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Glede – Mestring - Raushet 

RØA ALLIANSEIDRETTSLAG 

Røa Allianseidrettslag har 2435 medlemmer og tilbyr i dag aktivitet/trening for alle 

aldersgrupper. Idrettslaget ble stiftet 11.11.1900 som Røed Sportsforening. De første 

årene var skyting og skisport hovedaktivitetene, mens idrettslaget i dag er inndelt i 

gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Friidrett, Langrenn, Sykkel, Svømming, Triatlon 

og Trim. I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite, som favner om toppfotballen 

på kvinnesiden, Dynamite Girls. RFE inkluderer også juniorfotballen på jentesiden. 

Røa ILs visjon er 

”en klubb å være stolt av!” 

Hos Røa IL betyr visjonen at: 

– Røa IL skal være for alle – uansett om du er utøver eller heiagjeng, eller
kommer fra andre deler av Oslo!

– Røa IL skal være klubben hvor alle føler de blir tatt godt vare på!
– Røa IL skal være klubben som foretrekkes!

VERDIGRUNNLAG 

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og 
klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil 
bli.  

Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt) 
som gjør at alle har glede av å være hos oss. 

Mestring Hos oss betyr dette at alle skal ha kompetanse og kunnskap som fører til 
personlig utvikling og en følelse av mestring.  

Raushet Hos oss innebærer dette å inkludere alle. Røa IL skal favne både unge, 
gamle og aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper.  



Glede – Mestring - Raushet 

ÅRSMØTE 

Det innkalles til årsmøte i Røa Allianseidrettslag 

Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl. 19.00 

Pga korona, holdes møtet digitalt 

gjennom Teams 
DAGSORDEN 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

4. Behandle Røa ILs årsmelding, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Røa ILs regnskap, styrets økonomiske beretning, 
kontrollkomiteens beretning og revisors beretning.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller 
gi fullmakt til å fastsette treningsavgift.

8. Vedta Røa ILs budsjett.

9. Behandle Røa ILs organisasjonsplan.

10. Valg.

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Røa

ILs regnskap.

Sakslisten er satt opp i henhold til idrettslagets lover § 16 

Husk å betale medlemskontingent i forkant. 

Ingen servering.  

VEL MØTT TIL DIGITALT ÅRSMØTE! 
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SAK 4. BEHANDLE RØA ILS ÅRSMELDING, HERUNDER 
GRUPPEÅRSMELDINGER.  

RØA IL ÅRSMELDING 2020 
Gitt av styret til Røa IL’s årsmøte 24.03. 2021 

IDRETTSLAGETS STYRE HAR I DRIFTSÅRET (ETTER FORRIGE ÅRSMØTE) 
BESTÅTT AV:  
Kathrine Godager Nordby leder  

nestleder  
styremedlem 
styremedlem  
styremedlem (bandy)  
styremedlem (fotball)  
styremedlem (langrenn) 
styremedlem 
1. varamedlem

Paal Berg 
Øyvind Sollie  
Janne Gjesdahl 
Christen Møller 
Anders Sætre  
Rune Lorenzen 
Alf P Bjercke  
Didrik Witzøe  
Mangler  2. varamedlem

MØTEVIRKSOMHET ETC.  
Antall styremøter er 12 + div. møter i komitéer og utvalg. Mange av disse er avholdt 
digitalt, via Teams.  

OPPNEVNTE KOMITÉER: 

Kontrollkomiteen:    Berit Loennechen Feiring (leder) 
 Arne Staavi  
Ragnar Austad (vara) 

Merkekomitéen: Kathrine Godager (leder) 
John Bjørneboe 
Ian Markey 
Erling Ruud (sekretær) 

Valgkomitéen: Erling Ruud (leder) 
Eli Krogstad (medlem) 
Sander Tufte (medlem) 
Ragnar Jacobsen (varamedlem) 
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MEDLEMSMASSEN  
Idrettslaget har hatt følgende utvikling i registrerte medlemmer de siste ti årene: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2117 2060 2121 2073 2224 2342 2395 2416 2449 2451 2370 2435 

Andelen av medlemmer 0-25 år var 67,7% i 2020 og 64,8% i 2019. 
Andelen av medlemmer 19 år og yngre utgjør 63,6% i 2020 mot 62,4% i 2019. Det er 
altså en liten økning i andel yngre medlemmer i idrettslaget. Vi har vårt medlemsregister 
i systemet WebOrg, som vi mener gir oss en god og riktig oversikt over medlemmene. 

Det er 40,2% kvinner og 59,8% menn i medlemsmassen mot 39,7% kvinner og 60,3% 
menn i 2019.  

Medlemsmassen fordeler seg slik, basert på tilhørighet til de ulike gruppene (etter 
innmeldte aktivitetslister) (fjorårets tall i parantes): 

Gruppe K 0-19år K over 
19 år 

M 0-19 år M over 19 år Totalt 

Fotball** 456 (428) 12 (9) 594 (591) 124 (88) 1186 (1116) 

Langrenn** 210 (181) 6 (3) 314 (244) 24 (23) 554 (451) 
Bandy** 62 (43) 0 (1) 209 (261) 44 (77) 315 (382) 
Trim 0 (0) 38 (38) 0 (0) 2 (2) 40 (40) 
Allidrett 128 (115) 0 (0) 177 (171) 0 (0) 305 (286) 
Friidrett* 5 (5) 3 (3) 5 (5) 3 (3) 16 (16) 
Triatlon 1 (1) 4 (5) 1 (5) 7 (9) 13 (20) 
Sykkel 11 (4) 1 (1) 13 (3) 8 (10) 33 (18) 

*Selv uten en aktiv friidrettsgruppe, har vi registrert disse tallene i idrettsregistreringen.
Det er et anslag over antall Røamedlemmer som har deltatt i friidrettsstevner/-løp og
turmarsjer.
**Inkluderer årets allidrettsbarn som nå har vært med på disse idrettene.

Oppstillingen omfatter medlemmer som er registrert i flere grupper, men til forskjell fra 
tidligere er det ikke lagt til trenere/ledere.  

HEDERSBEVISNINGER  
Det ble ikke delt ut bragdmerker i 2020. 
Det vil denne våren i stedet deles ut 
bragdmerker for prestasjoner gjort fra 
sommeren 2019 til mars 2021. 

SPORTSLIGE RESULTATER  
Røa IL satser på både bredde og topp og 
mener at det skal være plass til begge 
deler. 2020 ble også sportslig preget av 
Covid-19 og delvis nedstenging av 
idretten. Ski- og bandysesongen rakk 
omtrent å bli ferdig våren 2020, mens 
fotballsesongen og sesongen for de 
andre sommeridrettene ble sterkt preget 
av smittevern. Vinteren 2020/21 har 
konkurransesesongene for både langrenn 
og bandy i all hovedsak blitt avlyst.  

Fotball: Dynamite Girls fikk det tungt i 
sesongen 2020, og rykket dessverre ned 
til 1. divisjon. En lang æra i Toppserien 
er dermed over for denne gang. Menn 
senior kom aldri i gang med sin sesong i 
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6. divisjon, men på grunn av andre lag
som har trukket seg fra seriespillet, så er
Røa tilbake i 5. divisjon nå i 2021.
Den største oppturen i fotballsesongen
for Røa i 2020, var Gutter 2007 (13 år),
som vant både Kretsmesterskap og
OBOS-cup. Dette er en sterk prestasjon.

Bandy: Som skrevet i fjorårets 
årsmelding, rakk Småguttlaget så vidt å 
bli Norgesmestre i mars 2020, mens 
guttelaget ble nummer 2. 2020/2021-
sesongen kom aldri helt i gang, pga 
smittevernsituasjonen. A-laget spiller 
dermed i første divisjon også neste 
sesong.  

Langrenn: I Norge har sesongen, med  
unntak av Norgescup og NM, vært satt 
på vent. Som for bandy, så har fokuset 
derfor spesielt vært på å skape 
morsomme, inspirerende og 
opplevelsesrike treninger, for at 
utøverne i størst mulig grad skal holde 
på motivasjonen, selv uten 
konkurranser. 

Som følge av godt arbeid med dette, har 
verken Bandy- eller Langrennsgruppa 
opplevd noen nedgang i antall 
medlemmer i denne perioden. Unntaket 
kan være blant seniorutøverne, siden de 
har hatt enda strengere smitteverns-
restriksjoner, enn barn og unge. 

Røa IL hadde for første gang hele tre 
utøvere med i ski-VM nå i år, noe vi er 
stolte over. Andrew Musgrave fikk 
syvendeplass både på skiatlon og 50km i 
VM, mens sjetteplass er hans beste 
plassering i verdenscupen denne 
sesongen. Martin J Sundby ble nummer 
7 på 15 km i VM, hvor han var 
tittelforsvarer, mens James Clugnet ble 
nummer 40 på VM-sprinten, og gikk ikke 
videre fra kvalifiseringen verken der eller 
i sprint-stafetten. 

Det vises til gruppenes beretninger for 
mer utførlige beskrivelser.  

FELLES ARRANGEMENTER 
Påhengsstafetten Mærradalen Opp måtte 
som følge av Covid-19 arrangeres på en 
alternativ måte i 2020. Gjennom en hel 
måned kunne løpere løpe løypa, og selv 

sende inn sin tid, enten alene eller 
sammen med andre, innenfor 
smittevernreglene. Vinnerne ble kåret, 
Dette fungerte bra, men vi ønsker 
selvsagt å arrangere løpet på «vanlig 
vis» og ønsker å utvikle det videre. 

Familie- og aktivitetsdagen i juni måtte 
avlyses som følge av smittevernreglene. 
Vi håper å kunne arrangere dette på ny 
nå til sommeren.  

RØA IL 120 ÅR 
Røa IL fylte 120 år 11. november 2020. 
Det var planlagt å feire denne dagen, 
men grunnet pandemien, så er dette en 
feiring vi må ta igjen i 2025, når vi fyller 
125 år. Dagen ble markert ved at alle de 
frivillige fikk en liten oppmerksomhet fra 
administrasjonen/styret. 

ORGANISERING 
Strategiarbeidet, som ble igangsatt i 
2012, er fremdeles styrende for 
utviklingen av klubben og 
virksomhetsplanen for Røa IL. Strategien 
blir implementert gjennom utarbeidelse 
av en handlingsplan, som løpende blir 
fornyet. Styredokumentene har vært 
gode verktøy og en rekke tiltak har blitt 
satt i gang for å nå våre mål. I 2018 
startet vi en gjennomgang med mål om 
å fornye virksomhetsplan og 
handlingsplan. Fra samme tid og til nå er 
også både Profilhåndbok og Røas røde 
fornyet.  

MARKEDS- OG KOMMUNIKASJON 
I 2020 har idrettslaget fortsatt med et 
stort fokus på å kunne utnytte det 
potensialet vi mener tidligere har vært 
uprøvd innenfor markeds- og 
kommunikasjonsarbeid. 
Markedsansvarlig jobber for hele klubben 
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og vi ser mange resultater fra dette 
arbeidet.  

RENT IDRETTSLAG 
Røa IL er sertifisert som Rent Idrettslag 
av NIF og Antidoping Norge og ønsker å 
jobbe videre med dette 
holdningsskapende arbeidet i klubben. 
Klubben ble resertifisert i 2018. 

ØKONOMI  
Vi har nå hatt egen regnskapsfører i sju 
år og mener at vi har god kontroll på 
bilagene. Revisjon1 NOR blir fremdeles 
brukt som revisor for Røa IL. Vi innførte  
i 2017 Visma Document Senter, som vi 
mener gir oss en god flyt av 
regnskapsbilag.  
Medlemsinntektene i 2020 var høyere 
enn noen gang, på tross av lavere 
aktivitet. Vi hadde også en liten økning i 
medlemstallet.  

FORTSATT DRIFT 
I samsvar med regnskapslovens §3-3 
bekreftes det at forutsetningen for 
fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 

REDEGJØRELSE FOR 
ÅRSREGNSKAPET 
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar 
med regnskapslovens bestemmelser. 
Omsetningen (konsolidert regnskap) 
utgjorde for 2020 kr 17 562 467 mot kr 
16 729 960 i 2019. Styret mener at 
årsberetningen sammenholdt med 
årsregnskapet gir en rettvisende og 
tilfredsstillende oversikt over utviklingen 
og resultatet av virksomhetens og 
idrettslagets økonomiske stilling. 

I årsmeldingen er det for gruppene, 
samt Hovedlaget også tatt inn 
balansetall. Hovedlagets regnskap for 
2020 viser et overskudd kr 1 720 338 
mot et overskudd kr 291 371 i 2019. 

Videre er det tatt inn et konsolidert 
resultat- og balanseregnskap for Røa IL 
samlet. Idrettslagets økonomiske 
resultat viste et samlet overskudd kr 
3 251 775 mot et overskudd kr 251 189 
foregående år. Resultatet legges til 
egenkapitalen. 

Egenkapitalen og likviditeten for 
idrettslaget samlet er tilfredsstillende. 
For en vurdering av de enkelte gruppene 
og Hovedlaget vises til regnskap for 
disse. 

Idrettslaget har i 2020 ikke drevet med 
forskning eller utvikling.  

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Idrettslaget har i 2020 hatt 5 ansatte 
med fast tilhold i klubbhuset. 
Hovedstyret har bestått av 9 
medlemmer. Av de 9 er 2 kvinner. 
Idrettslaget har gjennom valgkomiteen 
forsøkt å få inn flere kvinner i styrene. 
Laget har innarbeidet en policy som tar 
sikte på at det ikke skal forekomme 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
Arbeidsmiljøet anses som godt. 
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SOSIALT ENGASJEMENT 
Røa IL skal være en klubb for alle. Det 
betyr at vi ønsker å kunne tilby en rolle 
eller aktivitet til alle som vil være med. 
Uavhengig av kjønn, alder, sosial status, 
om man er aktiv eller inaktiv – vi ønsker 
å få med alle. Derfor har vi 
idrettsaktiviteter for alle aldre og aktive 
fra 3 til over 90 år og er det noen som 
vil starte opp en aktivitet som ikke finnes 
så er det bare å si fra til ledelsen.  

Derfor har vi også eget CP-lag i fotball 
og eget Unified-lag. Derfor tilbyr vi Five-
a-side bandy og har mange tilbud for de 
voksne i idrettslaget. Vi ønsker også å 
re-starte et tilbud for ungdom som 
kanskje ikke ønsker å ha like organisert 
idrettshverdag lenger og tilbyr åpen hall 
hver fredag om noen ønsker å benytte 
denne.  

Røa IL har i over ti år samarbeidet med 
organisasjonen «For en bedre barndom», 
slik at barn i Romania har fått utstyr til å 
drive idrett. Tonnevis med Røatøy og 
mange fotballer og bagger har gjennom 
disse årene fått nye eiere. Dette er 
verdifull gjenbruk av idrettsutstyr!  

Røa IL samarbeider også med andre 
lokale aktører, som f.eks. Røa Vel, 
musikk-korps og skoler. Slike samarbeid 
er viktige for oss, da vi vet at 
idrettslaget er en viktig del av samfunnet 
på Røa 

YTRE MILJØ 
Styret kjenner ikke til at virksomheten 
skulle medføre forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre 
miljø. 

ANLEGG 
På Røa kunstisbane Bogstad har det 
vært mye aktivitet i hele vinter. 
Kjøleanlegget har fungert 
tilfredsstillende, men det er fremdeles 
slik at to av maskinene ikke fungerer. 

På Røa Aktivitetspark Voksenjordet, har 
det denne vinteren blitt produsert mye 
snø, og treningsforholdene har vært 
supre. Det meste av infrastruktur ble 
ferdiggjort i 2020 og har forenklet 
snøproduksjonen. Sesongen som nå 
avsluttes er preget av mye kaldt og fint 
vær, med mye produksjon. 
Nærmiljøanlegget er veldig viktig for 
rekrutteringen til langrenn framover, så 
det er stort fokus på å få laget mye snø 
her også neste sesong. 

Undervarmeanlegget på den største 
kunstgressbanen har fungert fint denne 
vinteren også og blir brukt som 
foregangsanlegg når andre skal 
planlegge undervarme. Oslo kommune 
byttet i 2020 lysarmaturer på den 
mellomste fotballbanen, noe som har 
vært etterspurt i flere år. 
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har vært flinke og heldige, og har fått 
kompensert inntektstapene gjennom 
ulike ordninger. Hovedstyret takker både 
ansatte og frivillige, som hver dag bidrar 
til at Røa IL er et godt idrettslag å være 
i.  

Hovedstyret er opptatt av at idrettslaget 
drives forsvarlig, slik at det kan fortsette 
å drive aktivitet for barn, unge, voksne 
og eldre på Røa også etter at situasjonen 
har normalisert seg.     

KORONA-SITUASJONEN i 2020 
Den pågående korona-pandemien har 
gjort 2020 og starten på 2021 veldig 
spesiell, også for Røa IL. Aktiviteten har 
variert i takt med smitteverntiltakene og 
det er krevende å drive idrett. Fokus har 
vært på å skape gode opplevelser, enten 
sammen når det har vært lov, eller hver 
for seg. Vi har flinke trenere, som legger 
sjela si i å gjøre tilbudet best mulig! 
Fotballcupene ble avlyst, og det samme 
ble Bandycup og MartinCrossen. Dette 
påvirker selvsagt også økonomien, men 
Hovedstyret i Røa Allianseidrettslag 

17. mars 2021
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Glede - Mestring Raushet 

Røa Allianseidrettslags årsmøte, 24. mars 2021 

Beretning fra kontrollkomiteen for regnskapsåret 2020. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått protokoller fra styremøter samt utført kritisk 
gjennomgang av styrets disposisjoner så vel av økonomisk som administrativ art. Vi har i 
tilknytning til vårt arbeid hatt samtaler med daglig leder. I tillegg har vi fulgt opp 
forretningsførsel og avgitt skriftlig rapport til styre. 

Kontrollkomiteen er av den oppfatning at så vel styre som administrasjon utfører sitt 
arbeid på en forsvarlig måte. 

Det foreligger revisjonsberetning datert 17. mars 2021 fra Revisjon 1 Nor AS for 
regnskapsåret 2020 som konkluderer med at det fremlagte regnskapet kan fastsettes 
som Røa Alliansedrettslags regnskap for 2020. 

Kontrollkomiteen finner å kunne slutte seg til den konklusjonen. 

Berit Loennechen Feiring 
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RØA IL GLEDE - MESTRING - RAUSHET i 120 år

JANUAR FEBRUAR AVLYST

M T O T F L S M T O T F L S BANDY: RØA TORG BANDYCUP

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 22.-28. FEBRUAR

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 VINTERFERIE

25 26 27 28 29 30 31 AVLYST

SKØYTEDISCO/AVSLUTNING PÅ IS - avlyst

AVLYST
MARS APRIL KLUBBMESTERSKAP LANGRENN ??

M T O T F L S M T O T F L S AVLYST

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 MARTINCROSSEN LANGRENN

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 24. MARS

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 ÅRSMØTE RØA IL - digitalt

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 AVLYST

29 30 31 26 27 28 29 30 FOTBALL: INTRO 9er CUP

27. MARS -4. APRIL

PÅSKEFERIE
MAI JUNI AVLYST

M T O T F L S M T O T F L S FOTBALL: RØA CUP BARN - avlyses

1 2 1 2 3 4 5 6 26. MAI

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 MÆRRADALEN OPP - kjøres alternativt også i år?

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 5. el 12. JUNI?

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 FAMILIE- OG AKTIVITETSDAG

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 9. JUNI??

31 RØA BOGSTAD TRIATLON og UNG-AKTIVITETSDAG

21.-25. JUNI
JULI AUGUST TINE FOTBALLSKOLE OG RØA SOMMERSKISKOLE

M T O T F L S M T O T F L S 28. JUNI-2. JULI

1 2 3 4 1 SOMMERCAMP - FLERE IDRETTER

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9.-13. AUGUST

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 TINE FOTBALLSKOLE

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 18. AUGUST

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 RØA BOGSTAD TRIATLON

30 31 11.-12. SEPTEMBER

FOTBALL: RØA CUP BARN
SEPTEMBER OKTOBER 19. SEPTEMBER

M T O T F L S M T O T F L S FOTBALL: OBOS MINILIGA

1 2 3 4 5 1 2 3 25. SEPT - 3. OKT

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 HØSTFERIE, FOTBALLSKOLE

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 4. OKTOBER

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 OPPSTART LANGRENN BARMARK

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 25. OKTOBER

KLUBBMESTERSKAP TERRENGLØP

8. NOVEMBER??
NOVEMBER DESEMBER SESONGSTART RØA KUNSTIS BOGSTAD

M T O T F L S M T O T F L S 3.-5. DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 LANGRENNSSAMLING TRYSIL

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 16. DESEMBER??

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 BANDY: JULEAVSLUTNING PÅ IS

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

2021
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RØA IL ALLIDRETT – ÅRSMELDING 2020 

OPPSLUTNING  
Gjennom året har 306 (286 i 2019) barn 
deltatt på aktiviteter i regi av allidretten, 
128 (115) jenter og 178 (171) gutter. 
Aktiviteten er fordelt på de to 
aktivitetsårene 2019/20 og 2020/21.  

Allidretten har også i år bestått av 
aktiviteter for 3-6 åringene. 3-, 4- og 5-
åringene på barnegym og 6-åringene (1. 
klassinger) på allidrett.  

BARNEGYM 
Gymmen har bestått av ulike aktiviteter 
inne i hallen, med klubbsekretær Cecilie 
som koordinator. Våren 2020 var Kaja 
Aamodt Grønlie aktivitetsleder, mens det 
i høst var Eirik Meldal og Sam Dinger, 
som ledet alle tre barnegymgruppene. 
Aktiviteten har selvsagt blitt preget av 
smittevernsituasjonen, og gymmen har 
derfor i perioder måttet ha opphold.   

ALLIDRETT 
Aktivitetene har som tidligere hatt et 
bredt spekter. 1. klassingene har hatt 
fotball, friidrett, innebandy, bandy, 
orientering, langrenn, triatlon og sykkel 
på programmet.  
De ulike særgruppene i Røa IL har hatt 
ansvaret for instruksjon i ”sine” idretter”. 
Gode instruktører og positive foreldre er 
en suksessfaktor for allidretten. 

Pga smittesituasjonen, så har det blitt få 
deltakelser i konkurranser, men vi fikk til 
å arrangere og delta i OBOS Miniliga på 
Røabanen i september – en stor suksess! 

Allidretten har i 2020 vært ledet og 
koordinert av Cecilie på kontoret, i tett 
samarbeid med gruppene i klubben.  

AKTIVITETSDAG 
Pga Covid-19 og smittesituasjonen, 
måtte dessverre Familie- og 
aktvitetsdagen avlyses i 2020. 
Arrangementet støttes av Bydel Vestre 
Aker og vi vil prøve igjen i juni 2021, om 
det tillates.  

ØKONOMI 
Allidrettsgruppa har en sunn økonomi, 
hvor vi hvert år overfører halvparten av 
inntekten fra aktivitetsavgiften til 
idrettslagets drift av hallen.   



RØA IL BANDY – ÅRSMELDING 2020/21
Oppsummering for bandysesong 2012/2021. 

Nok en Bandysesong er over og kommer 
til å bli husket som spesiell, uten 
kamper, og heller ikke trening for de 
eldste lagene. På tross av korona har det 
kommet mye positivt ut allikevel. De 
yngste lagene har hatt ekstra mye 
trening og flere lag har økt i antall og de 
generelle ferdighetene har blitt bedre.  
Mange jenter har også vært i aktivitet.  

Sesongen ble startet litt senere enn 
vanlig pga. svært mildt vær, men vi 
hadde is i midten av november. En 
fantastisk kald/tørr januar/februar gjorde 
at «alle» skulle på skøyter og det ser lyst 
ut for rekruttering framover. Siste 
ordinære driftsdag var onsdag 10.mars.  

Banen har i år også vært brukt av skoler 
og barnehager i nærområder, samt at 
klubben har tilrettelagt for koronavennlig 
bruk (når det har vært mulig) for alle 
besøkende. Særlig før snøen kom var det 
veldig travelt på banen også i helgene. 

SPORTSLIG  
Flere 11’er lag har aktiviteter gjennom 
hele vår-/sommer-/høstsesongen, med 
trening både på barmark og innendørs-
is. Det har vært flere fellestreninger for 
07 og eldre, med samling på Hamar (på 
forsesongen), felles barmarkstreninger 
og generelt høyt aktivitetsnivå. De fleste 
andre gruppene var og i gang etter 
høstferien. 

Som et resultat av fraværet av mulighet 
til å gjennomføre kamper, har alle lag 
fått tildelt mer istid, og aktivitetsnivået 
og antall treningstimer på Bogstad har 

vært høyt igjennom vinteren. 

Alle lags kampaktiviteter har i år vært 
påvirket av korona, og det var kun noen 
få lag som fikk vært med på Kosa cup på 
begynnelsen av sesongen. Men det har 
blant flere lag vært gjennomført interne 
(i treningsgruppa) kamper når dette har 
vært mulig, med speaker og 
resultattavlebruk for økt realisme. 

De eldre spillerne (over 20) har 
dessverre ikke hatt noe tilbud om 
organisert trening og istid grunnet 
korona-restriksjoner. 

A-LAG OG SATSNING MOT
ELITEDIVISJON
Ved sesongstart hadde vi 16 spillere som
var klare til å satse på A-lags spill i 1.
divisjon, hvorav 5 av disse var våre egne
juniorspillere. Laget startet med en kick-
off samling og bootcamp i sommer,
høstcamp i uke 40 i Jar Ishall og
treningshelg i Vikingskipet i uke 41. Etter
dette satte nye og vedvarende
smittevernregler en effektiv stopper for
organisert trening og spill for våre
seniorutøvere i alderen 20+ for resten av
sesongen. Det var svært trist for laget,
og for en gjeng som var og er innstilt på,
og sterkt motivert, for å ta en solid
kvalikplass i 1. div og jobbe laget opp i
Elitedivisjon.

På høsten vedtok styret i Røa Bandy å 
slutte seg til et målforslag for en 
elitesatsing som kunne gi Røa en plass i 
Elitedivisjon. Forslaget kom på bakgrunn 
av en plan med premisser som ble 
presentert av Patrik Heed og Christer 
Faanes Johansen. Styret ba om at det 
ble etablert en prosjektgruppe for å 
realisere denne satsningen med 
representant(er) fra Bandystyret og BVP. 
Denne gruppen har startet sitt arbeid.  
Trener- og støtteapparatet for A-laget 
består av Patrik Heed, Christer Faanes 
Johansen, Sander J. Tufte, Pål Magnus 
Nordby og Pål A Stranger Johannessen.   
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BANDYSKOLE 
Denne sesongen startet vi opp med 
bandyskole på lørdager med 1. og 2. 
klassinger som målgruppe. Påmeldingen 
var noe lavere enn forventet, og vi 
valgte derfor å tilby bandyskolen som en 
del av allidrettens bandytrening, samt 
som et ekstratilbud til 2. klassingene. 
Dette var en stor suksess, og det ble 
gjennomført bandyskoletreninger hver  
lørdag fra november og ut februar for 
barn i alderen 6-9 år. 

ALLIDRETTEN 1. KLASSE 
Knut Abrahamsen har nok en gang ledet 
allidrettens skøyte- og bandytrening i 
samarbeid med administrasjonen. Han 
har hatt god bistand fra spillere fra 
junior- og guttelaget som hjelpetrenere. 
Det ble gjennomført 8 mandags-
treninger, med 70-80 deltagere på det 
meste.  

JENTELAG  
Ole Myhrer, som er en av de ivrige 
bandyforeldrene på 2012, tok i løpet av 
vinteren initiativ til ukentlige 
jentetreninger, og også her har det vært 
god deltagelse, spesielt i de periodene 
innendørstreningene ble stengt. Jentene 
var hovedsakelig i alderen 6-9 år og 
avsluttet sesongen med en 
internturnering på Bogstad 
Vinterparadis. 

ETTERSKOLE-BANDY 
Etterskolebandy er et tilbud til de som 
ønsker å gå på skøyter og spille bandy i 
AKS-tiden. Treningene har blitt 
gjennomført på tirsdager og torsdager, 
og spillerne har blitt transportert med 
taxi fra flere skoler i nærområdet. Etter 
ankomst på anlegget har vi servert fersk 

frukt og varm drikke til alle deltagerne. 
Videre har man delt inn i grupper etter 
ferdighet slik at alle skal få tilpasset 
instruksjon og mestringsfølelse.  

Treningene har vært ledet av Sportssjef 
Patrik Heed, og han har også brukt 
instruktører fra 2003/04 årgangen. For å 
gi deltagerne et ekstra tilbud da mange 
andre fritidsaktiviteter ble stengt ned, 
ble alle påmeldte tilbudt å delta begge 
dager, noe som de aller fleste benyttet 
seg av. Det har vært i overkant av 20 
deltagere på alle treningene, men vi 
ønsker å jobbe med å få med enda flere 
neste sesong. 

SPORTSLIG STRATEGI / SPORTSLIG 
UTVALG 
SU under ledelse av Hans Jørgen 
Bentzen jobber videre med 
langtidsplaner. Det jobbes nå med flere 
aktiviteter. 
- Bruke kontaktinfo fra allidrett for å
holde kontakt med 2014 årgang
- Legge til rette for jentelag fra starten
av sesongen
- Videreutvikle Røa Bandys spillesystem
(11’er)
- Trenerkurs
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- Organisering/støtteapparat rundt
lagene
- Videreføre hospitering for de ivrigste på
hvert årstrinn
- Egen keepertrening
- Barmark og sommer-/høsttrening.

SPORTSLIG – INNSPILL FRA LAGENE 
Se presentasjon med bilder og mer info 
finnes som ligger på Websidene til Røa. 
https://www.roail.no/Bandy/Sidemeny/O
m-oss/Sesongavslutningsmote.html

FIVE A SIDE 
Det har ikke vært organisert five a side-aktivitet, men vi ser det er mange som allikevel 
samles i mindre grupper for å spille.  

ØKONOMI 
Bandygruppen har etter forholdene en sunn økonomi på tross av korona og hva 
den har medført. Noen stikkord som påvirker økonomien 

• Bortfall av Røa Torg Cup 2021 som en viktig inntektskilde
• Ingen utgifter til eksterne Cup’er bortsett fra noen som deltok på KOSA Cup
• Treningsuke på Hamar
• Sterkt redusert treningsavgift fra A-lag, Oldboys, Veteran og Five a side
• Sommerbandycamp
• Støtte fra OBOS
• Korona-kompensasjon
• Ingen utgifter til seriespill
• Ingen kioskinntekter
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INFORMASJON  
Bandygruppen har sin egen Facebook-
side som brukes til å dele nyheter og 
profilere lag og sponsorer. Denne 
sesongen er kanalen også blitt brukt til å 
dele informasjon vedr. smittevern og 
regelverk for bruk av anlegget. Lagene 
bruker primært Spond til 
informasjonskanal, men også egne 
lagsider i Facebook. Vi har jobbet litt 
med å rydde og oppgradere nettsidene i 
år i samarbeid med Per Ivar.   

UTSTYR/MATERIELL 
Røa Bandy har også denne sesongen 
brukt spillerdrakter og bukser med 
sponsorlogoer for Uno X, RSM, Knut 
Larsen AS, Røa Elektriske, Energizer og 
Axio. Røa Bandy er svært takknemlig for 
bidrag fra alle sponsorer. 
Vi tilbyr også Røa bandykolleksjon, og en 
rekke standard bandyutstyr fra Leta, via 
Røas egen nettside (Explendo). 
Nettbutikken med bestilling og levering 
håndteres fra RØA IL sentralt. 

KLAPP PÅ SKULDEREN 
Ordfører Marianne Borgen dukket 
overraskede opp på Bandytrening for 
Junior/Gutt fredag ettermiddag den 12. 
februar for å overrekke en “klapp på 
skulderen” og blomster til Christer og 
Patrik for iherdig innsats som trenere. 
Marianne var oppriktig opptatt av 
hvordan vi hadde det og tok seg god til å 
prate med flere av oss som overvar 
utmerkelsen. 

BANE OG TEKNISK UTSTYR 
Kjøleanlegget har også i år kjørt med 2 
av 4 kompressorer, og anlegget har til 
tross for utfordrende forhold, klart å 
holde is de fleste dagene gjennom 
sesongen. Anlegget er avhengig av at 
minst 2 av kompressorene fungerer, for 
at det skal fungere tilfredsstillende. 
Heldigvis har disse kjølemaskinene vært 
“snille” mot oss, og gått jevnt og trutt 
uten problemer i år. Vi har sammen med 
administrasjon og Langrenn hatt flere 
møter med byråd for å legge fram våre 
ønsker for støtte til å få erstattet 
maskinene.  

I oktober fikk vi problemer og 
oversvømmelse i en pumpekum ved 
Bogstadvannet og det ble satt i gang 

iherdig arbeid av Ulf, Iver og Pål som 
gjorde at pumpe ble byttet og el. 
materiell overhalt. Tusen takk for 
hjelpen. 

DRIFTSPERSONELL 
Ulf har i år som tidligere hatt hoved-
ansvar og har fått med seg Roy Wangen 
fra NIH som bidragsyter, ettersom NIH 
er stengt for ombygging. Vi er evig 
takknemlig for deres innsats for Røa IL 
Bandy. 

IS PÅ RØA-BANEN 
Niklas Norman m/flere i området rundt 
Klubbhuset på Røa fikk vannet den 
midterste delen på den nærmeste 
gressbanen slik at det ble flotte forhold 
ca. 1 mnd til stor jubel for 
lokalbefolkningen. 

KAFE OG GARDEROBEBYGG 
Kafeen har kun vært til bruk til noe 
mindre møtevirksomhet. Garderobene 
har også kun vært delvis i bruk for egne 
lag og med utvidet renhold, og 
periodevis helt stengt pga. korona 

OPPSTART/DUGNAD 
GARDEROBEBYGG 
Dugnaden lørdag 31.10 ble gjennomført 
som normalt, men vanning utsatt pga. 
mildvær. 

Det har ikke vært gjennomført noen 
andre arrangementer i sesongen. Alt har 
blitt avlyst pga korona, men vi stilte ved 
flere anledninger opp med vakter på 
dager der det var forventet stort besøk 
på banen, både for å gi informasjon og 
sjekke at det ikke ble for mange på 
anlegget.  
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Christen Møller 
Iver Endresen  
Tale Scott  
Håvard Petersen 
Preben Rynning Myrvoll 
Pål Magnus Nordby 
Sander Tufte  
Iver Endresen 

Sander Tufte 
Ulf Andersen, Roy Wangen, Tor Heiestad 
Pål Magnus m/flere fra 2010 og 2011 
Styreleder Petter Halvorsen 
Jørund Bogstrand 
Preben Rynning Myrvoll 
Hans Jørgen Bentzen 

STYRET 
Leder:  
Økonomi:  
Informasjon/kafe:   
Drakter og Materiell: 
Sportslig leder:  
Rekruttering:  
A-lagskontakt:
BVP kontakt:

Tilknyttede funksjoner 
Ansvarlig A-lag:  
Bane og anlegg:  
Røa Torg Cup:  
Bogstad Vinterparadis: 
Slipeansvarlig:  
Dommeransvarlig:   
Sportslig utvalg: 

Christen Møller 
11.mars 2021
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RØA IL FOTBALL – ÅRSMELDING 2020 

Styret har i året som har gått bestått av: 

• Styrets leder Anders Sætre
• Marianne Jordbekken
• Vegard Ruud
• Aina Stomperud
• Ingrid Løseth
• Børge Lien
• Kari Midtun

I tillegg til ovenfor nevnte styre har også 
sportssjef i Fotballgruppa Lars-Erik 
Samuelsen deltatt i møtene fra oktober. 

Den sportslige administrasjonen har i 
2020 vært:  
Henrik Mathisen, fotballsjef (jan-mars), 
Lars-Erik Samuelsen, fotballsjef  
(fra september). 
Eline Torneus, utviklingsansvarlig  
(fra juni). 
Patrik Heed, barnefotballsjef og 
administrativ leder for akademiet. 
Mason Minister, ulike oppgaver gjennom 
året. 

I tillegg er det flere trenere ansatt i 
større brøker.  

Sportslig 
- 1000-1100 aktive spillere
- 200 barn deltar på Røa Fotball Akademi
- 350 barn deltar på TINE Fotballskole

Året hvor vi skulle feire vårt 120-års 
jubileum, ble dessverre ikke helt som vi 
hadde ønsket. Året har vært preget av 
flere måneder uten aktivitet grunnet 
Covid-19. Regler og restriksjonene har 

vært mange, og har begrenset driften 
vår. På tross av dette har vi stått på og 
holdt barn og unge i aktivitet etter beste 
evne. 

Trenere 
Vi har i 2020 hatt mange dyktige 
trenere, både frivillige og ansatte. Vi har 
troen på kontinuitet og går inn i 2021 
med alle våre ansatte trenere på nye 
kontrakter.  

I 2021 innfører vi «årgangsansvarlige». 
Dette vil være ansatte trenere som skal 
ha et overordnet faglig ansvar for en 
årgang i barnefotballen. Vi tar våre 
yngste spillere på alvor og skal sørge for 
at alle lag drives med kvalitet, og sørge 
for at kompetansen vi har hos de ansatte 
spres ut til våre frivillige trenere.  

Sportslig, Senior 
Herrer, A-laget Senior.  Laget har i 
hele 2020 ikke fått lov til å trene, og har 
derfor omtrent ikke eksistert. Er i 2021 
klare for spill i 5.divisjon. I tillegg har vi 
kommende sesong seniorlag i 8. og 
9.div.
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Gutter 19: Vi hadde ett 11er lag i 2.div 
som endte på 5.plass, og ett 7er lag som 
endte på 2.plass i sin serie. I 2021 får vi 
to 11er lag (2.div og 4.div), og ett 7er 
lag.  

Gutter 17 år: (født 2003) 
Troppen bestod av klubbens 2003 
spillere + 2004-spillere.  
Laget vant sin avdeling i 2. divisjon og 
kom til semifinale i Obos Cup. 

Gutter 15 år: (født 2005) Troppen 
bestod av klubbens 2005-spillere  
Laget kom på 3.plass i sin avdeling i 2. 
divisjon. Spiller i 2021 i en spisset 2.div. 

Gutter 14 år: (født 2006) Troppen 
bestod av klubbens 2006-spillere. 
Laget spilte i 2.div og kom på 3.plass. 
Fikk et stort tilsig av spillere i desember 
og stiller i 2021 to lag, i henholdsvis 2. 
og 3.divisjon.  

Gutter 13 år: (født 2007) Troppen 
bestod av klubbens 2007-spillere.  
Laget stilte med 3 lag, i henholdsvis 1., 
2., og 4. divisjon.  
Laget i 1.div ble kretsmestere og vant 
OBOS-Cup. Laget i 2.div kom 3. sist, og 
laget i 4.div kom på 2. plass.  
Laget fikk hele 4 spillere med på 
Landslagsskolen, noe som vitner om et 
meget sterkt kull.  

Jenter 19 år 
Ett lag i 11-er J19, 2 divisjon: 10.plass 
av 13 lag, men plukket 10 poeng mer 
enn laget på plassen bak. Blir i 2021 to 
lag i seriespill, ettersom en del av J2004 
slår seg sammen med denne gruppen.  

Jenter 17 år: 
Stilte to lag i seriespill. 
Ett lag i 1.divisjon, som kom på 2.plass 
med ett poeng bak vinneren, etter 0-0 i 
siste seriekamp. Kvalifiserte seg for 
sluttspill om regional serie i 2021 (ikke 
gjennomført). Ett lag i 2.divisjon som 
kom på 4.plass av 8 lag. Flere spillere 
har hospitert og spilt treningskamper for 
Dynamite Girls. Spiller i 2021 J19 1.div. 

Jenter 15 år: (født 2005) 
Ett lag i 11-er J15, 1 divisjon: 6. plass 
og kvalifiserte seg til sluttspill for 
regional serie (ikke gjennomført). 

Jenter 14 år: (født 2006)  
Stilte med to lag i 11-er seriespill 
J14, 1 div: 7.plass av 13 lag. 
J14, 2 div: 7.plass av 9 lag. 
En spiller med på landslagsskolen. 

Jenter 13 år: (født 2007) 
Stilte med 2 lag i J13 9-er 
1 div, 6.plass av 8 lag. 
2 div, 7.plass av 10 lag. 
Èn spiller med på landslagsskolen. 

Tilrettelagt fotball 
Vi har også i 2020 hatt tilrettelagt fotball 
for alle aldre, med både psykiske og 
fysiske utviklingshemninger. Dessverre 
har mye av aktiviteten, spesielt for 
Unified-laget, blitt avlyst som følge av 
smittesituasjonen. Vi opprettholder 
tilbudet til begge grupper i 2021. 

Barnefotball, Arrangement, Tine 
Fotballskole, Røa Fotball akademi 
Barnefotball: 51 lag i seriespill i alderen 
8-12 år. For 6 og 7 åringene arrangerte
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vi OBOS-miniliga i september og Røa 
stilte med cirka 30 lag. 

Lagene er i hovedsak organisert rundt 
skoletilhørighet på Huseby, Lysejordet 
og Bogstad. Vi stilte også lag i 
seriespillet som samarbeider på tvers av 
skolene: «samarbeidslag». Vi startet 
også med «Knøttefotball», som er et 
gratis fotballtilbud på søndager for alle 
barn i alderen 3-5 år. Dette har vært en 
suksess og har hatt amnge deltakere. 

I uke 26 og 33 arrangerte vi Tine 
fotballskole med over 350 spillere totalt. 
Den første uken var det cirka 170 barn 
og den andre uken var det 280 
deltakere. Begge ukene var det 
fantastisk sommervær og for både barn 
og trenere var det kanskje årets fineste 
uker. 

Cuper 
På grunn av Covid-19 ble 2020 et år 
uten mulighet til å arrangere og 
gjennomføre våre planlagte cuper. Vi 
fikk dog støtte for tapt inntekt relatert til 
dette, og har ikke lidd økonomisk på 
tross av fraværet av cuper. 

Røa Fotballakademi –  (gutter/jenter 
7-13 år)
I en spesiell sesong så har
fotballakademiet vært et lyspunkt for
mange spillere. Året startet som vanlig
og vi hadde blant annet en svært
vellykket akademiliga på Røa i januar i
strålende vintersol før koronaen slo til i
mars. I slutten av april åpnet vi opp for
trening igjen og vi hadde cirka 170
deltakere på koronaakademiet. På
høsten var vi nesten tilbake til normalen
og hadde nærmere 200 deltakere, men
grunnet Korona så har vi dessverre ikke
fått spilt akademiliga i løpet av høsten.

Anlegg,  
Her henvises det til det som står i 
Hovedlagets beretning. 

Utstyr og samarbeidspartnere 
Alle lag fikk i 2021 nye drakter. Vi har en 
samarbeidsavtale med Diadora (Ultimate 
Nordic) og Intersport for kjøp av utstyr 
til lagene. På tross av pandemien, så har 
de aller fleste samarbeidspartnerne stått 
ved sine avtaler med oss, noe vi er 
svært takknemlige for. Vi takker for 
samarbeidet i året som har gått og håper 
på et enda bedre 2021.  
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Glede – Mestring – Raushet 

RØA IL LANGRENN – ÅRSMELDING 2020 

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2020 / 2021 
STYRET I LANGRENNSGRUPPEN 

Rune Lorenzen Leder 
Paal Berg Treneransvarlig 
Rikke Cloetta Øverland Oppmannsansvarlig 
Geir Sparboe  Økonomiansvarlig 
Sigrid Sørbye  Arrangementsansvarlig 
Bente Pladsen Gussiås Sportslig ansvarlig 
Ragnar Jacobsen Materialansvarlig 
Torstein Lindby Jr. og Sr ansvarlig 
Øystein Grande Anleggsansvarlig 

Ragnar Jacobsen og Lars Thurmann-Moe har sittet i Kretsstyret  
Christin Løken har sittet i styret i Team Kollen 
Lars Thurmann-Moe har vært oppmann for 13-14 åringer i kretsen og Buypass cup 
Ingrid Andersen og Ingrid M. Furfjord har sittet i styret for Naborunden 

Styret har i løpet av sesongen avholdt månedlige styremøter, hatt ansvaret for 
gjennomføringen av alle langrennsgruppens arrangementer og den daglige driften av 
gruppen. 
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Glede – Mestring – Raushet 
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MEDLEMMER 

Langrennsgruppen har hatt følgende medlemsutvikling i perioden 1994/95 – 2017/18 

År 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 
Ant. 
Medlemmer
7-30 år

90 140 150 150 155 155 188 138 169 170 181 193 173 212 

År 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
2017 2018 2019 2020 

Ant. 
Medlemmer
7-30 år

215 246 305 351 355 383 415 438 417 492 588 441 554 

Merk at det de siste årene er lagt inn tall for hele kalenderåret. Tallet er derfor ikke 
direkte sammenlignbart med de tidligere tallene. Etter en stor nedgang i antall 
medlemmer i 2019, har det i 2020 igjen vært økning. I et år preget av Covid-19, så er 
dette veldig positivt. Denne vinteren har det vært produsert mye snø på Voksenjordet og 
flotte forhold her har gjort at spesielt de yngste i 2013-gruppen har vært mange. Vi 
satser videre og tror at kortreist skileik gjør sitt til å holde interessen for langrenn oppe i 
nærområdet. Vi legger vekt på å gjøre en god jobb for Allidretten hvor mye av 
grunnlaget legges.  

Sesongen 20/21 har vært sterkt preget av Covid-19, og det er veldig få som har fått gått 
konkurranser denne vinteren. For å holde motivasjon, trivsel og pågangsmot oppe, på 
tross av ingen konkurranser, så har vi lagt stor innsats i å lage gode og varierte 
treningsopplegg for alle aldersklasser, samt flere «konkurranselike» treninger. Tusen 
takk til alle trenere, som legger ned en stor innsats for våre aktive! 

For de fleste store årganger er det fortsatt en overvekt av gutter. Jenteandelen totalt i 
gruppa er 39 %. 

ARRANGEMENTER 
En stor langrennsklubb har vanligvis 
mange arrangementer og aktiviteter for 
gruppene, utover de «vanlige» rennene 
og treningene. Det arrangeres Kick-off 
for trenere og oppmenn, foreldremøter, 
trener- og oppmannsfest, 
gruppesamlinger og sesongavslutninger. 

I fjor vinter var MartinCrossen «verdens 
siste skirenn» før nedstengingen, men 
denne sesongen har vi virkelig fått 
kjenne på fortvilelsen over å ikke få 
gjennomført arrangementer.  
I høst skulle vi arrangert kretssamling 
for 13-/14-åringene (barmark) og 
klubbmesterskap i terrengløp, men 
begge måtte avlyses.  

I sommer fikk vi arrangert 
Sommerskiskole over to uker, med 
strenge smittevernstiltak. Skiskolen var 
en stor suksess, med over 100 glade 
deltakere.  

I desember skulle den store 
familiesnøsamlingen i Trysil blitt 
arrangert, men også den måtte avlyses 
pga smittesituasjonen.  
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For ungdomsgruppene våre er 
Hovedlandsrenn, Norgescup, 
Ungdomsbirken og Trollski viktige 
arrangementer som man ikke har fått 
deltatt på i år. 

I NM del 1 ble Andrew Musgrave beste 
Røa-løper på en 7. plass på 30 km med 
skibytte.  

For barna har alle renn blitt avlyst denne 
vinteren, inkludert Naborunden, 
Klubbmesterskap og MartinCrossen. Vi 
planlegger allerede for neste vinter, hvor 
vi håper at alt blir bedre! 

I VM som akkurat er ferdig, hadde Røa 
IL hele tre deltakere. Andrew og Martin 
Johnsrud Sundby fikk hver sin 
syvendeplass som beste plassering, 
mens James Clugnet ikke gikk videre fra 
prologen i sprint. 

Langrennsstyret er veldig takknemlige 
for alle som gjør dugnadsjobb for 
gruppa, enten det er som trenere eller 
gruppeledere, som snøkanonvakter eller 
på alle våre arrangementer. Tusen takk! 

ØKONOMI 
Vår store satsning på snø «på eget 
anlegg» mener vi er viktig. Det har 
krevd mye innsats og ressurser også i 
2020, men nå er det meste gjort, og vi 
har nå en effektiv snøproduksjon.  

Regnskapet for 2020 viser et resultat 
«rundt null», noe som er bedre enn året 
før. Vi ser at store grupper i de eldre 
årsklassene krever mye ressurser, og 
har derfor justert treningsavgiften for 
disse gruppene. Vi håper man ser at det 
er et stort og godt tilbud til disse 
utøverne, hvor blant annet deltakelse i 
Team Kollen er en kostnadsdrivende 
faktor.  

Styret i Røa Langrenn er opptatt av sunn 
økonomi og god likviditet. Vi har hatt 
stor aktivitet, men er opptatt av å ikke 
pådra oss kostnader eller foreta 
investeringer før vi har dekning for disse. 

Det jobbes mye med sponsorer, stiftelser 
og kommunen for å sikre oss inntekter. 
Vi ser at samarbeidet med kommunen 
blir viktigere og viktigere for satsningen 
på anlegg. Frie midler til sportslig 
satsning kommer gjennom sponsorer og 
samarbeidspartnere, og vi er glade for at 
vi har flere flerårige avtaler. 

Vi ønsker at så mange som mulig går 
renn, og Røa IL Langrenn er derfor 
fremdeles en av få klubber som dekker 
rennavgifter for medlemmene for 
utvalgte renn i egen krets. Vi dekker 
også avgiften for juniorene i Team Kollen 
og alle juniorene forplikter seg ved en 
utøveravtale å bidra med treninger, 
naborunde mv.
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RØA IL SYKKEL – ÅRSMELDING 2020 
Senior  
Sykkelsesongen 2020 var i likhet med de 
fleste andre idretter sterkt påvirket av 
koronapandemien. Idrett i rask 
bevegelse, slik som sykkel, gjør at 
væsker og partikler flytter seg over 
lengre avstander. Dette gjorde at flere 
valgte individuelle treninger og 
treningene vi arrangerte fulgte alltid 
smittevernsbestemmelsene. Vi delte 
derfor opp i mindre grupper enn vi 
normalt ville ha gjort. Oppmøte på 
treningene varierte mye, men på de 
fleste treningene hadde vi over 10 
personer.  

Som tidligere år var det fartslek og 
gruppetrening på tirsdager og 
bakkeintervaller på torsdager – alltid 
med Bogstad Camping som møteplass. 

Det var færre arrangerte langturer i 
2020 i helgene, men det var flere som 
gjennomførte turer i mindre grupper. På 
grunn av koronabestemmelsene, ble det 
ikke arrangert verken utenlandsturer 
eller sykkelritt i 2020.  

Sykkelklubben Frikransen valgte på 
årsmøtet sitt i 2020 å gå inn i 
sykkelgruppa til Try, men de ønsker 
fremdeles å trene sammen med Røa IL. 
Dette kan by på fine muligheter, men 
sykkelgruppa i Røa IL må ha fokus på å 
få med nye medlemmer og ønsker at 
flere stiller på trening fremover.  

Ungdom  
Antall ryttere som har deltatt på våre 
faste treninger fra Bogstad camping har 

vært stabilt og godt, men også her førte 
korona til at ritt ble kansellert. Røa IL 
markerte seg i de rittene som ble 
arrangert: NM i terrengsykling og to 
Norgescupritt, på Lillehammer og 
Skullerud. I NM, gull og sølv både i rund- 
og kortbane for jenter 16 år v Oda og 
Vilma, to flotte 10. plasser i jenter 14 år 
samt en super 9. plass i kortbane for 
gutter 14 år. Vilma vant på Lillehammer 
og Oda vant på Skullerud (som også var 
Regionsmesterskap)

Barn 
Høsten 2020 etablerte vi en egen 
barnegruppe for syklister mellom 6 og 12 
år. Dette ble en formidabel suksess, og vi 
har fått både ivrige jenter og gutter med 
i gruppen. Flotte foreldre har stilt opp – i 
tillegg til både Knut-Magnar, Oda med 
flere fra ungdomsgruppa – for å få gode 
treningsforhold. Gruppen har hatt et 
høyt fremmøte, og det var alt fra 10 til 
godt over 20 på alle treningene.  

Økonomi 
Sykkelgruppa har få inntekter og 
kostnader, og regnskapet føres som et 
prosjekt i Hovedlaget.



RØA IL TRIATLON – ÅRSMELDING 2020

12. mars 2020 innførte Regjeringen tiltak for
å begrense spredning av COVID-19 viruset i
Norge. Dette har hatt store innvirkninger på
idretten, også triatlon. Året bar preg av
uforutsigbarhet som er vanskelig for større
prosjekter innen idrett. Mot sommeren 2020
så det ut som Norge hadde klart å bekjempe
den første pandemi-bølgen og dermed ble det
åpnet for noe aktivitet, men med strenge krav
til arrangører om å holde avstand og
begrense publikum. Denne åpningen brukte vi
til å få arrangert triatlontrening for Allidretten
i mai og juni, Røa Bogstad Triatlon (RBT) i
juni samt Oslo Tri Cup i tilknytting til RBT.
Dessverre, på grunn av økende smitte i vår
bydel etter sommerferien, var vi nødt til å
avlyse RBT i august.

 Glede – mestring – raushet til tross for 

 pandemi 

Et av kjennetegnene ved pandemien er sosial isolasjon. En konsekvens var at vår 
plan om å lage grunnlag for triatlon i Røa IL ved å bygge en solid voksengruppe 
måtte utsettes. Vi håper at vi kan starte dette arbeidet i 2021. 

Vår satsende ungdom har i løpet av 2020 byttet klubb til Oslo Idrettslag – triatlon 
(OI-triatlon) som tilbyr et godt opplegg for utvikling mot toppen i triatlon, og 
innehar en god kompetanse på svømming samt tilgang til svømmebasseng som 
er avgjørende for triatleter. 

I begynnelsen av 2020 mottok vi en hyggelig melding fra Norges Idrettsforbund 
og Gullklubben om tildeling av Gullstipend til prosjektet Triatlontrening for 

ungdom i Stor-Oslo området. Røa IL Triatlon har vært initiativtaker for prosjektet 
og sendte søknad til Gullklubben. Overrekkelse av stipendet fant sted i 
forbindelse med en regional samling for triatlon-ungdom 10. oktober 2020 av 
tidligere håndballspiller og OL-gull vinner Karoline Dyhre Breivang. Stipendet er 
pålydende 25 000 kr pluss et opphold på Olympiatoppen for en gruppe satsende 
ungdommer fra Oslo. Dette opplegget vil planlegges av en gruppe trenere fra 
triatlonklubbene i Osloområdet i samarbeid med Triatlonforbundet når det 
gjenåpnes for innendørsidrett. 

MEDLEMMER 

Røa Allianseidrettslag er registrert i Norges Triatlonforbund. Det vil si at alle 
medlemmer i Røa IL kan kjøpe triatlonlisens for aktiv utøvelse av idretten. 

Når vi oppgir tall for medlemmer i Røa Triatlon baserer vi disse på følgende: 
- Data fra Norges Triatlonforbund om løst/kjøpt triatlonlisens
- Støttemedlemskap til Røa Triatlon

Medlemstall basert på løst/kjøpt helårslisens (9):
20 år og eldre: 8 stk (hvor 1 kvinne) (1 av disse kvinne)
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Medlemstall basert på medlemskap i Røa IL (13):
Unge 0-19 år: 2 (1 gutt og 1 jente) 
Voksne 20 år og eldre: 11 (7 menn og 4 
damer)

Totalt: 5 kvinner og 8 menn.

TRENING 

På grunn av pandemi ble det stans i våre faste treninger for Oslo-ungdom i 2020. 
Det planlegges å gjenoppta treninger når det blir mulig i 2021. 

Røa Triatlon har likevel klart å gjennomføre triatlon trening for barn på Allidret. 
Dette har vært flotte treninger med nærmere 40 barn tilstede. Vi har hatt løpe- 
og sykkeltrening med overganger mandag 8 juni og svømmetrening med 
gjennomføring av mini triatlon, diplom og medaljer uken etter, 15 juni. 

Det ble løp, sykkel, svøm, diplom og medaljer 

til hele Allidrett-gjengen på årets triatlon 

trening 
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ARRANGEMENTER I 2020 

Maisamling - løpetest på 
Lamberseter stadion – 24 mai 2020 

Testløp i regi av Triatlonforbundet 
gjennomføres jevnlig for å motivere 
ungdom å satse på triatlon og for at 
de kan teste seg mot landslagskrav 
på svømming og løp. Vanligvis slike 
tester legges opp til større helge-
samlinger. I den situasjonen vi har 
hatt i år ble det kun et enkelt 
arrangement som foregikk på  
Lambertseter stadion med 
landslagstrener Arild Tveiten og 
mange eliteutøvere tilstede. 

Røa Bogstad Triatlon og Oslo Tri Cup 
- 24 juni 2020

Årets Røa Bogstad Triatlon falt på 
sommerens varmeste dag. I den 
årlige lav-terskel konkurransen for 
barn og ungdom har det deltatt i år i 
underkant av 40 ivrige barn i alderen 
6-16 år.

Senere samme dag stilte 20 
ungdommer i alderen 13-20 år i 
aksjon i den 3. utgaven av Oslo Tri 
Cup 2020 som ble arrangert som 
aquatlon, altså svøm og løp.  

Start på aquatlon i Oslo Tri Cup 2020, Røa 

Høstsamling og utdeling av 
Gullstipend – 10-11 oktober 2020 

En samling med redusert deltagelse 
på grunn av andre kolliderende 
arrangementer, bl. NM i 
terrengsykkel og et større 
svømmestevne. Vi har likevel klart å 
samle 6 ungdommer på lørdag og 4 
på søndag og det ble et etterlengtet 
gjensyn med venner. Veldig stas å 
gjeste Karoline Dyhre Breivang som 
overrakk Gullstipend til oss. 

Karoline Dyhre Breivang overrakk Gullstipend 

til prosjektet Triatlontrening for ungdom i 
Stor-Oslo området 

Basis trening under ledelse av Sondre Solheim 

fra Triatlonforbundet

Oslo Tri Cup Finale 2020, 

Sognsvann, med godt innslag 

fra Røa og Øystein Grande 

som badevakt 
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MERITTER 

Til tross for mange avlyste arrangementer i 2020 ble det arrangert NM i triatlon 
på sprint, olympisk og langdistanse. Røa var representert på sprint distansen. 

NM Sprint (age-group), 5. september, Hove Triatlon
Vilhelm Lae, 1. plass M50 

FACEBOOK 
Vi er aktive på Facebook i følgende grupper:
Triatlontrening for barn og ungdom 12-19 år Oslo og omegn 
Triatlontrenere barn og ungdom på Østlandet 
Røa IL, Triatlon og Røa IL Triathlon 
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RØA IL TRIMGRUPPE 
- ÅRSMELDING 2020

Antall aktive medlemmer  
Kvinner Menn Totalt 

Totalt for hele 2020   36  2  38 

Styret 
Lisbeth Berger 
Bjørn Helgesen 
Marit E. Jorkjend 
Bjørg M. Jacobsen 

Møter 
Det er avholdt 1 styremøte i perioden. Styret har løst mange oppgaver gjennom hele 
året utenom styremøtene. 

Trening 
Trimgruppen tilbyr trening for voksne kvinner og menn. Vi har hatt 2 formiddagspartier 
og 2 kveldspartier pr. uke. 

Trenere Vibeke Smith Aulie  Eva-Lill Kamhaug  Iris Dokken 
Anne Christine Andvik Cathrine Smith 

Vikarer Odd Johan Fritzøe 

Økonomi 
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 9 579. 

Deltakelse 
Pga Covid-19-pandemien, så har tilbudet vært amputert i 2020. Vi måtte stenge for 
aktiviteten ved nedstengelsen i mars. Etter sommeren fikk vi hatt tilnærmet vanlige 
treninger i en periode, før vi igjen måtte stanse aktiviteten i november. Vi har ikke fått 
startet opp igjen, så langt i 2021. 

Røa, 14. mars 2021 
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Resultatregnskap - konsolidert 
Røa Allianseidrettslag

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 9 067 568 9 393 585
Tilskudd fra kretser/Idrettsforbund 10 2 501 870 1 966 459
Bingoinntekter 111 536 169 887
Mva kompensasjon 10 795 687 833 545
Utleie lokaler/bane 468 670 447 423
Grasrotandelen 255 887 276 281
Kioskinntekter 178 627 468 324
Sponsorinntekter 2 047 076 1 599 281
Andre driftsinntekter 2 135 547 1 575 175
Sum driftsinntekter 1 17 562 467 16 729 960

Lønn og sosiale kostnader 3 7 211 943 6 393 880
Utgiftsgodtgjørelser 10 212 25 519
Leie eksterne tjenester 3 610 934 1 003 054
Bane/halleie/gard leie 536 977 252 119
Dommerutgifter 125 872 162 835
Lisenser/gebyrer/kontingenter 437 581 578 353
Utdanning/spillerutv/kurs 63 550 85 010
Stevner/cup 906 821 3 234 773
Materiell/utstyr 724 929 785 519
Tilskudd RFE/Bogstad Vinterparadis 11 421 000 406 000
Varekjøp 280 672 339 735
Stipender 160 000 162 000
Andre driftskostnader 579 829 633 955
Drifts/vedlikehold hus/lokaler 691 448 737 321
Strøm 141 160 388 875
Administrasjon 579 308 568 899
Avskrivninger 4 604 646 480 178
Bankomkostninger 45 420 55 722
Sum driftskostnader 14 132 301 16 293 747

Driftsresultat 3 430 166 436 213

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 14 111 571 121 168
Finanskostnader 14 289 962 306 192
Resultat av finansposter -178 391 -185 023

Årsresultat 3 251 775 251 189

Overført til annen egenkapital 3 251 775 251 189
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Balanse - konsolidert
Røa Allianseidrettslag

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Mosjonshall 4, 12 1 350 258 1 067 388
Lager 4 120 600 150 200
Kunstgressbane 4 57 320 69 480
Røa Snøpark 4 1 779 311 1 253 684
Uteanlegg, undervarmeanlegg bane 4 3 623 063 3 839 543
Driftløsøre, inventar o.a. utstyr 4 96 415 66 126
Traktor, cateringvogn 4 79 691 100 941
Sum varige driftsmidler 7 106 657 6 547 363

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 13 1 20 000
Ansvarlig lån til Røa Fotball Elite 9 75 000 75 000
Aksjer og andeler 13 1 100 19 850
Langsiktig lån til Bogstad Vinterparadis 9 1 759 264 1 900 000
Sum finansielle anleggsmidler 1 835 365 2 014 850

Sum anleggsmidler 8 942 022 8 562 213

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 602 241 1 817 032
Andre fordringer 3 1 234 337 290 505
Sum fordringer 1 836 578 2 107 537

Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 3 590 605 3 444 296

Sum omløpsmidler 5 427 183 5 551 834

Sum eiendeler 14 369 205 14 114 047
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Balanse - konsolidert
Røa Allianseidrettslag

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 879 922 3 628 732
Årets resultat 3 251 775 251 190
Sum opptjent egenkapital 7 131 697 3 879 922

Sum egenkapital 6 7 131 697 3 879 922

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 12 4 475 809 4 908 759
Sum annen langsiktig gjeld 4 475 809 4 908 759

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 529 985 2 971 489
Skyldig offentlige avgifter og trekk 681 172 465 768
Annen kortsiktig gjeld 1 483 242 1 863 109
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 67 300 25 000
Sum kortsiktig gjeld 2 761 699 5 325 366

Sum gjeld 5 7 237 508 10 234 125

Sum gjeld og egenkapital 14 369 205 14 114 047
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Noter 2020 
Røa Allianseidrettslag - Konsolidert

Konsolidert regnskap 
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Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer 

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens 
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.  

Klassifisering 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter 
balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført 
som langsiktig gjeld.  

Driftsinntekter og kostnader 
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for 
varer og tjenester. Medlemsinntekter inntektsføres i opptjeningsåret. Treningsavgifter 
periodiseres og inntektsføres over perioden som treningsavgiftene dekker.  Kostnader medtas 
etter sammenstillingsprinsippet dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende 
inntekter inntektsføres. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske 
avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 
Driftsmidler nedskrives til antatt virkelig verdi ved vesentlig verdinedgang som ikke er 
forbigående. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Varelager 
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 

Offentlige tilskudd, tilskudd fra idrettsorganisasjoner 
Offentlige tilskudd inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. Tilskudd til investeringer 
nedskrives på anskaffelseskost av driftsmidlet. 

Note nr. 2 – Spesifikasjon av varekjøp 

Omsetning av salgsvarer og varekjøp er oppført som driftsinntekter og driftskostnader i 
regnskapet og utgjør: 
Salgsinntekter 432.266 
Varekjøp 263.272 
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Note nr. 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

Lønnskostnadene består av følgende poster: 2020 2019
Lønninger 6 164 995 5 465 601 
Arbeidsgiveravgift 857 043 815 266 
Pensjonskostnad, premie OTP 156 189 87 654 
Annen personalkostnad 33 716 25 359 
Sum lønnskostnader 7 211 943 6 393 880 

Gjennomsnittlig antall årsverk:       15,5 15,5 

Forskudd til ansatte og trenere utgjør kr 25.474,40. 

Godtgjørelser  daglig leder 
Lønn  716.585 
Pensjonspremie  OTP   21.409 

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. 

Revisor 2020 2019 
Revisjon 158.000 133.000 
Attestasjonstjenester 8.625 8.375 
Annen bistand    31.875    37.125 
Samlet honorar til revisor 198.500 178.500 
Beløp er oppgitt inkl merverdiavgift 

Note nr. 4 - Varige driftsmidler 

Mosjonshallen Tribune Røa Uteanlegg/ Traktor Inventar Sum
Kiosk/lager snøpark kunstgress             /vogn Utstyr

Anskaffelseskost 3 022 926 1 419 170 4 620 614 9 020 660 190 000 574 372 18 847 742
Tilgang 392 207 0 2 007 936 0 0 75 798 2 475 941
Avgang 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivingsgrunnlag 3 415 133 1 419 170 6 628 550 9 020 660 190 000 650 170 21 323 683
Akk. Nedskrivninger 31.12. 139 705 590 500 4 462 847 4 581 801 321 071 10 095 924
Akk. avskrivinger pr. 31.12. 1 925 169 708 070 386 393 758 476 110 309 232 684 4 121 101
Balanseført verdi 31.12. 1 350 259 120 600 1 779 310 3 680 383 79 691 96 415 7 106 658

Årets nedskr. med tilskudd 1 312 000 1 312 000
Årets avskrivinger 109 337 29 600 170 310 228 640 21 250 45 509 604 646

2% - 10% 12-20% 20 % 0-20% 20 % 20-33%
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Note nr. 5 – Fordringer/gjeld 

Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnet tap på krav.  
Av langsiktig fordringer forfaller kr 1.548.160 etter ett år. 
Av gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr 703.744 etter fem år. 

Note nr. 6 – Egenkapital 

EK 01.01.2020 3 879 922
Årets resultat 3 251 775
EK 31.12.2020 7 131 697

Note nr. 7 – Bundne midler 

Av innestående i bank er følgende innskudd bundne midler: 
- bundne skattetrekksmidler kr 331.184
- depositumskonto , kr 120.136

Note nr. 8 – Pensjonsforpliktelser 

Idrettslaget er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Det er inngått innskuddsbasert pensjonsavtale som tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Note nr. 9 – Finansielle driftsmidler 

Det er inngått avtale med Røa Fotball Elite om et ansvarlig lån på kr 75.000. I henhold til  
avtale av 26.02.2019 er lånet avdragsfritt til 31.01.2020. Nedbetalingstiden er etter dette 3 år. 

Lånet renteberegnes med en rentesats tilsvarende NIBOR rente pluss 100 punkter. Renter 
beregnes etterskuddsvis hvert kvartal, første forfall er 25.02.2022. Det skal ikke beregnes 
renter før konsolidert egenkapital i Røa Fotball Elite er positiv.  Lånet står tilbake for andre 
kreditorer med unntak av eventuelle andre ansvarlige lån. 

Det er videre inngått avtale med Bogstad Vinterparadis om langsiktig lån pålydende kr 
1.900.000 med nedbetalingstid over 10 år. Saldo pr 31.12. utgjør kr 1.759.264. Nominell rente 
tilsvarer den til enhver tid gjeldende rente på tilsvarende låneopptak i DNB. 
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Note nr. 10 – Offentlige tilskudd/andre tilskudd 

Røa Idrettslag har mottatt følgende offentlige tilskudd: 
Tilskudd/refusjoner fra Norges Idrettsforbund   391.186 
Kommunale bidrag 396.500 
Merverdiavgiftskompensasjon 795.687 
Aktivitetsmidler Norges Idrettsforbund 1.127.208 

Note nr. 11 – Tilskudd til Røa Fotball Elite/Bogstad Vinterparadis 

Som en del av allianseidrettslagsavtalen med Røa Fotball Elite, skal Røa IL gi et tilskudd til 
revisjons- og regnskapstjenester. I 2020 ble det gitt tilskudd til Røa Fotball Elite på kr 61.000.  
Tilskudd til Bogstad Vinterparadis utgjør kr 360.000 i 2020. 

Note nr. 12 – Pantstillelser 

Som sikkerhet for langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, kr 4.475.809, er det utstedt 
pantobligasjon på tilsammen kr 13.845.000 med pant i mosjonshallen. Bokført verdi av 
eiendeler som er stillet som sikkerhet utgjør kr 1.350.258. 

Note nr. 13 – Aksjer og andeler 

Investeringer i aksjer og andeler er bokført til anskaffelseskost som følger: 

Investering i datterselskap 
Røa Salg AS,   eierandel 100% kostpris 30.000    bokført verdi       1 

Selskapet er stiftet i 2018 med aksjeinnskudd på kr 30.000. Regnskap er ikke avlagt 31.12.2020. 
Egenkapitalen pr 31.12.2019: 12.648 
Årsresultat 2019: -11.793 

Investering i andre aksjer og andeler 
Samfunnshuset Vest 1 andel kostpris   1.100 
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Note nr. 14 – Finansinntekter 

Spesifikasjon av finansinntekter: 2020 2019 
Kundeutbytte fra Gjensidige forsikring 18.046 18.799 
Renteinntekter utgjør kr 93 524 102.009 
Andre finansinntekter    0 0 

Spesifikasjon av finanskostnader: 2020 2019 
Rentekostnader 254.527 278.056 
Andre finanskostnader 35.4334 24.136 

Note nr. 15 – Koronasituasjonens påvirkning på regnskapet 
Regnskapet for 2020 er preget av Covid-19. Med en gang idretten ble stengt ned i mars, så tok 
styret grep for å spare på kostnadssiden. Mange arrangementer ble avlyst og veldig mye av 
aktiviteten måtte tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. På inntektssiden, så har 
man i stor grad fått inn medlemskontingenter og treningsavgifter på vanlig nivå. Samtidig har 
man fått kompensert for bortfall av avgifter fra arrangementer, samt at man har spart på 
kostnadssiden, siden det har vært færre aktiviteter. Dette sammen med betydelige bidrag fra 
samarbeidspartnere og firmaer, gjør at Røa IL totalt går med et stort overskudd i 2020.  



Til årsmøte i  
Røa Allianseidrettslag 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Røa Allianseidrettslag som viser et overskudd på kr 3.251.775,-. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av idrettslagets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av idrettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
årsmeldingen/årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.   



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til virksomhetens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen 
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Røa Allianseidrettslag 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av idrettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 17. mars 2021 
Revisjon 1 Nor AS 

Kristin Vindenes 
statsautorisert revisor 



Resultatregnskap
Røa IL - HL

Note 2020 2019

1 140 551 976 248
1 758 471 1 407 911

452 870 350 317
182 570 176 513
255 887 276 281
609 741 540 676
111 536 169 887

1 038 661 305 732
5 550 286 4 203 566

1 994 000 2 046 297
43 423 53 935

206 500 189 100
530 160 419 769
107 741 207 245
339 294 321 085
89 382 151 958
33 076 38 540

172 543 146 940
266 000 281 000

3 750 24 650
3 785 868 3 880 520

1 764 417 323 046

573 746
18 046 19 159
49 993 51 635
12 706 0

-44 080 -31 730

1 720 338 291 316

Driftsinntekter og driftskostnader

Medlemskontingenter
Tilskudd
Utleie av lokaler
Mva kompensasjon
Grasrotandel
Sponsorinntekter
Bingoinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Lønn og sosiale kostnader 
Utgiftsgodtgjørelser
Leie eksterne tjenester
Drift vedlikehold hus/lokaler 
Strøm
Administrasjon
Andre driftskostnader 
Bankomkostninger
Avskrivninger
Tilskudd Røa Fotball Elite/BVP 
Tap på krav
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader 
Renteinntekter
Annen finansinntekt 
Rentekostnader
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Årsresultat

Overført annen egenkapital 1 720 338 291 316
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Balanse
Røa IL - HL

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Mosjonshall 1 350 258 1 067 388
Kunstgressbane 57 320 69 480
Uteanlegg 12 324 16 804
Nybygg - lager 120 600 150 200
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 44 245 9 836
Sum varige driftsmidler 1 584 747 1 313 708

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 1 20 000
Ansvarlig lån til Røa Fotball E 75 000 75 000
Lån til Bogstad Vinterparadis 1 759 264 1 900 000
Investering i aksjer og andeler 1 100 19 850
Sum finansielle anleggsmidler 1 835 365 2 014 850

Sum anleggsmidler 3 420 112 3 328 558

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 344 960 185 481
Andre fordringer særgrupper 0 1 355 023
Kortsiktig lån Bogstad Vinterparadis 345 673 94 998
Andre fordringer 223 963 200 091
Sum fordringer 914 597 1 835 593

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 132 459 1 792 353

Sum eiendeler 8 467 168 6 956 504
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Balanse
Røa IL - HL

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 474 746 3 183 430
Årets resultat 1 720 338 291 316
Sum opptjent egenkapital 5 195 083 3 474 746

Sum egenkapital 5 195 083 3 474 746

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 183 517 2 411 895
Sum annen langsiktig gjeld 2 183 517 2 411 895

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 145 145 177 635
Skyldig offentlige avgifter og trekk 588 665 405 632
Annen kortsiktig gjeld 325 257 461 596
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 29 500 25 000
Sum kortsiktig gjeld 1 088 567 1 069 864

Sum gjeld 3 272 084 3 481 759

Sum gjeld og egenkapital 8 467 168 6 956 504
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Resultatregnskap
Røa IL - Allidrett

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Treningsavgifter 192 625 152 725
Offentlige tilskudd 24 500 4 692
Merverdiavgiftskompensasjon 7 813 8 100
Annen driftsinntekt 57 780 22 300
Sum driftsinntekter 282 718 187 817

Lønn, honorar 45 827 22 009
Bane/halleie/garderobeleie 106 200 80 675
Materiell/utstyr/premier 49 425 4 463
Div vedr arrangement 2 200 0
Sosiale tilstelninger 0 900
Administrasjon 4 949 3 709
Ordinære avskrivinger 18 720 21 639
Annen driftskostnad 5 116 12 837
Sum driftskostnader 232 436 146 232

Driftsresultat 50 282 41 586

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 0 65
Resultat av finansposter 0 65

Årsresultat 50 282 41 650

Avsatt til annen egenkapital 50 282 41 650
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Balanse
Røa IL - Allidrett

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 770 19 490
Sum varige driftsmidler 770 19 490
Sum anleggsmidler 770 19 490

Omløpsmidler
Fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 486 961 398 072

Sum omløpsmidler 486 961 398 072

Sum eiendeler 487 731 417 562

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 338 682 297 031
Årets resultat 50 282 41 650
Sum opptjent egenkapital 388 964 338 682

Sum egenkapital 388 964 338 682

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld internt 0 1 798
Annen kortsiktig gjeld 98 768 77 083
Sum kortsiktig gjeld 98 768 78 881

Sum gjeld 98 768 78 881

Sum egenkapital og gjeld 487 731 417 562
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Resultatregnskap
Røa IL - Bandy

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 1 012 174 737 846
Merverdiavgiftskompensasjon 61 932 65 716
Salgsinntekter 124 402 233 712
Tilskudd 58 190 105 056
Kiosk 111 571 132 597
Sponsorinntekter 133 000 125 000
Annen driftsinntekt 191 329 291 045
Sum driftsinntekter 1 692 597 1 690 973

Ordinære avskrivninger 9 823 9 200
Lønnskostnad 397 947 335 090
Utgiftsgodtgjørelser 6 158 30 549
Baneleie/halleie/gard.leie 323 269 223 093
Dommerutgifter 39 842 37 003
Treningsleir 49 944 156 569
Stevner/cup 112 350 192 591
Materiell/utstyr 101 888 173 886
Kontingenter/lagavgifter/lisenser 18 750 116 785
Administrasjon 27 241 36 768
Tilskudd Bogstad Vinterparadis 155 000 125 000
Annen driftskostnad 134 841 86 286
Sum driftskostnader 1 377 053 1 522 821

Driftsresultat 315 544 168 152

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 11 194
Annen rentekostnad 265 0
Resultat av finansposter -254 194

Årsresultat 315 291 168 346

Avsatt til annen egenkapital 315 291 168 346
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Balanse
Røa IL - Bandy

Eiendeler Note 2020 2019
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 51 401 36 801
Sum varige driftsmidler 51 401 36 801
Sum anleggsmidler 51 401 36 801

Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 103 081 234 585
Sum fordringer 103 081 234 585

Bankinnskudd, kontanter o.l. 920 231 444 470

Sum omløpsmidler 1 023 312 679 055

Sum eiendeler 1 074 713 715 856
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Balanse
Røa IL - Bandy

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 358 946 190 600
Årets resultat 315 291 168 346
Sum opptjent egenkapital 674 237 358 946

Sum egenkapital 674 237 358 946

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 171 498 45 214
Skyldig offentlige avgifter 6 724 3 020
Gjeld til hovedlaget/andre lag internt 0 69 065
Annen kortsiktig gjeld 222 254 239 612
Sum kortsiktig gjeld 400 476 356 910

Sum gjeld 400 476 356 910

Sum egenkapital og gjeld 1 074 713 715 856
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Resultatregnskap 
Røa IL - Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 4 791 172 4 879 266
Mva kompensasjon 332 933 381 114
Tilskudd 578 943 164 880
Salgsinntekter 185 141 225 718
Utleie av bane 121 000 164 050
Kioskinntekter 19 222 221 691
Sponsorinntekter 668 175 588 022
Andre driftsinntekter 303 441 421 180
Sum driftsinntekter 7 000 026 7 045 920

Varekjøp 145 684 190 388
Lønn og sosiale kostnader 3 968 972 3 973 124
Utgiftsgodtgjørelser 3 374 4 760
Bane/hall/gard.leie 15 762 19 625
Dommerutgifter 86 030 125 832
Lisenser/overganger 56 000 31 400
Kontingenter/gebyrer 128 825 216 150
Utdanning/spillerutvikling/kurs 58 350 44 650
Stevner/cup 16 365 776 313
Materiell/utstyr 559 640 429 170
Kiosk 0 55 277
Drift/vedlikehold hus/lokaler/uteanlegg 73 091 226 815
Administrasjon 206 931 160 059
Andre driftskostnader 118 590 156 922
Avskrivninger 212 000 213 365
Sum driftskostnader 5 649 613 6 623 849
Driftsresultat 1 350 413 422 071

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 120 196
Annen rentekostnad 132 534 153 480
Annen finanskostnad 770 0
Resultat av finansposter -133 184 -153 284

Årsresultat 1 217 229 268 787

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 1 217 229 268 787
Sum overføringer 1 217 229 268 787
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Balanse 
Røa IL - Fotball

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Undervarmeanlegg bane 3 610 239 3 822 239
Sum varige driftsmidler 3 610 239 3 822 239

Sum anleggsmidler 3 610 239 3 822 239

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 59 950 73 950
Andre kortsiktige fordringer 20 300 270 954
Sum fordringer 80 250 344 903

Bankinnskudd, kontanter o.l. 487 707 320 419

Sum omløpsmidler 567 957 665 322

Sum eiendeler 4 178 197 4 487 562
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Balanse 
Røa IL - Fotball

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 88 532 -180 254
Årets resultat 1 217 229 268 787
Sum opptjent egenkapital 1 305 761 88 532

Sum egenkapital 1 305 761 88 532

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 292 292 2 496 864
Sum annen langsiktig gjeld 2 292 292 2 496 864

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 142 330 235 656
Skyldig offentlige avgifter 79 000 52 074
Gjeld til hovedlaget og andre 37 800 933 006
Annen kortsiktig gjeld 321 014 681 429
Sum kortsiktig gjeld 580 143 1 902 166

Sum gjeld 2 872 436 4 399 029

Sum egenkapital og gjeld 4 178 197 4 487 562
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Resultatregnskap
Røa IL - Langrenn

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 1 862 846 2 575 900
Sponsorinntekter 581 160 320 583
Tilskudd 304 516 160 000
Refundert baneleie 700 154 700
Kioskinntekter 47 829 68 192
Merverdiavgiftskompensasjon 205 522 197 365
Salg av klær og utstyr 0 1 000
Andre driftsinntekter 67 349 108 818
Sum driftsinntekter 3 069 922 3 586 558

Varekostnad 24 716 35 210
Lønn og sosiale kostnader 1 151 362 746 862
Utgiftsgodtgjørelse 5 546 17 147
Rennkostnader/treningsleir 1 057 233 2 275 498
Premier, gaver 61 938 58 026
Materiell/utstyr 84 938 236 503
Kurs 5 200 29 860
Kontingenter 0 11 200
Andre driftskostnader 330 760 373 391
Administrasjon 57 512 54 770
Avskrivning av driftsmidler 191 560 89 034
Stipender 160 000 162 000
Sum driftskostnader 3 130 765 4 089 499

Driftsresultat -60 843 -502 941

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 0 77
Annen rentekostnad 102 381
Resultat av finansposter -101 -305

Ordinært resultat -60 945 -503 246

Årsresultat -60 945 -503 246

Overført annen egenkapital -60 945 -503 246
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Balanse 
Røa IL - Langrenn

Eiendeler Note 2020 2019

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 1 779 311 1 253 684
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 79 690 100 940
Sum varige driftsmidler 1 859 001 1 354 624

Sum anleggsmidler 1 859 001 1 354 624

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 58 260 1 028 094
Andre kortsiktige fordringer 737 000 9 000
Sum fordringer 795 260 1 037 094

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 090 430 965

Sum omløpsmidler 799 350 1 468 059

Sum eiendeler 2 658 350 2 822 683
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Balanse 
Røa IL - Langrenn

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -426 867 76 379
Årets resultat -60 945 -503 246
Sum opptjent egenkapital -487 812 -426 867

Sum egenkapital -487 812 -426 867

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 503 651 0
Leverandørgjeld 65 613 2 500 982
Skyldig offentlige avgifter 6 789 5 008
Gjeld internt 0 352 668
Annen kortsiktig gjeld 570 109 390 893
Sum kortsiktig gjeld 3 146 162 3 249 550

Sum gjeld 3 146 162 3 249 550

Sum egenkapital og gjeld 2 658 350 2 822 683
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Resultatregnskap
Røa IL Trim

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Treningsavgifter 68 200 71 600
Merverdiavgiftskompensasjon 4 918 4 737
Sum driftsinntekter 73 118 76 337

Lønn og sosiale kostnader 17 470 17 852
Honorar instruktør 42 494 66 600
Administrasjon 1 170 1 126
Diverse kostnader 2 410 6 460
Sum driftskostnader 63 545 92 038

Driftsresultat 9 573 -15 701

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 6 36
Resultat av finansposter 6 36

Ordinært resultat 9 579 -15 665

Årsresultat 9 579 -15 665

Avsatt til annen egenkapital 9 579 -15 665

Røa IL Trim Side 54



Balanse
Røa IL Trim

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Fordring internt 0 1 513
Sum fordringer 0 1 513

Bankinnskudd, kontanter o.l. 62 807 58 017

Sum omløpsmidler 62 807 59 530

Sum eiendeler 62 807 59 530

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 45 878 61 542
Årets resultat 9 579 -15 665
Sum opptjent egenkapital 55 457 45 878

Sum egenkapital 55 457 45 878

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 400 12 000
Annen kortsiktig gjeld 1 950 1 653
Sum kortsiktig gjeld 7 350 13 653

Sum gjeld 7 350 13 653

Sum egenkapital og gjeld 62 807 59 530
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Glede – Mestring - Raushet 

SAK 6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
Det er ikke kommet inn noen saker for behandling i Årsmøtet

SAK 7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT PÅ MINST KR 
50, OG TRENINGSAVGIFT, ELLER GI FULLMAKT TIL Å 
FASTSETTE TRENINGSAVGIFTER
Hovedstyret foreslår å beholde medlemskontingenten i 2021 på samme nivå som i 2020, 
til følgende satser: 

Medlemskontingent aktiv medlem Røa IL kr 650 
Medlemskontingent medlem Røa IL kr 250 

Alle som driver organisert idrett i idrettslaget må være aktive medlemmer. Ledere for de 
respektive lag skal minimum være medlemmer. Dette gjelder dog ikke innleide trenere 
som har sitt medlemskap i annen klubb. Alle andre som ønsker å være tilknyttet 
idrettslaget kan være medlemmer. Medlemmer i Røa Fotball Elite (RFE) må være 
medlemmer i Røa Allianseidrettslag (Røa IL).  

Hovedstyret beholder familieprisen, slik at denne tilsvarer prisen på to aktive 
medlemskap – kr 1300. 

KJØP TØRKE- OG TOALETTPAPIR 
GJENNOM RØA IL 
HJEMKJØRING – GOD KVALITET 

Kontakt post@roail.no for pris 
og avtale om levering. 
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SAK 8. VEDTA LAGETS BUDSJETT

BUDSJETT – RØA IL 
HOVEDLAGET Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Regnskap 2020

Hovedlag Hovedlag Konsolidert Konsolidert Konsolidert
DRIFTSKOSTNADER
Medlemskontingenter 1 080 450  1 140 551  10 625 000  9 092 000  9 067 568  
Tilskudd 1 400 000  1 758 471  1 560 000  1 509 000  2 501 870  
Bingoinntekter 130 000  452 870  130 000  130 000  111 536  
Mva.kompensasjon 185 000  255 887  832 000  757 000  795 687  
Utleie av lokaler 383 665  609 741  509 000  449 000  468 670  
Grasrotandelen 275 000  255 887  275 000  275 000  255 887  
Kiosk 5 000  337 000  151 000  178 627  
Sponsorinntekter 567 896  609 741  2 443 000  2 349 000  2 047 076  
Andre driftsinntekter 238 000  1 038 661  741 000  1 967 000  2 135 547  
Sum driftsinntekter 4 265 011     5 550 286       17 452 000     16 679 000     17 562 467     

DRIFTSKOSTNADER 
Lønn og sosiale kostnader 2 133 042  1 994 000  6 952 000  8 391 000  7 211 943  
Utgiftsgodtgjørelser 34 000  43 423  33 000  49 000  10 212  
Leie eksterne tjenester 190 000  206 500  1 038 000  210 000  610 934  
Baneleie - 227 000 536 977  
Dommerutgifter 193 000  262 000 125 872  
Lisenser/gebyrer 17 850  564 000  288 000 437 581  
Utdanning/kurs 15 000  166 000  171 000 63 550  
Stevner/cup 2 534 000  2 177 000  906 821  
Materiell/utstyr 30 000  853 000  736 000  724 929  
Tilskudd RFE/BVP 285 000  266 000  440 000  410 000  421 000  
Varekjøp 3 000  106 000  76 000    280 672  
Stipender 160 000  180 000  160 000  
Andre driftskostnader 133 500  89 382  1 098 000  573 000  579 829  
Drift/vedlikehold hus/lokaler 569 000  530 160  717 000  903 000  691 448  
Strøm 160 000  107 741  415 000  450 000  141 160  
Administrasjon 364 000  339 294  612 000  389 000  579 308  
Avskrivninger 200 000  172 543  511 000  496 000  604 646  
Bankomkostninger 62 249  33 076  34 000  245 000  45 420  
Tap på krav 10 000  3 750  10 000  20 000    
Sum driftskostnader 4 206 641     3 785 868       16 436 000     16 253 000     14 132 301     

DRIFTSRESULTAT 58 370          1 764 417       1 016 000       426 000          3 430 166       

FINANSKOSTNADER 40 000          44 080 198 000          197 585          178 391          

Årsresultat 18 370          1 720 338       818 000          228 415          3 251 775       

Glede – Mestring - Raushet 
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Glede – Mestring - Raushet 

SAK 9. BEHANDLE RØA ILs ORGANISASJONSPLAN. 

Merknad: 
Hovedstyret:  Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, 
råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 
2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

I tillegg har vi egne grupper for svømming og friidrett, men disse er pr nå inaktive 
og er derfor ikke tatt med i organisasjonskartet over. 

ÅRSMØTET 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder Styremedlem 
Styremedlem Styremedlem 
Styremedlem Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Allidrett Bandy Fotball Langrenn Trim 

Kontrollkomité 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem  

Administrasjon 
Daglig leder 

Triatlon Sykkel 
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Glede – Mestring - Raushet 

SAK 10. VALG 

SAK 11. ENGASJERE STATSAUTORISERT/
REGISTRERT REVISOR TIL Å REVIDERE RØA ILs 
REGNSKAP.  

DET FORESLÅS AT HOVEDSTYRET GIS FULLMAKT TIL Å VURDERE DAGENS 
AVTALE MED REVISJON 1 NOR OG EVT ENGASJERE NY REVISOR. 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge 
et lag eller en organisasjon som du støtter med 7% av beløpet du spiller for. 

Vi oppfordrer deg til å støtte Røa Idrettslag! 

HUSK: DET KOSTER DEG INGENTING OG GÅR IKKE PÅ BEKOSTNING AV VERKEN 
INNSATS ELLER GEVINST! 
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Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Tilknytt oss som din 
grasrotmottaker, så mottar 
vi 5 prosent* av ALT 
du spiller for.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Røa ILs org.nr er 971 491 787



POSTADRESSE: 
Pb 109 Røa 
0701 Oslo

BESØKSADRESSE:  
Kristian Auberts vei 20 
0760 Oslo

TELEFON: 22 50 31 55

E-POST: post@roail.no
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