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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
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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
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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 og på Kringsjå
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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



Randesund 
Idrettslag 

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 



• Leder Sten Pedersen

• Styremedlem Sijamek Nuri
• Barneleder Mona-Linn Brackenridge
• Jentelag 13 år og eldre Trond Mæstad
• Styremedlem Hanne Alvestad 
• Styremedlem Aase Merethe Finnestad
• Marked/lotteri Nina Håland
• Foreldrekontakt Bram Kreunen

• Materialforvalter Linda Drange 

Fotballstyret 2016/17
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• En forelder/foresatt i klassen tar ansvar for å sende epost til Øystein: 
oystein@randesundil.no, men følgende info:

• Hvilken skole dere hører til

• Årskull

• Navn, adresse, telefon, epost og fødselsdato
til alle lagets trenere og foreldrekontakt

• Dere tildeles så et lagsnavn(eks. G2011-1)  og blir meldt på i serien.

• Nytt av året er at G/J 7 år skal spille 3er fotball. Hjemmekampene blir på 
nye baner på Sukkevann. 

Hvordan starte fotballag?
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Hvordan melde inn barna?

• Trener/foreldrekontakt sender snarest mulig liste til 
oystein@randesundil.no med oversikt spillere og ledere. 

• Må inneholde: 
– Navn

– Adresse

– Fødselsdato

– Epost

– Mobil
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Forventning til trenere

• Skape en trygg, inkluderende og utviklende arena for barna.

• Har fokus på Fair Play 

• Gjennomfører treninger i henhold til tildelte treningstider

• Melder laget på minst 2 turneringer i tillegg til våre egen 1.Mai og Sebracup

• Holder aktivitetsnivået oppe gjennom hele året. 

• Delta på Barnefotballkvelden i regi av klubben
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Krav til politiattes

• Alle trenere og foreldrekontakter i Randesund IL må levere politiattest

• Mer informasjon og fremgangsmåte:  www.randesundil.no/fotball
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Forventning til spillere

• Komme på trening for å ha det gøy og lære.

• Stille med riktig utstyr i god tid før trening og kamp.

• Leggbeskyttere må brukes i både trening og på kamp 

• Vise respekt, toleranse for sine lagkamerater/lagvenninner.
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Forventning til foreldrekontakt
• Gjennomføre årlige foreldremøter i begynnelsen av sesongen.

• Gjennomføre 1 sosial samling hvert halvår

• Søke om treningstider

• Være kontaktleddet mellom spillere, trenere og foreldre til spillere på laget.

• Ansvarlig for å ajourholde lagsliste med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato 
og annen relevant informasjon for hver spiller

• Administrere tiltak som klubben pålegger laget eller tiltak som laget selv tar 
initiativet til.
For eksempel: arrangementer, dugnader, loddsalg, turneringer eller annet etter 
klubbens retningslinjer.
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Hva dere kan forvente av klubben

• Sikre overgang fra barneidrett til fotball.

• Sikre gode rammebetingelser for de ulike lagene. Herunder 
treningsfasiliteter, trenings- og kamputstyr.

• Inspirasjonssamling med faglig påfyll gjennomføres i mars for interesserte 
trenere/foreldre – barnefotballkveld 

• Melde lagene på i kretsserie og tildele treningstider

• Utgifter i forbindelse med inntil 2 turneringer årlig dekkes. (maksbeløp i 
henhold til fotballstyrets retningslinjer)
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Årshjul Barnefotballen
Januar: Medlemskontingent
Februar/mars: Påmelding serie innen 25. februar
Mars: Årsmøte

Søknad nye treningstider -Sommer
April: Utlevering av drakter og utstyr 

Treningsavgift 
Barnefotballkvelden /Grasrot-trenerkurs 

Mai: Seriestart og 1.mai-turnering
September: Sebracup  
Oktober: Rekelotteri 

Grasrot-trenerkurs 
Søknad nye treningstider -Vinter



Randesund fotball-løpet 
Utviklingen fra 7 år til senior  

https://www.youtube.com/watch?v=taULmNYim0g&feature=share
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