
 

 

Sportsplan for Randesund IL Håndball!                                                                                                    

Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i 

jobben i å nå visjonen og målene vi har satt oss. 

Visjon: 

Randesund IL ønsker å være landets største og beste håndballklubb, og vi ønsker å være en viktig 

bidragsyter i vårt nærmiljø. 

Hovedmål: 

At alle som ønsker å spille håndball, uansett alder og nivå skal ha et godt tilbud i Randesund IL.  Alle 

trenerne skal være godt skolerte. Håndballgruppa skal være godt organisert.  

Verdier: 

Begeistring - for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for RIL Håndball.              

Innsatsvilje - i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg igjennom Håndballen.                         

Respekt - for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.   

Fair Play - i utøvelsen av spillet, i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver. 



 

 

 

Organisasjon: 

 

 

 

 

 

  

Ansatte :  

Leder Randesund IL Håndball -  hovedansvarlig på kontoret 

Trenerkoordinator –  lag fra 7år til 18 år   

Adm. Leder senior  

Fysisk/skade forbyggende trener  

Sportslig utvalg - Oppnevnes av styre og rapporterer til styre– har ansvar for den sportslige aktiviteten i klubben, for alle overganger, ansettelser av 

trenere,  konfliktløsning mellom lag, trenere, foreldre grupper, spillere, hospitering. 

Består av leder, trenerkoordinatorene, juniorledere og seniorledere etter behov, alle har møterett. 

Dyreparken Håndballfestival  - Oppnevnes av styret, har ansvaret for gjennomføringen av håndballfestivalen. 

Markedsutvalg – Oppnevnes av styret, ansvar for markedsaktivitetene.  

Styre  

Dyreparken Håndballfestival  Sportslig utvalg Markedsutvalg  



 

 

 

 

Barnehåndball 7-11år: 

-  RIL Håndball ønsker å tilby håndball til bydelens barn fra de er 6 år. Håndballen samarbeider med Barneidretten om 1 trinn. Vi ønsker at 

de skal starte lag fra høsten i 2 trinn, men at tilbudet skal være klart fra våren i 1 trinn.  

Organisering: 

Alle lag må ha 1-2 trenere og 1-2 foreldrekontakter. Det arrangeres Håndballens dag for 1 klassingene (6 åringene), i slutten av november. 7-8 

åringene spiller i Miniring. 9-11 åringene spiller i Aktivitetsserien. Treningsavgift må betales når lag meldes på Miniring og Aktivitetserie, fra 7 

år. 

Sportslige rammer: 

Alle spillere skal ha samme trenings- og kamptilbud.  Alle spiller like mye og på ulike spilleplasser. Meld på så mange lag som mulig slik at man 

unngår innbyttere.  

Aktiviteten skal være allsidig med høyt aktivitetsnivå med vekt på lek med ball. Aktiviteten skal utvikle basisferdigheter. Vi anbefaler 

nybegynnere å starte med softhåndballer. I denne aldersgruppen er det holdningsskapende arbeid basert på at utøverne skal lære seg til å 

skryte av hverandre og til å skape et trygt treningsmiljø med mye smil og latter! 

 

 

 

 



 

 

Ungdomshåndball 12- 14 år 

- RIL Håndball ønsker å utvikle gode håndballspillere og gi de basisferdigheter som trengs for å bli så gode som de selv vil. Vi ønsker at alle 

som vil skal være med og jobber mot en null-visjon for frafall «Alle skal med»! 

Organisering: 

Alle lag må ha 1-2 trenere og 1-2 foreldrekontakter. 12-14 åringene deltar i lokalserie. Lokalserie er inndelt i nivå A og B. Laginndelingen tar 
utgangspunkt i skolestrukturen, men evalueres mtp. antall spillere og nivå med trenere og trener/spillerkoordinator etter endt sesong hvert år.   
Det er ønskelig at hvert årstrinn sees på som ett kull. Det vil si at de har flere sosiale arenaer på tvers av lagene. Det kan være teambuilding, 
cuper, pizzakvelder og lignende. Dette for at spillerne skal bli kjent med hverandre og det sosiale skille mellom lagene skal bli minst mulig. 
Dette vil føre til at overgangen til sammenslåing senere blir lettere for spillerne og flere vil bli i klubben. 
 
Sportslige rammer: 

Alle skal ha samme trenings og kamptilbud. Fra 12 års alder gjennomføres det fellesaktiviteter for årsklassen. Vi stiller med flere lag i A serien 

hvis det er mulig. Fra 12-14 skal alle utøverne ha mulighet til minst 3 håndballtreninger i uka. Spillere som ønsker mer trening hospiterer i eldre 

årsklasser ut ifra ferdigheter. Dersom det er mange spillere som ønsker mer trening vil det bli gitt ekstra trening. Det være seg fysisk eller 

halløkt. Dette treningstilbudet gis i samråd med trenerkoordinator.  

 

I 1-2 turneringer pr sesong kan laginndelingen baseres på andre kriterier enn normalt, men dette må evt. kjøres kjent for spillere og foreldre i 

god tid før turneringen.  

Lagene skal delta i felles turnering som styret setter opp. Dette som et ledd i samarbeid med andre klubber mot Dyreparken Håndballfestival.  

Organisering av deltakelse i PW-cup avtales mellom trenerne på årstrinnet, eller avgjøres av sportslig utvalg.   

I denne aldersgruppen skal det legges vekt på kast og skuddteknikk, samt utvikle gode målvakter. 

 



 

 

 

Juniorhåndball 15 -18 år: 

- RIL Håndball ønsker å utvikle gode håndballspillere og gi de basisferdigheter som trengs for å bli så gode som de selv vil. I disse 

årsklassene ønsker vi lag som hevder seg i toppen av seriene i regionen og blant de 20 beste på landsbasis i hver årsklasse. I tillegg er det viktig 

å motivere spillerne til å se hvor langt de kan nå og ha det gøy med håndballen, vi skal også gi ett differensiert tilbud til de som ikke satser like 

mye som spillere. 

Organisering: 

Alle lag må ha 1-2 trenere og 1-2 foreldrekontakter.  

Klubben dekker 1/3 av utgiftene til transport og overnatting ihht. rutiner for bortekamper ifm. deltakelse i de nasjonale seriene, resten må skaffes av 

foreldregruppene. Budsjett skal i god tid før bestilling fremlegges og godkjennes av styret 

Sportslige rammer: 

I 15-16 årsklassen gis det tilnærmet likt tilbud til alle. 15 åringene stiller med lag i regionserien og lokalserie. 16 åringene stiller med lag i 

kvalifisering til Bring (nasjonal serie), regionserie, og lokalserie. Lag som ønsker å satse mot nasjonale serier bør bestå av 14-18 spillere for å 

kunne gi ett godt nok kamptilbud til alle spillerne 

Spillere i 15 års klassen fra naboklubber kan melde overgang så lenge dette er i samråd med moderklubben. Vi skal være positive til at spillere 

fra naboklubber kan hospitere hos oss. All avgjørelse rundt dette tas av sportslig utvalg. Fra 15 årsklassen skal lagene være en del av 

håndballgruppas rød tråd prosjekt (se eget punkt)  

16 årslagene som skal delta i nasjonal serie skal ha hovedtyngden av spillere fra egen junioravdeling. Resten fra klubber i 

Kristiansandsregionen.  

Differensiert trenings og kamptilbud til 17-18 års spillere.   

17 og 18 års lagene skal prioritere å delta i Ulzburg cup i pinsen.  



 

 

- Hvor mange cuper hvert enkelt lag skal delta i bør være et samarbeid mellom trenerteam og foreldrene. Viktig at det begrenses slik at alle har 

mulighet til å delta.  

18 årslagene som skal delta i nasjonal serie skal ha hovedtyngden av spillere fra egen junioravdeling. Resten fra klubber i Kristiansandsregionen  

 

Det må samarbeides med de skolene som har idrettslinjer slik at belastningen på de enkelte spillerne ikke blir for stor.  Det er treneren på 

årstrinnet sitt ansvar å følge opp dette. 

Ved overganger må spillerne selv betale overgangsgebyret. 

 

Seniorhåndball  18 år + : 

- RIL Håndball ønsker å motivere spillerne til å se hvor langt de kan nå og ha det gøy med håndballen. Vi ønsker å tilby spillere på ulike 

ferdighetsnivåer ett godt kamp og treningstilbud. RIL Håndball har som en av Norges største håndballklubber ett ansvar for å drive med senior 

håndball, bare på denne måten kan vi være med å utvikle håndballsporten og vår egen klubb.  Jo lengre tid spillerne holder på med håndballen, 

jo bedre foreldretrenere blir de og sannsynligvis mer engasjert i håndballen i voksen alder. Det er viktig at alle spillere når de slutter med 

håndball som spillere sitter igjen med ett positivt inntrykk av den tiden de har hatt i RIL Håndball. 

Organisering: 

Alle lag må ha 1-2 trenere og 2 oppmenn/foreldrekontakter. 

A-lagene skal ha hovedtrener og assistenttrener i tillegg til oppmann. Fysisk trener tilknyttet klubben har spesielt ansvar for A-lagene.  

Ved 1.div spill må det lages egen organisering rundt laget og budsjettet må være på plass før sommeren. 

Alle spillere på A-lagene skal underskrive kontrakt. A-lagstroppen tas ut med mellom 14-16 spillere. 

Alle senior spillere må gjøre dugnad på Dyreparken Håndballfestival og betale treningsavgift og være medlem av Randesund IL. 

Sportslige rammer: 



 

 

Ha 2 lag høyere enn lokal serie (4.div) i tillegg til minst 1 lag i lokal serie både på dame og herresiden. 

Vi ønsker å ha både dame og herrelag i 2. div eller høyere - A-laget skal bestå minst av 40 % spillere fra egen klubb. 

A-lagene skal ha en treningshverdag som er tilnærmet lik  1.div og det skal satses på spillere som er med å bygge opp en treningskultur som sier 

at det er kun trening som gir resultater. 

Ved overganger må spillerne selv betale overgangsgebyret. 

Samarbeidsavtaler med andre klubber kan inngås hvis dette er gunstig for det tilbudet Randesund kan gi egne spillere og være med å bygge 

opp håndballmiljøet i regionen, men utgangspunktet er at vi skal stille egne 18 årslag i nasjonale serier. Slike avtaler behandles av styre.  

 

Trenere : 

- Våre trenere skal være skolerte og skikket til oppgaven som trener for sitt lag. Alle trenere skal ved oppstart av trenerverv, starte på 

trener 1 stigen. Dette skal gjennomføres i løpet av 2 sesonger.  Trener 1 består av 15 moduler a 3 timer.  

-  

Organisering:   

En trener skal ikke være hovedtrener for mer enn ett lag. Treneren har ansvar for at alle spillerne på laget blir sett og tatt godt vare på.  

Treneren må ikke ha større gruppe enn at han kan følge opp alle spillerne både på trening og i kamp. Treneren har også ansvar for at spillerne 

er i bra fysisk form og får muligheten til å tilegne seg de basiskunnskaper som det er naturlig på det alderstrinnet treneren har ansvaret for.  

Treneren er ansvarlig for at klubbens treningstid blir utnyttet på en best mulig måte, ikke bare på eget lags vegne. Håndballbanen skal brukes til 

trening med ball. 

En spillers hovedtrener er treneren i spillerens års trinn (lag), han har ansvaret for spillerens utvikling, hospitering etc. sammen med 

trenerkoordinator for årstrinnet. 



 

 

Alle klubbens trenere har ansvar for at klubbens spillere utvikles best mulig, og skal være åpne for hospitering av yngre spillere når dette er 

naturlig. 

Alle trenere skal utarbeide en aktivitetsplan for sitt lag pr. sesong, hjelp med dette kan fås av trenerkoordinator.  

Klubben betaler all formell trenerutdannelse. Annen kompetanseheving kan det søkes støtte til. 

Trenergodtgjørelse betales for trenere fra 16 års klassen og oppover, eller etter egen søknad –trenere på 15 års lag kan få betalt etter søknad 

hvis de ikke har tilknytning til laget (barn på laget), eller klubben ønsker at dette skal være en ekstra jobb for spillere. 

Det gis fritak for treningsavgift   for 2 stk. pr. treningsgruppe, der foreldre er trenere for sine barn. 

Trenere kan kjøpe tøy hos leverandør. De får 25% rabatt dersom det bestilles via klubb/materialforvalter.   

Trenere får RIL-genser til bruk på kamp, fra 12 år også bukse.  

Klubben ønsker å ha ansatt en trener med spesialkompetanse på basistrening og skadeforebyggende arbeid, som er tilgjengelig for trenerne. 

 

Dommere : 

- Dommere er en viktig del av håndballen og vi ønsker å bidra til å ha så mange dommere som mulig og at disse er godt kvalifiserte. 

Organisering:   

Personlig oppfølging av dommerkoordinator i klubben. 

Dommerne får dekket alle kurs av klubben og får også utdelt dommertøy. 

Dommere i miniringen og aktivitetsserie får 50 kr pr kamp fra klubben. 

Alle dommere får dekket reiseutgifter i tillegg i kamphonorar iht. regionens satser. 



 

 

Klubben ønsker hvert år å holde egne dommerkurs, dommerkoordinator har ansvar for kontakt med regionen slik at dette blir gjennomført. 

 

Foreldre : 

- Randesund IL Håndball er foreldredrevet og er basert på frivillig arbeid. Vi ønsker positive foreldre som synes det er gøy å se sine barn 

spille håndball, og følge dem på kamp og trening.  På denne måten bygger vi en kultur som sier at det er gøy å gå på håndballkamp. 

 

Organisering:   

Alle lag har 1-2 foreldrekontakter som organiserer dugnader og lotterier og er bindeleddet mot treneren. Foreldrekontaktene bli kalt inn til ett 

møte i september og ett i januar. Det velges inn en representant fra foreldrekontaktene i styret til håndballgruppa. 

Klubben dekker påmeldingsavgiften til seriespill og 2 turneringer + Dyreparken. Klubben dekker utgiftene til reiser (se eget punkt) og opphold 

ifm. seriekamper utenfor Agder. 

Alle foreldre må jobbe dugnad (minst 6 timer) i forbindelse med Dyreparken Håndballfestival hvert år, siste helg i august. 

Foreldre må stille på dugnad ifm. arrangering av kamper 3 ganger pr. sesong (kiosk-sekretariat), må da medbringe frukt eller vaffelrøre etter 

instruks fra foreldrekontakt. Foreldre fra 15 årsklassen må stille på klistervask 2 ganger pr sesong a 2 timer. 

Foreldrene har ansvaret for at barnet selger ut loddbok 2 ganger pr. sesong og betale treningsavgift og medlemskontingent til RIL, samt lisens 

til NHF fra 13 år.   

Ved deltakelse i nasjonale serier dekker klubben 1/3 av utgiftene til laget, etter vedtatt budsjett for laget. Resten må dekkes av spillerne selv og 

foreldregruppen i laget har ansvaret for dette. 

 

 



 

 

 

 

Regler for spillere på håndballlag i  Randesund  

• Respekt - for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere. 

• Alltid ferdig og klar til treningen når den begynner 

• Komme på trening for å trene, ikke bli trent 

• Gjør alt du kan for å alltid komme på trening --PLANLEGG 

o Ved fravær fra trening skal det ringes! 

o Gi beskjed ved sykdom 

o Gi beskjed i GOD TID hvis du MÅ ha fri 

• Vær ærlig 

o Gi tilbakemelding som avtalt 

o Si ifra hvis du er skadet 

o Vær ærlig på hvor mye du har trent. 

 

• Hør på en person av gangen 

o Gi beskjed til hovedtrener (trener på det årskull du tilhører) ved motstridene beskjeder! 

o Spiller du på flere lag skal ALLE andre treninger/kamper avklares med hovedtrener først! 

o  

Rød tråd prosjekt  



 

 

Fra 15 årsklassen og oppover skal spillerne bli kjent med de 2-3 spillesystemene som klubben ønsker å bruke på seniorlagene, herunder 

navn og tegn på systemene. Trenerne på 15 årslagene og oppover, sammen med dame og herre trenere, har møte angående dette i 

august hvert år. 

Klubben ønsker med dette å skape en treningskultur på de forskjellige lagene som gir en trygghet for den enkelte spiller, slik at det blir 

enklere å ta skrittet videre til neste lag.  Den røde tråd skal også stå for en felles håndballfilosofi som skal være med å motivere 

utøverne til å yte det lille ekstra og ha ett ønske om å se hvor langt de kan nå.  

Rutiner for bortekamper  utover Agder-fylkene ifm terminfestet seriekamper samt reiser i regi av Randesund Håndball 

Max 14 spillere pr. lag blir dekket av klubben i forbindelse med overnatting og transport. Her må man bruke skjønn i forhold til 

belastning.  

Minibuss bør leies, hvis det er mulighet for sjåfør, RIL har avtale med Avis, men sjekk gjerne prisen. 

Foreldre som kjører får kr. 500 pr. bil + overnatting+bompenger+ferje. 

Spillere som kjører selv får kr 1000 pr. bil +bompenger+ferje. Spilleren skal være 19 år og hatt lappen minst i 1 år. 

Sjåfører skal i alle tilfeller av transport være fylt 19 år, og ha hatt lappen i minst 1 år.  

Ved kamp etter kl. 12 lørdag dekkes kun overnatting fra lørdag til søndag (hvis kamp på søndag), på rimeligste hotell i området. Spillerne 

må overnatte på flersengsrom hvis dette er rimeligere. 

Rutiner for salg av sponsor-merker på RIL-tøy/drakter til trening eller kamp 

Lag har mulighet til å selge reklame på klubbgenser/trenings T-skjorte og/eller annet Adidas-plagg (overdel, hvor hovedfargen er svart) 
kjøpt på G-Max. 
 
Team Randesund har eksklusivitet og dersom det reklameres for konkurrerende firmaer/selskaper skal dette først avklares med daglig 
leder eller markedskomiteen.  
 
I prinsippet skal eventuell konkurrerende reklame også godkjennes av aktuell sponsor i Team Randesund. 



 

 

 
Alt tøy skal være Adidas og kjøpt gjennom G-Max i Sørlandsparken.  

              Se ellers klubbens hjemmeside  www.randesundil.no  under sponsor  «Sponsor og drakt-reglement i Randesund IL « 

http://www.randesundil.no/

