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2 Årsberetning 

 

2.1   Styrets sammensetning og ansvarsområde i 2018 

 

Leder:    Sten Pedersen      

Styremedlem:    Hanne Alvestad 

Styremedlem:   Linda Drange 

Styremedlem:   Nina Håland 

Styremedlem:   Mona Brackenridge 

Styremedlem:   Roy Gundersen 

Styremedlem:    Sijamek Nuri  

Styremedlem:    Sven Erik Pedersen 

 

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

 

 

Styrets beretning  
 

I løpet av året har det vært avviklet 9 styremøter.  

Styret har bestått av 8 personer med 4 damer og 4 menn. 

Sten Pedersen har vært fotballens representant i Hovedstyret.  

Styret har oppnevnt representanter til AFK sine møter. 

 

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

Fotballkrets og lokale klubber i Kristiansand. 

 
 

Litt tall  

Lag    

Alder  Gutter Jenter Sum 

Senior  2 1 3 

Junior  2   2 

16 2 1 3 

15 2   2 

14 3 2 5 

13 4 1 5 

12 6 2 8 

11 6 2 8 

10 8 4 12 

9 9 3 12 

8 9 5 14 

7 10 4 14 

Sum 63 25 88 
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Alder / lag     

  Gutter Jenter Sum 

Barn  48 20 68 

Ungdom 13 4 17 

Voksen 2 1 3 

Sum 63 25 88 
Tallene for 2017 var 70 barnelag, 19 ungdomslag og 4 voksenlag. 

Tallene for 2019 er 72 barnelag, 21 ungdomslag og 3 voksenlag 

 

Fordeling gutter / jenter 

  Gutter Jenter Sum 

Trenere  170 16 186 

Foreldrekontakter 34 33 67 

Dommere  5   5 

Spiller 6-12 år  409              223 632 

Spillere 13-19 år  183 68 251 

Spillere 20+  27 13 30 

 

Banekapasitet 

Klubben disponerer følgende baner til trening og kamper gjennom året: 

- Sukkevann hovedbane 

- Sukkevann juniorfelt 

- Sukkevann ballbinge 

- Sukkevann Doffenhjørne, 3 stk 3v3 baner 

- Haumyrheia 7er 

- Vardåsbanen 7er 

- Dvergsnesbanen 7er 

- Holtebanen 7er 

- Solsletta på Tveit 

 

 

I tillegg leies gymsaler på alle 6 skolens for de yngste og enkelttimer i Sørlandshallen for de eldste i 

vinterhalvåret.  

Ny bane på Kringsjå er under planlegging og vil sannsynligvis være klar til sesongen 2022. 

 

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. Klubben trenger flere dommere for å kunne tilfredsstille kretsens 

forventing og behov til antall dommere. 

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 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 283 lag. Nytt av året var at underholdningen ble 

flyttet til Abra Havn der også utenbys lag bor. Underholdningen var et 30 minutters show med Kaptein 
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Sabeltann og hans menn. Det så ut til å være noe som tilreisende lag synes var bra – totalt overnattet 

711 personer i Abra Havn. 

Turneringen ble delvis preget av regnvær men 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 er som budsjettert og på 2017 nivå. 

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 Sebra Cup og 1, mai cup. 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 

 

- Årets rekelotteri ble utsolgt og gav oss et overskudd på ca 170.000.. 

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

fra Hovedstyret 

- Kioskdrift på Sukkevann. Endringen som ble gjort i 2 del av sesongen med at lagene som 

arbeider dugnad før en andel av salget vil bli videreført i 2019 – her er det gode mulighet til å 

få inn litt ekstra penger i lagskassen. 

 

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

innsatsen. 

 

Informasjon 

Det har vært gjennomført informasjonsmøter med alle aldersgruppene før sesongstart – alle trenere og 

foreldrekontakter har vært invitert. Slike møter vil fremover bli gjennomført 2 ganger pr. år. Styret ser 

at her er det potensiale til forbedring, dette ønsker klubb å arbeide videre med i 2019. 

Kommunikasjon mellom alle ledd, administrasjon - styre - trenere - foreldrekontakter og 

foreldre. Klubben ønsker åpenhet og forutsigbarhet. Opplever at en del av sakene som styret 

behandler, skyldes kommunikasjon og informasjons flyt. 

 

 

 

Utstyr 

2018 var første året med i ny sponsor periode (2018-2021) – dette har medført mye arbeid med bytte 

av drakter og mye nytt utstyr.  
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Nye rutiner for utlevering av utstyr er forsøkt implementert for å få ordnede «arbeidsvilkår» for 

materialforvalter da klubben fra 2019 sesongen har ansatt felles materialforvalter for alle idrettene. 

Dette tror vi kan gi en god hverdag for alle samt en økonomisk gevinst for klubben. 

Klubben en i heldig situasjon og har gode partnere i Adidas og G-Max. Dette gjør at fotballen, i året 

som gikk har fotballen fått tilført utstyr til en verdi av over 200.000 kroner. 

 

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.  

Styret her ikke klart å gjennomføre dette arbeidet i 2018 og det står på programmet for 2019 og få til 

sertifiseringen. 

Elin Hjemdal fra AFF er oppnevnt som vår veileder.  

 

 

Økonomi 

Fotballgruppa har en god og sunn økonomi. Årets resultat viser et underskudd på kr 69.852 mot et 

budsjettert underskudd på kr 69.394. 

Fotballgruppen har sesongen fått tilskudd fra hovedstyret til å kunne være med å dekke kostnader til 

ansettelse av trenerkoordinator.  

Årets resultat er som budsjettert. Skal klubben videre fremover er vi nok i fremtiden avhengig av å øke 

inntektssiden ytterligere ved salg av samarbeidsavtaler og andre inntekter i årene fremover. 

 

Meny Sebra Cup gir et flott økonomisk resultat i 2018 også. Resultatet som skapes her er meget viktig 

for driften av fotballgruppen. Resultatet er i tråd med budsjett. 

 

Fotballens likviditetssituasjon er god med ca 1,9 mill kroner i disponible midler pr. 31.12.2018. 

 

Samarbeid Randesund IL og Dvergsnes Sportsklubb 

Dvergsnes Sportsklubb ble etabler høsten 2018 etter initiativ fra enkelte foreldre på 

Dvergsnes/Tømmerstø. Etableringen kom svært overraskende og det medførte til dels stor støy og 

engasjement i bydelen. Klubbene har nå opprettet en god dialog og har en felles forståelse om å ikke 

konkurrere innenfor samme idretter.  

  

 

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 

2018 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 632 spillere i denne aldersgruppen der ca 35 % 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 309 deltakere 

• Meny Sebra Cup  

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

historie – RIL dekker påmeldingsavgift i 2 turneringer pr. lag 

• Barnefotballkveld for ledere 
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• Grasrottrener kurs 

• Fredagsfotball  

• Lørdagsfotball  

• Jentefotball dag i samarbeid med Agder Fotballkrets med 293 deltakere 

 

 

2018 sesongen var første året med nye banestørrelser: 

 

• 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 

 

For å møte behovet for 3’er baner for 6 og 7 åringer ble det kjøpt inn 3 baner som står plassert ved 

Doffenhjørne på juniorfeltet. Disse har vært flittig i bruk. 

 

Styret fulgte opp årsmøtes vedtak fra 2018 og ansatte trenerkoordinator for barnefotballen 6-12 år og 

jentefotballen i tillegg til trenerkoordinator for guttefotballen over 12 år. Dette er nok stillinger som 

skal gå seg litt til men styret tror dette er riktig vei å gå for å utvikle klubben ytterligere. Samme 

stillinger er også budsjettert for 2019 sesongen 

 

Lørdagsfotballen 

Antall deltakere på lørdagsfotballen har i år vært   101, av dette var det 38 jenter. Moro og se 

engasjementet rundt lørdagsfotballen med mange deltakere og høyt engasjement.  

Lørdagsfotballen har deltatt med et lag som har spilt i serien for 1 år eldre spillere. Siste års spillere 

har deltatt i turneringsspill ved sesongslutt. 

 

8 og 9 åringene har i år hatt 8 fellestreninger på fredag – også kalt fredagsfotballen. Totalt har det vært 

24 spillere med 

 

Vi takker alle trenere som har stilt opp på denne aktiviteten gjerne i tillegg til sitt eget lag. 

 

Det er alltid utfordringer ved overgang på fra en årsklasse til en annen. Fotballstyret sammen med 

trenere vil sammen diskutere hvordan disse overgangene skal løses. Dette er tidfestet at skal for 2020 

sesongen være bestemt før 1. juli 2019 slik at alle vet hva som skal skje i løpet av høsten.  

 

 

 

 

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. 

På årets tur til LKB cup (Gistrup) deltok 304 spillere og ledere.  

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

 

- Gutter 2002 Kretsmester (dette laget har vunnet kretsmesterskapet 4 år på rad for 02 kullet) 

- Gutter 12 Seier i LKB Cup 
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- Gutter 14  Seier i LKB Cup 

- Jenter 2006 Seier i Talent Cup Hamar 

 

 

Avtale med Start og Amazon 

Klubben inngikk avtale med IK Start som regulerer spillerlogistikk og hospitering. Dette er en avtale 

som skal sikre forutsigbarhet for begge klubber. Avtalen gjelder for alderstrinnet 15 til 19 år. Den 

sikrer også spillerens rettigheter i Start for hele perioden noe som RIL har vært veldig opptatt av å 

sikre. IK Start vil også bidra med opplæring og veiledning av RIL sine trenere. 

Foran 2019 sesongen har totalt 5 spillere meldt overgang fra RIL til Start. I Starts gutter 16 og 

juniorstall er det nå 9 tidligere RIL spillere. 

 

Foran 2019 sesongen er det inngått samarbeid med Amazon Grimstad som er beste klubb på 

damesiden i Agder om et felles 3 divisjonslag for damer. 

Amazon sitt damelag trener også 1 gang pr. uke på Sukkevann som også gir gode muligheter for våre 

beste jentespillere til å kunne hospitere på trening. 

 

 

 

 

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 140.000 til utviklingslagene for deltakelse på elitetiltak rundt om i 

Norge.  

 

 

 

Damer / jenter fra 13 år 

I år hadde vi 5 lag med i serien. Vi ser at det gror godt bakover i årgangene så fremtiden blir viktig for 

opprettholde nivået vi som klubb ønsker. 

 

Damelaget spilte i år i 3 divisjon. Det ble til slutt tredje plass i puljen. Det ble et tøft og lærerikt år for 

et ungt lag som stort sett bestod av spillere fra 15 til 17 år.  

Årets trenere har vært Elin Hjemdal og Monica Salvesen Johansen. For 2019 sesongen er Isabella 

Heyes og Arne Lossius ansatt. Vi retter en stor takk til Elin og Monica for innsatsen.  

 

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

sone eller kretslag. I tillegg har Sara Tønnessen vært uttatt til Landsdelsamlinger i regi av Norges 

Fotballforbund for det beste i sin alders klasse og spilt sine første 2 landskamper.  

Totalt har RIL hatt 18 spillere i aldersgruppen 13-16 med på Landslagsskolen. 

 

 

Årets toppscorer på damelaget: Ingvild Westersjø   

Årets spillere på damelaget:   

 

 

Nytt av året felles treningsdag for jenter 13-17. Det har i sesong vært fokusert slik at jentene trener på 

felles tidspunkt mandag og torsdag på Sukkevann – noe som gjør samarbeid og hospitering mye 

enklere. 
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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 2 lag i juniorklassen og 

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

 

 

Spillere til høyere nivå: 

 

 

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. 

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

Årets trenere var Frode Fredriksen og Alf Erik Svela som assistent. Trenerteam for 2019 sesongen er 

Frode Fredriksen og Pål Erik Kjos  

  

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, Sander Svela og William 

Johnsen vært uttatt til Landsdelsamlinger i regi av Norges Fotballforbund for det beste i sin alders 

klasse.  

Totalt har 15 spillere deltatt på landslagsskolen.  

 

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:   Erik Ranneberg Nilsen 

Årets spiller på herrelaget:   Erik Ranneberg Nilsen  

 

 

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 2018 og velkommen til 2019 sesongen. 

 

 

For Randesund Idrettslag Fotball 

20. mars 2019 

 

 

Hanne Alvestad   Linda Drange   Sijamek Nuri  

   

 

Nina Håland        Sven Erik Pedersen     Roy Gundersen 

 

 

Mona Brackenridge                 Sten Pedersen   Øystein Konradsen 

         Daglig leder 



 9 

3.0 Regnskap 
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21. mars 2019  

 

 

Hanne Alvestad   Linda Drange   Sijamek Nuri  

   

 

Nina Håland        Sven Erik Pedersen     Roy Gundersen 

 

 

Mona Brackenridge                 Sten Pedersen   Øystein Konradsen 

         Daglig leder 
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4. Innkommende forslag 
   

Forslag fra Espen Glendrange 

 

Foreslår derfor at det fattes følgende vedtak på årsmøtet: 

Prosessen for å få Randesund IL sertifisert som kvalitetsklubb i henhold til NFF sine 

retningslinjer og krav, prioriteres og gjennomføres med målsetting om sertifisering sommer 

2020. Dette betyr også at styremedlemmer i fotballstyret må si seg villige til å gjennomføre 

minimum fotballederkurs 1 i perioden. Samt være positive og delaktige i prosessen som må til 

for å tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav. 

 

Styret innstilling: 

Styret støtter det innkomne forslaget. 

 

 

Forslag fra styret 

 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) 
 

  
 

Styret forslår å øke treningsavgiften med 10% for alle aldersgrupper, for å kompensere 

for generell prisstigning. Treningsavgiften ble sist gang endret i 2015. 

 

Ekstra treningsavgift for spillere på utviklingslag kr 500,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 2018 2019

7-10 år 800                          880                             

11-12 år 950                          1.045                          

13-16 år 1.150                       1.260                          

Junior 1.400                       1.540                          

Herrer A 2.250                       2.475                          

Herrer B 1.600                       1.760                          

Damer 1.950                       2.145                          
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6. Budsjett 2019 
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7. Valg 
 

Innstilling fra valgkomite: Legges frem på møte 

      

-  

 

Repr. til møter: 

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

 

 

 

 

Valgkomitè: 

 
 

 

 

 

  
  

  
 

 

 

 


