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Saksutredning: 

Nytt elitelag og overføring av divisjonsrett 

(eliteserielisens) 

 
Bakgrunn 

RHK har i flere år hatt utfordringer med å få godkjent hjemmearena for elitelaget. Som det står i 

tildelingen av eliteserielisens for 2020/2021-sesongen signert Arne S. Modahl, leder av 

Elitelisensnemda er Marikollhallen ikke godkjent for Rema-1000 ligaen (eller for 1.divisjon). 

Angående løsningen som er godkjent for inneværende sesong (søndagskamper i Skedsmohallen og 

onsdagskamper i Marikollhallen) heter det i tildelingen at «Det presiseres at dette er en ordning 

med delt hjemmearena som godkjennes for sesongen 2020/21, og forutsetter at klubben jobber aktivt 

med en varig ordning fra og med sesongen 2021/22.» 

Uten en annen og godkjent løsning vil elitelaget måtte spille sine kamper i 2.divisjon. 

Arenakravene i elitelisensreglementet er som følger: 

6.1. Arenakrav A skal være innfridd for å kunne spille i klubbens hjemmearena.  

6.2. Det kan etter innstilling fra arenaansvarlig i NHF/GS gis dispensasjon. NTH er høringsinstans 

før innstilling fra NHF/GS.  

6.3 Dispensasjonen kan forlenges dersom det finnes konkrete, vedtatte planer for utbygging av 

arena eller bygging av ny arena enten i offentlig eller privat regi inkl. en godkjent reguleringsplan.  

6.4 Dersom klubben ikke har godkjent hjemmearena, skal klubbens hjemmekamper spilles i annen 

godkjent arena. 

En arbeidsgruppe som ble nedsatt av styret i november 2020 intensiverte arbeidet med å finne en 

løsning som kan være godkjent. Arbeidet har i hovedsak fulgt tre spor: 
- Å bidra til å få på plass et vedtak om ny idrettshall i Rælingen kommune som kan tilfredsstille krav 

for eliteseriespill. 
- Å utforske mulig løsning med arena på Hellerudsletta, hvor Hellerudsletta Eiendom har kontaktet 

kommuner på Nedre Romerike og Håndballforbundet angående er mulig samarbeid. 
- Å etablere en organisasjonsform som tillater Rælingens elitelag å spille alle sine kamper i annen 

godkjent arena i regionen, fortrinnsvis Skedsmohallen. 
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1. Prosesser rundt Marikollen og den kommende Fjerdingby skole vil ikke innfri kravene mht egnet 

hall. Klubben har imidlertid vært i aktiv dialog med kommunens politikere for å understreke 

behovet for nye hallkapasiteter i kommunen. 9. desember 2020 vedtok kommunestyret i Rælingen 

følgende: 

 
«7. Det må legges til rette for etablering av både ny svømmehall og ny flerbrukshall på Sandbekken for å 
følge opp områdereguleringen som pågår på Løvenstad. Mulighetsstudie må kartlegge helheten og også 
vurdere eventuell trinnvis utvikling. Fremtidig kapasitet ved Sandbekken ungdomsskole må også vektlegges i 
arbeidet». 

 

Dagens styre har tro på en konstruktiv dialog med kommunen om utvikling av en ny hall på 

Sandbekken. Det er økt fokus i kommunen på at hallbehovet er akutt. Imidlertid er Rælingen en 

kommune uten et bredt næringsgrunnlag og med en særdeles stram økonomi. Vi har derfor ingen 

garanti pr nå for at en ny hall vil kunne tilfredsstille kravene til arena for 1.divisjons og 

eliteseriespill. Vi vil uansett ikke ha et vedtak med en godkjent reguleringsplan (som er et krav fra 

Håndballforbundet) på Sandbekken i tide for å sikre godkjenning for 2021-2022 sesongen.   

 

2. Arbeidsgruppen har vært i dialog med Hellerudsletta Eiendom, kommunen og 

Håndballforbundets anleggsrådgiver Tom Anderson om Hellerudslettas Eiendom sitt initiativ om å 

etablere en arena i eksisterende lokaler. Så vidt vi forstod var Håndballforbundet innstilt på å ta opp 

igjen dialogen i 2021 og RHK uttrykte samme vilje. Vi ser imidlertid at det her sannsynligvis må 

flere aktører på banen på grunn av kostandene. Det er krevende å få løsninger som krever at flere 

kommuner og idrettslag går sammen og prosessen tar allerede mye lenger tid enn vi har. Vi har også 

hatt dialog med Rælingens ordfører om et slikt alternativ og oppfordret til deltakelse fra kommunen. 

 

3. Arbeidsgruppen har utredet ulike organisasjonsformer og løsninger som kan sikre en mulig arena 

utenfor kommunens grenser. Det er svært få godkjente arenaer i regionen og kommunene som eier 

hallene har retningslinjer som prioriterer lag i egen kommune.  Elitelagets hjemmekamper spilles 

både i helger og i ukedager. Etter dialog med Lillestrøm kommune, Lillestrøm Håndballklubb og 

Lillestrøm idrettsråd var det klart at RHK kunne fortsette å leie hallen i helgene og spille elitelagets 

helgekamper i Skedsmohallen også i neste sesong.  Halltiden i ukedagene fordeles imidlertid 

gjennom Lillestrøm idrettsråd til klubber hjemmehørende i kommunen. Et håndballag 

hjemmehørende i en annen kommune vil dermed ikke få tilgang til Skedsmohallen i ukedagene. 

Verken til kamper eller til treningstid til oppkjøring før kamp. 

 

Det er frist for å søke halltid for neste sesong 1/4-2021 i Lillestrøm kommune og det gjør at klubben 

har hatt særs dårlig tid til å etablere en løsning som sikrer halltid i Skedsmohallen. Den mest 

åpenbare løsningen syntes derfor å registrere elitelaget som eget lag i Lillestrøm kommune med 

opptak i Lillestrøm idrettsråd for å få tilgang til kamptid.  

 

Arbeidsgruppen har utredet ulike organisatoriske løsninger i form av en idrettslagsallianse eller 

selvstendig klubb, men tidslinjene vi har hatt å jobbe med utelukket til slutt et allianseidrettslag. En 

idrettslagsallianse består av et allianseidrettslag som klubb/hovedenhet, og ett eller flere idrettslag 

tilknyttet. For RHK måtte det i så fall sett slik ut: 
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Idrettslagene i en idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i 

tillegg til angivelse av idrettsgren/type lag, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets 

(RHKs) lov og vedtak. Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha 

medlemskap også i allianseidrettslaget (RHK). Dvs at medlemmer av elite også må stå som 

medlemmer av RHK. Bredden blir liggende i allianseidrettslaget. 

 

Uklar informasjon fra Idrettskretsen om rekkefølge og tidsperspektiv for prosessen med å godkjenne 

en allianseløsning gjorde at verdifull tid gikk til spille og det var til slutt ikke en realistisk løsning. 

 

Et selvstendig elitelag/klubb under annet navn kan ha et bredere nedslagsfelt for rekruttering og 

sponsorbase enn i dag. Det kan på mange måter være bra for håndballen i regionen å ha et topplag 

som kan rendyrke denne profilen. RHK kan dermed rendyrke en innsats for breddehåndballen. 

 

Et elitelag som er skilt ut som egen klubb vil må overta divisjonsretten (eliteserielisensen) til RHK 

med de rettigheter og forpliktelser det innebærer, for ikke å måtte starte helt på bunn i 6. divisjon. 

Forutsetningen for å få godkjent en overdragelse av divisjonsretten av Håndballforbundet er at det 

inngås en partnerklubbavtale mellom RHK og ny eliteklubb. En slik avtale må ifølge 

Håndballforbundet vare i minst tre sesonger.  

I utgangspunktet var ikke dette ikke en ønsket løsning for RHK. Vi synes det er trist at arenakravet 

sammen med kommunens manglende evne til å innfri gjør at vi må nedlegge elitesatsing i klubben. 

Da går vi bort fra et godt prinsipp vi mener norsk idrett har bygget på i lang tid: at bredde og 

toppidrett utvikles best i tettest mulig samkvem. Styret anbefaler likevel en slik løsning fremfor at 

laget må spille i andre divisjon. 

 

RHK har allerede ett lag i andre divisjon og mener at Rekrutt Elite ikke bør ikke skilles ut. Ved å 

beholde Rekrutt Elite vil Rælingen være en av få klubber i regionen som har et tilbud fra 

Håndballskole og helt opp til Elite. Ved å beholde Rekrutt Elite vil sannsynligvis RHK i større grad 

også være en foretrukket partner for andre klubber. I en samarbeidsavtale med den nye eliteklubben 

som spesifiserer betingelsene for utlån av lisens bør det være et tydelig bånd fra Rekrutt Elite til det 

nye Elitelaget gjennom hospitering, spillerutvikling, tett samarbeid og mulig samtrening. Andre 

klubber som har spillere som kan være aktuelle når de når junioralder må innom RHK (spillere som 

er eldre går uansett direkte). Dette gir igjen RHK en sterk posisjon i juniormiljøet med mulighet for 

rekruttering på alle lag, det utvikler spillere og ikke minst videreutvikler det organisasjon.  

Styret presiserer imidlertid at et Rekrutt Elitelag lag har en økonomisk kostnad ved trenere, 

reiseutgifter m.m som er betraktelig høyere enn ved andre lag i årsklassene.  

 

Innholdet i partnerklubbavtalen bør i størst mulig grad sikre et godt og tett samarbeid mellom 

klubbene, særlig med tanke på rekruttlaget (se nedenfor). Avtalen skal samtidig sikre at hver klubb 

er en selvstendig enhet som kan bruke sine egne ressurser for å drive egen klubb mot nye mål.  

 

Konklusjon 
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Divisjonsretten/Elitelisensen til RHK må benyttes av en klubb eller et lag som i 2021/2022 har 

tilgang til godkjent hall for trening og kamper. 

Romerike Topphåndball ble opprettet 10/2-21 i Lillestrøm kommune. De søker nå om opptak i NIF 

og Lillestrøm idrettsråd.  

Det må inngås en partnerklubbsamarbeidsavtale mellom RHK og Romerike Topphåndball, som 

også regulerer overtagelse av spillere, trenere og andre tilknyttet elitelaget. 

Styret i RHK fremlegger for årsmøte forslag om vedtak ihht dette.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forslag til vedtak fra styret:  

Styret i RHK gis fullmakt til å overføre divisjonsretten (eliteserielisensen) til nystiftede Romerike 

Topphåndball, mot en partnerklubbsamarbeidsavtale. Avtalen har varighet for tre sesonger med 

mulighet for årlig reforhandling etter gjensidig ønske.  

 

Følgende overordnede hensyn skal ivaretas i avtalen:  

Samarbeidsavtalen skal i størst mulig grad sikre at RHK og Romerike topphåndball splittes på en 

slik måte at klubben ivaretas på best mulig måte. 

RHK skal fungere som Romerike topphåndballs primære rekrutteringsklubb foran andre 

partnerklubber..  

Avtalen skal i sin helhet være gjeldende fra 1. juni 2021. Alle rettigheter og plikter som skal overtas 

av Romerike topphåndball skal være gjeldende fra denne dato. 

 

 


