ÅRSMELDING 2016 Rindal IL – Fotballavd.
Styret 2016
Fotballstyret har bestått av:
- Leder: ubesatt
- Styremedlem/sekretær: Kirsti Helgetun
- Styremedlem/materialansvarlig: Håvard Folden
- Styremedlem/kretskontakt: Øyvind Dalen
- Styremedlem/arrangement/økonomi: Georg Aune
- Styremedlem: Erlend Romundstad
I tillegg har leder av sportslig utvalg Rolf Kvernberg møtt på de fleste møtene.
Uten fungerende leder i avdelingen har arbeidet båret preg av dette, og det har vært gjennomført
styremøter etter behov. I tillegg har det vært egne møter i sportslig utvalg. Det har også vært
møter med støtteapparat, møter i forbindelse med arrangement og møter i forbindelse med
Rindalshallen. I forhold til tidligere år har styret i mindre grad deltatt på klubbforum og andre
tiltak i regi av Trøndelag Fotballkrets.

Sportslig
Sportslig utvalg har ansvaret for det fotballfaglige, spiller- og trenerlogistikk og koordinering
av treningstider. Utvalget har i år bestått av leder Rolf Kvernberg, Yngve Bakken (barn),
Ronny Møkkelgård (ungdom) og Jo Bjørnar Fiske (junior/senior).
Sportslig utvalg jobber under mottoet; flest mulig - lengst mulig - best mulig.
Vi har i 2016 stilt med følgende lag i seriespill: J9/10,J11/12, J13, G9/10,G11/12, G13, G14, G16,
G19 og herreseniorlag i 5. divisjon. G19 var også i år et samarbeidslag med Surnadal som spilte i
Møreserien denne sesongen. I tillegg til dette har vi hatt treningstilbud og cuptilbud til jenter og
gutter fra 6 år og oppover.
Våre lag har deltatt på mange cup’er denne sesongen. Årets klubbcup var Bergstadcupe’en. G16
og juniorlaget deltok på Norway Cup og i august deltok vi med hele 13 lag på Søyacupen. I
september arrangerte vi vår egen RindalsCup med rekordmange lag og stor aktivitet.

Det er fortsatt i underkant av 200 aktive spillere i klubben. Dette er meget bra, og noe av
målsettingen for klubben må være at dette antallet skal holde seg på dette nivået, eller aller
helst øke.

Rindalshallen
Rindalshallen har vært et stort og nødvendig løft for den sportslige utviklingen i klubben. Det
har vært god aktivitet gjennom hele vintersesongen etter sesongslutt både for aktive spillere
og yngre og eldre oldboys. Det har også vært arrangert turneringer bla. Rindal Sparebank
Vinter-Cup og Gubbetrim Cup - i tillegg til at aldersbestemte lag har arrangert
miniturneringer og treningskamper innenfor sine aldersklasser.

Et populært tilbud er «Åpen hall» som blir arrangert i Rindalshallen stort sett hver lørdag i
vinterhalvåret. Her samles gutter og jenter i alle aldre til uorganisert fotballaktivitet. Tilbudet
er åpent for alle, og spillere fra naboklubbene og andre som besøker Rindal har også benyttet
seg av tilbudet.

Økonomi.
Det økonomiske resultatet i avd. 20 er et overskudd på 11.500, mot et budsjettert overskudd
på 77.000. På baner/anlegg (avd. 21) har vi hatt et forbruk på kr. 255.800, mot budsjettert
forbruk på 304.000.

Baner og anlegg.
I Rindal har vi bra banekapasitet på gress og i 2016 var det som vanlig stor aktivitet fra store
og små på Skogsletta, Rinnvollen og Trollbanen. Det ble i 2015 gjort utbedringstiltak på
Rinnvollen som gjorde at denne var stengt fram til Småtrolluka 2016. Banemannskapene gjør
en fantastisk dugnadsinnsats. På anleggene våre har vi et etterslep på vedlikehold, og det er
gjennomført en kartlegging og prioritering av vedlikeholdsbehovet på hvert enkelt anlegg som
det vil bli jobbet med i årene framover.

Trenerutdanning
Spillerutvikling og verdier starter med trenerutvikling, og det er viktig at dette forgår ute i
klubbene. Høsten 2015 startet vi et løp for å øke kompetansen til våre fotballtrenere. Og
arbeidet ble videreført vintersesongen 2016/2017. Ansvarlige for kursene har vært sportslig
utvalg. Delkurs 3 og 4 har vært gjennomført, og hele 24 deltakere fra vår egen klubb har nå
gjennomført 1. eller flere av totalt 4 delkurs. Og ca 10 stk oppnådde NFF’s C-lisens.

Dommere
I 2016 har klubben hatt to godkjente fotballdommere på kretsnivå.
I februar arrangerte vi klubbdommerkurs med hele 19 deltakere fra 13 til 16 år.
Vi ønsker å rekruttere flere både klubb- og kretsdommere framover.

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