1996-1999
Pokazala se je potreba po organizirani navijaški skupini. Naloga je bila zaupana Alešu Juvancu.
Navijaška skupina pod imenom Green Drunkers je slovela kot najglasnejša in najbolj športna v
Sloveniji, kar so priznavali tudi ostali klubi in zapisi v medijih.

Tone Jambroviè je zaèel igrati
rokomet leta 1967 na Škofljici in
zakljuèil kot najstarejši vratar v
rokometni ligi 1998.

Vseskozi je bilo pomembno delo z mlajšimi kategorijami, kar je bil razlog, da kljub veèkratnemu
prenehanju tekmovanja èlanskih ekip v zgodovini kluba RK Škofljica ni nikoli propadel.
Organizacijsko delo v zaèetkih delovanja z mlajšimi kategorijami so prevzeli Hubert Turk, Marjan
Štampohar in Milan Bukovec, trener Štefan Pucihar.

Jesenski prvaki v sezoni 1996/97. Ekipo je
prevzel trener Peter Karpov.

Leta 1996 se je ekipa tekmovanja mladih
udeležila velikonoènega turnirja v Pragi

V sezoni 1996/1997 je ekipi RK Škofljica uspel zgodovinski podvig: osvojili so prvo mesto v 1. B
državni ligi in se uvrstili v najvišji rang, 1. A državno ligo. Seveda na Škofljici ni bilo primerne
športne dvorane za igranje rokometa, zato je ekipa morala nastopati v dvorani Poljane v
Ljubljani. Na Škofljici je vladala prava evforija in med navijaèi je bilo tudi veliko starejših gospa in
gospodov, ki so buèno in športno navijali za svojo ekipo.
Na splošno je bila ekipa iz Škofljice znana predvsem po športnem obnašanju in korektnem
navijanju.
Prvaki 1. B državne lige. Ekipa se je neposredno uvrstila
v elitno družbo 12 ekip 1. državne lige.
Stojijo od leve proti desni: Hubert Turk, Anton Bašiè,Bariša
Grbiè, Borut Mandelj, Boštjan Rigler, Gregor Rot, Lovro
Zbašnik, Simon Oblak, Dare Šuštar, Damjan Volkar, Ivo
Jurièev.
Èepijo od leve proti desni: Nuša Turk, Peter Lesar, Robert
Beguš, Ivan Èavloviè, Andrej Šinkovec, Peter Mokranjac,
Tone Fajdiga, Janez Mikliè, Igor Pušnik, Janislav Strgar.
Pokal za prvo mesto 1.
B lige
V sezoni 1997/1998 je RK
Škofljica dosegel v 1. A državni
ligi 11. mesto in samo za toèko
izpadel v nižji rang tekmovanja, v
katerem je tekmoval samo še v
sezoni 1998/1999. Po tej sezoni
je èlanska ekipa prenehala
tekmovati.

