åpen hele året til allmenn benyttelse.
Her er det planer om å bygge en veranda foran hytta i løpet av våren 2014.
Ny gapahuk ved Gråurtjønna
18. august 2013 var det offisiell åpning av gapahuken ved Gråurtjønna. Her er det også bygd et toalettbygg.
En stor takk til Baard Gåsvand og Øyvind Solvik som har lagt ned et stort arbeid her.
Totalt kostet dette prosjektet 217.000 og vi har mottatt kr 50.000 i støtte fra Rindal Sparebank og kr 33.000 fra
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kommunen. Vi venter fortsatt på å få utbetalt spillemidler for prosjektet.
Det er merket ny sti opp til gapahuken og til trimposten derfra opp til Gråurfjellet.
I løpet av våren 2014 vil det også bli merket sti opp til Tuva slik at det er mulig å gå en rundtur .
Dugnad
Utenom dugnadene ved Gråurtjønna er det gjennomført to dugnader for å utbedre trimstien rundt Tjønna.
I tillegg er det utført en del rydding av skog rundt lysløypa på sentrum og utbedringer av stisystemet i Åsan øst for
Igltjønna.

TAKK
til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag til løypekjøring.
En stor takk også til dere som har deltatt på dugnader i løpet av året og til grunneiere for positiv innstilling.
Målet vårt er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt friluftsliv og inspirere til at flest mulig benytter seg av
den flotte naturen vi har rundt oss.

Rindal 13.04.2014

For Turstigruppa
Harald Solvik
Rune Løfald

Aud Lillegård

Baard Gåsvand

Berit Storholt Flåtten
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ÅRSMELDING SKI 2013
Etter en kort interimperiode med felles styre fra Rindøl og Rindals-Troll, hadde skistyret etter årsmøtet i
Rindal IL følgende sammensetning i 2013:
Leder:

Håkon Solvik

Nestleder:

Johan Landsem

Styremedlem

Olav Løfald

Styremedlem

Vigdis Trønsdal

Styremedlem

Yngve Bakken

Styremedlem

Anne Norli

SPORTSLIG AKTIVITET:
For aldersgruppen over 13 år har det i sesongen 2012/13 vært fellestreninger fra august-mars, med
styrketrening i Rindalshuset fra juni. Vi har hatt 3 aktive seniorer, i gruppen 13-20 år har det vært 9 aktive
løpere på kretsnivå. I gruppen 8-12 år deltok 23 stk. i regionale renn (Sprintstafett inkludert).
Aktivitetsnivået er økende, noe som er meget gledelig.

Sesongen 2012/2013 var preget av snømangel i resten av Midt-Norge helt frem til februar, men våre
arrangement kunne gå som planlagt, og vi hadde gode treningsforhold hele sesongen. Grunnet avlysninger
andre steder, ble det til og med arrangert et treningsrenn i januar for at egne og andre løpere løpere skulle
få prøve seg på et skirenn.
14-17.11 2013 hadde vi en vellykket skisamling i Ramundberget med 32 overnattende.

Trenere for sesongen 2012/13 har vært:
8-12 år: Håkon Solvik, Yngve Bakken og Kai Løfaldli. Her deltok det totalt 30 forskjellige på tirsdagstreninger
fra 4. oktober til 19. mars.
13 år og eldre: Jo Trønsdal Bævre, Pål Sande og Johan Landsem
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SKILEIK/BARNEIDRETT

Skileik, skicross og poengrenn var i 2013 skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og disse aktivitetene
ble arrangert hver torsdag fra nyttår til påske, 11 ganger totalt, og det var arrangement både ved
Skogsletta, Bolme, Sentrum og Tørsåsløa. Alle aktivitetene gir ett poeng pr. oppmøte og det deles ut
premier for antall deltagelser i forbindelse med basaren hver vår. Det var 126 forskjellige deltakere på disse
arrangementene i løpet av 2013-sesongen, en oppgang fra 80 i 2012.
Klubbmesterskapet ble arrangert i klassisk stil på Skogsletta den 21. mars, med 78 deltakere.

RESULTATER:
Av gode enkeltresultater i 2013 nevnes spesielt:
Hallvard Løfald – senior: nr. 16 på 15 km kl. og nr. 22 på 15 km fri Skandinavisk Cup, Østersund; Uttatt til
U23-VM i Liberec, Tsjekkia, med resultatene: nr. 38 på 30 km skibytte og nr. 42 på 15 km fri. Nr. 12 på NCcup sprint kl. Dombås, nr. 23 på NC-cup sprint kl. Alta.
Lars Hol Moholdt – senior: nr. 27 på 15 NM 15 km fri
Vebjørn Trønsdal Bævre - G17: nr. 16 på 10 km fri NC-cup Alta, nr. 23 på 10 km fri i JR-NM, nr. 13 på kl.
sprint og nr. 21 på skibytte NC-cup finale, Budor.
Jo Svinsås - G16: nr. 19 på 7,5 km fri og nr. 25 på sprint kl. i Hovedlandsrennet, nr. 1 KM kortdistanse kl. STcup 5
Jonas Nergård Tørset - G16: nr. 2 på sprint i Midt-Norsk Mesterskap
Gine Fugelsøy - J14: nr. 3 på sprint ST-cup 3

EGNE ARRANGEMENT:

Sprintstafetten (Rindals-Trollstafetten) ble arrangert tirsdag 5. februar 2013 med 69 lag, en nedgang på 20
lag fra året før. Det deltok hele 31 løpere fra egen klubb.
Nordmarkløpet var planlagt søndag 3. mars, men ble avlyst grunnet dårlig vær.
Rindølrennet ble arrangert 10. mars, denne gang i fristil for første gang og under meget flotte forhold, med
meget gode tilbakemeldinger i etterkant. Deltagerantall: 20 stk. i konkurranseklasse, 126 i trimklasse.
Småtrolluka Sommerskiskole: 8.-12. juli var skiavdelingen med og arrangerte sommerskiskole under
Småtrolluka for tredje gang, med 24 deltagere.
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Rindalsrennet gikk av stabelen 22.12.2013 med 304 deltakere, et veldig høyt tall med tanke på at rennet ikke
inngikk i ST-cup. Til sammenligning var det i 2011 50-årsjubileum og ST-cup med 390 deltakere (påmeldte) og
357 fullførte.

ANLEGG
Det har de siste årene vært jobbet med en utbedring av lysløypa og løypetraséer generelt.
Skigruppas anleggsutvalg arbeidet i 2013 videre med en anleggsplan for oppgradering av løypenett og mulig
ny skistadion. I lysløypa ble det høsten 2013 utbedret i området nord og øst for Tjønna, med betydelig
bredere trasé, flytting av lysstolper og montasje av nytt strømskap.

Oppkjøring av lysløypa foregår i første rekke med tråkkemaskin, med Rindal Bygdeservice ved Tore Mogset
som utførende. Turstigruppa har styrt oppkjøring i samarbeid med leder for skigruppa. Rindal Anleggsdrift
fakturerer skigruppa for bruk av maskina. I tillegg kjøres Åsan og delvis lysløypa Sentrum med scooter
basert på en komiteliste.

ØKONOMI.
Avd. 30 Ski; et negativt resultat på -121’ mot budsjettert -126’.
Høyere utgifter enn budsjettert pga. utgifter til kretslag og Team Trøndelag, samt reiser og opphold ifm
renn og samlinger. Samtidig markant mer inntekter på inntektsbringende tiltak.
Det bemerkes for øvrig at sponsorinntekter fom. 2013 ikke føres mot avdelingsregnskap.

Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -250’ mot budsjettert -160’.
Avviket skyldes oppgraderingen som ble gjort nord/øst for Tjønna høsten 2013 (ført som drift og ikke
budsjettert), samt at det var budsjettert med bidrag fra giroinnsamling (ikke utbetalt i 2013).

TAKK
Vi vil takke alle de frivillige som stiller opp på dugnadsaktiviteter, løypekjører Tore Mogset, velvillige
grunneiere, samt klubbens sponsorer i 2013:
Rindal IL 6657 Rindal post@rindalil.no www.rindalil.no Kontonr: 4111.06.00958 Org.nr: 871 375 402

Hovedsamarbeidspartnere:

SPONSORER
Rindal Sparebank (generalsponsor Rindal IL), Svorka (Hovedsponsor ski), Rindal kommune, Rindalslist, VIBO,
Surnadal Varme og Sanitær, Sport1 Rindal, Rindalshytter og Letthus.
For skistyret

Håkon Solvik
Leder skigruppa
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Årsmelding 2013
Rindal IL, Økonomi-1. driftsår
Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 140 844,-. Det var budsjettert med et overskudd
på kr 102 000,-.
I år ga Småtrolluka et overskudd på kr 161 829,-, og bidrar derfor til det gode resultatet. Avdelingene
Friidrett, Handball og Tursti viste i tillegg et bedre resultat enn budsjettert.
Vi har fått inn kr 55 071,- på grasrotandelen, kr 94 191 i momskompensasjon og kr 64 056 i LAM-midler i
2013.
Felles inntektsbringende tiltak 2013
Sildballfestivalen:
Det ble solgt ca. 300 porsjoner med sildball – ny rekord. Festen ble arrangert i Granheim, og gikk med et lite
overskudd.
Overskudd på hele festivalen: ca. 32 300,-.
Basarer:
Det ble arrangert vårbasar i Rindalshuset og høstbasar på Skogsletta. Basar er fortsatt populært, for samlet
overskudd ble ca. 93 000,-.
Vi vil takke alle firmaer i Rindal og nabobygdene for gevinster til basarene våre.
Bokført egenkapital i klubben er kr 2 489 991. Sum gjeld og leverandørgjeld er på kr 134 282.
Sum eiendeler består av bankinnskudd, kundefordringer og aksjer i Rindal Anleggsdrift på totalt
kr 2 624 272,-.
Med dette gode resultatet vil jeg takke alle avdelingene for en flott innsats i 2013!
Det er 782 medlemmer i klubben ved årsskiftet.
Rindal IL vil rette en stor takk til alle bidragsytere, komiteer, sponsorer og bedrifter som har bidratt i
2013.
Tove Holsæter Bolme
Økonomileder
Rindal, 16. april 2014
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