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Fakta om klubben

• Sørlandets største idrettsklubb

• 2500 medlemmer

• 400 voksne ledere og trenere

• Norges største håndballklubb 85 lag

• Sørlandets største fotballklubb 100 lag



Randesund 
Idrettslag 

Fakta om klubben

• Idrettsfritidsordning for 100 barn

• Barneidrett på fire skoler 

• Bordtennis og tennis – mosjonstrening for voksne og barn  

• OPP AV GODSTOLEN - trening for godt voksne i Sukkevannhallen

• Oppstart av lag for funksjonshemmede

• Trening for overvektige barn
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Fokus utenfor banen 
• Rusproblematikk

• Alkohol 

• Narkotika 

• Doping 

• Seksuell trakassering og overgrep  

• Kosthold/ernæring/spiseforstyrrelser

• Radikalisering

• Mobbing 

• Førstehjelpskurs

• Trafikalt grunnkurs

• Båtføreropplæring 
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Fokus på utvikling 
• Fotballskoler

• Håndballskoler 

• Trenerkurs 

• Dommerkurs 

• Lederkurs 

• Helteprosjekt



Randesund 
Idrettslag 

Fokus på Fair Play  

Alle skal være med uansett bakgrunn
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Bydel i utvikling 

VI ER KLARE TIL Å TA UTFORDRINGEN

• Bydelen i Kristiansand som har størst vekst 

• Det bor nå 12500 innbyggere hvorav 3695 er barn under 19 år. 

• Fullt utbygd med vedtatte planer vil bydelen vokse til 20000 innbyggere. 

• Dette innebærer stor utfordringer for lokalmiljøet i tiden som kommer. 

• RIL er en betydelig positiv miljøfaktor i området 
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Anlegg skaper aktivitet !!!

Nye flerbrukshaller på Sukkevann og Kringsjå                                  

Nye baner på Dvergsnes, på Kringsjå og Drangsvann
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Dyreparken Håndballfestival 
• 440 lag
• 5000 spillere 
• 3000 overnattingsgjester
• 3000 timer dugnad denne helgen 

Meny Sebra cup – fotball 
• 260 lag 
• 2500 spiller kamper på 10 baner på Sukkevann
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Omsetning 20 mill. 

• Medlemsinntekter                          17 % 

• Sponsorer                                         15 % 

• Salg og inntektsbringende tiltak   18 % 

• Tilskudd                                             13 %  

• Turneringer                                       37 % 
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Klubbhus og administrasjon

• Klubbhuset brukes hver dag gjennom hele 

året til spillerfest, trener/foreldremøter, 

arbeidsted, fest  og utleie. 

• Fire ansatte fordelt på 3,4 årsverk
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Team Randesund
Hovedsponsor SPAREBANKEN SØR 

• Periode 2018-21  

• Samarbeidspartnere får en bred og positiv markedsføring 

• De bidra til høy aktivitet for breddeidretten i lokalsamfunnet 

• RIL tilbyr ulike pakker tilpasset ønsker og behov 

• RIL har mange engasjerte og 

• ressurssterke medlemmer
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Team Randesund
Bruk våre sponsor og samarbeidspartnere 
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Barneidrett for
Førskole og 1. trinn
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Hvem er vi:
- Barneidrett er en del av Randesund IL

- Ledes av (ikke valgt ny) som har som oppgave å koordinere og samordne. Fungerer også som et 
bindeledd inn mot administrasjon og styret i RIL.

- Foreldre organiserer selv treningene i regi av RIL. Bruk anledningen til å lære å kjenne ditt barns 
venner. Veldig inspirerende.

Du trenger ikke være idrettskvinne/ mann selv. God fantasi og godt humør er viktigere. Alle vil få 
anledning til å ta kurs i regi av kretsen.



Randesund 
Idrettslag 

Hva koster det å være med:
- Deltakere i barneidretten betaler medlemskap i RIL. 
- Det koster kr 900,- pr. pers eller kr 1500,- for hele familien. Dette betales på nyåret via betalingsløsning 

på hjemmesiden.

- Treningsavgiften for barneidretten er kr 500,- pr. deltaker og betales høsten 2018. 
- Nytt er at alle deltakerne på barneidretten får uten delta (uten ekstra kostnad) på første året i fotball 

(oppstart våren 2019) og første sesong i håndball (oppstart høsten 2019). Dette kostet tidligere kr. 800,-
pr. idrett.

- Eget tilbud til førskolebarn på Holte Skole. Denne gruppen er unntatt medlemskontingent og det betales 
kun treningsavgift kr. 250,-.
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Hvor 

Dvergsnes     
Onsdag  og torsdag 17.00 – 18.00                Knøttetrim mandager 17-18.00 

Vardåsen 
Mandag og onsdag 17.00 – 18.00 

Strømme
Mandag 17.00 – 18.00 

Kringsjå 
Mandag 17.00 – 18.00 (mulighet for andre tider) 


