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1. KONSTITUERING 

 

Forslag: Møteleder: Jostein Devold  
   Sekretær:  Mona Nordvik 
  

Valg av to personer til å undertegne protokollen 
 

2. ÅRSBERETNING 2018 

 

Styrets sammensetning: 
 
Leder:     Jostein Devold 
Nestleder:    Alf Helge Holtskog 
Økonomiansvarlig:   Jostein Devold 
Leder foreldregruppa:  Charlote Strømme og Marie W. Haugen  
Juniorleder 12-15 år:  Robert Berget 
Juniorleder 7-11 år:   Mona T. Hille 
Seniorleder:    Håvard Nordvang 
Dommer/utdanningskontakt: Janne Kjær 
Materialforvalter:   Eirik Langaard                        
 

Styrets Arbeid 
 
Det har i løpet av året 2018vært avholdt i alt 11 styremøter.  Også i 20187 har det i 
tillegg vært avholdt en rekke møter i forbindelse med sportslige og administrative 
forhold, herunder deltakelse i hovedstyret og i hovedstyrets økonomi- og 
markedsutvalg. I hovedstyret i RIL, i hovedstyrets markedsutvalg og i hovedstyrets 
økonomiutvalg har håndball vært representert ved Jostein Devold.   
 
Samarbeidet med Region Sørvest er blitt bedre i 2018 særlig pga av ansettelse av 
mer kompetent og service-innstilt personell ved kontoret i Stavanger.  Kontoret i 
Kristiansand er også styrket med en medarbeider på klubbutvikling og vi ser frem til 
et samarbeide her i 2019. 
 
Aktiviteten  i 2018 har igjen vært meget høy. For en detaljert gjennomgang vises til 
årsberetningens sportslige kapitler. 
 
RIL Håndball vil fortsette en sterk  satsing på prestasjonslagene for  gutter/jenter 16-
18 år og også en videre satsing på våre seniorlag. På sikt tror vi også dette også vil 
gi god rekruttering til klubbens behov for ledere og trenere og et godt klubbmiljø. 
 
Sportslig utvalg ledet av Marit  Øie har i løpet av året nedlagt et betydelig arbeid med 
organisering av klubbens sportslige aktiviteter. Sportslig utvalg er snart i mål med en 
revisjon av klubbens sportsplan. Ril Håndball sin gode økonomi tillater en økt 
sportslig satsing med fokus på trener-siden.  
 
Videreutvikling av RIL Håndball forutsetter det at vi klarer å opprettholde god kvalitet 
på rekrutteringen og god kvalitet på trenere og støtteapparatet gjennom 
foreldrekontakter og ledere. I sesongen 2018/2019 ble Louise Pedersen ansatt i fast 
stilling som trenerkoordinator på full tid. Klubben får mange positive tilbakemeldinger 
på hennes innsats. Sverre Bleie har jobbet som sportsutvikler på deltid. Det har også 
denne sesongen vært et eget trenerteam for gutter-18 og senior herrer ledet av Kjetil 
Tveit som har fungert veldig bra. 



Målsettingen er å styrke kvaliteten på alt vi gjør med de yngre lagene. 
 
Antall lag har i 2018 vist en stabiliserende tendens, men det må fortsatt jobbes 
systematisk for å styrke rekrutteringen. Styret og sportslig utvalg vil vurdere hva vi 
kan gjøre for å snu denne trenden. 
 
Sukkevannshallen 2 var i perioder stengt i 2018 pga problemer med gulvet. Det ser 
nå ut at problemene her i hovedsak løst. Den nye hallen dekker en god del av RIL 
Håndballs treningsbehov, og har blitt en kjemperessurs for klubbens arbeid.  
RIL Håndball skal ha et stort fokus på trenerutvikling. Klubben satser på å utdanne 
flest mulig trenere gjennom trenerkurs I, II og III gjennom Norges Håndballforbund. Vi 
ser stadig at gode trenere har en vesentlig innvirkning på spillernes utvikling og på 
miljøet i klubben.  
 
Organisasjonsmessig har samarbeidet med Daglig leder i Ril Håndball, Mona 
Nordvik, vært meget godt også i 2018. Mona er helt sentral i driften av RIL Håndball 
og gjorde et fantastisk arbeid sammen med andre frivillige ved avviklingen av 
Dyreparken Håndballfestival som resulterte i et overskudd på ca. NOK 2,5 mill. 
Dyreparken Håndballfestival er nå en vesentlig bærebjelke i RIL Håndballs økonomi 
og det er utrolig viktig at alle i klubben bidrar lojalt på dugnad den helgen denne 
turneringen avvikles Hildegunn Byklum er engasjert som daglig leder for Dyreparken 
Håndballfestival for ytterligere 2 år, og har gjort en helt fantastisk jobb med å utvikle 
og drifte denne turneringen. 
 
Økonomisk har også 2018 vært et meget godt år som følge av nok en meget 
vellykket Dyreparken Håndballfestival og ellers god kostnadskontroll. Inntektene i 
2018 økte fra NOK 7.561.527,- til NOK 8.023.465,-. Resultatet ble på + NOK 
617.891,- en nedgang fra året før da resultatet var + NOK 850.682,-,- som følge av 
en bevisst økt kostnadsbruk på trenere.  Balansen er meget bra med ingen 
rentebærende gjeld og bankinnskudd og fordringer på tilsammen NOK 4.843.123,-, 
opp fra NOK 4.418.800,- året før. Også i kommende år vil det bli holdt fokus på 
kostnader og økte inntekter.  
 
Rekruttering til verv i RIL Håndball er stadig en utfordring, og det er løpende behov 
for nye tillitsmenn og kvinner. Dersom noen har lyst til å gjøre en innsats er det bare 
å ta kontakt med Mona Nordvik eller medlemmene av valgkomiteen. 
 
I 2018 har vi hatt en partneravtale med Vipers. Samarbeidet med Vipers fortsetter 
også i 2019. Randesund Håndball har i 2019 inngått en tre-års-avtale med 
nyopprettede Kristiansand Topphåndball (KTH). Avtalen er bl.a. basert på at RIL 
Håndball yter NOK 200.000,- pr år mot at KTH bidrar med et antall trenere til RIL 
Håndball. Det legges også opp til samarbeid om spillerutvikling mellom klubbene. 
Ellers må avtalen også sees på som vårt bidrag til å etablere et godt herrehåndball-
lag i Kristiansands-regionen. 
 
RIL Håndball er representert i NHF Region Sørvest. Janne Kjær er valgt inn som 
varamedlem i regionstyret. Vi deltar i ulike møter innenfor regionen. Vi deltar 
regelmessig på klubbleder-møter. 
 
I 2019 er de nasjonalt Håndball-ting for NHF 10 - 12 mai i Sandefjord. 
 
Jostein Devold – styreleder 
 



Årsberetning senioravdeling  
 
Herrer 
Herrelaget sesongen 2018/2019 har bestått av en treningsgruppe på om lag 25 spillere, med 
alder fra 18 år (2000/2001) og oppover. Hovedtrener har vært Kjetil Tveit. I tillegg har et par 
av de eldre/etablerte spillerne hatt delansvar for treningsopplegget. Sportslig status primo 
mars er som følger:  

- Herre 2.div (RIL1) ligger på 5. plass (12). 
- Herre 3.div (RIL2) ligger på 5. plass (10). 
- I G18 regionserie ligger RIL på 5. plass (9). 
- I Lerøyserien endte RIL på 7. plass i sin pulje, og nådde dermed ikke finalesluttspill.  

I troppen inngår for øvrig to spillere fra KIF og to fra AK28.  
 
Spillergruppa i 4. div teller om lag 15 spillere. Trener har vært Robert Berget. 

- Herre 4.div (RIL3) ligger på 1. plass (10). 
 
G16 
Gutter 16 (2002) har hatt en treningsgruppe på om lag 15 spillere. Hovedtrener har vært 
Bendik Dalen, med Kari-Ann Nedal og Lars Hefte som assistenter. G16 nådde ikke opp i 
kvalifiseringen til Bring i fjor høst.  

- I G16 regionserie ligger RIL på 8. plass (11).  
 
Damer 
Damelaget sesongen 2018/2019 har bestått av en treningsgruppe på ca 20 spillere, med 
alder fra 16 år (2001/2002) og oppover. Hovedtrener har vært Sverre Bleie, med Terje 
Ingebrethsen og Mass Berg Johansen som assistenter og Johannes Jåsund som fysisk 
trener . Sportslig status primo mars er som følger:  

- Damer 2.div (RIL1) ligger på 5. plass (12). 
- Damer 3.div (RIL2) ligger på 2. plass (13). 
- I J18 regionserie ligger RIL på 5. plass (8). 
- I Lerøyserien endte RIL på 4. plass i sin pulje og er kvalifisert til finalesluttspillet i 

april.  
- I troppen har tre jenter også hatt landslagsoppdrag inneværende sesong.  

 
Spillergruppa i 5. div teller om lag 10 spillere. Trener har vært Bjørn Viggo Holte/Anne 
Jørstad Antonsen.  

- Damer 5.div (RIL3) ligger på 4. plass (9). 
 
J16 
Jenter 16 (2002) har hatt en treningsgruppe på om lag 25 spillere. Hovedtrener har vært Jørg 
Are Gjermundnes, med Ann Lykke/Johnny Stensvold og Malene Isaksen/Sivert Jørgensen 
som assistenter. J16 kvalifiserte seg til Bringserien i fjor høst. 

- I J16 regionserie del en endte RIL1 på 9. plass (14). Del to av serien spilles i 
mars/april 

- I J16 breddeserie ligger RIL2 på 3. plass (9). 
- I Bringserien endte J16 på 13. plass og nådde dermed ikke finalesluttspill. 

 
J20 
Regionen har denne sesongen også hatt et nytt serietilbud til J20. Treningsgruppa har 
bestått av om lag 15 spillere. Trener har vært Oddbjørn Hærås. 

- I J20 breddeserie ligger RIL på 5. plass (6). 
 
 
 
 
 
 



Samlet  
Totalt vil Randesund IL ha hatt over 100 spillere fra 16 år og eldre i aksjon gjennom 
sesongen. Miljøet oppfattes generelt som veldig bra og uten særlige problemer. I forkant av 
sesongen ble det avholdt felles treningsleir i Hjørring med over 80 deltagere. I tillegg til et bra 
sportslig utbytte, er dette også et flott miljøbyggende tiltak for klubben ! Randesund IL’s 
bredde og gode arbeid i yngre klasser vises ved at vi som et av få lag i landet har klart å 
kvalifisere 3 av 4 lag til Bring/Lerøy, samt gitt gode resultater i Peter Wessel Cup, 
Skjærgårdslekene og Partille Cup. Samtidig er det en kjensgjerning at varierende størrelse 
og nivå fra årskull til årskull, og bortfall av 18 åringer etter endt vdg. skaper sportslige 
utfordringer.  
 
Randesund IL har nå i et par sesonger hatt 2.div som sitt toppnivå både på herre- og 
damesiden. Dette oppfattes som viktig med tanke på både å bevare bredden i 
ungdomskullene og for å kunne gi de mest ambisiøse et tilfredsstillende tilbud. For 
inneværende sesong vil det være viktig at herrelaget beholder sin plass, også med tanke på 
etableringen av KTH. Damelaget er allerede sikret 2.div spill kommende sesong. Her har 
klubben en sterk stamme talentfulle og innsatsvillige spillere som kan være kapable til å 
spille Randesund opp i 1.div. på sikt. 
 
 
Håvard 
 

Årsberetning dommer   
 
Årsberetning dommer 2018/19 
Det har vært en flott sesong med mye aktivitet. Rundt 30 gutter og jenter har 
gjennomført kampveilederkurs og dømt aktivitetsserien, og med så mange lag som vi 
har er det blitt nesten hver helg .De har vært superflinke ☺ 
Og så har vi 25 aktive dommere som dømmer i vanlig serie fra12 år til 4 div. Her er 
det 4 stk tøffe jenter som har tatt dommerkurs 2, og som satser på dømming. De var 
så heldige og dømte bringkamp, og det gikk supert for alle sammen, og de skal også 
være med i PW for 14-15åringer,og der er det ikke alle som får være med. De er 
unge og kan nå veldig langt dersom de holder på. En flott sesong har det vært. 
 
Janne Kjær  
 
  

Årsberetning junioravdelingen 2018-19 for 7-11 år  
 
Miniringleder:  
 
Sesongen startet med at miniringleder som var tenkt å inneha rollen dette året, trakk seg 
slik at juniorleder har hatt dette som verv i tillegg til Aktivitets-serien 9-11. Likevel fikk vi 
meldt på nye spillere til regionen og det ble avholdt oppstartsmøte med konsulent Kai 
Corrigan fra regionen. Der ble alle nye lag delt inn i ringer og FB-grupper ble etablert. 
Randesund fikk høsten 2018 igjen ca. 60 nye J/G 7 spillere. Disse er fordelt på 3 rene 
jentelag (Strømme, Kringsjå og Dvergsnes) og 2 rene guttelag (Strømme og Kringsjå). 
Det er nå til sammen ca. 120 spillere i minihåndballen i klubben, en nedgang på ca. 30 
spillere fra i fjor. Det har vært positivt at håndball introduseres i barneidretten, og at det 
avholdes Håndballens dag. Denne ble i år avholdt 27. januar i Sukkevannhallen 2. Det 
var nærmere 100 barn påmeldt fra alle de fire skolene i Randesund, og det ble spilt 
mange kamper med 5-7 spillere på hvert lag. Vi hadde fokus på å introdusere håndball, 
og å få gitt god informasjon til foreldre og evt. nye trenere/foreldrekontakter om 
håndballen i Randesund og om hvordan gå fram for å starte lag. Det ble derfor delt ut 
informasjon om oppstart, om IFO og om Stjernelaget. Totalt sett et vellykket arrangement 



med G14 som kioskansvarlige og som gode veiledere/dommere for de små. Vi må også 
håpe og tro at antall spillere påmeldt i miniring vil komme til å øke høsten 2019 pga. stort 
2012-kull i området. 
 
Alle våre lag har i år vært fordelt på 4 forskjellige ringer, og vi har selv hatt ansvar for 3 
arrangementer i Sukkevannhallen denne sesongen. Ved hjelp av engasjerte foreldre har 
alle våre egne ringarrangement gått fint og de små spillerne har vært fornøyde. For g7 
har ett arrangement i regi av Holum uteblitt og det arrangementet tok vi derfor også i 
Sukkevannhallen i RIL-regi.  
 
Alle ringene kommuniserer via egne grupper på FB og påmelding/informasjon går veldig 
greit. Det har i år vært satt av bedre tid til de ulike ringarrangementene fra regionens side 
og de største klubbene er ikke alle samlet i samme ring.  
 
Vi har hatt flotte kampveiledere/dommere under våre arrangement, så det har fungert bra 
med å helter (eldre spillere) til å påta seg disse dommerjobbene. Vi satser på å 
arrangere Vaffel cup for alle 7-8 årslag i løpet av april-mai på en fredag ettermiddag, som 
en ekstra dag med spill for de yngste spillerne.  
 

 
 
Juniorleder 7-11 år 
  
I aktivitets serien har RIL hatt 17 lag i aldersgruppen 9-11 år hvorav de fleste av disse 
lagene har hatt flere påmeldte lag i serien denne sesongen! Flere lag har gått sammen 
og dannet større treningsgrupper etter møter og samtaler med trenere og foreldre. Det 
har derfor blitt jobbet aktivt for å beholde både jente og guttelag på plass i alle 
årsklassene. Vi har i år 6 guttelag fordelt på alle alderstrinnene, samt 11 jentelag.  
 
Fokuset på gutterekruttering har blitt videreført med egne treninger for gutter hver 
onsdag i hallen, og det samme har Helteprosjektet, der eldre spillere kommer ut og 
holder inspirerende treninger for de yngre håndballspillerne. Dette er fortsatt et vellykket 
prosjekt både for "heltene" og ikke minst svært populært hos de yngste spillerne.  
 
Det har bitt arrangert egne fredagstreninger for 9-12 års lagene i tidsrommet 15.15 til 
16.30 hvor det har vært mulig for spillerne å ta Teknikkmerke i rød, bronse og sølv. Dette 
har vært veldig vellykket og betyr mye for mange spillere. Det har vært 30-35 deltakere 
hver gang som får teste tekniske øvelser på 7 stasjoner, og trenerkoordinator har vært 
hovedtrener med god hjelp fra J02 og andre trenere i klubben.  
 
I tillegg har flere av spillerne i Aktivitetsserien hatt mulighet til å delta som «markører» på 
Impulskrus for trenere i regi av Sverre Bleie, noe som også har vært veldig populært og 
lærerikt for både trenere og spillere som har vært med. 
 
Aktivitets-serien har i løpet av sesongen hatt 20 arrangementer med foreldredrevet kiosk 
og sekretariat i Sukkevannhallen, og de fleste av disse har foregått på en flott og ryddig 
måte.  
 
Med vennlig hilsen  
Mona Tviberg Hille 

 
 

 
 



ÅRSBERETNINGEN FOR JUNIORAVDELINGEN 18/19 – 12-15 ÅR  
 

1. Gutter Junioravdelingen 12-15 år 

1.1 Gutter 2006 
18 spillere, spiller med 1 lag i Øvet og et lag i Bredde. Alle spillere spiller i begge 
seriene. Hovedansvar her er Lars Hefte og Petter Halvorsen. Begge fortsetter som 
trenere til neste år, og ikke behov for ekstra trener ressurser. 

 

1.2 Gutter 2005 
9 spillere totalt, spiller i en serie. Hovedansvar her er Kariann Nedal, Fredrik Mørch 
Tryfoss, og Lars Igland. Slik det er pr nå er det ikke behov for flere trenere. 
Gutter 2005 låner spillere fra J-2005 Haumyrheia ved behov, og har et godt 
samarbeid sammen både spillere og trenere. 
 

1.3 Gutter 2004 
17 spillere, spiller i 1 serie med 2 lag. Årskullet har kun en serie. Hovedansvar har 
Kjetil Breistein, Beate Thoresen, Anne Gunn Orten, Jannicke Aamot og Andreas 
Nordvang. Noe usikkerhet rundt hvem som fortsetter som trenere. 

 

1.4 Gutter 2003 
Gutter 2003 har ikke lag. 
 

2. Jenter Junioravdelingen 12-15 år 
 

2.1 Jenter 2006 
Denne årsklassen har 22 spillere fordelt på 3 lag, 1 lag i Øvet og 2 lag i Bredde. 
Årsklassen representeres fra 4 skoler. Alle lag trener sammen i en treningsgruppe og 
låner spillere av hverandre til kamper for å få spiller kabalen til å gå opp.  

 
2.1.1 Kringsjå / Dvergsnes 

10 spillere og stiller 1 lag i Bredde serien. Trener er Morten Westvik. 
 

2.1.2 Vardåsen 

7 spillere og stiller 1 lag i Øvet. Trenere er Carina Aas og Renate Svendsen Øvet. 
 

2.1.3 Strømme 

5 spillere og stiller 1 lag i Bredde serien. Trenere er Glenn Pedersen og Lars Jørgen 
Peterson. 

2.2 Jenter 2005 
Denne årsklassen har 2 lag fra 4 skoler, der Kringsjå og Dvergsnes har et lag – 
Holte, og Strømme og Vardåsen har et lag - Haumyrheia. Totalt har årsklassen 8 
trenere og 43 spillere. Det har vært noe samarbeid mellom Holte og Vardåsen i form 
av spillerbytter ved kamp, samt en ekstra trening i uken ledet av Sverre Bleie hvor 
begge lag var representert. Oppmøte på ekstra treningen var kriteriet for uttak til et 
felles J-2005 lag på Petter Wessel cup 2019. Blandet følelser og tilbakemeldinger fra 
trenere og spillere på suksè faktorene rundt utbytte på ekstra treningen, uttaket og 
cupen. Lagene har 2 forskjellige kulturer og tidvis noen tilbakemeldinger på dårlig 



kommunikasjon, ulike oppfatninger av hvordan ting bør gjøres og overkjøringer av 
hverandre. Dette oppfattes nok i stor grad ulikt fra ledelsen i lagene. 

 
2.2.1 Holte 

24 spillere og stiller ett lag i B serien og 2 lag i A serien. Trenere er Mette Solevåg, 
Elisabeth Kårigstad, Håvard Glende og John Iversen. John Iversen fortsetter ikke 
neste sesong, resterende fortsetter. 

 
2.2.1 Haumyrheia 

19 spillere og stiller 2 lag i B serien. Trenere er Andreas Malz, Therese Mikkelsen, 
Henning Waage og Heidi Kollstad. Usikkert på hvem som fortsetter som trenere 
neste sesong da de ønsker å se det ann hvordan Ril organiserer kullet. 

 

2.3 Jenter 2004 
18 spillere og stiller 1 lag i B serien og 1 lag i A serien. Trener er Kjetil Tveit. Kjetil 
forteller at han mest sannsynligvis fortsetter som trener for laget neste sesong også. 
J-04 har et treningssamarbeid og kampsamarbeid med J-03. J-04 gir spillere til J-03 
ved kamper etter behov. 

 

2.4 Jenter 2003 
10 spillere og stiller et lag i serien. Laget har treningsgruppe sammen med J-04. 
Trener er Alexander Aabel, og hjelpetrener er Per Christian Oos. Her har det vært 
mye problemer med skadde spillere, motivasjon, noe rot med hospitering av spillere 
til J-02 og foreldreinnblandinger mm. Laget har holdt på å bli oppløst ved et par 
anledninger, men trenere har klart å holde det gående. Det er gjort mye arbeid ifbm 
dette laget opp mot den enkelte spillers behov, treners behov og hospiteringer, slått 
sammen treningsgruppe med j-04, avtale om lån av spillere fra J-04. Laget har 
generelt en dårlig treningskultur og dårlig samhold innad i laget. Foreldregruppen 
virker som tidvis svak og ikke tilstedeværende. Laget har 2 spillere som hospiterer til 
J-02 og spiller kun kamper ut sesongen for J-03. 

 

3. Diverse arbeid i junioravdelingen 
 

3.1 Trenerkabal 
Vi er i full gang med å kartlegge behovet for trenerkapasiteter, og i Junior gruppen 
12-15 år ser det ut til at det ikke er de aller største behov for trener utskiftning eller 
behov for flere trenere. Alle nåværende trenere har ikke gitt tilsvar på om de 
fortsetter neste år eller ikke, men ut fra en total vurdering ser det bra ut. Noen 
avventer med å svare ut fra hvordan sportsplan blir i forhold til treningsgrupper, 
satsning og organisering.  
 

3.2 Resultater 
Ingen oversikt foreløpig da serien ikke er ferdigspilt enda. 
 

3.3 Helteprosjekt 
Prosjektet er godt i gang og er i år blitt ført av Louise Pedersen. Det har kommet kun 
gode tilbakemeldinger på både administrering fra Trenerkoordinator og jentenes 
innsats mtp innhold, ledelse og fremføring. Heltene gjør en svært god jobb på de 
yngre lag. 
 



3.4 Cup / Treningsleir 
Tidligere år har det vært arrangert samlet reise for junior avd 12-15 år på cup i 
Danmark. Dette har vært på Tivolicup i Århus. Mye av grunnene til en slik årlig cup 
har vært for å gi lagene sportslige utfordringer og dyrke samhold innad i avdelingen. 
Da Tivolicup ikke har oppnådd dette, har vi sett på andre muligheter og har da 
kommet frem til en treningsleir for junior avdeling i stedet. Om vi er fulltallige vil vi 
være 189 spillere og 38 trenere / ledere, totalt 227 personer pr dags personell tall. 

 
3.4.1 Dana Cup og Sportscenter 

Vi reiser til Dana Cup og Sportscenter i Danmark- Nordjylland – Vendsyssel i 
tidsrommet fred 20/9 – 22/9-2019. http://www.danacupsportscenter.dk/index.php/da/ 
Her har vi alt på en plass; 3 idrettshaller, 1 gymsal, spisesal, forlegning og bespisning 
til alle, grupperom, aktivitetssal, vektrom, svømmesal og store utearealer.  
 

3.4.2 Vårt mål med treningsleir er 
«Juniorledelse, trenere og spillere skal bli bedre kjent sosialt og sportslig på tvers av 
roller, kjønn og alder. Dette for i større grad kunne skape større samhørighetsfølelse 
i Randesund IL, samt kunne utveksle erfaringer og kompetanse som kan bidra 
positivt med den sportslige utviklingen til den enkelte spiller og trener i avdelingen».  

 

3.4.3 Arbeidsgruppe treningsleir  
Gruppens sammensetning er tiltenkt for å gi kort kommunikasjonsvei til håndball 

ledelse, håndball kompetanse og innslag fra de ulike årstrinn i junioravdingen. 

Gruppen består av trenerkoordinator, juniorleder 12-15, Kjetil Breistein, Lars Hefte, 

Glenn Pedersen og Eirik Langaard. 

3.4.4 Faglige arbeidsmomenter 
I år tar vi for oss stasjonstrening innen forsvar og skudd som hovedmomenter. Eldste 

lag får treningskamp hvor det skal traktes etter å få øvrige lag til å dyrke samhold på 

tribunene. Vi vil benytte oss av interne trener kapasiteter innad i junioravdelingen på 

tvers av lagene for å dekke opp håndballkompetansen ledet av Lars Hefte. 

Under turen vil samhold, kommunikasjon og teambuilding være i høysetet og dyrkes 

på tvers av lag, alder, kjønn og roller innad i junioravdelingen 12-15 år.  

 
 
Robert Berget 
Juniorleder 12-15 år 
Randesund IL 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.danacupsportscenter.dk/index.php/da/


Ledere for foreldregruppa  

Det har ikke vært store utfordringer 2018. Det ser ut til at rutinene rundt sekretariat og kiosk 
har fungert fint. Når dugnadslistene er satt, går stort sett ting av seg selv. Enkelte lag trenger 
en liten påminnelse om kioskvakten en ukes tid i forkant. 
Har vært et par tilbakemeldinger om at en kan være flinkere med å rydde/vaske etter seg 
både i kiosken og hallen, så det bør en ha litt fokus på neste sesong. 
Nytt av året var at alle kamper fra og med 12 år skal føres elektronisk kamprapport. Det ble 
kjørt kurs av Kari-Ann Nedal ved oppstart av høstsesongen. Det bør legges inn fast 
kurs/gjennomgang for nye brukere hver høst. 
I tillegg var det også en liten runde i sukkevannshallen for å gå gjennom hvor man kan finne 
nøkler og ellers det man trener for å gjennomføre en dugnad, samt vise hvordan man setter 
opp sekretariatet.  
Charlotte Strømme og Marie W. Haugen 

 

Kioskansvarlig (Annette Thorsen) 

Endelig ble kiosken pusset opp. Det var en utfordrende tid i byggeperioden med mye 

tyverier. Nå tror jeg vi har fått kontroll på gitteret og Politiet holder oppsikt. 

Hovedstyret har overtatt innkjøp av brus og det fungerer greit. Litt problemer på nyåret 

med utgått brus men ellers god flyt. 

Tineproduktene fungerer bra. Har prøvd å finne gode alternativer i laktosefritt men det er 

dårlig utvalg ennå. Håper på bedring der. 

  

Fortsatt mye rot og unnasluntring på vasking i kiosken. Vi må fortsette med ordningen på 

nedvask jul og sommer. 

Nøkler har vært på vandring hele denne sesongen. Kiosknøkkelen inn til lageret er 

fortsatt borte. Viktig at instruksen blir fulgt. Kanskje denne må sjekkes på nytt? 

  

Ellers har det vært mye skryt fra gjester. Mange lag som begynner å bli godt kjent med 

rutinene og gjør en strålende jobb i kiosken. Når det er aktivitetserie i hall 2 er det alltid 

lurt å ha en liten kiosk der inne. De som begynner å bli gode på dette kjører kjapt det 

lille kjøleskapet inn og tar med det mest nødvendige. En klapp på skuldra til alle dere 

som jobber godt på dugnad og er positive. 

  

Nå takker jeg for meg i dette vervet og ønsker nestemann lykke til. 

Mvh Annette Thorsen 

 

Lotteri: 

Vibeke Nordbø og Linn Fornebo er ansvarlige for lotteri.  
Spekelotteriet ble gjennomført i November 2018. 
Rekelotteriet 2019 blir gjennomført nå i mars.  

 
 
 
 
 
 
 



Materialforvalter årsberetning for sesong 2018 
 
Materialforvalter årsberetning for sesong 2018/2019 
Nye kolleksjonen er komme godt i gang, kvaliteten har stort sett vært god men det 
har vært noen utfordringer kvaliteten på treningsjakkene, dette har vi dialog med 
adidas på. 
Ellers så er ut fordringene det samme tidligere, å få tak i de produktene vi skal ha når 
vi trenger det men dette har vi en dialogen med adidas og vi har også gjort noen 
tiltak selv så det håper vi skal bli bedre nå. 
Takk for meg i styret. 
Mvh Eirik Langaard 

 
 

For Randesund Idrettslag 
 

Håndball 
28. mars 2019 

 
 
 
Jostein Devold  Alf Helge Holtskog  Håvard Nordvang 
Leder RIL håndball  Nestleder   Seniorleder  
 
 
 
 
Robert Berget   Eirik Langaard  Marie Haugen/Charlotte Strømme 
Juniorleder (12-15)  Materialforvalter  Foreldrekontakt 
 
 
 
Jostein Devold     Mona T. Hille        Janne Kjær  
Økonomiansvarlig               Juniorleder 7-12              Dommeransvarlig 
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Jostein Devold  Alf Helge Holtskog  Håvard Nordvang 
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Robert Berget  Eirik Langaard Marie Haugen/Charlotte Strømme 
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Jostein Devold   Mona T. Hille   Janne Kjær  
Økonomiansvarlig            Juniorleder 7-12 år  Dommeransvarlig  
 
 
 
 
 
 
 
4. INNKOMNE FORSLAG 

 Revidere Sportsplan 
 
  
5. GRUPPAS ORGANISASJON  

 Ingen forslag 

 

  

6. FASTSETTELSE AV AKTIVITETSAVGIFT 
 Ingen endring i treningsavgift.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  VALG 

 Styreleder og økonomiansvarlig:      velges for 2 år 
 Nestleder           velges for 2 år 

Seniorleder dame       velges for 2 år  
 Seniorleder herre       velges for 2 år 

Dommer/utdanningskontakt:      velges for 2 år 
Materialforvalter:          velges for 2 år   

 Ledere foreldregruppa:  Charlotte Strømme    ikke på valg 
     Marie Wennberg Haugen  ikke på valg 
Juniorleder 12-15 år:  Robert Berget  ikke på valg  
Juniorleder Barn 7-11 år:  Mona T. Hille   ikke på valg  
 
Valgkomite :  
Kari-Ann Nedal  
Alternativ: Styret gis fullmakt til å finne kandidater for å komplettere styret. 


