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2 Årsberetning 

 

2.1   Styrets sammensetning og ansvarsområde i 2017 

 

Leder:     Sten Pedersen      

Styremedlem      Hanne Alvestad 

Styremedlem     Trond Mæstad  

Styremedlem:    Aase Merethe Finnestad 

Styremedlem:     Sijamek Nuri  

Foreldrekontakt ansvarlig:  Bram Kreunen 

Markedsansvarlig:   Nina Håland 

Materialforvalter:   Linda Johnsen 

Barneleder    Mona Brackenridge 

 

Daglig leder i RIL, Øystein Konradsen, er administrasjonens representant i fotballstyret. 

 

 

Styrets beretning  
 

I løpet av året har det vært avviklet 11 styremøter.  

Styret har bestått av 9 personer med 5 damer og 4 menn. 

Sten Pedersen har vært fotballens representant i Hovedstyret.  

 

Klubben har et godt samarbeid med Kristiansand Kommune, Idrettskretsen, Agder 

Fotballkrets og lokale klubber i Kristiansand. 

 

Litt statistikk  

Antall lag              93            

Antall spillere           1009        
 

Trenere          177                  

Foreldrekontakter            59 
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Lag    

Alder  Gutter Jenter Sum 

Senior  2 2 4 

Junior  3   3 

16 2   2 

15 2   2 

14 4 2 6 

13 4 2 6 

12 6 2 8 

11 6 3 9 

10 9 3 12 

9 9 5 14 

8 10 4 14 

7 9 4 13 

Sum 66 26 93 

 

Alder / lag    

  Gutter Jenter Sum 

Barn  49 21 70 

Ungdom 15 4 19 

Voksen 2 2 4 

Sum 66 26 93 
 

 

Fordeling gutter / jenter 

  Gutter Jenter Sum 

Trenere  164 13 177 

Foreldrekontakter 34 25 59 

Dommere  5   5 

Spiller 6-12 år  426 234 660 

Spillere 13-19 år  228 82 310 

Spillere 20+  32 7 39 

 

Banekapasitet 

Klubben disponerer følgende baner til trening og kamper gjennom året: 

- Sukkevann hovedbane 

- Sukkevann juniorfelt 

- Haumyrheia 7er 

- Vardåsbanen 7er 

- Dvergsnesbanen 7er 

- Holtebanen 7er 

- Solsletta på Tveit 

I tillegg leies gymsaler på alle fire skolene for de yngste og enkelttimer i Sørlandshallen for de eldste i 

vinterhalvåret.  

Dvergsnesbanen ble åpnet i april 2017 og var etterlengtet ettersom vi har liten kapasitet sett i forhold 

til antall lag. Ny bane på Kringsjå er under planlegging og vil sannsynligvis være klar til sesongen 

2022. 
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Dommer 

Dommere er en svært viktig del av fotballfamilien vår. Klubben har i dag fem dommere som har en 

svært høy aktivitet. Vi ønsker oss flere dommere i årene fremover og vil legge til rette for opplæring 

og utdanning i årene fremover.  

Dommerne har vært flinke til å stille opp på opplæring i regler for lagene samt dømme i 

treningskamper. 

Det er svært hyggelig å se at Steffen Abrahamsen debuterte på linja i OBOS ligaen i året som gikk. 

Vi vil takke spillere, trener og foreldre for god oppførsel på sidelinja i årets sesong. Det er viktig at 

Randesund fremstår som en Fair Play klubb både på og utenfor banen. Kurt Kalsnes har vært klubbens 

Fair Play ansvarlig. 

 

 

Meny Sebra Cup 

Ble avviklet første helgen i september. Totalt deltok 260 lag. Nytt av året var at overnatting på skole 

ble flyttet slik at all overnatting i regi av klubben foregikk i Abra Havn. Kveldsarrangementet ble også 

lagt hit. Dette så ut til å være noe som tilreisende lag synes var bra – totalt overnattet 710 personer i 

Abra Havn. 

Turneringen ble avviklet i flott vær og vi håper den gav spillerne og ledere en minnerik helg i 

Kristiansand. 

 

Totalt var det nesten 200 frivillige som arbeidet under turneringen. Vi takker alle for dugnadsinnsatsen 

som ble lagt ned – uten frivillig innsats hadde det ikke vært mulig å avvikle turneringen.  

Resultatet her er en utrolig viktig inntektskilde for RIL.  Resultat som ble betydelig bedre enn 2016. 

Resultatet er viktig for at vi kan opprettholde den sportslige aktiviteten i klubben.  

Ønsker å takke vår hovedsponsor Meny Rona for samarbeidet. 

 

 

Foreldrekontakter / foreldre  

Vi vil rette en stor takk til alle som er foreldrekontakter / foreldre i RIL. 

Uten deres frivillige innsats til kioskdugnader og dugnader på diverse turneringer hadde vi ikke vært 

der vi er i dag. 

Tenker da spesielt når dere også stiller opp på Meny Sebra Cup og 1, mai cup. Meny Sebra Cup er jo 

den største inntektskilden til RIL. 

Som vi alle vet, så er RIL bygget opp av frivillig innsats, enten det er trenere, foreldrekontakter eller 

frivillige til kioskarbeid og annen form for dugnad. 

Dere som foreldrekontakter gjøre en fantastisk jobb som kontaktpunkt mellom klubb og alle lagene. 

Vi vil fremdeles oppfordre foreldre som ikke føler at de kan stille som trenere, kanskje tar et tak som 

foreldrekontakter for deres respektive lag. 

 

Marked 

Markedsaktiviteter i året som gikk 

 

- Salg av arena reklame innbrakte ca 10% høyere inntekt i enn året før. Markedet er krevende 

men har også et potensiale i fremtiden. 

- Årets rekelotteri ble utsolgt og gav oss en inntekt på kr 200.000. 

- Team Randesund er ivaretatt av administrasjonen – meget viktig i forhold til overføringene 

fra Hovedstyret 

- Kioskdrift på Sukkevann. Kiosken har vært åpen mandag og onsdag i sesongen samt i 

forbindelse med dame og herrelagets kamper. 

 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for støtten i året som gikk og tusen takk til loddselgerne for 

innsatsen. 
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Utstyr 

2017 var siste år av 4 års avtalen med Adidas. Året har stort sett vært supplering av utstyr.  

Nye rutiner for utlevering av utstyr er forsøkt implementert for å få ordnede «arbeidsvilkår» for 

materialforvalter. 

Klubben en i heldig situasjon og har gode partnere i Adidas og Gmax som gjør at vi i året som gikk og 

fotballen har fått tilført utstyr med en verdi på over kr 200.000. 

 

Adidas har signert ny avtale for 2018 noe som innebærer at drakter og klær skal byttes før sesongstart. 

Stor takk til administrasjonen for all hjelp i sesongen. 

  

 

Kvalitetsklubb 

Styret har startet arbeidet med å bli godkjent som kvalitetsklubb etter NFF sine retningslinjer. Styret 

tror det er viktig at en stor klubb som RIL er godt organisert etter dette kvalitetsstempelet.  

Arbeidet startet i 2017 og forventes å være fullført i løpet av 2018. 

Elin Hjemdal fra AFF er oppnevnt som vår veileder.  

 

 

Økonomi 

Fotballgruppa har en god og sunn økonomi. Årets resultat viser et overskudd på kr 787.995 mot et 

budsjettert underskudd på kr 1.045 

Årsaken til det gode resultatet for 2017 skyldes i stor grad hard styring på kostnadssiden med fokus på 

at pengene som brukes skal gå til sportslig aktivitet samt betydelig høyere inntekter enn budsjettert. 

I hovedsak ligger dette i et meget godt økonomisk resultat på Meny Sebra Cup, betydelig høyere 

overføringer fra hovedstyret samt økt kiosksalg med bedre fortjeneste enn tidligere år. Styret har valgt 

å legge frem et godt økonomisk resultat for 2017 og foreslår at det økte overskuddet disponeres i 2018 

budsjettet til økt aktivitet. 

Styret foreslår at deler av årets overskudd på Meny Sebra Cup settes av til et cup fond slik at en også 

kan klare år, der en ikke oppnår det økonomiske resultatet på turneringen, uten at det går utover 

klubbens sportslige satsing. 

 

Årets resultat foreslås disponert slik: 

Årets overskudd:  787.996 

Avsettes til cup fond  200.000 

Overføres til drift 2018  587.996 

 

Fotballens likviditetssituasjon er god med ca 2 mill kroner i disponible midler pr. 31.12.2017. 

 

 

 

Sport 

 

RIL er en klubb med mange jenter og gutter. Styret har av den grunn vært opptatt av å gi begge kjønn 

så like muligheter mulig til å utvikle seg som fotballspillere. Vilkårene for jente og guttesatsing skal 

være lik for begge kjønn.  

 

 

Barnefotball 

2017 har vært et år preget av høy aktivitet, mange lag og mange spillere. Som breddeklubb er dette 

kanskje den viktigste gruppen vi har. Totalt har vi 660 spillere i denne aldersgruppen der ca 40% er 

jenter. Det er en stor jobb å organisere og tusen takk til alle som har deltatt rundt disse spillerne.  

 

Av aktiviteter vi har hatt for denne gruppen i kan vi nevne 

• 1. mai arrangement 

• Tine Fotballskole med 321 deltakere 

• Meny Sebra Cup  
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• Deltakelse i andre turneringer – aktivitetsnivået her har aldri vært høyere i klubbens 

historie 

• Barnefotballkveld for ledere 

• Grasrottrener kurs 

• Fredagsfotball  

• Lørdagsfotball  

• Start turne med trening for spillerne og foredrag for foreldre og trenere. 

 

For 2018 sesongen blir det noen endringer i banestørrelser og antall spillere på lagene: 

 

• 6-7 åringer  spiller 3’er fotball 

• 8-9 åringer spiller 5’er fotball 

• 10-11 åringer spiller 7’er fotball 

• 12-13 åringer  spiller 9’er fotball 

 

Det betyr at RIL kommer til å kjøpe inn noen 3’er baner som vil bli plassert på Doffen hjørne. 

 

Styret ser viktigheten av å koordinere barnefotballen ytterligere og er i prosess med å ansette   

trenerkoordinater for barnefotballen 7-12 år. En vil også forsøke å ansette en trenerkoordinator som 

skal arbeide spesifikk med jentefotballen i klubben. Stillingene blir deltidsstillinger. 

 

Ungdoms og voksenfotball 

RIL har to ulike mål med ungdoms og voksenfotballen: 

1. Vi skal ta vare på alle – vi skal legge forholdene til rette slik at alle som har lyst til 

å spille fotball skal føle seg velkommen. Det skal finnes alltid finnes et tilbud i 

klubben. 

2. Vi skal gi alle som har lyst til å drive med fotball litt lengre, best mulige 

forutsetninger til å lykkes. Samt gi spillerne mulighet til å utvikle seg sammen med 

andre på tilsvarende nivå.  
 

Klubben har vært representert i mange turneringer i inn og utland i året som gikk. Mange gode 

prestasjoner men ikke minst forhåpentlig veldig mange gode fotballminner for spillere og ledere. 

Deltakelsen i LKB cup (Gistrup) har aldri vært større enn i år da 377 spillere og ledere dro på tur.  

For å trekke frem noen sportslige prestasjoner i året som gikk: 

 

- Gutter 16 Seier i Dana Cup 

- Gutter 16  Kretsmester (dette laget har vunnet kretsmesterskapet 3 år på rad) 

- Gutter 19 Kretsmester 

 

 

 

Sportslig satsing styres av sportsplanen og et oppnevnt sportslig utvalg. SU har hatt følgende 

medlemmer: 

• Rune Byklum - leder 

• Alf Erik Svela 

• Kjetil Sørensen 

• Hanne Alvestad 

• Trond Mæstad 

 

Sportslig utvalg har fordelt ut 114.326 til utviklingslagene for deltakelse på elitetiltak rundt om i 

Norge.  
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Damer / jenter fra 13 år 

I år hadde vi 6 lag med i serien. RIL stilte ikke lag i 16 års serien – jentene i denne aldersgruppen har 

spilt på damelagene. 

Vi ser at det gror godt bakover i årgangene så fremtiden blir viktig for å opprettholde nivået vi som 

klubb ønsker. 

 

Damelaget spilte i år i 2 divisjon. Det ble et tøft og lærerikt år for et ungt lag som stort sett bestod av 

spillere fra 15 til 17 år. Året endte med nedrykk til 3 divisjon men vi har nok lært en del av hva som 

kreves. Vi satser på at oppholdet i 3 divisjon skal bli så kort som mulig. 

 

Årets trenere har vært Elin Hjemdal og Monica Salvesen Johansen. De har også signert kontrakt for 

2018 sesongen. 

 

RIL har hatt mange spillere som har deltatt i Landslagsskolen i regi av Agder Fotballkrets på enten 

sone eller kretslag. I tillegg har Vårin Vik, Sara Tønnessen og Mina Sofie Grøtterød Pedersen vært 

uttatt til Landsdelsamlinger i regi av Norges Fotballforbund for det beste i sin alders klasse. Mina 

Sofie spilte 4 landskamper for jenter 15 mot Belgia og Sverige. Etter sesongslutt har Vårin og Mina 

Sofie signert med Amazon Grimstad sitt damelag i 1 divisjon – vi ønsker de lykke til med nye 

oppgaver og er stolte av å kunne sende talenter videre oppover i divisjonene. 

Oversikt over spillere på Landslagsskolen 

     

Alder Sonelag Kretslag Landsdel Landslag 

13 4 4    

14 6 6 1   

15/16  4 2 1 

Sum 10 14 3 1 
 

Årets toppscorer på damelaget:  Ingvild Westersjø  

Årets spillere på damelaget:  Ane G. Mæstad og Mina Sofie G. Pedersen 

 

 

 

 

Herrer / gutter fra 13 år 

 

I år har vi hatt 17 lag med i serien. Vi har stilt lag i alle klasser. I år har vi stilt 3 lag i juniorklassen og 

det har aldri skjedd før – meget gledelig å se at mange ønsker å spille fotball på forskjellige nivåer. 

 

 

Herrelaget spilte i år i 4 divisjon. Det ble en sesong som var preget av litt opp og nedturer. En ung og 

liten tropp som varierte litt i prestasjoner. 

Årets høydepunkt var 1 runde i NM mot Start – publikumsrekord på Sukkevann med over 1200 

tilskuere. En kamp som vippet i er periode i 2 omgang der millimeter skilte oss fra å utligne til 2-2 - 

det endte til slutt med 5-1 seier til Start. Henrik Byklum tidligere RIL spiller fikk sin debut for Start i 

denne kampen. 

I serien endte laget på 11 plass og spiller i 4 divisjon også i 2018.   

Årets trenere var Vidar Plazko og Thomas Heltne som assistent (Harald Gaard var assistent frem til 

sommeren).  

I november ble trenerteamet for 2018 signert og trenere i årets sesong er Frode Fredriksen og Alf Erik 

Svela.   
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På guttesiden har vi også hatt mange spillere som har deltatt på Landslagsskolen i regi av Agder 

Fotballkrets på enten sone eller kretslag. I tillegg har Håkon Alvestad og William Johnsen vært uttatt 

til Landsdelsamlinger i regi av Norges Fotballforbund for det beste i sin alders klasse.  
 

    

Alder Sonelag Kretslag Landsdel Landslag 

13 6 5    

14 9 6 2   

15 6 4    

16  1    

Sum 21 16 2 0 

 

 

RIL ønsker å rette en stor takk til Rune Byklum for den enestående innsatsen som er lagt ned som 

trener, trenerkoordinator og alle andre oppgaver han legger ned for klubben. Som klubb er vi vel 

takknemlig for all frivillig innsats som legges ned av alle foreldre og trenere – Tusen takk!  

 

 

Årets toppscorer på herrelaget:   Per-Christian G. Pedersen 

Årets spiller på herrelaget:   Per-Christian G. Pedersen  

 

  

 

Til slutt 

Tusen takk vil vi takke alle som har bidratt i årets sesong som spiller, trener, foreldrekontakt, på 

dugnad, dommer osv. 

Vi ønsker også å takke for et utmerket samarbeid med administrasjonen i året som gikk. Dere er en 

viktig bidragsyter for at året ble som det ble. Tusen takk. 

Til slutt ønsker vi bare minne om husk å sette pris på alle som arbeider frivillig for at våre barn skal ha 

det bra og et godt tilbud i RIL. Gi et klapp på skuldra nå dere føler at noen fortjener det. 

 

 

Takk for 2017 og velkommen til 2018 sesongen. 

 

 

 

For Randesund Idrettslag Fotball 

13. mars 2018  

 

 

Hanne Alvestad   Linda Drange   Sijamek Nuri  

   

 

Nina Håland        Trond Mæstad                        Bram Kreunen 

 

 

Åse Merethe Finnestad  Mona Brackenridge                Sten Pedersen 

          Leder  

 

 

Øystein Konradsen 

Daglig leder  
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3.0 Regnskap 
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13. mars 2018  

 

 

Hanne Alvestad   Linda Drange   Sijamek Nuri  

   

 

Nina Håland        Trond Mæstad                        Bram Kreunen 

 

 

Åse Merethe Finnestad  Mona Brackenridge                Sten Pedersen  

           Leder 

 

Øystein Konradsen  
daglig leder 
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4. Innkommende forslag 
 

 Disponering av resultat 2018 

Styret ber om fullmakt til å kunne gjøre omdisponeringer i budsjett men å holde budsjettets 

ramme. 

 

5. Fastsettelse av aktivitetsavgift (treningsavgift) 

 
Ekstra treningsavgift for spillere på utviklingslag kr 500,- 
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6. Budsjett 2018 

 



 13 

 



 14 

 



 15 

7. Valg 
 

Leder  

Sten Pedersen    Gjenvalg   

Mona Brackenridge  Gjenvalg  

Roy Gundersen   Ny  

 

Nina Håland    valgt til 2019    

Hanne Alvestad   valgt til 2019  

Linda Drange    valgt til 2019  

Sijamek Nuri    valgt til 2019  

      

-  

Åse Merethe Finnestad ønsker å tre ut av styret 

 

Styret gis fullmakt til i perioden å tilknytte en person.  

  

Repr. til møter: 

Styret får i oppgave å oppnevne nødvendige utsendinger til møter og representasjon. 

 

 

 

 

Valgkomitè: 

Trond Mæstad  

Bram Kreunen  

 

 
 

 

 

 

  
  

  
 

 

 

 


