
1980-1995
V obdoju, ko je èlanska ekipa prenehala delovati, so se nakateri igralci preselili v ekipo RK Prule iz
Ljubljane – Jože Pangerc in Alojz Ihan v mladiski pogon, Marjan Rot, Jože Nardin, Tone Jambroviè
v èlansko ekipo. Po krajšem zatišju so se zaèetki organiziranega rokometa ponovno obudili leta
1982, ko je Jože Pangerc ob pomoèi Jožeta Nardina sestavil ekipo iz igralcev, ki so v preteklosti že
nastopali za RK Škofljica. Igrišèe pri stari OŠ je bilo na tekmah ob nedeljah dopoldan nabito polno.
Zaèetki so bili težki, vendar sta Tomaž Rigler in Jože Pangerc že kmalu organizirala prvo vodstvo v
sestavi Janislav Strgar, Ivan Mikliè, Tone Modic, Julijan Pušnik in Tomaž Rigler. Trener ekipe v tem
obdobju je bil Štefan Pucihar.

V organizacijski del kluba je bilo treba pritegniti èim veè
bivših rokometašev, zato je bil veèkrat organiziran zelo
odmeven turnir »generacij«.

Do leta 1986 je ekipa tekmovala v takratni t. i. »Dolenjski ligi«. Ekipa je bila vsako leto kadrovsko
in organizacijsko moènejša. Želja, da bi ekipo zastopali samo igralci iz Škofljice, ni prinesla
uvrstitve v višji rang tekmovanja, zato se je okrepila s trenerjem Francem Doblekarjem in
nekaterimi igralci iz okolice Škofljice. V zgodovino se je zapisala tekma z ekipo Mokerca iz Iga, ki
jo je Škofljica uspela premagati. Škofljiški frizer je od navdušenja ponudil zastonj striženje celotni
ekipi.

Ekipa, ki je tekmovala v 2. republiški 
ligi v sezoni 1987/1988.

Sezona 1989/1990.

Vseskozi je bil zašèitni znak ekipe izredno prijateljstvo in prijetno druženje. Znana je izjava enega
od trenerjev:”Èe bi ekipo sodili po kvaliteti petja, bi bili evropski prvaki.” V tem obdobju je imela
ekipa za tekmo dve žogi in dve harmoniki, pa tudi Marjana Rota, ki je igral v vseh dotedanjih
selekcijah in aktivno sodeloval pri vseh napredovanjih škofljiškega rokometa.

Po osamosvojitvi je prvo leto ekipa nastopala v takratni tretji državni ligi in že v sezoni 1992/1993
osvojila prvo mesto ter se uvrstila v drugo državno ligo, kjer je nastopala do sezone 1995/1996. V
tem obdobju sta se v vodstvo kluba aktivno vkljuèila Branko Koban in Ivo Jurièev.


