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ÅRSRAPPORT HOVEDSTYRET 

Styret 
Leder:  Knut Ola Tverdal 

Nestleder:  Jorill Benjaminsen  

Styremedlem:  Magnus Hjelmstad (Økonomiansvarlig) 

Styremedlem:  Linda Aaram 

Styremedlem:  Frode Junge 

 

Varamedlem:  Torstein Tafjord 

Varamedlem:  Tommy Jacobsen 

 

Årsrapport 
Ved utgangen av 2017 teller Sportsklubben Rival 640 medlemmer. Dette er en liten nedgang i antall 

medlemmer fra året før hvor det var innrapportert 672 medlemmer. Per 31.12.2017 var 

medlemmene fordelt på undergruppene som følger (tall i parentes er fjorårets medlemstall): 

 

Håndball: 198 (142)  
Fotball: 313 (377)  
Alpint: 49 (62)  
Barn med utviklingshemming: 11 (12)  
Hovedstyret: 69 (79) (inkl støttemedlemmer) 

Totalt: 640 (672)  
 

For året 2017 har alle undergruppene vært representert med faste styreplasser i hovedstyret. Det 

har vært avholdt 10 styremøter og behandlet totalt 116 saker i 2017.  

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.  

I 2015 ble det etter initiativ fra foreldre startet opp en egen gruppe for barn med utviklingshemming.  

Dette er videreført også i 2017. Her er trenere engasjert for en gruppe barn som ikke har noe annet 

tilbud. De har trent en kveld i uka på Rivalhuset, men med andre aktiviteter i tillegg.  

I 2017 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 2017/18 er det avtale 

med Molde Kommune om brøyting videreført. Molde Kommune er ansvarlig for brøyting og vil bruke 

Rival sitt utstyr. Som motytelse får Molde Kommune disponere banen ca 5 treningsøkter i uka til 

benyttelse for andre idrettslag i kommunen. 

Økonomisenteret har i 2017 hatt ansvaret for regnskapet for hovedstyret og fotball. Rutiner for 

fakturering, betaling og rapportering av økonomistatus er etablert og fungerer. 

I 2017 har hovedstyret et overskudd på kr 673.128,-. Ved utgangen av 2017 gjenstår kr 141.475,- på 

lån for Årølia KGB. Kontantbeholdningen ved utgangen av 2017 var på solide kr 3.065.522,- 
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Det er jobbet med å få inn sponsorinntekter, der de største sponsorene i 2017 har vært Istad og 

Sparebank 1 SMN.  

I 2017 mottok også Rival kr 50.000,- i støtte fra Gjensidige fondet.  

Styret har i tillegg til de mange faste sakene jobbet spesielt med to større prosjekt i 2017; 

Et prosjekt for etablering av Rival sin visjon og verdier ble startet sommeren 2017. Målet med 

prosessen var å etablere en felles plattform for hvordan vi ønsker at Rival skal fremstå og hvordan vi 

ønsker det skal oppleves å være medlem i Rival. Prosjektet ble startet med fellesmøte for trenere og 

ledere i Rival, der det ble vist et stort engasjement fra mange. Et eksternt firma ble engasjert for å 

hjelpe oss i denne prosessen. Prosessen har dratt lengre ut i tid enn hva styret ønsket, men forslag til 

visjon og verdier legges frem på årsmøtet for 2017.  

Styret har også lagt ned et stort arbeid i utredningsarbeid om muligheter for bygging av hall ved 

anlegget på Årø. For å komme videre i dette arbeidet engasjerte styret en profesjonell aktør i dette 

arbeidet. En avtale om forstudie ble gjort med Backe Idrettsbygg AS. Med Backe på laget har det vært 

god fremdrift i prosjektet. Forskjellige alternativer til plassering av hallen er vurdert og forslag til 

planløsning er fremskaffet. Arbeidet med hallplanene fortsetter for fullt i 2018. 
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UNDERGRUPPE: ALLIDRETT FOR BARN MED 

UTVIKLINGSHEMMING 

 

2017 har vært et år preget av idrettsglede, fellesskap og variasjon for de åtte barna som har vært 

aktive i gjennom hele året. Ann-Helen Aspås Hostad, Håkon Sandvik og Vegard Rangsæter har vært 

aktivitetsledere for gjengen i 2017 og er klart for ett nytt aktivt idrettsår. 

I 2017 blant annet: inne lek i Rivalhuset, håndball i Fuglsethallen, skattejakt (orientering) rundt om 

kring ved Årølia, tilrettelagt friluftsliv på Skaret, dans ved hjelp fra både Friskis og Svettis og Noise 

Danseklubb, klatring i Moldeveggen, friidrett på Gamle Moldestadion, turn i turnhallen og bowling i 

Moldehallen på menyen.  

Gjennom å ha vist oss frem på arrangementet «Paraidrettsdag» i regi av Møre og Romsdal 

idrettskrets i november 2017 ser det ut som at vi i 2018 kan få med oss enda flere barn. Vi i 

allidrettsgruppen tror at på denne måten er Sportsklubben Rival sterkt med på å jobbe mot visjonen i 

norsk idrett som er «idrettsglede for alle». 

 

 

  



Side 5 av 15 

UNDERGRUPPE: ALPINT 

Styret har bestått av: 

Styreleder:   Jørund Dahle   

Styremedlemmer:  Thoralf Flemmen   

  Heidar Jonsson  

  Stina Flemmen Almås      

  Torstein Tafjord 

  Trond Hjelset       

  Trond Sættem   

   

Varamedlemmer:  Håvard Jendem    

  Arne Litlere 

 

Revisorer 2017:  Magnus Hjelmstad 

     

Valgkomité:  Terje Lyngstad 

  Bjørn Staurset 

 

Klubbens representant i Driftskomiteen for Tusten Skiheiser har vært Jørund Dahle.  

 

STYREMØTER:  

Det har vært avholdt to styremøter i perioden. I tillegg er det avholdt flere felles planleggingsmøter 

med MOI. 

 

AKTIVITET: 

Sesongen 2016/-17 var preget av få driftsdager i vår lokale arena Tusten, som følge av en svært mild 

vinter med lite snø. Den milde vinteren gjorde også forholdene for snøproduksjon svært dårlig. 

Imidlertid har oppslutningen på treningene, både barmark og de få skitreningene som ble 

gjennomført i Tusten, vært god. I tillegg har Bjorli vært benyttet som treningsarena, spesielt på 

førjulsvinteren, men også en del senere utover vinteren.  

 

De tradisjonsrike Tusten-rennene ble også arrangert i 2017 med slalåm lørdag og storslalåm søndag, 

men måtte flyttes til Bjorli pga. snømangelen i Molde.  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). 
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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.  

 

DELTAGELSE PÅ RENN OG RESULTATER 

I aldersbestemte årsklasser opptil 16 år har det vært ca. 10-12 løpere som jevnlig har deltatt på renn 

rundt omkring på arenaene i Møre og Romsdal skikrets. Vi jobber med å få enda flere til å delta på 

skirenn som arrangeres i kretsen. Imidlertid så er det utfordrende å få med flere når snøforholdene 

er dårlig.  

 

Vår toppalpinist Ragnhild Mowinckel er en del av det norske alpinlandslaget. Hun har gjennomført 

enda en fantastisk sesong med deltagelse i verdenscupen og VM i St.Moritz. Hennes beste plassering 

der var en 6. plass i super-G. I tillegg vant hun gullmedalje i storslalåm og sølvmedalje i utfor i årets 

norgesmesterskap. Vi i 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. 

 

FREESTYLE: 

Det har ikke vært aktivitet i Freestylegruppen denne sesongen. 

 

TELEMARK: 

Guro Helde Kjølseth har deltatt i norgescupen og World-cup i telemark 

 

DUGNADER/UTSTYR/INVESTERINGER:  

I 2017 ble ombyggingen av klubbhuset i Tusten ferdigstilt. Det er lagt rør både for vann og avløp, 

samt fiber i samme grøften. 

 

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 MOI 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.  
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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 arbeidet noe med sponsorer i 2017, men dette arbeidet må intensiveres hvis vi skal 

opprettholde dagens aktivitetsnivå. 

 

Styret i alpingruppa takker for godt samarbeid og god innsats i sesongen 2017. 
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UNDERGRUPPE: HÅNDBALL 

Ledergruppe 
Leder:  Tommy Jacobsen  

Kasserer:  Tone Liset 

Øvrige medlemmer:  Stina Kortgård 

 Jon Børge Horneland 

 Wenche Skrede  

   

 

 

Håndball har ca 176 registrerte medlemmer fordelt på lag/årskull ved utgangen av 2017. 

Rekruteringen av minispillere har vært til tider overveldende, og utfordringen har vært å best mulig 

legge til rette mht. både lagledelse og gode treningsfasiliteter.  

 

 

 

SPORTSLIG AKTIVITET 

 

 MIX 2012 

o Startet noe tidligere enn normal praksis for håndball, basert på en allerede etablert 

fotballgruppe 

o 12-14 på trening Jevnt fordelt gutt jente 

o Fremdeles fokus på ball-lek for å gi trygghet rundt kast og mottak. 

o Inviteres til å debutere på cup i Rivals eget arrangement i mars. 

 

 MIX2011 

o God utvikling og på treningene. 

o 17-19 unger på trening. Jevnt fordelt gutt jente. 

o Fremdeles fokus på ball-lek for å gi trygghet rundt kast og mottak. 

o Deltatt på ett par ringarrangement, men prioritert arrangementene i nærområdet. 

o Kontinuerlig vurdering om å splitte jenter og gutter i egne grupper. 

 

 J2009/10 

o For få 2009ere til å ha egen treningsgruppe. Må jobbe videre med å rekruttere flere 

09ere.  

o Stor gruppe, oppimot 25 på trening. 
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o Håndballferdighetene kommer raskt og håndballgleden er stor. 

o Stor deltakelse rundt om på mange ring-arrangement i år! BRA! 

 

 G2009/10 

o For få 2009ere til å ha egen treningsgruppe. Må jobbe videre med å rekruttere flere 

09ere.  

o Bra gruppe, oppimot 20 på trening. 

o God utvikling på hele gruppa og veldig artig deltakelse på arrangement! 

 

 

 G2008 

o G2008 deltar i TrønderEnergi G10 serien med to lag. 

o Totalt 17 registrerte spillere, hvorav 5 stk. 2007 gutter. 

o Bra oppmøte på trening og kamp 

o 1 trening i uken i regi SK Rival 

o Bra utvikling for guttene å spille i 10 årsserien, da de hadde vokst ut av nivået på 

miniring. 

o Stor variasjon på motstanderlag. 

 

 J2008 

o J2008 deltar i TrønderEnergi serien J10 og har deltatt på nesten alle miniringene. 

o Totalt 16 spillere som trener 2 ganger i uken. 

o En engasjer og ivrig gjeng 

 

 J2007 

o J2007 deltar i TrønderEnergi J10 serien med to lag. 

o Totalt 19 registrerte spillere. 

o Veldig bra oppmøte på trening og kamp, tilnærmet fullt oppmøte på to trenger i 

uken! 

o Veldig positiv og sammensveist spillergruppe med godt humør. Like blid uansett tap 

eller seier! 

 

 G2004 

o G2004 deltar i TrønderEnergi G13 serien 

o Totalt 10 registrerte spillere  

o 7-10 gutter på trening og kamp + deltakelse fra MHK på trening 

o 2 faste treninger i regi Rival 

o 1 ekstra treningsmulighet i uka i treningssamarbeid med MHK 

 

 J2001 

o 14 registrerte spillere 

o Deltatt i med ett lag i Trønderenergi J16 og ett lag i Toppserien16 som samarbeidslag 

med Molde Elite. 

o Treninger tre ganger i uken, med tilbud om ekstratrening med Damelaget. 

o Godt oppmøte på trening med dedikerte og innsatsvillige jenter. 
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o Enkelt innhopp av spillere fra Elnesvågen og Molde Elite, men blandede erfaringer 

totaltsett med forsøket på ett satsningslag. 

 

 Senior Damelag 5. Divisjon 

o Spilt 5. divisjon med gode sportslige prestasjoner! 

o 15 registrerte spillere / 10 i snitt på trening. 

o Fokus på at dette er ett lavterskeltilbud.  

o Veldig positivt sosialt miljø rundt laget.  

o Veldig positiv profilering av Håndballgruppa i sosiale medier!  
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UNDERGRUPPE: FOTBALL 

 

Leder:       Frode Jünge  

Nestleder og medlemsregisteransvarlig: Odd Magne Kaldhussæter 

Materialforvalter:     Brita Moe,  

Kasserer:     Enetta Krohn 

Dugnadskoordinator:    Stig Rune Sesseng 

Web/sosiale media     Janne Visnes 

Interne arrangement og fungerende leder: Jørund Lillås 

Lagleder koordinator:     Stein Fredrik Røstberg 

Rekruttering jenter:    Merete Stokkeland Risan 

Dommerkoordinator:    Hege Bugge 

 

Det har vært avholdt ledermøter omtrent hver måned i 2017. Leder eller nestleder har deltatt på 

møter med hovedstyret. Hovedsakelig har styret arbeidet med organisering, sportslige oppgaver og 

økonomi.  

Frode Jünge tok over som leder i vår/sommer, etter at Knut Ola Tverdal har fungert som midlertidig 

leder en periode. Omtrent hele ledergruppen er byttet ut det siste året. 

Frode Jünge har ved slutten av året flyttet utenlands for et halvår, og Jørund Lillås fungerer i denne 

perioden som leder. 

Ledergruppen har begynt å ta form, men vi ser fremdeles at vi mangler noe på den sportslige delen, 

og burde fått på plass en sportslig leder. Det er også et par som har varslet avgang i ledergruppen, og 

det jobbes med å finne erstattere til disse. 

 

Fra årsskiftet 2017/2018 er følgende poster i fotballgruppen ubesatt: 

Kasserer 

Dommerkoordinator 

Trenerkoordinator 

Materialforvalter har bedt om avløsning, men sitter inntil videre. 

 

Faste oppgaver 
Frode Jünge/Jørund Lillås: Ansvarlig for å kalle inn til møter, lage saksliste, lede ledergruppen og 

skrive referater. Kommunikasjon med hovedstyret. Oppfølging av budsjett og fakturakontroll. 

Odd Magne Kaldhussæter: Ansvarlig for administrasjon av baneutleie, medlemsregister, påmelding 

av lag, spilleroverganger og treningsavgifter. 

Enetta Kristin Krohn: Kasserer, oppfølging av budsjett og fakturakontroll. 

Hege Bugge: Dommerkontakt. 

Janne: Oppfølging av aktiviteter på sosiale medier.  
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Stig Rune: Koordinere nødvending vedlikehold og forefallende på anlegg.  

Jørund: Sørge for at det blir avholdt interne arrangement som Årsavslutning/Kick off, rekruteringsdag 

teknikkmerke o.l.  

Stein Fredrik: Samle lagledere for informasjon knyttet til drift av klubb og lag.  

Merete. Ansvarlig for aktiviteter rettet mot jenter som kan bidra til å øke andelen av jenter som 

spiller fotball.  

Økonomi 
Vi har hatt god likviditet gjennom året, men regelmessig oppfølging opp mot budsjett bør bli bedre. 

Økonomisenteret har overtatt regnskapet for oss, og det har til tider vært krevende for kasserer å ha 

oversikt pga utfordringer med rapportering og detaljeringsgrad.  

 

Sportslig 
I barnefotballen var det 22 lag med i kretsen. I tillegg har vi hatt lag med spillere fra 2012 som 

kretsen ikke har tilbud til. Disse har arrangert miniturneringer sammen med Træff og Molde og de 

har deltatt på cuper.  Det har vært totalt 188 spillere registrert på barnetrinnet. 

I ungdomsfotballen var det 8 lag med i kretsen med totalt 78 spillere.  

I senior fotballen stilte vi med ett lag i 5. divisjon og ett lag i 6. divisjon, hvor 6. divisjonslaget ble 
trukket halvveis ut i sesongen, og man hadde utfordringer med å stille mannskap på 5. divisjonslaget. 
Dette laget endte med nedrykk til 6. divisjon, men pga omstendigheter i kretsen har man fått lov til å 
fortsette i 5. divisjon i 2018. 
 

Vi har i 2017 hatt 41 lagledere og trenere. Antall spillere i Rival fotball var 293. 

På enkelte årstrinn er det utfordringer med å skaffe trenere og lagledere, samt at det generelt er 

vanskelig å få dekket verv i klubben. I ledergruppen har flere varslet at de vil ha avløsning, men det 

har ikke latt seg gjøre å finne erstattere. 

Spørreundersøkelse 
Det ble i 2017 gjennomført en spørreundersøkelse blant spillere og voksne i ungdomsfotballen, men 

pga dårlig deltakelse har det ikke blitt gjort noe mer med denne. Svarprosenten lå på rundt 50% selv 

etter flere runder med purringer. 

Banesituasjon 
Banesituasjonen har vært god hele året.  Det har vært godt belegg på Årølia vintermånedene. Fra 

sesongstart i april og til november var det fullt belegg på Årølia, noe mindre på Kviltorp. I tillegg har 

Rivalbana har blitt brukt til trening og kamper fra medio mai til medio september.  

På Kviltorp har det vært noen utfordringer med for få mål og at de som er der trenger jevnlig å bli 

reparert. 
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Arrangement sesongen 2017 
 

RivalCup 

Rivalcupkomitéen har gjort jobben med planlegging og gjennomføring av Rivalcup 2017. Komitéen 

har bestått av: Stig Rune Sesseng, Janne Visnes, Odd Magne Kaldhussæter, Jan Even Kaldhussæter, 

Ketil Gaupset, Hege Bugge, Andre Aune, Stein Fredrik Røstberg og Frode Jünge 

Det deltok 100 lag på årets Solstrand Rival Cup som ble arrangert 26-27 august. Dette var en nedgang 

på 15 lag fra året før, noe som delvis skyldes at man valgte bort 13-14 klassene. Det blir stadig 

vanskeligere å få med lag fra nord- og sunnmøre, og selv med aktiv markedsføring i aviser og sosiale 

medier der, var 95% av lagene fra MFK, Træff og Rival.   

Rekrutteringsdag 

Det var rekrutteringsdag i Akerhallen i april, og det ble rekruttert både trenere og spillere til å starte 

et nytt lag for de som er født i 2012.  

Trenersamling 

Det ble i høst avholdt trener og lagledersamling med faglig og sosialt innhold. Tilbakemeldingene 

etter samlingen var utelukkende positive og det ble oppfordret til flere slike samlinger.  
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RESULTAT OG BALANSE 
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Molde 06.03.2018 

 

 

 

Knut Ola Tverdal    Jorill Benjaminsen  

Styreleder    Nestleder 

 

 

 

 

 

Magnus Hjelmstad     Linda Aaram  

Styremedlem    Styremedlem  

 

 

 

 

 

Frode Junge     

Styremedlem     

 

 


