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Julehilsen fra hovedstyret SK Rival
Et spesielt år nærmer seg slutten og snart går det mot lysere dager. Snart kan vi se tilbake på 2020,
og det har vært et år for historiebøkene.
Vår styreleder Knut Ola Tverdal takket for seg etter mer enn 10 år i klubben, der han blant annet har
ledet an i å bygge en velfungerende organisasjon med solid økonomi. Gjennom utallige dugnadstimer
har han satt sitt preg på klubben vår, og mottok i år prisen Årets Humle. Hovedstyret ønsker nok en
gang å takke Knut Ola for hans innsats og bidrag gjennom alle disse årene.
2020 ble også det første året der SK Rival ansatte en daglig leder i 100% stilling. Torstein Jelsa kom
inn som et friskt pust i Rival i januar, og har selv i dette amputerte året klart å sette sitt preg på
klubben. Med en slik nyopprettet rolle dukker det opp nye muligheter og utfordringer. Torstein har
evnet å se mulighetene og har tatt utfordringene på strak arm. Sammen har vi blitt mange erfaringer
rikere, og vi er helt sikre på at Torstein vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av klubben.
Utfordringene med koronasituasjonen i 2020 har stått i kø. Men der andre klubber har lagt seg bakpå
og ventet på bedre stunder, har vi tatt vårt nye slagord «Best sammen» til følge og Torstein har vist
initiativ og gjennomføringskraft og hans personlige signatur «Peisa på!» har blitt en positiv og
energigivende gjennomgangsmelodi i klubbens aktiviteter.
Det siste året har vi vært i nær dialog med Molde Volleyballklubb, og i sommer kunne vi slippe
gladnyheten om at SK Rival hadde blitt en sportsgren og over 100 medlemmer rikere. Vi ønsker
Volleyballen hjertelig velkommen! Vi er stolte av å få inn en gruppe som utvikler spillere helt i
norgestoppen og vi har troen på at synergieffektene vil gagne oss som storklubb i mange år
fremover. Som en velkomst har vi lagt til rette for 2 nye sandvolleyballbaner på sørsiden av
gressbana i Årølia. Vi gleder oss til å se sandvolleyballbanene bli tatt i bruk til våren av både etablerte
og av nye spillere.
I mars og utover våren 2020 fryktet vi det verste når all idrett ble satt på pause. Vi fryktet et
massefrafall fra idretten, både i vår egen klubb og i Molde generelt. Vi fryktet at barn og ungdom
skulle miste sine sosiale arenaer, at mange ville miste all den gleden som idrett bringer. Og selv om vi
fortsatt er i en utfordrende tid, kan vi med glede melde om at de aller fleste barn og ungdom
fortsetter å komme på trening. Kortsiktig betyr det at vi kan tilby et bredt spekter av idretter for de
fleste årskull. Langsiktig kan vi se frem mot solide årskull som kan danne nye vennskap, utvikle seg til
lagspillere og idrettsutøvere samt ta med seg verdier og erfaringer videre på sin ferd.
Idrettstradisjonene i Molde står sterkt, og det siste året i SK Rival er et bevis på nettopp det.
Fremtiden er lys, og det er store planer allerede i de kommende årene. Det jobbes iherdig med
rekruttering til alle idretter, og det planlegges store oppgraderinger på vårt anlegg. Vi har ønske om
bedre tribunefasiliteter og vi har en kunstgressbane og et garderobebygg som trenger
oppmerksomhet i nær fremtid. Planene våre om å bygge egen idrettshall, er satt på pause i påvente
av Molde kommunes nærstående planer om skole på Årø og en ny idrettshall på Kviltorp. Vi
fokuserer nå på opprustning av eget anlegg og ønsker å tilrettelegge for god utvikling, gode
prestasjoner, god rekruttering og massevis av idrettsglede for alle våre barn og unge.

Og til slutt en oppfordring –
SK Rival er tradisjon tro en klubb basert på frivillighet og dugnad. Vi er i en prosess der klubben skal
ha tydelige roller, tydelige kommunikasjonskanaler og en tydelig plan på hvem vi er og hva vi gjør. I

en slik klubb er det mange roller som må fylles, både store og små. Vi har forståelse for at ikke alle
kan møte på hver trening, at ikke alle har et like brennende engasjement som noen av våre ivrigste
medlemmer. Men vi har behov for den hjelp vi kan få, både stort og smått. Det er klare trender som
viser at barn trives best med idretten når foreldrene er aktive i miljøet. Vi oppfordrer dermed alle
foresatte – vis interesse, vær aktive støttespillere og spør gjerne om det er noe du kan bidra med. Vi
har plass til alle.

Med dette vil vi takke for året som har gått og vi ønsker alle ei fredelig og god jul, og sammen ser vi
frem mot et nytt og spennende år!

På vegne av Hovedstyret i SK Rival

Christoffer Ruud
Styreleder

Julehilsen fra oss i Volleyball
Tidligere i år har Molde Volleyballklubb slått seg sammen med SK Rival. Noe som betyr at Rival fikk 120
nye medlemmer og en ny idrett å tilby. På bilde samlet for første gang daglig leder Torstein Jelsa og
leder for volleyball Gabriele Jünge.

Et tilbud for alle
I volleyballgruppen følger vi Norges Volleyballforbund sin
visjon som er Samspill for Alle. For oss betyr det at alle i
Molde som vil drive med volleyball skal få et tilbud hos oss.
Vi satser på volleyball i bredde og topp gjennom
systematisk utvikling av spillere, trenere, støtteapparat og
dommere.
Vi arbeider systematisk på fem ulike nivå:

1.nivå: Rekrutteringsperiode (Minivolley, 5-12 år)
2.nivå: Etableringsperiode (U15, 12-15 år)
3.nivå: Utviklingsperiode (U17 og U19, 15-19 år)
4.nivå: Prestasjonsnivå 2 (2.divisjon, 15-19 år)

Med kun en trening i uken for de minste
er volleyball en fin idrett å kombinere med andre
ballidretter som fotball eller håndball. På bilde
fra venstre er Vegard Jünge, Trygve Solbakk og
Vegard Storøy. Alle tre gutter spiller både fotball
og volleyball. Her deltok de på turnering i
Ålesund.

Satsing på høyt nivå
1.-5. oktober var det landslagssamling for junior (U15) og ungdom (U19) i volleyball i Rogaland. Fra SK
Rival Volleyball ble hele sju spillere tatt ut til samlingen!

Fra høyre: Joakim
Endresplass (17), Sigurd Vingen
Sunde (14), Solveig Gladsøy
Sunde (15), Embla Berg
Nordhaug (14) og Ella Hoem
Førde (14) er glade for å bli
plukket ut til landslagssamling
for junior og ungdom i oktober
– og har håp om å bli med
videre til landslagsspill.

Beachvolleyball
På sommerhalvåret flytter vi aktiviteten over på sanden
Klubben har 4 baner rett ved Bekkevoll skolen og fra sommer 2021 kan vi også tilby to nye baner rett
ved klubbhuset på Årø.

Vi er ekstra stolt over
Moldegutt Jo Gladsøy Sunde
og makker Max Fosseli som
ble Norgesmester i
sandvolleyball U19!

3. Håndball
Gruppestyret:
Leder: Tommy Jacobsen
Kasserer: Tone Liset
Dommerkontakt;(Linda Rosvoldaune Moe) ut sesongen 19/20.
Materialforvalter;Jon Børge Horneland
Miniansvarlig; Wenche Skrede
Arrangøransvarlig (serie)Synnøve Karlsen
Håndballgruppen hadde ved utgangen 2020 totalt 150 medlemmer. Hovedpunkter for
håndballgruppen 2020;
Brå sesongavslutning 2019/20 grunnet korona-epidemien. Svært påvirket av det samme hele
høstsesongen 20/21. Grunnet dette, totalt sett, ett meget utfordrende år ift. å ivareta smittevern og
samtidig opprettholde ett attraktivt tilbud. Stor belastning på alle involvert, samtidig som vi håper og
tror at man tar med seg erfaringer som gjør oss til en enda bedre klubb i fremtiden; Dialog og
problemløsning->utallige møter både i lag, gruppestyre og hovedstyre for å tilrettelegge og
koordinere. Det er gjort en fantastisk jobb i alle ledd, i til tider nesten uoverkommelige oppgaver.
Teams som møtearena->Fysiske møter fremdeles å foretrekke, men i en travel hverdag kan vi ha
nytte av å supplere med Teams også i fremtiden.
Streaming av kamperer vært ett svært godt initiativ som har gitt oss positiv tilbakemelding og
omtale. Dette vil også i etterkant kunne utnyttes som ett fint tilbud forbortekamper med lang
reisevei.
Første år med ansatt daglig leder. Torstein Mordal Jelsa har gitt klubben mulighet vi ikke tidligere har
hatt. Torstein finner muligheter på tvers av undergruppene, og bidrar til klubb-bygningen på en måte
som er vanskelig å ivareta kun på dugnad. Straffekastkonkurranse på Rivalbanen er ett absolutt
høydepunkt og god beskrivelse på initiativer vi ikke hadde hatt uten Torstein. Dette var ett meget
kjærkommet tilbud i koronatiden, og viser også potensialer for alternative konkurranseformer som
kan være ett godt årlig innslag også i fremtiden.
Grunnet ett utfordrende 2019 økonomisk, ble det i 2020 innført klubbstyrt dopapirsalg for
håndballag i seriesystemet. Det er ikke til å legge skjul på at det er blandede reaksjoner på denne
typen klubbstyrte dugnader, men realiteten er at det gir oss en absolutt nødvendig inntekt, for å
kunne drive ett breddetilbud i de rammene vi ønsker.
Sportslig utvalg har brukt 2020 på å etablere seg, og finne sin form. Ansees fremdeles som ett fora i
utvikling, hvor hensikten er å sikre at vi klarer å utvikle klubben til en attraktiv arena også når man
beveger seg fra minihåndball, til barnehåndball og videre til ungdomshåndball. Hovedpunkter
sportslig utvalg 2020;

-

Korona har gitt noen begrensninger på ønskene rundt fredagsøkter, men vi ser dette som en
viktig arena for å samle lag på tvers av kull til både posisjonstreninger, alternative treninger
osv.
Byåsen Akademiet er bestilt til klubbygging og treningssamling i 2021!

-

-

Ingen bedring i dommersituasjon. Vi har heller ikke i 2020 registrerte dommere.
Hovedårsaken er fremdeles mangel på kull i rekrutteringsalder for dommergjerning, men dit
kommer vi snart. Viktigste hendelse 2020 er dermed at Malin Andreassen har takket ja til å
være klubbens dommerveileder. Malin skal sørge for å motivere og følge opp kullene som
etter hvert blir i alder for dommergjerning.
Fremdeles svært vanskelig å etablere ett stabilt guttehåndballtilbud. Ingen nye årskull på
guttesiden i 2020.Vi har i løpet av året utfordret MHK på å samle nyetablerte guttekull i
MHK, men tiltaket er fremdeles under utredning. Lysglimtet på guttesiden er at de
treningsgruppene vi hadde forrige sesong, fremdeles er med.

Svært mye godt dugnadsarbeid gjøres i SK Rival. Det er umulig å takke alle trenere, lagledere,
styremedlemmer og ivrige foreldre forøvrige, som ukentlig legger ned timevis med arbeid for å gi
flere hundre barn i hele SK Rival et treningstilbud i faste og trygge rammer.

4. Fotball
Til alle fotballspillere, frivillige og foreldre i Rival Fotball
Vi er straks ferdige med fotballsesongen 2020. En sesong som har vært veldig annerledes enn
normalt etter at Koronapandemien traff oss like før oppstarten i vår. Vi måtte stenge ned anlegg og
avlyse treninger midt i sesongoppkjøringa. Etter en forsinka oppstart og mange uvante begrensninger
rundt avvikling av treninger kom sesongen etter hvert i gang. Og da seriespillet omsider begynte i
august var det lettelse og glede blant store og små.
Nytt av året er at Rival ansatte en daglig leder. Torstein kom inn tidlig på året og har i løpet av kort tid
blitt et kjent ansikt på Rival-anlegget, og en person de fleste spillere, trenere og lagledere i klubben
har et forhold til. Han har gjort en veldig viktig jobb med å følge opp krav og retningslinjer vi hadde
på treninger og kamper gjennom «Korona»-sesongen. Med mye fotballkompetanse, engasjement og
pondus har hans «Peisa på»-slagord blitt et kjent uttrykk i Rival. Hva skulle vi gjort uten Torstein?
Sportslig har sesongen vært like bra som alltid. Vi har spillere på bylag, kretslag og landslag, og vi har
lag som har vunnet serien og lag som har vunnet kretsmesterskap! Dette er vi veldig stolte av, og det
viser at vi gjør mye riktig i Rival. Med gode prestasjoner kommer det også interesse fra andre
klubber, og vi har i løpet av det siste året hatt spillere som har blitt hentet av MFK, og også hatt flere
som hospiterer der jevnlig.
Ledergruppen har hatt møter med AkerAkademiet gjennom året for å sørge for at det blir åpne og
ryddige prosesser rundt overganger og hospiteringer. Sammen med Træff, MFK Bredde og kretsen
har vi også deltatt i diskusjoner rundt måten MFK har valgt å hente spillere for permanente
overganger. Dette er en stor og viktig sak for klubbene i byen og omegn, og vi ønsker at vi fortsetter å
være med i dialogen med MFK om dette.
Nå etter at sesongen er over håper jeg at alle foreldre vet å verdsette trenere og lagledere på sine
barns lag. Det er mange som legger ned utallige timer på treningsfeltet - med treningsforberedelser,
med administrering og planlegging av kamper og treninger, med kursing og møter - alt for at våre
barn skal få et godt tilbud. Uten deres innsats hadde det ikke blitt noe tilbud. Gjør stas på denne
innsatsen. Sørg for at våre frivillige også får den rosen de fortjener.
Til slutt må det trekkes fram at det er behov for flere frivillige i Rival. Vi har flere som har bidratt for
klubben i årevis som nå ønsker avløsning. Vi har flere som har både to og tre verv i klubben, som
også har behov for avløsning. Nå er det nødvendig at flere melder seg for å ta i et tak. Det trenger
ikke være som trenere eller lagledere, vi har behov for bistand på flere områder. Vi trenger flere i
anleggskomité, Rivalcup-komité, materialforvaltere, styremedlemmer, dommeransvarlig,
webredaktører. Hvis flere bidrar og deler på oppgavene blir ikke belastningen så stor på de som
allerede bidrar. Oppfordrer spesielt foreldre fra våre yngste kull til å melde seg på.
Ta kontakt – enten på epost, eller direkte med noen av oss som sitter i ledergruppen i fotball. Vi har
oppgaver som passer alle.
Å være frivillig i Rival er en fin mulighet til å bli kjent med andre i nabolaget samtidig som man bidrar
til at barn og unge får et godt aktivitetstilbud.

fotball@rivalsport.no

Mvh
Ledergruppen Fotball
v/Frode Jünge

5. Alpint
ALPINGRUPPA SESONGEN 2019/-20
Styret i alpingruppa består av:

Styreleder:

Trond Sættem

Styremedlemmer:

Håvard Jendem
Heidar Jonsson
Arne Litlere
Trond Hjelset
Jørund Dahle
Torstein Tafjord

AKTIVITET
Sesongen 2019/-20 åpnet bra med gode snø- og treningsforhold i bakkene i Tusten, men etter at
mildværet etter hvert slo inn ble anlegget stengt, og de årlige Tustenrennene i begynnelsen av
februar måtte flyttes til Bjorli. Noen senere på vinteren kom imidlertid snøen og vinteren tilbake,
men da slo koronavisruset inn og all aktivitet ble innstilt. Utpå høsten kom man etter hvert i gang
igjen med oppkjøring til ny sesong, og barmarkstreningen ble startet opp igjen for de eldste
utøverne. De ivrigste løperne i klubben har trent på ski på Bjorli siden slutten av november. Der har
treningene foregått både i regi av klubben, og i samarbeid med andre klubber. Det har også vært
flere treningssamlinger i regi av Møre og Romsdal skikrets hvor løpere fra Rival har deltatt.

TRENERUTDANNING
Klubben har hatt deltager på trenerkurs i regi av Norges skiforbund/Møre og Romsdal skikrets. Rival
er bevisst på å tilby trenerkurs til aktuelle foreldre og andre, som ønsker å ta skiforbundets
trenerkurs og engasjere seg på trenersiden i klubben.

DELTAGELSE PÅ RENN
I aldersbestemte årsklasser opptil 16 år har det forrige sesong 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 toppalpinist Ragnhild Mowinckel, med flere medaljer og pallplasseringer både i VM og
verdenscupen, fikk mye av vinteren 2020 ødelagt på grunn av skade. Nå er hun tilbake igjen og har
deltatt i flere verdenscuprenn den siste tiden. Rival er svært stolte av å ha en slik flott ambassadør
for klubben, og vi gleder oss til å følge Ragnhild videre utover vinteren.

KLUBBHUSET I TUSTEN
Etter at ombyggingen av klubbhuset i Tusten ble ferdigstilt har man endelig fått tatt i bruk et
oppgradert og modernisert klubbhus med innlagt vann og fiber. Mye av utstyret som benyttes i
forbindelse med arrangement og trening er lagret i klubbhuset.

6. Årets Humle 2020
Rival har mange frivillige, og det er ikke lett å gi alle den annerkjennelsen de fortjener. Derfor er det
ekstra gledelig at vi sammen med vår utstyrsleverandør Hummel, hvert år kan dele ut prisen for
"årets Humle".
Til Rival sitt årsmøte i mars 2020, takket vår styreleder Knut Ola Tverdal for seg etter mer enn ti år i
hovedstyret. Knut Ola har vært en bauta i organisasjonen og han har betydd mye for klubben vår.
Mangt et prosjekt, store som små har vært gjennomført under ledelse av Knut Ola. Han har sørget
for at SK Rival er en veldrevet klubb med ordnet økonomi. Knut Ola var sammen med sine brødre
flasket opp i Rival, og nå i voksen alder har hans egne barn vært aktive i klubben. Knut Ola, med sitt
engasjement og stødige ledelse er savnet på styrerommet og i klubben, men det er en fryd å ta over
en veldrevet klubb. Årets humle er særdeles velfortjent og tilfaller Knut Ola Tverdal.

7. Rekrutteringstilbud
Våre treningstilbud for 1. klassinger!
Håndball

Rivalhuset

mandager

17:00 – 18:00

Fotball

Rivalbanen

onsdager

17:00 – 18:00

Volleyball

Fuglsethallen

fredager

17:00 – 18:00

Vi er opptatt av allsidighet og muligheten til å prøve forskjellige idretter. Vi har derfor én
treningsavgift som dekker fri deltakelse på alle tilbud over, gjennom hele skoleåret. Treningsavgiften
for innværende skoleår er 1300,- og faktureres først når man har kommet skikkelig i gang!

Om dere ønsker å være med, legg dere til på lukket Facebook gruppe SK Rival Ballspill 2014/15 (QR
kode under) for å få løpende oppdatering og informasjon;

Torstein Mordal Jelsa
Daglig leder Sportsklubben Rival
torstein@rivalsport.no
936 62 594

www.rivalsport.no
SK Rival

Flest mulig, lengst mulig – BEST SAMMEN!

8. Generalsponsor

9. Samarbeidspartnere
Vi i Sportsklubben Rival er veldig heldige som har så mange gode samarbeidspartnere og vi vil takke
dere alle for alt dere gjør for å sørge for at våre medlemmer har mange og gode aktivitetstilbud.

