-J

z
uJ
D
-J

LI,

0
LI,

0
Ç%J

Ç9

z
5

-i
uJ

LI’
0<

ÅRSRAPPORT HOVEDSTYRET
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Knut Ola Tverdal
Jorill Benjaminsen
Rune Oshaug Aasen (Økonomiansvarlig)
Stina Flemmen Almås (Barneidrettsansvarlig)
Frode Junge

Varamedlem:
Varamedlem:

Torstein Tafjord
TommyJacobsen

Årsra pport
Ved utgangen av 2019 teller Sportsklubben Rival 606 medlemmer. Dette er en liten nedgang i antall
medlemmer fra året før hvor det var innrapportert 636 medlemmer. Per 31.12.2019 var
medlemmene fordelt på undergruppene som følger (tall i parentes er fjorårets medlemstall):

Håndball:
Fotball:
Alpint:
Barn med utviklingshemming:
Hovedstyret:
Totalt:

172
284
45
0
17$
606

(150)
(298)
(51)
(11)
(126)
(636)

(inkl støttemedlemmer)

For året 2019 har alle undergruppene vært representert med faste styreplasser i hovedstyret. Det
har vært avholdt 12 styremøter og behandlet totalt 149 saker i 2019.
Styret har i løpet av året jobbet ut i fra handlingsplan som løpende har vært oppdatert. Denne viser
hvilket ansvar og arbeidsoppgaver som hovedstyret skal sørge for til enhver tid.
Fra 2015 til og med 2018 har Rival hatt en egen gruppe for barn med utviklingshemming. Denne
gruppen ble avsluttet høsten 2018 og således ikke videreført i 2019. Hovedgrunnen til dette var
manglende rekruttering til gruppen samtidig med at en del barn var blitt for gamle. Tilbudet er noe
Rival er åpen for å videreføre, men det er avhengig av at foreldre eller andre tar initiativ til ny
oppstart.
I 2019 har Rival hatt ansvaret for alt vedlikehold ved Årølia kunstgressbane samt resten av anlegget
på Årø. Dette vedlikeholdet er gjennomført på en god måte, hovedsakelig på grunn av noen få
ildsjeler som sørger for at anlegget er i tipp topp stand. For vintersesongen 2019/20 er det ingen
avtale med Molde Kommune om brøyting. Rival skal derfor foreta brøyting selv og har engasjert to
personer i deltidsstillinger for å utføre dette.
SMN Regnskapshuset har i 2019 hatt ansvaret for regnskapet for hovedstyret og alle undergruppene
i Rival. Rutiner for fakturering og betaling fungerer bra, men rapportering av økonomistatus er
mangelfull.
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I 2019 har hovedstyret et overskudd på kr 85.912,-. I 2018 ble siste nedbetaling av lånet på Årølia
KGB nedbetalt slik at Rival per i dag er gjeldfri. Kontantbeholdningen ved utgangen av 2019 var på
solide kr 3.552.925,Det er jobbet med å få inn sponsorinntekter, der de største sponsorene i 2019 har vært Istad og
Gjensidige Nordmøre og Romsdal. Gjensidige kom inn som ny generalsponsor i 2018.
I 2019 har styret jobbet spesielt med vedtaket i Årsmøtet for 2018 om å ansette en ressursperson i
en fast stilling i Rival. En person ble ansatt som sportslig koordinator i 50% stilling i en prøveperiode
på 6 måneder. Etter prØveperioden ble konklusjonen at man ikke ønsket å gjøre dette til en
permanent ansettelse. I stedet ønsket man å ansette en person i en 100% daglig leder stilling. Høsten
2019 ble det derfor utlyst etter daglig ledet og det kom inn mange spennende søkere til stillingen.
Etter intervjurunder ble det valgt å gi tilbud til Torstein Mordal Jelsa. Han takket ja til tilbudet og
begynte som daglig leder i Rival i januar 2020. Dette er et stort løft for Rival og det blir spennende
hvordan vi kan få løftet tilbudet i klubben i 2020.
På anleggssiden har det i 2019 blitt gjennomført tiltettelegging rundt kunstgressbanen. Dette er
spesielt med tanke på håndtering av granulat. Det er blitt asfaltert og murt på nord og vest side av
banen. Det er også asfaltert mellom klubbhus og banen for å lage en god plass til snødeponi.
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UNDERGRUPPE ALPINT

Styret har bestått av:
Styreleder:

Trond Sættem

Styremedlemmer:

Håvard Jendem
Heidar Jonsson
Arne Utlere
Trond Hjelset
Jørund Dahle
Stina Flemmen Almås
Torstein Tafjord

Klubbens representant i Driftskomiteen for Tusten Skiheiser har vært Heidar Jonsson.

STYREMØTER:
Det har vært avholdt tre styremøter i perioden, I tillegg er det avholdt flere felles planleggingsmøter
sammen med MCI.

AKTIVITET:

I sesongen 2018/-19 var det relativt variable snø- og treningsforhold i vårt lokale anlegg Tusten. Det
er i stor grad på grunn av snøproduksjonsanlegget i bakken at det er mulig å holde stabile
treningsforhold gjennom vinteren. Imidlertid gjorde værforholdene at anlegget måtte stenge medio
mars. Oppslutningen på treningene, både barmark og på skitreningene i Tusten, har vært god. I
tillegg har Bjorli vært benyttet som treningsarena for en del av løperne, spesielt på førjulsvinteren,
hvor treningene i stor grad er basert på samarbeid mellom klubbene i Møre og Romsdal skikrets.

De tradisjonsrike Tusten-rennene ble også arrangert i 2019 med storslalåm lørdag og slalåm søndag.
Rennene ble awiklet i Tusten før mildværet slo inn og anlegget måtte stenge. Rennene hadde god
deltagelse fra hele Møre og Romsdal skikrets, og de inngikk i Sparebanken Møre Cup og hadde status
som puljekvalifiseringsrenn til årets Hovedlandsrenn (U16) og Landsfinale (U14).

TRENERUTDANNING:

Klubben har hatt deltager på trenerkurs i regi av Norges skiforbund/M&R skikrets. Vi har vært bevisst
på å tilby trenerkurs til aktuelle foreldre, som ønsker å ta skiforbundets trenerkurs og engasjere seg
på trenersiden i klubben.
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DELTAGELSE PÅ RENN OG RESULTATER

I aldersbestemte årsklasser opptil 16 år har det vært ca. 10-12 løpere som jevnlig har deltatt på renn i
Møre og Romsdal skikrets. Det jobbes bra med rekrutteringen i klubben, og vi håper at enda flere
etter hvert vil delta på skirenn som arrangeres av klubbene rundt omkring i kretsen.

Vår alpinist Ragnhild Mowinckel har etablert seg som en toppalpinist internasjonalt, og er en del av
det norske alpinlandslaget. Under VM i Åre i 2019 tok hun 4.plass i storslalåm, 5.plass i utfor og
3.plass i superkombinasjonen utfor/slalåm. I tillegg har hun flere pallplasseringer i verdenscupen. Vii
klubben er svært stolte av å ha en slik flott representant blant oss og gratulerer Ragnhild med
innsatsen denne sesongen og ønsker henne lykke til videre.

DUGNADER/UTSTYR/INVESTERI NGER:

Ombyggingen av klubbhuset i Tusten ble ferdigstilt i 2017. Det ble lagt rør både for vann og avløp,
samt fiber i samme grøften. Fra sesongen 2018 fikk man endelig tatt i bruk et oppgradert og
modernisert klubbhus.

Alpingruppa er gjennom driftskomiteen i Tusten deleier av 650 meter sikkerhetsnett (B-nett) for
arrangement av fartsrenn. Rival er deleier i lysanlegget og snøproduksjonsanlegget i Tusten.
Lysanlegget er FIS godkjent. Vi eier også sammen med MOl klubbhuset i Tusten, Tag-Heuer timing
klokke, porter, portflagg, sikkerhetsmatter og annet utstyr.
—

I tillegg eier Rival trådløst tidtakerutstyr og videokamera. I 2007 kjøpte alpingruppa i Rival inn nytt
samband med 10 VHF (Icom) radioer og 4 UHF-radioer samt at vi har vært med i en spleis med
skikretsen for anskaffelse av 2 digitale lystavler for resultatservice.
Vi har fast bruksavtale på et meget bra lydanlegg sammen med Tusten Skiheiser AS.

ØKONOMISKE TILTAK:

Avtale om rabatter på sesongkort på Tusten for alle medlemmer er videreført.
Det ble ikke arbeidet spesielt mye med sponsorer i 2019. Dette arbeidet må intensiveres hvis vi skal
opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Styret i alpingruppa takker for godt samarbeid og god innsats i sesongen 2019.
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UNDERGRUPPE HÅNDBALL
Ledergruppe
Leder:
Kasserer:
Dommerkontakt:
Materialforvalter:
Miniansvarlig:
Arrangøransvarlig (serie):

Tommyiacobsen
Tone Liset
Linda Rosvoldaune Moe
Jon Børge Horneland
Wenche Skrede
Synnøve Karisen

Håndballgruppen hadde ved utgangen 2019 totalt 155 aktive medlemmer. Dette er en naturlig
økning fra 2018 ift. oppstart av nytt kull.

Hovedpunkter for håndballgruppen 2019:
-

-

Bygge håndbaligruppa videre basert på svært god rekrutteringsbase i Kviltorp
skolekrets, og klubbens identitet og visjoner som en breddeklubb.
Utfordrende år økonomisk, ser fremtidig utfordring med høyere kostnader knyttet til
økende snittalder i gruppa.
Halleie til Molde Kommune utgjør i dag 25% av utgiftene i gruppa.
o Nødvendig å fokusere på inntektsbringende aktiviteter 2020. Målsetning om å
unngå «tvungen» dugnad for gruppen totalt, heller la dette være linket til
hvert enkelt kull etter behov og aktivitet.
Etablert av sportslig utvalg på tampen av 2019 for å gi gruppa ett nødvendig sportslig
fora på tvers av treningsgruppene.
o

-

o

Dette er ett svært viktig ledd i ift. å kunne klare å møte behovene for økende
snittalder og følgelig sportslig fokus i gruppa. Ett av de gjentakende
utfordringene er det å finne en balanse i klubbens verdier og visjoner og
samtidig kunne gi ett sportslig tilbud til alle nivåer.

o

-

Viktig element for sportslig utvalg er også å bygge samhold på tvers av
trenerressursene og gruppene våre.

Fremdeles veldig utfordrende rundt dommersituasjonen i klubben. Vi har heller ikke i
2019 registrerte dommere, som resulterer i bøter fra håndballforbundet. Behov for å
forberede støttefunksjon til å rekruttere dommere etterhvert som spillerne kommer i
alder for å ta dom merkurs.

-

-

Noen utfordringer knyttet til seriearrangement og fordelinger mellom klubbene.
Dialog med klubbene og forbundet rundt fordeling fot neste sesong mht. praktisk
fordeling ift. hele dager og da bedre utnyttelse av dugnadsøktene knyttet til dette.
Videreført dialog og samarbeid med spesielt MHK ift. klubbsamarbeid på nødvendige
områder, spesielt knyttet til sårbare guttekull. Det er en nesten umulig oppgave å
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opprettholde ett tilbud for gutter i hvert årskull. Mest grunnet behov for
trenerressurser. Ikke klart å videreføre tilbud for gutter 2012 i inneværende sesong.
Ballspillordningen ikke optimal ift. at det er vanskelig å motivere oppmøte begge
veier. Tilbudet er positivt for de som vil prøve begge deler, men de som kun ønsker
håndball eller fotball blir i for stor grad skadelidende pga. manglende tilbud. Helt
avhengig av engasjement og nødvendige trener ressurser i det enkelte grupper og
kjønn til å klare å gjennomføre.

SPORTSLIG AKTIVITET

•

Mix 2013
o Rekrutteringstrinn og følgelig litt varierende deltakelse på treninger. Rundt 810 fast på trening, totalt rundt 15 til og fra.
o Utfordrende å få etablert ett eget fast tilbud for håndball og gutter. Dialog
med MHK for mulig samarbeid fom. neste sesong.
o Fokus på grunnleggende ballferdigheter med kast/mottak, stussing osv.
o Stort engasjement i en gjeng med mye energfl
o Deltatt på flere miniringturneringer.

•

J2012

o
o
o

Første halvår mix, mellom 12-20 stk på trening. Ble delt i G2012 og i2012 fra
fotballsesongen startet.
Andre halvår J2012. 12 spillere. Klart å stille to lag på miniringer.
Fokus på kast mottak bevegelse og lek med ball
-

-

•

i2011
o Super treningsgruppe med 16 motiverte jenter.
o Tatt store steg gjennom 2019.
o Deltatt på flere miniring arrangement med stor idrettsglede og innsats.

•

i2010

o
o
o
o
o

2$ spillere fra tre skoler, stor og entusiastisk gjeng som synes det er gøy med
håndball.
Tilsig av spillere fra andre skolene er ett resultat av manglende tilbud i de
andre klubbene.
Meldt opp et lag i seriespill denne sesongen og deltatt på miniring
Fokus på angrep, forflytting/bevegelse med ball og generelt styrke og teknikk.
Til tider utfordrende med så stor gruppe.
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•

G2009/1O/11

o
o
o
o
o
o

15 gutter pr i dag, fordelt over tre årskull
Fokus på mye ballberØring, kast-mottak, småspill, aktivitetsløyper med
variasjon av øvelser. Mye fokus på teknikk i alle økter.
Med aktive gutter i denne alderen har vi korte sekvenser for de ulike
øvelsene, da de ikke mestrer å fokusere lenge av gangen.
G2010/09 har debutert i seriespill denne sesongen
G2011 og 2010 har deltatt på miniring.
Fokus på å ivareta tilbud og utfordringer til tre årskull er utfordrende, men
opplever at vi har klart å gi alle ett tilbud til sitt nivå.

•

G2008
o G200$ deltar i TrønderEnergi G12 serien med ett lag.
o Økt med 4-5 nye spillere, totalt 17 registrerte spillere
o Fokus på grunnleggende teknikk på nye, og videreutvikling av de som har spilt en
stund.
o Mye fokus på forsvar, forflytning og keeperspill første del av sesongen.
o Stor håndballglede og ivrig guttegjeng!

•

i2008/09
o 19 spillere, hovedvekt 2008. fire stk. 2009.
o Veldig ivrig gjeng. Har to lag i serien og har planer om å delta på et par cuper
o Treningsfokus
• Basisferdigheter på sitt nivå, i tillegg til samspill.
• Kast/mottak, skudd, finter, rytme/timing, forsvar, keeper.
• Lagmiljø og håndballgleden er nr i

•

i2007
o
o
o
o
o
o

•

14 spillere
Deltar med i lag i J12 serien.
Treningsfokus på masse ball! teknisk, skudd trening.
Fokus på å glede seg over andres prestasjoner og lagets prestasjoner.
Utfordrende keepersituasjon som på sikt kan gi reelt problem med å stille lag.
Å mestre å vinne og tape!

Senior Damelag 5. Divisjon
o 10-15 på trening

o
o
o

Ønskelig med flere kamper neste sesong. Pågående vurdering mtp 4.div.
Videreført fokus på at dette er ett lavterskeltilbud.
Veldig positivt sosialt miljø rundt laget.
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UNDERGRUPPE FOTBALL
Leder:
Nestleder og medlemsregisteransvarlig:
Materialforvalter:
Kasserer:
Dugnadskoordinator:
Web/sosiale media
Rivalcupansvarlig:
Rekruttering jenter:
Dommerkoordinator:
Trenerveileder:

Frode Jünge
Odd Magne Kaldhussæter
Brita Moe
Arild Kristengård
Stig Rune Sesseng
Janne Visnes
Jørund Lillås
Merete Stokkeland Risan
Stein Fredrik Røstberg
Leif Arne Johansen

Det har vært avholdt ledermøter månedlig gjennom 2019. Leder har også deltatt på møter med
hovedstyret. Hovedsakelig har ledergruppen arbeidet med administrasjon, sportslige oppgaver og
økonomi.
Gjennom sesongen har det vært klart at enkelte i ledergruppen ville avslutte sine verv etter endt
sesong. Brita Moe, Janne Visnes, Jørund Lillås og Merete Stokkeland har alle takket av i løpet av
høsten.
Det jobbes nå med å finne erstattere til noen av funksjonene de har dekket.
Sportslig Utvalg har fungert godt gjennom hele året, og har hatt møter når det har vært behov for
sportslige vurderinger og anbefalinger til ledergruppen. S.U. har bestått av Leif Arne Johansen, Jon
Arne Hoaas, Kenneth Silseth og ledet av Frode Jünge. På slutten av året meldte Kenneth Silseth sin
avgang, og har blitt erstattet av Petter Rudi, samt at daglig leder Torstein Mordal Jelsa har kommet
inn. LeifArneiohansen han hstovertattsom lederavSU
Leif Arne Johansen har i løpet av 2019 fullført kurs som Trenerveileder i regi av kretsen, og har
deltatt på flere nasjonale samlinger gjennom året. Leif Arne har tatt en veldig viktig rolle i
fotballgruppa, og er en ressurs vi vil ha mye glede av.

I løpet av høsten har Rival tatt initiativ til jevnlige møter med Træff og MFK Bredde for å diskutere
breddefotballen i Molde og hvordan vi kan samarbeide enda bedre på flere områder. Alle klubbene
ser behovet for dette, og mØteserien vil fortsette i 2020.

Økonomi
Vi har hatt god likviditet gjennom året, og har fremdeles god økonomi i gruppa. Fremdeles krevende
for kasserer å ha oversikt pga utfordringer med rapportering og detaljeringsgrad fra regnskapsfører.
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I utgangen av 2019 har fotballgruppe en solid egenkapital på bok. I året som kommer må det jobbes
mer med innkreving av treningsavgift, der taper vi en del penger.

ARRANGEMENT SESONGEN 2019

RivalCup
Rivalcup-komitéen har gjort jobben med planlegging og gjennomføring av Rivalcup 2019. Komitéen
har bestått av: Stig Rune Sesseng, Jørund Lillås (leder), Odd Magne Kaldhussæter, Victor Størdahl,
Rune Oshaug Aasen, Stein Fredrik Røstberg, Margreta Pilskog Heggem, Thomas Øverland, Arild
Kristengård og Linn Annett Engen.
Det deltok ca. 80 lag på årets Solstrand Rival Cup som ble arrangert 24-25 august. Det blir stadig
vanskeligere å få med lag fra nord- og sunnmøre, og selv med aktiv markedsføring i sosiale medier og
ringerunder til andre klubber, var 95% av lagene fra MEK, Træff og Rival.
Økonomisk var denne turneringen noe av det beste vi gjort på lenge.

Rekrutteringsdag
Det ble gjennomført rekrutteringsdag på Rivalhuset i april, og det ble rekruttert både trenere og
spillere til å starte et nytt lag for de som er født i 2013.

Trenersamling
Det har blitt avholdt trener- og lagledersamlinger med faglig og sosialt innhold flere ganger gjennom
sesongen. Tilbakemeldingene etter samlingene var utelukkende positive og det ble oppfordret til
flere slike samlinger.

BAN ESITUASJON

Banesituasjonen var ikke bra i vintermånedene pga av kulde og snø. I sommerhalvåret hadde man
gode forhold på gressbanen. Fra sesongstart i april og til november var det fullt belegg på Årølia, noe
mindre på Kviltorp. I tillegg har Rivalbanen har blitt brukt til trening og kamper fra medio mai til
medio september.
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SPORTSLIG

Rival Fotball har også i 2019 markert seg sportslig. Vi har store kull som kommer opp i
barnefotballen, og vi har solide lag med mange gode sportslige resultater på ungdomstrinnet. Vi har
spillere både på bylag, kretslag og til og med aldersbestemte landslag.
Flere lag har også markert seg med store turneringsseire i 2019-sesongen, bl.a Norway Cup!
I barnefotballen var det 27 lag med i kretsen i 2019 mot 22 i 2018. I tillegg har vi hatt lag med spillere
fra 2013 og 2014 som kretsen ikke har tilbud til. Disse har arrangert miniturneringer sammen med
Træff og Molde, og de har deltatt på cuper. I ungdomsfotballen har vi stilt 6 lag.
Det har blitt jobbet iherdig med å få på plass et juniorlag til neste sesong fra teamet rundt fjorårets
G16 lag. Tidligere Rivalspillere har blitt hentet tilbake fra andre klubber, det har vært dialog med MFK
om samarbeid, og det har kommet til flere nye spillere fra andre klubber i omegn.
Resultatet av dette blir at vi kan stille både junior og A-lag i kommende sesong. A-Iaget vil bestå av
hovedsakelig juniorspillere, sammen med en håndfull rutinerte spiller med lokal tilknytning.
Det vil bli fokusert på at vi skal fortsette å ha både junior og A-lag i årene som kommer.
Etter endt sesong kom det en henvendelse fra MEK som ønsket overgang på seks spillere, og ca. like
stort antall spillere til jevnlig hospitering hos dem. Vi har hatt en ryddig og ordentlig dialog med MFK
runde disse prosessene, og også hatt møter med leder av Akademiet for å tydeliggjøre våre
forventninger til videre samarbeid på området.
På trenersiden har dette rammet oss hardt, da flere av trenerne har ungdommer som har meldt
overgang, og dermed gir seg som trenere. Det har vært jobbet mye med å skaffe gode erstatninger
på disse lagene, og man har stort sett lyktes med det.

STATUS FRA LAGENE
G16:
•
•
•
•
•
•

Trenere gjennom hele sesongen var Terje Moe og Kjetil Vassbotn
Lagleder Ann Katrin Kristiansen.
Vi stilte med 2 lag, selv om vi var litt knapt med spillere, for at alle skulle få spille mest mulig
kamper. 1 i 1.div og et i 2.div
25 spillere i troppen, 2 sluttet underveis pga langvarig skade som førte til manglende
motivasjon for å jobbe seg tilbake.
Etter ferdigspilt serie fikk vi tilskudd av flere gutter i treningsgruppa, både 2003 og 2004
modeller, som har meldt overgang til Rival 01.01.2020 fra klubber i nærområdet.
Etter sesongslutt er det 2 gutter til som har sluttet i tillegg til ei som meldte overgang til
Molde’s damelag.

Ofte var vi ca 20 spillere på trening, og mange av disse hadde en veldig god sportslig utvikling. Det var
ei veldig treningsvillig gruppe gjennom hele sesongen, og vi hadde god utvikling også som lag, og
samholdet i gruppa var veldig bra. Vi vant både SlatlemCup og åpningscupen, og ble seriemestere i 1.
div. Avd. 2. Vi kom til 32 dels finale i A- sluttspillet på Norway Cup. Det sosiale var det overordnede
målet med turneringen, og vi hadde en helt fantastisk uke der vii tillegg til det som foregikk i regi av
Norway Cup, fikk badet på Sørenga og besøkt Tusenfryd, bl.a. Vi deltok på AukraCupen med 3 lag, 1
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av lagene kom til finalen. Vi hadde også med to lag i KM Futsal, der det ene laget tok bronse. Alt i alt
synes vi at det har vært en bra sesong for begge lag, få skader, men én alvorlig (kneskade).
Samholdet har vært bra, og det har vært veldig få episoder mellom spillerne. Vi har prøvd så godt vi
kan å gi alle så mye spilletid som mulig, tilpasset hvor langt hver enkelt har kommet
ferdighetsmessig, og for at alle skulle få en god opplevelse både på trening og kamp.
Det har vært ei veldig god foreldregruppe rundt laget som har stilt opp gjennom sesongen.
Samarbeidet mellom trenere og lagleder har fungert eksemplarisk.

G2006:
•
•
•
•
•

avgang/tilgang spillere ingen
ressurser på trener/lagledersiden 2 trenere, i lagleder
kursing/utdanning av trenere ingen
deltakelse på cup’er— Hydro Cup, Innendørs KM, Norway Cup (Vant alle!)
sportslig utvikling GOD! Det er jo rått at de vant Norway Cup!
—

—

—

—

G2007:
•
•
•

Antall spillere: 21
Avgang/Tilgang: 4/4
Trenere/Lagledere: Trenere: Christian Bjørnebo og Simone Dorigato. Lagleder: Kjell Tore
Nustad.
Kursing av trenere: Begge har fullført Grasrottrenerkurs.
Deltakelse på cuper: Atlanterhavscupen, Hydro cup og Cupnrl Danmark.
Sportslig utvikling: Stor utvikling på noen, de mest ivrige. Ikke fullt så stor på de som ikke er
så ivrige.

•
•
•

G2008:
27 spillere har vært innom laget i 2019. Ved utgangen av sesongen hadde fire sluttet og en spiller
har bare delvis vært med. Nå ser det ut til at vi blir 21-22 spillere i 2020.
• Trenere: Vidar Andreassen, Stian Mordal, Espen Svenøy og Per Inge Edvardsen
• Lagleder: Stian Viken
• Espen Svenøy, Vidar Andreassen og Stian Mordal har grasrottrenerkurs
• Deltakelse på cuper: Skandiacup, Træffcup, MFK-cup, Romsdalscup og Solstrand Rivalcup
Sportslig utvikling:
For de med lavest ferdighet så går en del på modenhet og har begynt å fokusere på ball. I midtre del
så svinger det litt med interessen, men tar nye steg. Øvre del hospiterer og er i tillegg innenfor
Akersystemet.

G2009:
•
•
•
•
•
•
•

36 spillere i spillergruppen
Ingen som har sluttet iløpet av vinteren, kom til 4 nye i sommer
Bra treningsoppmøte med mellom 25-30 på nesten hver trening
Godt besatt med trenere. 5 trenere + lagleder, og foreldre som kan bidra om det trengs
Leif Arne Johansen og Jon Arne Hoaas er kurset som trenere. Et mål om å få flere neste
sesong
Deltatt på seks cuper gjennom sesongen
Fin sportslig utvikling på veldig mange. Ivrig og treningsvillig gjeng ©
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G2010:
•

•

•
•

29 gutter fordelt på fire lag deltok i serien.
o To nye medlemmer fra Bolsøya 1.1 til laget før sesongstart 2019
o Laget har en stor kjerne av ivrige gutter. Etter serieslutt har to spillere sluttet, mens
noen flere har tatt vinterpause og det er litt uavkiart om flere vil slutte før
sesongstart 2020.
o Skåla G2010 vil ikke stille lag neste sesong, så 3-4 gutter vil begynne på vårt lag til
2020-sesongen.
Laget deltok påfølgende cuper:
o Romsdalsbanken Cup
o MFK-cup
o Træff Istad Cup
o Romsdals cup
o Solstrand Rival cup
o Eide cup
o Eat Move Sleep Cup
o 2 stk Kompis-cup arrangert av Molde G2010
Et trenerteam med stor fotballfaglig kompetanse, også for keeper: Trond Brændø
(hovedtrener), Petter Rudi, Øyvind Hoås, Sigbjørn Ørjavik og Stein DahI lndbjør (keeper).
Lagleder Kjersti Solenes

G2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 gutter fordelt på fire lag deltok i serien.
Thomas Øverland, Helga Rohde Garder og Ruben Oterhals er trenere
Gabriele Jünge er lagleder
Deltatt på følgende cuper:
Solstrand Rivalcup
MFK-cup
Træff Istad Cup
Romsdalscupen
Fin gjeng med ivrige gutter som teller 8-14 på treninger. Noen har tatt pause i vinterhalvåret.
Denne gjengen var de første som fikk «ballspilltilbudet» i Rival, og hadde fotball på sommer
og håndball på vinter. Da man åpnet opp for separate treninger var det for få gutter som
meldte sin interesse for å fortsette med håndball, slik at det ble dessverre ikke noe tilbud til
disse.

J/G2013(2014):
•

•

•

Vi er i økende antall, ca. 30 spillere. Det er en fin gjeng med både gutter og jenter. Kommer
det flere jenter ser vi muligheten for å dele inn i eget jentelag. Utpå våren mister vi en trener,
så må lufte dette for foreldrene slik at vi får fylt den plassen.
Kursing og utdanning av trenere kommer vel etterhvert, så langt har i allefall Hanne Øverland
vært på ett kurs. Vi deltok på Istad cup, Romsdalscupen, Rival cup og Eat move sleep cup på
Akerhallen.
Sportslig utvikling er på topp for spillere og trenere, vi blir bare bedre med tiden, enda bedre
nå som vi vet hvor vi finner sportslig plan og utdanning av trenere.
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RESULTAT OG BALANSE

Resultat 2019
Hovedstyret
Driftsinntekter
1 661 522
Driftskostnader
1613589
Driftsresultat
47 933
Finansinntekter
32622
Finanskostnader
643
Ordinætt resultat
85 912
Årsresultat
85 912

Allid tett
funksjonsh.
-

Fotball

Håndball

Alpint

991 006

414 532

58 879

754166
236 840
2479

486224
-71 692
290

65216
-6 337
265

-71 402
-71 402

-6 072
-6 072

-

-

-

4

-

239 319
239 319

4
4

SK Rival
3 125 940
2919195
206 745
41660
643
247 762
247 762

Balanse 2019
Anleggsmidler
Fordringer
Kasse
Bank
Sum eiendeler
EK 01.01.2019
Årsresultat20l9
SumEK
Langsiktiggjeld
Annengjeld
-

Sum gjeld
Sum EK&Gjeld

15 000
99 270

-

3552925

1018012

1 000
270386

3 667 195
3 351 401
85912
3437313

1 018 012
502 495
239319
741814

271 386
294 999
-71402
223598

276198

47788
47 788
271 386

129393
129 393
135 465
-6072
129393

-

-

-

-

-

15 000
99 270
1 000
4970716
5 085 986
‘4 285 330
247758
r4533088

-

262232
262 832
3 700 145

276 198
1 018 012

586818
-

129 393

-

-

586 818
5 118 936
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Molde 09.03.2019

Knut Ola Tverdal
Styreleder

(z

Jonli Benjamiren
Nestleder

/

Rune Oshaug Aasen
Styremedlem

Stiina Fknrnien Almås
Styiemedlem

-

-T

trodeiunge

Styremedlem
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