
 

 

Hei 

IL Rival er Haugesunds eldste og største håndballklubb. Om klubben faktisk ble stiftet i 1950 er noe 

diskutabelt, men at det er en ærbødig klubb med lange tradisjoner, det hersker det ingen tvil om. 

Klubben er et hjem for alle som har et hjerte som banker for håndballen, store som små. 

IL Rival holder til i Haraldshallen, en hall med nesten like mange år bak seg som klubben selv. 

Haraldshallen ligger midt i smørøyet av Idrettsparken i Haugesund.  

IL Rival er en breddeklubb og dørene står åpne for alle som ønsker å være en del av håndballmiljøet 

på Haugalandet. Ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker å bli medlem. Forhåpentligvis finner du den 

nødvendige informasjonen du trenger her på hjemmesiden, og om ikke kan du alltids ta kontakt med 

oss.  

Takk for at du er med som ledere og stiller opp og bruker tid og energi på våre medlemmer. 

I dagens samfunn er det dessverre sånt at vi opplever at voksne tillitspersoner bryter grenser for hva 

som er akseptabel oppførsel. Vi vet at det også skjer i idrettssammenhenger. Dette er ikke greit, og 

som idrettslag gjør vi vårt beste for at vi skal slippe dette. Derfor krever vi politiattester fra alle som 

skal være med som leder i vårt arbeid bland barn og unge.  

Etter retningslinjer skal politiattestene fornyes jevnlig, og vi har satt intervallene til hvert 3. år. Dette 

betyr at enten får du denne mailen for første gang, eller så har du vært gjennom dette før, men tiden 

for fornying er kommet.  

Prosessen er enkel, da det gjøres digitalt. Vennligst søk så raskt du kan, før det hele har gått i 

glemmeboken.  

Prosessen er som følger:  

Gå inn på www.politiet.no og klikk på «politiattester» Klikk på «søke på politiattest på nett». Følg 

instruksene. Du legger ved filen som vi har laget på vegne av klubben som du finner på nettsiden. Er 

du under 18 år, må du søke i papirform. Mer informasjon om dette ligger på www.politiet.no.   

Husk at du må ha underskrift av foreldre på det skjemaet dersom du er under 18 år, og må legges ved 

søknaden.  

Når du får attesten fra politiet (om noen uker, kanskje raskere om du får digitalt) så må denne 

fremvises til medlemsansvarlig i klubben.  

Det blir registrert når denne er vist fram og deretter tar du den med deg igjen, eller den blir 

makulert. (Klubben har ikke lov til å oppbevare attester) 

Takk for at du er med på å støtte IL Rival i et viktig arbeid på en trygg måte! 

http://www.politiet.no/
http://www.politiet.no/

