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RIL er til for alle som vil 
Stiftet 1946
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Randesund 
Idrettslag 

OPPSTARTSMØTE 7er fotball 

10 og 11 år – 2008 og 2009 



Randesund 
Idrettslag Sportsplan 10-12 år 

• Mål: 

Alle barn skal oppleve glede, mestring og utvikling sammen med andre.

Side 16-18 omhandler 

- barnefotball 10-12 år 

- utvikling 10-12 år 

med mål samt forventinger og tiltak fra klubb, trenere og spillere.  



Randesund 
Idrettslag 

Fokus på Fair Play  

Alle skal være med uansett bakgrunn



Randesund 
Idrettslag 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

• Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

• Hva skal du gjøre og hvordan håndterer idrettslaget saker som gjelder seksuell 
trakassering og overgrep.

• Klubben har et eget kriseteam i hovedstyret som håndterer dette. Se veileder fra NIF 
for mer info.

• Dersom du har opplevd eller hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i 
klubben så ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder Øystein Konradsen tlf
41412151 eller styreleder Harald Aabel

• Hovedstyret i Randesund idrettslag har i tråd med Norges idrettsforbund vedtatt 
følgende retningslinjer for klubben:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/


Randesund 
Idrettslag Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som 
kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en 
negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte 
eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i 
miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, 
ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres 
kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.



Randesund 
Idrettslag Klubbens reglement 

• Reiseinstruks – for alle reiser til kamper, turneringer, treningsleirer med overnatting der aktive 
under myndighetsalder deltar. 

• Kriseplan avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon, sørge for informasjon, deltakelse og 
oppfølging på en verdig og ryddig måte. 

• Politiattest – Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe 
politiattest.

• Lovnorm – regulerer medlemskap, tillitsvalgte, stemmerett, årsmøte, økonomi med mere. 



Randesund 
Idrettslag 

Fokus utenfor banen 
• Rusproblematikk

• Alkohol 

• Narkotika 

• Doping 

• Seksuell trakassering og overgrep  

• Kosthold/ernæring/spiseforstyrrelser

• Radikalisering

• Mobbing 

• Førstehjelpskurs

• Trafikalt grunnkurs

• Båtføreropplæring 



• Det er hovedstyret som inngår alle sponsoravtaler med klubb.

• Drakta er klubbens eie og ingen egne trykk er tillatt. (unntatt spillernavn 
på senior a-lag) 

• Lag og grupper har også mulighet til salg reklame på tøy. Dog 
begrensinger til ermer og nederste felt på RIL-plagg hvor klubbens 
øvrige sponsorer også skal være med. Alle avtaler skal i forkant avklares 
med daglig leder. Sponsoravtaler faktureres gjennom klubb. 

• Se hjemmeside for mer info. 

Randesund 
Idrettslag 

Sponsor og draktreglement 



Randesund 
Idrettslag Lagets navn og kontaktpersoner 

Lagets navn:       Randesund 2008-1        (klubb, årstall spillere, lag nr.) 

Vi skal benytte klubbens hele navn (ikke RIL) + årstallet
• Vær obs på at krets benytter alder ved serieoppsett. Lett å blande Ril 09-1 med 9 år, og hvem 

er RIL 9-10 ? 

• Randesundil.no – er det korrekte opplysninger på lagsiden 

• Fotball.no – er det korrekte opplysninger hos NFF 



Randesund 
Idrettslag Turneringer og turer 

• Vi skal prioritere: 

- Gimletroll – Vinter cup november og Eat Move Sleep i mai

- Sør cup – Sør cup mini  i juni.

- Søgne – Eat Move Sleep i oktober   

To turneringer av ovennevnte turneringer samt 1. mai og Meny Sebra cup 
dekkes av klubb

• Reiser – barneidrettsbestemmelser og NFF 

- Fra G/J 8-10 år, lokale reiser i kommune/krets. 

- Fra G/J 11-14 år reiser vi felles tur til LKB Gistrup. 



Randesund 
Idrettslag Trening og kamp 

• Treningstider
• 1. november – 31.mars : relativt god plass 
• 1. april – 30. november: Flere må trene sammen på mindre flater 
• Klubben har en overordnet forutsetning at alle skal kunne spiller både fotball 

og håndball. Ved søknad om treningstider SKAL det tas hensyn til at ikke 
treningstidene kolliderer – kommunikasjon på kryss og tvers av gruppene må 
etableres. 

• Påmeldingsfrist serie 2019 er utløpt og alle lag er påmeldt 
• Nivå-inndeling kun for å oppnå jevne kamper, ikke inndeling internt i klubb. 
• Felles for alle årskull, trekke lag før 31.3. kr. 5195,- og etter 31.3 kr. 8636,-
• Muligheter for trekking eller ekstra lag høstsesong. Må være meldt til RIL-

kontoret før 20. juni. 



Randesund 
Idrettslag Kamper 

• Kampdag (med enkelte unntak) 2009 Onsdager og 2008 Mandager

• Kamparenaer – hovedregel 
• Sukkevann, juniorfelt A-D  (A er nærmest klubbhus) 

• Dvergsnesbanen, hel bane 

• Hjemmelag må stille med dommer/veileder  

• Flytting av kamp – avtal internt mellom lag uten at klubb eller NFF 
involveres. Kamp må da spilles i treningstid. 

• UNNGÅ – ikke møtt til kamp, bot NFF kr. 3.827,-



Randesund 
Idrettslag Dugnad – lotteri 

• Rekelotteri august/september 

• Kiosk-salg  - 50 % tilfaller laget 

• Bruk gjerne Norengros – toalettpapir – faktureres klubben 



Randesund 
Idrettslag Kamper 

• Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

• Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play, og også være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på 
gul kampvert-vest, og har med seg foreldrevettkort.  Kampverter og foreldrevettkort ligger i Speakerbua

• Før kampen
• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

• Ønske velkommen begge lag og dommer.

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte.

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

• Under kampen
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Prate med dommer i pausen.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

• Etter kampen
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen

• Takker begge lag og dommer

• Rydde rundt banen etter kampslutt

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/


Randesund 
Idrettslag Et lite hjertesukk   - Rydd opp 

• Til tider var det mye søppel, spesielt på Sukkevann og ofte rundt 
innbytterbenken (ikke bare bortelagets) 

• Vær med å sørg for at Sukkevann igjen bli en flott arena både for oss 
selv og for gjestene. 



Randesund 
Idrettslag Forsikringer

• 2008 og 2009   Dekket av NIF barneidrettsforsikring 

• Forutsetter medlemskap i klubben 

• Gjelder også trenere 

Alle har en grunnforsikring. Alle medlemmer kan også tegne en utvidet 
individuell forsikring. Ser info www.fotball.no 



Randesund 
Idrettslag Klubbhuset 

• Bruk klubbhuset 
• Spillermøter

• Foreldremøter

• Trenermøter

• Sosialt

• Disponeres fritt ukedager mandag – torsdag

• Hvis ledig kan det også fritt benyttes til overnatting helg, bestilles 
inntil to mnd. før leie. 



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



Randesund 
Idrettslag 

Team Randesund
Bruk våre sponsor og samarbeidspartnere 



Randesund 
Idrettslag Veien videre 

Januar –

Idemyldring – refleksjon – erfaring - forbedring – utvikling 

Felles målsetting:  FLEST MULIG MED LENGST MULIG

SAMLE FLEST MULIG IDEER og TILBAKEMELDINGER 

FEBRUAR – MAI

I tillegg til Sportslig Utvalg og Fotballstyret, engasjere flere undergrupper til å behandle – utrede tiltak 

Juni/august  

Vedtak – tilrettelegge og iverksette – forberede sesongen 2020 



Randesund 
Idrettslag Veien videre 

• Styret – sportslig utvalg – evt. andre nye utvalg 
• Cup-komiteer
• Kiosk-ansvarlige
• Kamparrangement 

• - turneringer – reiser (Gistrup) – evt. Dana/Norway cup/Gothia for 
eldre lag 

• -



Randesund 
Idrettslag Veien videre 

• - Ungdom Utviklingslag – breddelag – skal jenter/gutter behandles 
ulikt 

• Klasselag, skolelag, områdelag 



Randesund 
Idrettslag Veien videre 

• Overgang barn-ungdom    
• 13 år,  eller vente til 14 år? 

• Overgang 15-16 år? 

• - Lørdagsfotballen – Fredagsfotballen 

• - nye ideer 



Randesund 
Idrettslag Årsmøte 

• Vi trenger flere personer til både fotballstyre og til cup-komite 

• Send inn forslag – jo flere jo bedre 


