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Glede – Mestring - Raushet 

RØA ALLIANSEIDRETTSLAG 

Røa Allianseidrettslag har 2449 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.  
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ÅRSMØTE 

Det innkalles til årsmøte i Røa Allianseidrettslag 

Tid: Onsdag 4. april 2018 kl. 20.00 

Sted: Klubbhuset, Kristian Auberts v 20 

DAGSORDEN 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.

4. Behandle Røa ILs årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Røa ILs regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller
gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens
aktivitet.

8. Vedta Røa ILs budsjett.

9. Behandle Røa ILs organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Røa

ILs regnskap.

11. Valg

Sakslisten er satt opp i henhold til idrettslagets lover § 15 

Husk å betale medlemskontingent i forkant 

Enkel servering  

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

RØA IL ÅRSMELDING 2017 
Gitt av styret til Røa IL’s årsmøte 4. april 2018 

IDRETTSLAGETS STYRE HAR I DRIFTSÅRET (ETTER FORRIGE ÅRSMØTE) 
BESTÅTT AV:  
Jon Tufte-Johnsen  leder 
Olaug Villanger nestleder  
Lene W Alfredsen styremedlem 
Alf P Bjercke  styremedlem 
Håkon Dahl  styremedlem  
Christen Møller styremedlem (bandy)  
Thomas Berg-Nielsen styremedlem (fotball)  
Rune Lorenzen styremedlem (langrenn) 
Kristine Wangen 1. varamedlem
Kathrine Godager Nordby 2. varamedlem
Varamedlemmene har deltatt ordinært på styremøtene. 

MØTEVIRKSOMHET ETC.  
Antall styremøter er 9 + div møter i komitéer og utvalg. 

OPPNEVNTE KOMITÉER: 

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

Merkekomitéen: Jon Tufte-Johnsen (leder) 
Øyvind Sollie 
Martin Novotny 
Erling Ruud (sekretær) 

Valgkomitéen: Lars Buer (leder)(trakk seg høsten 2017) 
Øystein Kjæreng (medlem) 
John Bjørneboe (medlem) 
Einar Asbjørnsen (varamedlem) 

Glede – Mestring - Raushet 
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MEDLEMSMASSEN  
Idrettslaget har hatt følgende utvikling i registrerte medlemmer de siste ti årene: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2075 2117 2060 2121 2073 2224 2342 2395 2416 2449 

Andelen av medlemmer 0-25 år var 65,4% i 2017 og 68,2% i 2016. 
Andelen av medlemmer 19 år og yngre utgjør 63,5% i 2017 mot 65,2% i 2016. Det er 
altså en liten nedgang i antall yngre medlemmer dette året. Vi har vårt medlemsregister i 
systemet WebOrg, som vi mener gir oss en god og riktig oversikt over medlemmene. 

Det er 40,0% kvinner og 60,0% menn i medlemsmassen mot 41,8% kvinner og 58,2% 
menn i 2016.  

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** 474 (371) 0 (35) 506 (523) 105 (127) 1085 (1056) 

Langrenn*
* 

198 (210) 9 (45) 256 (324) 29 (79) 492 (658) 

Bandy** 52 (33) 4 (13) 224 (197) 72 (61) 352 (304) 
Trim 0 (0) 43 (48) 0 (0) 2 (2) 45 (50) 
Røa Fotball 
Elite 

30 20 0 0 50 

Allidrett 112 (112) 9 (7) 144 (189) 10 (8) 275 (316) 
Friidrett* 16 (16) 30 (30) 16 (16) 30 (30) 92 (92) 
Triatlon 0 (0) 4 (1) 4 (6) 6 (6) 14 (13) 
Sykkel 8 (8) 1 (2) 15 (15) 7 (7) 31 (32) 
*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 90 stk fra Allidretten, 44 jenter og 46 gutter.

Oppstillingen omfatter medlemmer som er registrert til flere grupper, men vi har i 2017 
ikke tatt med og trenere/ledere. 

HEDERSBEVISNINGER  
Tildelt bragdmerke 
Gull: Martin Johnsrud Sundby og Andrew 
Musgrave for VM-medaljer i langrenn og 
ellers gode resultater.  
Sølv: Dynamite Girls for NM-sølv i 2016, 
Kari Flottorp Lingsom for NM-gull kort 
løype Triatlon og syklist Arild 
Christophersen for seire i Sjusjørittet og 
Grenserittet samt andre gode 
plasseringer i 2016. 
Bronse: Ole Stordahl, deltaker på 
landslag U19-VM i Bandy 

Ved årsmøtet 29. mars 2017 ble  
styreleder gjennom mange år, Jon Tufte-
Johnsen tildelt Æresmedlemskap for den 
innsats han har nedlagt for Røa IL 
gjennom mange år og for å være en god 
Røa-ambassadør. Senere på året ble 
også Harald Nickelsen, styreleder i Røa 
Fotball Elite, utnevnt til æresmedlem. 
Begrunnelsen er den samme som for Jon 
T-J.

Glede – Mestring - Raushet 
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EKSTERNE TILLITSVERV  
Bandy: Tor Sagafos er leder av 
valgkomiteen i NBF. Hanne Preintoft 
Werner er medlem den samme komiteen 

Øvrig: Alf P Bjercke, Røa IL representant 
i arbeidsutvalget i Idrettens 
Samarbeidsutvalg Vestre Aker.  
Styreleder Jon Tufte-Johnsen har sittet i 
styret i Frivilligheten i Vestre Aker. 

SPORTSLIGE RESULTATER  
Røa IL satser på både bredde og topp og 
mener at det skal være plass til begge 
deler. I 2017 er det flere som har 
oppnådd gode resultater, både 
individuelle og i lagidretter.  

Fotball: Dynamite Girls ble nummer 5 i 
Toppserien. Flere spillere har 
representert Norge på ulike landslag. I 
ungdomsfotballen er det framgang og 
blant annet ble Røas G16-lag nummer 2 i 
Norway Cup.  

Bandy: Flere aldersbestemte bandylag 
har gjort det bra og spesielt må 
Småguttlaget nevnes, som ble 
Norgesmestre nå i mars 2018. Flere 
spillere har vært med i landslagsuttak i 
2017. A-laget ble sist sesong nummer 5 i 
første divisjon. 

Langrennsgruppa har også i 2017 hatt 
stor aktivitet både i antall registrerte 
løpere og i antall deltakelser i lokale 
renn. Martin Johnsrud Sundby ble nr 2 i 
Tour de Ski både i 16/17 og i 17/18-
sesongen. I VM i Lahti i 2017 vant han to 
individuelle sølvmedaljer og gull på 
stafetten. I OL nå i 2018 vant han 2 gull 
(stafett og teamsprint) og vant sølv på 
30km. Martin vant også 50km i 
Holmenkollen i 2017. Andrew Musgraves 
beste plassering i 2017, var 4. plass i VM 
på 50 kilometer. Her ble han beste 
Røaløper og foran alle de norske løperne. 

Det vises til gruppenes beretninger for 
mer utførlige beskrivelser.  

FELLES ARRANGEMENTER 
Påhengsstafetten Mærradalen Opp ble 
arrangert for fjerde gang i mai og igjen 
ble løpet en suksess. Her starter første 
løper og tar med seg lagløperne 
underveis slik at alle fire kommer samlet 
til mål. Arrangementet fungerte veldig 
bra og dette er et arrangement vi ønsker 
å utvikle videre. 

Familie- og aktivitetsdagen ble dessverre 
amputert i år pga veldig dårlig vær. 

Røa IL var sterkt representert på 
Frivillighetsdagen i Røa Sentrum i mai. 
Dette er et arrangement hvor frivillige 
organisasjoner får vist seg fram. 

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.  

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 nå i 2018. 

Glede – Mestring - Raushet 
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ØKONOMI  
Vi har nå hatt egen regnskapsfører i fem 
år og mener at vi har god kontroll på 
bilagene samtidig som vi har klart å 
redusere kostnadene vi har til regnskap 
og revisjon. Revisjon1 NOR blir 
fremdeles brukt som revisor for Røa IL. 
Vi har i 2017 innført Visma Document 
Senter, som vi mener skal gi oss enda 
bedre flyt av regnskapsbilag.  
Medlemsinntektene i 2017 var litt høyere 
enn i 2016. Vi har noen flere 
medlemmer, samtidig som flere har 
benyttet seg av familierabatten.  

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 2017 kr 14 415 190 mot kr 
11 790 422 i 2016. 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 2017 viser et 
overskudd kr 286 419 mot et overskudd 
kr 204 668 i 2016. 

Videre er det tatt inn et konsolidert 
resultat- og balanseregnskap for Røa IL 
samlet. Idrettslagets økonomiske 
resultat viste et samlet overskudd kr 65 
414 mot et underskudd kr 28 761 i 
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 2017 ikke drevet med 
forskning eller utvikling.  

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Idrettslaget har nå sju ansatte med fast 
tilhold i klubbhuset. Hovedstyret består 
av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Av de 10 er 4 kvinner. Idrettslaget har 
gjennom valgkomiteen forsøkt å få inn 
flere kvinner i styrene og er godt fornøyd 
med å ha lykkes med dette. Laget har 
innarbeidet en policy som tar sikte på at 
det ikke skal forekomme 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
Arbeidsmiljøet anses som godt. 

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. Derfor tilbyr vi 
Sporteen 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 
Liliana Midttømme i «For en bedre 
barndom», slik at barn i Transylvania i 
Romania har fått utstyr til å drive idrett. 
I 2010 ble klubben Røa Balan stiftet! 
Tonnevis med Røatøy og mange fotballer 
og bagger har gjennom disse årene fått 
nye eiere. Dette er verdifull gjenbruk av 
idrettsutstyr! 

YTRE MILJØ 
Styret kjenner ikke til at virksomheten 
skulle medføre forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre 
miljø. 
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Bogstad kunstisbane brukes mye av alle 
skolene i nærområdet, i tillegg til 
organisert og uorganisert aktivitet om 
kveldene og i helgene. 

I 2017 ble også undervarmeanlegget på 
den største kunstgressbanen ferdig og 
har vært i drift denne vinteren. En 
oppvarmet vinterfotballbane er og vil 
være et viktig tilskudd til idrettslagets 
største aktivitetsgruppe og utviklingen 
av fotballspillere.  

ANLEGG 
Bogstad kunstisbane har vist seg som en 
stor suksess og har lykkes å holde åpent 
med bra is hver dag denne vinteren. Det 
har vært stor aktivitet på isen, både 
organisert og uorganisert. Samtidig har 
det blitt bygget garderobe- og kafebygg, 
som nå er på plass og er klart til neste 
sesong. 

Langrennsgruppa har jobbet videre med 
og fått til snøproduksjon på 
Voksenjordet, som er blitt et veldig 
populært nærmiljøanlegg som 
supplement til Sørkedalen og 
Holmenkollen, som begge brukes av de 
ulike aldersgruppene. Røa Snøpark og 

Hovedstyret i Røa Allianseidrettslag 22. mars 2017

Glede – Mestring - Raushet 
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Røa Allianseidrettslags årsmøte, 4. april 20188 

Beretning fra kontrollkomiteen for regnskapsåret 2017. 

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 23. mars 2018 fra Revisjon 1 Nor AS for 
regnskapsåret 2017 som konkluderer med at det fremlagte regnskapet kan fastsettes 
som Røa Alliansedrettslags regnskap for 2017. 

Kontrollkomiteen finner å kunne slutte seg til den konklusjonen. 
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RØA IL GLEDE - MESTRING - RAUSHET

JANUAR FEBRUAR 6.-7. JANUAR

M T O T F L S M T O T F L S BANDY: RØA ENERGIZER CUP

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5.-8. FEBRUAR

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 LANGRENN: TOUR DE RØA 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12. FEBRUAR

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 KLUBBMESTERSKAP LANGRENN

29 30 31 26 27 28 19.-25. FEBRUAR

VINTERFERIE

15. MARS
MARS APRIL SKØYTEDISCO/AVSLUTNING PÅ IS

M T O T F L S M T O T F L S 22. MARS

1 2 3 4 1 MARTINCROSSEN LANGRENN

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 24. MARS -2. APRIL

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 PÅSKEFERIE

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 4. APRIL

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 ÅRSMØTE RØA IL

30 21.-22. APRIL

FOTBALL: RØA CUP BARN
MAI JUNI 28.-29. APRIL

M T O T F L S M T O T F L S FOTBALL: INTRO 9er CUP

1 2 3 4 5 6 1 2 3 23. MAI

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 MÆRRADALEN OPP

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9. JUNI

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 25.-29. JUNI

TINE FOTBALLSKOLE

13.-17. AUGUST
JULI AUGUST SOMMERSKISKOLE OG FOTBALLSKOLE

M T O T F L S M T O T F L S 29. AUG - 2. SEP

1 1 2 3 4 5 LANGRENN: BARMARKSAMLING BEITOSTØLEN

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 8. - 9. SEPTEMBER

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 FOTBALL: RØA CUP

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 15. - 16. SEPTEMBER

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 FOTBALL: RØA UNGDOMSCUP

30 31 1.-7. OKTOBER

HØSTFERIE, FOTBALLSKOLE
SEPTEMBER OKTOBER 27. OKTOBER

M T O T F L S M T O T F L S KLUBBMESTERSKAP TERRENGLØP

1 2 1 2 3 4 5 6 7 7.-9. DESEMBER

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 LANGRENNSSAMLING TRYSIL

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 20. DESEMBER

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 BANDY: JULEAVSLUTNING PÅ IS

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

NOVEMBER DESEMBER

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

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

2018
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RØA IL ALLIDRETT 
OPPSLUTNING 
Gjennom året har 241 barn deltatt på 
aktiviteter i regi av allidretten, 101 
jenter og 140 gutter. Aktiviteten er 
fordelt på de to aktivitetsårene 
2016/17 og 2017/18. 
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 foreldre som 
aktivitetsledere og hjelpetrenere på de 
ulike alderstrinn. Daglig leder Roger 
Bjørn Haugen har koordinert gruppene. 
Noen av gruppene har hatt faste 
aktivitetsledere, mens det på andre har 
vært en rullering blant foreldrene. 

ALLIDRETT 
Allidretten er administrert som en egen 
gruppe under Hovedlaget, og 
gjennomføres i samarbeid mellom 
administrasjonen og gruppene i 
klubben. Aktivitetene har som tidligere 
hatt et bredt spekter. 1. klassingene 
har hatt fotball, innebandy, kampsport, 
friidrett, bandy, langrenn, orientering og 
sykkel på programmet. De ulike 
særgruppene i Røa IL har hatt ansvaret 
for instruksjon i ”sine” idretter, mens 
det for de andre aktivitetene har blitt 
hentet inn ”ekstern ekspertise”. Gode 
instruktører og positive foreldre er en 
suksessfaktor for allidretten. 

AKTIVITETSDAG 
Aktivitetsdagen i 2017 ble dessverre 
amputert, pga svært dårlig vær. Det 
planlegges ny aktivitetsdag i juni 2018. 

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

Glede – Mestring - Raushet 
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RØA IL BANDY – ÅRSMELDING 2017/18
En innholdsrik bandysesong er avsluttet 
og vi kan se tilbake på nok et godt år 
med mye aktivitet i Bandygruppen. 
Denne oppsummering gjelder for sist 
vinter 2017/2018. 

Vi har nå is på Bogstad Vinterparadis fra 
ca. 1 november til ca. 20. mars som er 
ny rekord. En kald vinter og kunstisbane 
er årsaken til dette. De eldste årgangene 
startet sesongen tidlig med trening 1 
gang pr. uke i haller med innendørsis. 
Yngre lag startet opp litt senere litt 
avhengig av årsklasse og engasjement i 
laget, og alle er i gang for fullt etter 
høstferien, da også med barmark.  

Det har også tidligere vært lagt opp til 
skille mellom sommer- og vinteridretter i 
høstferien, men vi ser at det kan bli 
utfordringer i overgangen mellom 
idrettene. Nå har Røa IL utviklet en 
allsidighetsplan, og vi oppfordrer alle lag 
til å følge dette oppsettet for å gjøre det 
mulig for spillerne å kombinere flere 
idretter.  

Nå begynner vi å få litt erfaring på 
Bogstad, det ble arrangert høstdugnad, 
og vi kom i gang som forventet. Noen 
endringer ble gjort i forbindelse med 
bygging av nytt kafe- og garderobebygg 
som måtte gjerdes inn.  

Men vi fikk på plass slipebod og 
dommergarderobe i tillegg til to 
garderobebrakker og toalett. Dette har 

fungert, men det blir bra å komme inn i 
nytt bygg før neste sesong! 
Byggearbeidene har ikke gått nevne-
verdig gått utover aktiviteten på BVP i 
år.  
Anlegget åpnet 1. november og har vært 
åpent hele tiden på tross av mye snø. Ulf 
Andersen har også i år hatt hovedansvar 
for å drifte anlegget og har gjort en stor 
jobb med bortkjøring av snø og generelt 
holde banen i god stand. Mange andre 
har også bistått og vi vil spesielt takke 
Tor Heiestad, Terje Skramdal, Ole 
Myhrer og Pål Stranger Johannessen. 
Lagledere melder tilbake om meget gode 
treninger grunnet forutsigbare 
treningstider. Det har vært noe utleie 
både av bane og kiosk, og rekordmange 
five-a-side lag. Før snøen kom var det 
veldig travelt på banen også i helgene. Vi 
hadde også besøk av Aftenpostens 
fotograf! 

På slutten av sesongen hadde vi også 
besøk av et filmteam som leide banen 
for å spille inn en ny film om Sonja 
Henie.  

Vi håper aktiviteten bidrar til mange 
unge bandybarn de neste årene!  
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Vi jobber fortsatt med rekruttering, og 
det må være et av gruppens 
hovedfokusområder fremover.  

Nytt i år er at vi har et Old boys-lag i 
serien, og vi har veteran-laget som 
holder stand. Vi har også et stort 
småguttlag i år, og 7 av spillerne går 
over til gutt neste år. Det er viktig å 
holde på de yngre spillerne helt til de 
kommer opp i junior/senior-nivå for å 
sikre spill også på A-lags nivå.  

Med tanke på dette burde rekruttering i 
de yngre årganger vært enda bedre, 
men vi tror det blir lettere med bedre 
fasiliteter og når Bogstad kunstisbane  
etter hvert er godt etablert i nærmiljøet. 
I 2017 var vi 262 betalende spillere og 
det er en økning fra 2016 men vi har 
fortsatt som mål å øke antall 
medlemmer i løpet av de neste årene. I 
tillegg har vi i år gjort en ekstra innsats 
for å sikre innbetaling av spilleravgift fra 
alle aktive spillere, noe som gir oss 
bedre mulighet til å satse på aktiviteter 
for alle lag framover.  

BANDYSKOLE FOR DE YNGSTE 
Knut Abrahamsen har for andre 
sesongen på rad ledet bandyskolen i 
samarbeid med daglig leder Roger 
Haugen. Han har hatt god bistand fra 4 
hjelpetrenere fra småguttlaget. Den 
arrangeres som en del av allidretten på 
mandager. I overkant av 50 barn har 
vært i aksjon. 

Mye gode og positive tilbakemeldinger 
fra både foreldre og barn. 
Det har vært viktig å involvere 
foreldrene i treningen og to av 
treningsdagene har erfarne Erling 
Christoffersen hatt instruksjon av ca 20 
foreldre. Allidrettsbarna deltok med 2 
lag på knøttecup hos Stabæk og Ready, 
i tillegg til 4 lag på vår egen Røa 
Energizer Cup. Røa Bandy var blant de 
største gruppene som deltok på 
Knøttecupen på Ready i mars, og det 
lover godt for videre rekrutteringen. 

ETTERSKOLE-BANDY 

For tredje år på rad har vi arrangert 
Etterskole-Bandy (ESB), hver onsdag 
gjennom hele vinteren. Også i år tilbød 
vi todelt påmelding for å gi et bedre 
tilbud. Del 1 hadde oppstart medio 
november med avslutning før jul. Del 2 
hadde oppstart i januar med slutt medio 
mars. 

ESB er et tilbud til de som ønsker å gå 
på skøyter og spille bandy i SFO/AKS 
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tiden. Vi har arrangert taxi-transport for 
unge spillere 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. 

Etterskole-bandy har vært ledet av A-
lagstrener Vladislav, og han har også 
brukt instruktører fra 2002/03 årgangen. 
Ca 40 barn, i hovedsak fra 2009 til 2006 
generasjonene, har benyttet seg av 
dette gode tilbudet som er åpent for alle 
(ikke bare Røa-medlemmer). 

JULEAVSLUTNING OG BANDYDISCO 
Før jul ble det også i år arrangert 
juleavslutning med servering av risgrøt 
og toddy/gløgg, og selvsagt bandyvafler. 
Dette begynner nå å bli en tradisjon, og 
er et hyggelig arrangement der 
bandyspillere møtes på tvers av 
aldersgrupper. 

Bandydisco ble også videreført i år, 15. 
mars. Det ble «servert» musikk, 
discolys, røykmaskin, brus og pølser, 
vafler og varm drikke. Årets 
Norgesmestre i Smågutt ble hyllet 
med applaus og Røa-gutt-hei-ropet.  

RØA ENERGIZER CUP 
Cupen ble arrangert første helg i januar 
på Bogstad Kunstisbane. Det ble nok en 
gang en fest og suksess både sportslig 
og økonomisk, med ny rekord i antall 
påmeldte lag. Over 80 lag deltok og det 
er helt fantastisk at så mange lag vil 
spille bandy hos oss rett etter nyttår.  

På tross av byggeaktiviteter og litt 
mindre 7'er bane klarte vi å gjennomføre 
Cupen på en utmerket måte. Takk til 
foreldre på 2007- og 2008-lagene med 
Lars Larsen i spissen for et stort 
mannskap, og Ulf og Tor som 
banemannskap.  

Neste år blir det enklere å arrangere 
Cupen med nytt bygg.  
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2007-2009-2010 
Det er mellom 20-25 spillere i alle 
årgangene denne sesongen. Veldig 
gledelig er det at det nyeste laget, 2010, 
er en stor gruppe på nesten 40 barn! 

Alle årgangene har deltatt i mange cuper 
og tilbakemeldingen fra trenere og 
lederne er at de har hatt en morsom og 
utviklende sesong. Det har vært spilt 
sluttspill i flere cuper, og alle lag har hatt 
god utvikling gjennom sesongen.  

KNØTT 2008 
Røa 2008 har gjennom denne sesongen 
vært totalt 19 spillere (18 gutter, 1 jente). 
Noen falt fra etter forrige sesong og en ny 
spiller kom til. Laget har to trenere - Peder 
Bugge og Niklas Thon, godt støttet av flere 
foreldre i støtteapparatet. 2008 har deltatt 
med to lag i serien og deltatt på en cup 
hver måned fra november til og med mars 
For laget vil det være viktig neste år å ha 
trening på dager som ikke kræsjer med 
andre vinteridretter.  

LILLEGUTT 2006 
2006 har på slutten av sesongen 21 
spillere - vi har fått 3 nye i år, og tar 
gjerne imot flere. Vi har et lag bestående 
av spillere fra 4 skoler (Lysejordet, 
Bjørnsletta, Huseby og Bogstad) og er 
19 gutter og 2 jenter. 2006-gjengen er 
en super gjeng som er gode venner på 
tvers av skoler og det er alltid god 
stemning :-) 
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2011 BANDY SKOLE/ALLIDRETT 
Startet opp i desember og har deltatt i 
flere cuper. Vi er spesielt glade for at det 
er et jentelag i 2011-årgangen i år. 



Laget har deltatt på en rekke cuper (11 
ulike cuper) gjennom sesongen og stilt 2 
lag på de aller fleste av disse. Sportslig 
ser vi en fin utvikling fra i fjor, der 
spillerne har fått bedre individuelle 
ferdigheter samtidig som vi har en flott 
utvikling av samspill og lagspill. 
Sportslige høydepunkter i årets sesong 
har vært seier i Snarøya Cup og tur til 
Broman Cup i Ørebro, der begge lag tok 
seg til A-sluttspill. Vi avsluttet sesongen 
med Stabæk Cup og gleder oss allerede 
til neste sesong. 

LILLEGUTT 2005 
05-årgangen har denne sesongen bestått 
av totalt 27 spillere fordelt på tre lag, 2 
fra Bogstad og et fra Lysejordet, og 
Lysejordet-laget vant serien. De to andre 
lagene kom på hhv. 3 og 4 plass. De er 
faktisk den klubben i 05-årgangen med 
flest spillere! 2005-laget har spilt 11 
cuper, inkl Stabæk 11’er cup. De stiller 
alltid med jevne lag på cuper, men har 
likevel kommet til sluttspill i alle sine 
cuper denne sesongen, og har vunnet tre 
av cupene!

Laget har også spilt noen 
treningskamper med 11’er, og 11 spillere 
er påmeldt sommerbandyskole i 
Vänersborg, så disse gutta skal være 
klare til å spille smågutt i sesongen 
2018/2019.  

SMÅGUTT  
Småguttene har i år vært en gruppe på 
23 gutter, født 2004 og 2003, hvorav 7 
er 2.års SMG. Disse gutta har med god 
hjelp av en del spillere fra 2005 spilt 
noen cup’er, samt stilt 2 serielag i 
interkretsserie, på nivå A og B, og 2 
serielag i NM-serien, hhv seedet og 
useedet gruppe.  

Dette er en god løsning som gir mulighet 
til spill på ulike nivåer og forbereder 
samtidig 05-spillere på 11-er spill i neste 
sesong. Og ikke minst har de gjort det 
veldig bra, og etter siste seriekamp ligger 
disse lagene på topp-plassering på alle 4 
tabellene!  

Torsdag 8. mars ble guttene 
NORGESMESTERE. I finalen møtte de 
Solberg og de vant kampen på 
Solbergbanen 6-3. Gratulerer til alle 
spillere, trenere og støtteapparat. Dette 
er noe vi alle i klubben er veldig stolte 
av.  
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Gutta startet sesongen allerede med 
sommerbandyskole i Sverige på slutten 
av sommerferien, deltok i Sarpsborgcup i 
september og treningsleir i Sverige i 
høstferien sammen med A-laget. De har 
trent mandag og torsdag gjennom 
sesongen, i tillegg til kamper tirsdager, 
onsdager, lørdager og søndager. Av 
cuper har de deltatt på Kosa, Frigg, 
Snarøya, Vassenga, samt CCM-cup i 
Sverige.  

Høydepunktene på treningene har vært 
med gjestetrenere, blant annet A-
lagstrener Vladislav, Andre Hagen (NBFs 
skøyteteknikkguru) og Sandviken-spiller 
Ole Stordahl. Og felles trenings-
arrangement med A-laget. 
17/18-sesongen blir avsluttet med tur til 
Kungalv 10.-11. mars, der Røa møtte 
noen svenske 03-lag til vennskapskamp. 
Det er spennende å få måle seg med 
svenskene!  

GUTT OG JUNIOR 
Røa Bandy hadde dessverre ikke nok 
spillere i disse årganger til å stille lag, 
men for sesongen 2018/2019 vil 03 og 
04 spille i gutteklassen. Med så gode 
resultater og tilvekst har Røa snart lag i 
alle aldersgrupper. 

A-LAGET
Laget har i år stort sett vært samme lag 
som sist sesong, men med noen friske 
pust. En spennende forandring er at vi 
har fått Vladislav inn som spillende 
trener. Det er veldig viktig for Røa.

Laget startet treningen allerede i slutten 
av august med trening 2 ganger per uke, 
og vi deltok på treningsleir i Sverige 
siste helg i høstferien. Dette var et topp 
arrangement som småguttlaget sto for og 
det kunne vært flere A-lags-spillere! 

A-laget havnet i år midt på tabellen i 1. 
divisjon med 6 flere poeng enn i fjor, 
men vi føler at det er kortere vei til  
lagene over enn i fjor. Vi har hatt god 
støtte fra noen Old Boys spillere og god 
backing fra småguttlaget til flere A-lags 
kamper

Serien ble ferdig  så tidlig som 14. 
februar – tidlig! Så nå begynner vi å se 
fram mot neste år. For sesongen 
2018-2019 forventer vi omtrent samme 
lag som sist sesong, men det jobbes med 
å rekruttere 2-3 nye spillere. 

Vi ser det som meget viktig at Vlad 
fortsetter som trener neste sesong, og 
treningsleir er planlagt med god 
påmelding sammen med 
smågutt/guttelaget. Det er et mål å 
knytte A-laget tettere til guttelaget.  
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Målsetting er å komme på topp 3 i 1. 
divisjon. Nye fasiliteter gjør det også 
mulig å ha mål om å bygge en 
«Garderobekultur» på BVP! 

OLD BOYS 
I år har vi endelig lykkes med å etablere 
et Old Boys lag med omtrent 20 spillere, 
og de havnet midt på tabellen i serien. 
En god start! 

VETERAN 
Røa Bandy har stilt med 1 veteranlag i 
serien denne sesongen. Det er 11 
kampspillende veteraner, og noen ekstra 
spillere som stiller kun på trening. På 
tabellen ble laget tredje best i år, et 
gledelig resultat!  

FIVE A SIDE 
De frivillige grupperingene som spiller 
bandy på kveldstid er mange. De betaler 
deltageravgift kr. 500 for spill gjennom 
sesongen på BVP. Det er ca 5-6 grupper 
som spiller fast i ukedagene og teller ca. 
70 spillere. 

SPORTSLIG STRATEGI 
Erling Christoffersen og Christer Faanes 
Johansen har tatt ansvar for å utvikle en 
langsiktig strategiplan for Røa Bandy. 
Planen inkluderer blant annet sportslige 
mål mot 2022, hva gjelder antall aktive 
spillere på yngre lag, damelag, lag for 
eldre spillere og mål om eliteseriespill.  
Det er gledelig å se at vi har fått 
gjennomført mange av de delmålene vi 
satte oss for 2017, og at vi er på rett vei 
mot målene for 2022.  
Nå jobber vi for å sette opp et sportslig 
utvalg, for å sikre den gode utviklingen 
enda bedre framover. 

BOGSTAD KUNSTISBANE 
11. November 2015 åpnet vi banen, og vi 
begynner nå å bli godt vant med super is 
gjennom hele sesongen i tredje sesong.

Årets dugnad ble holdt 25. oktober og 
allerede 1. november ble 11’er banen 
åpnet! Været har stort sett stått oss bi 
hele vinteren og banen har vært åpen hele 
sesongen. Det er en glede å se at 
anlegget som det er blitt jobbet så iherdig 
med i så mange år fungerer og trekker til 
seg mange skøyteglade unge og voksne. 
Anlegget har vært meget godt benyttet 
hele sesongen. Til tider har det vært 4 
skoler der på dagtid samtidig. I helgene 
har det yret med folk og vår kioskvogn 
har blitt et naturlig samlingspunkt. Det 
har også vært flere som har hatt 
«Bandybursdag» på isen.

Mikkel Aronsen har flyttet Webkamera 
som viser nye bilder av aktiviteten på isen 
hvert 15. minutt. 

Bogstad Vinterparadis er organisert 
gjennom 2 stiftelser, ledet av styrer med 
Knut Aronsen som styreleder for begge 
disse 

Den nye kunstisbanen vil bety enormt 
mye for utviklingen av Røa bandy i årene 
fremover.   
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KAFE OG GARDEROBEBYGG 
Arbeid med råbygget er i rute og ble 
som planlagt ferdig ca. 20.mars. 
Innvendig vil det gjenstå 
innredningsarbeid både i kafe, garderobe 
og lagerrom. Dette vil det jobbes med 
gjennom vår og sommer med ambisjoner 
om å få det helt ferdig til høsten.  

Vi har hatt innsamlingsdugnad gjennom 
hele sesongen, lagene har konkurrert om 
å selge andeler og batterier og så videre. 
Spillere har gått roder, hatt kakelotteri 
på Røa Senter og vist stort engasjement. 
Det er bare å takke alle som har bidratt, 
både i innsamlingen og med støtte. Vi 
har klart å samle inn flere hundre tusen 
kroner!  

Det er også gjort en stor innsats for å 
søke om midler fra ulike steder. 

Det er mange som har bistått med å få 
Garderobebygget i havn og spesielt må 
vi trekke fram Knut Aronsen, Jon 
Røstad, Martin Novotny og Roger Lyse 
for en fantastisk innsats.  

ØKONOMI  
Bandygruppen har en sunn økonomi. 
Våre største utgifter er A-lagstrener, leie 
av istid i haller og BVP,  samt drakter, 
dommere og garderobeavgifter. Det er 
imidlertid potensielle utfordringer mht. 
reklame/sponsorer og hvordan inntekter 
fordeles mellom Bandygruppen og BVP. 
Bortsett fra A-lagstrener har vi ikke hatt 
veldig store utlegg til trenere i denne 
sesongen da både smågutt- og de yngre 
lagene har hatt egne ressurser. Røa 
Energizer Cup er vår største inntekt i 
tillegg til treningsavgiften. 
Rekordoppslutning på cupen i år ga et 
meget godt bidrag til klubbkassen. Takk 
til Lars Larsen og hele 
arrangementskomiteen. 

INFORMASJON 
Bandygruppen har sin egen Facebook-
side, hvor vi legger ut litt praktiske 
nyheter, som banestatus, arrangementer 
osv, samt at det er en god kanal for å 
fortelle litt om hva som skjer i de ulike 
lagene. Enkeltlag har også lukkede 
facebook-grupper for deling av 
informasjon internt i lagene, men Røa 
Bandys Facebook-side er åpen og retter 
seg mer mot et generelt publikum 
interessert i bandy på Røa. Vi har også 
egen nettside på Røa IL, der litt mer 
omfattende informasjon legges ut. God 
informasjonsdeling er noe vi vil jobbe 
videre med framover.  

UTSTYR/MATERIELL  
Røa bandy fikk nye drakter i forrige 
sesong. Det er mange positive 
tilbakemeldinger på disse.  

Baller og annet utstyr bestilles 
fortløpende. Klubben holder drakt, mens 
den enkelte spiller har kunnet 
bestille/kjøpe øvrig utstyr som bukse og 
beskyttelse og sokker gjennom klubben. 

Hjelm, leggskinn og annet bandyutstyr 
kjøpes gjennom andre forretninger.  
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Nytt av året er at vi har tilbudt en egen 
Røa Bandykolleksjon med caps og 
overtrekksdresser, som selges via egen 
nettside.  

ISTIDER 
Christen Møller fordelte istider i Vinterbro 
ishall høsten 2017. Vladislav har 
videreført istidsfordeling på Bogstad. 
Dette har blitt lagt ut på våre 
hjemmesider og hengt opp på/i 
garderobene slik at alle til enhver tid har 
oversikt over trenings- og kamptider på 
Bogstad. 

BANE OG TEKNISK UTSTYR 
Arbeid med montering av ballnett ble 
fullført i 2017. Dommergarderobe og 
slipebod ble leid inn. 
Kioskvognen har vært i bruk i helger og 
under A-lags kamper. Ismaskin og 
traktorene har fungert gjennom 
sesongen og har fått vedlikehold og 
service av Ulf, Tor og Terje som holdt 
maskinparken i gang. Takk nok en gang. 

STYRET 
Leder:  Christen Møller 
Økonomi:  Charlotte Bugge 
Informasjon/register/kiosk: Tale Scott 
Drakter og Materiell:  Mattias Gellein/Tor Sagafos 
Sportslig leder:  Preben Rynning Myrvoll 
Rekruttering   Preben Rynning Myrvoll 
Sponsor:  BVP gruppen 
BVP kontakt:   Knut Aronsen 

Tilknyttede funksjoner 

Ansvarlig A-lag:  Jon Røstad/ Erling Christoffersen/Tor Sagafos 
Bane og anlegg:  Ulf Andersen (Ansvarlig), Tor Heiestad, Terje Skramdal 
Dommeransvarlig:   David Scott/Åste Hanto 
REC:   Lars Larsen m/flere fra 2007 og 2008 
Bogstad Vinterparadis: Styreleder Knut Aronsen 
Slipeansvarlig:  Einar Asbjørnsen 
Stiftelsessøknader:   Mathias Gellein, Tone Fiva og Jannike Tyldum 

Christen Møller 
18. mars 2018

Vi takker våre sponsorer 
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RØA FOTBALL – ÅRSMELDING 2017 

Styret har i året som har gått bestått av: 
• Thomas Berg-Nielsen  Leder 
• Kathrine Godager   Ansvarlig barnefotball 
• Merete Dahlberg Kristiansen Ansvarlig sponsor og cuper 
• John Bjørneboe   Ansvarlig undervarme 
• Marianne Mæhlum   Kommunikasjonsansvarlig 
• Geir Hetland    Økonomiansvarlig 
• Øystein Røynesdal   Ansvarlig jentefotball 

I tillegg til ovenfor nevnte styre har også 
Ola Loe og Stein Ellingsen deltatt i 
møtene. 

Fotballstyret har bestått av de samme 
som året før med unntak av Lars Buer 
som ga seg ved årsmøtet i april. 
Fotballstyret gjennomførte en rekke 
styremøter i løpet av 2017 hvor det har 
vært fokus for å få på plass en 
sportsplan pluss forarbeidet for å øke 
heltidsansatte, spesielt på trenersiden. 

Administrasjonen har i 2017 bestått av 
Fotballsjef barn Ola Loe og fotballsjef 
ungdom/senior Stein Ellingsen. 
Mot slutten av 2017 ansatte vi 2 trenere 
i 100% stillinger, slik at 
administrasjonen telte 4 heltidsårsverk 
ved utgangen av året. 

Sportslig 
Seniornivå 
Herrelaget hadde en tøff sesong i 2017, 
med trenerbytte ganske tidlig på året og 
en ustabil spillergruppe. Stein Ellingsen 
og Niklas Juliussen ledet etter hvert laget 
og periodevis spilte laget godt, selv om 
resultatene uteble. På høsten begynte 
laget å vinne, men manglende 
treningsgrunnlag og nye kamptropper 
nesten hver helg gjorde jobben tøff. 
Laget rykket egentlig ned, men beholdt 
plassen fordi lag ikke ønsket å rykke 
opp. 

Gutter 16 år: (født 2001) 
I G16-klassen hadde vi to 
treningsgrupper i fjor: Røa Krutt ledet av 
Henrik Mathisen, og G16-2 ledet av Olav 
Yoo Stavheim/Audun Ulleberg. 

Røa Krutt gjorde en god sesong, og vant 
sin avdeling i 1.div.  Laget spilte seg 
frem til finalen i Norway Cup som ble et 
stort høydepunkt for hele klubben. Laget 
nådde også finalen i OBOS-cup, og tapte 
knepent for våre naboer Ullern. I 
vinterferien var laget på en ukes 
treningsleir i Ungarn, hvor de blant 
annet spilte fire treningskamper mot 
ungarske lag som ga meget god 
matching. 
Gruppa har hatt et jevnt tilsig av spillere 
de siste årene, og er en gruppe som har 
et bra miljø. 

Gutter 14 år: (født 2003) 
G14 stilte 2 serielag i 2017, i 1.div og 
3.div. Håvard Gram og Daniel Dominique
trente guttene i sesongen.
Begge lagene klarte seg bra i sine serier,
etter en litt tøff start på våren.

Gutta deltok i Norway Cup, men 
høydepunktet må være når de vant B-
sluttspillet i HamKam Talentcup i 
sommer. 
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Gutter 13 år: (født 2004) 
G13 stilte 2 serielag i 2017, i 1.div og 
3.div. Kenan Secerovic og Olav Yoo
Stavheim trente guttene i sesongen.
Begge lagene endte midt på tabellen i
sine serier, noe vi er godt fornøyd med.

Gruppen tok overgangen til 
ungdomsfotball på en god måte og ble 
ledet av et stødig trenerteam. Jevn og 
god gruppe som vil ta ytterligere steg i 
årene som kommer! 

Jenter junior: (16-19 år) 
J19 telte 30 spillere født 2000-2002 i 
sesongen 2017. Gruppen ble ledet av 
Henrik Høgmo og Bjørn Erik Andersson. 
Det ble stilt et lag i J19 og et lag i J16, 
men var en treningsgruppe sammen. 

Begge lagene gjorde gode seriespill og 
endte midt på tabellen i sine respektive 
klasser. 

J19 og J16 røk i semifinalen i OBOS-cup 
og i kvartfinalen i HamKam Talentcup. 

Artig for klubben å ha så mange junior 
jenter i klubben, det borger for utvikling 
i årene som kommer! 

Jenter 15 år: (født 2002) 
2002-kullet stilte ett lag i 11-er fotball 
og ett lag i 7-er fotball, med Henrik 
Stenseng som trener – i sin tolvte 
sesong som Røa trener. 

Fin gruppe på 25 spillere som står på 
sammen! 

Jenter 14 år: (født 2003) 
2003 telte ca 30 spillere ved inngangen 
til sesongen, men mistet vårt islandske 
tvillingpar halvveis i sesongen, ellers 
holdt gruppen seg samlet og presterte 
svært godt! 

De endte på 2.plass i 1.div, det er en 
stor prestasjon – bak suverene Kolbotn. 

Jentene fikk møte vinneren av Norway 
Cup i sluttspillet, et stort høydepunkt 
selv om de tapte kampen. De ble også 
invitert til Nord Korea for å møte dem 
igjen, det må de ta som et stort 
kompliment! 

Jenter 13 år: (født 2004) 
2004-jentene kom inn i 
ungdomsfotballen på en svært god 
måte, med Ola Mjønes Loe som trener, 
og ikke minst ildsjel Lars Gamst som 
ivrig pådriver for stor aktivitet. 

Gruppen har blitt driftet svært godt, de 
har spilt mange kamper i serie og cuper. 
Dette er en sammensveiset og fin gruppe 
som Røa vil nyte godt av i årene som 
kommer! Et eksempel til etterfølgelse for 
mange. Bra jobba i 2017! 

Røa Fotballakademi – Telenor Xtra 
(gutter/jenter 7-13 år): 
Røa Fotballakademi har året gjennom 
hatt et større deltakersnitt enn tidligere, 
og det gleder oss. Vår målsetning er at 
50% av klubbens spillere skal være inne 
på Røa Fotballakademi, men vi har en 
vei å gå for å komme dit. Vi ser at barna 
får en større omgangskrets, får flere 
egentreningspartnere og generelt 
forbedrer sine ferdigheter gjennom å 
trene litt ekstra – og mener derfor at Røa 
Fotballakademi er et godt tilbud.  

Fokusområdet i akademiet i år har vært 
å skape bedre treningskultur, hvor vi har 
gått fra mindre til større grupper. Dette 
for å få gjort mer i storskala-spill, og 
kunne øve på mer kamplike situasjoner. 
Da har det også vært viktig å ha god 
struktur i treningsgruppene, og vi 
opplever at mange av spillerne har blitt 
bedre på dette. 
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En av våre største fordeler er at de 
samme trenerne som er på akademiet 
også er med i ungdomsfotballen. Dette 
gir gjenkjennelighet i hele klubben, og 
forenkler hospitering og kommunikasjon. 
De aller fleste trenerne har gjennomført 
NFF C-lisens, og en del av trenerne har 
også UEFA B-lisens. 

I tillegg til det ordinære akademiet 
deltok vi i akademiliga med alderskullene 
G05, G06, G07, G08 og G09 og J05, J06, 
J07 og J08. Disse spiller enkeltkamper, 
eller turneringer, i avsatte helger. Her 
stiller vi med flere lag på differensierte 
nivåer, og får god matching. 

Nytt av året var at vi valgte å la det 
eldste barnekullet være med en dag i 
uken i akademiet, uten kostnad. Dette 
for å bli bedre kjent på tvers før 
ungdomsfotballen og sette en felles 
treningskultur. Dette har vært en 
suksess etter vårt syn. 

Barnefotballen 
I barnefotballen er lagene foreldrestyrt, 
og det er her vi har den store massen av 
medlemmene våre. Klubben setter 
retningslinjene for hvordan lagene styres 
og ledes, mens innsatsen gjøres av 
foreldrene. Mange Røa-lag har vært med 
i seriespill og i flere cuper, og det er 
tydelig at barna synes det er morsomt å 
spille fotball. 2010-årgangen hadde 
oppstart i fjor, og vi har etablert lag på 
alle skoler for begge kjønn. 

Flere av kullene har hatt samarbeidslag 
på tvers av skolelagene, og vi ser at det 
er fruktbart å ha prosjekter på tvers – 
noe som kommer mer til syne i årets 
sesong. 

Ellers gjennomførte vi to runder med C-
lisens kurs på Røa, og kommer til å gjøre 
det samme i år. 

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

Utstyr 
Det ble fremforhandlet en ny 
utstyrsavtale med Diadora høsten 2016. 
Denne avtalen løper i tre år, og har G-
Max Storo med som vår butikk. Her 
trykkes alt av utstyr, og det er de som 
server oss i klubben. 

Arrangement 
Røa arrangerte også i 2016 to cuper. 
Cupene ble både en økonomisk og 
sportslig suksess, spesielt høstcupen var 
et kjempebra arrangement. Alle cuper er 
avhengig av dugnadsånd blant foreldre, 
og vi er veldig fornøyde med både 
innsats og villighet i foreldregruppene! 
I tillegg til cupene og Røa Fotballakademi 
ble det i 2016 arrangert fotballskoler. Vi 
gjennomførte alle i samarbeid med RFE, 
en i første og en i siste uken av 
sommerferien. Dette er aktiviteter som 
bedrer det sportslige tilbudet til barna.  

For fotballstyret i Røa IL 
Thomas Berg-Nielsen, leder 
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INNLEDNING 

Denne sesongen har vært svært 
innholdsrik for Røa Langrenn. Vi er stolte 
av å ha mange aktive og blide skiløpere i 
gruppa. I tillegg har vi endelig produsert 
snø til kortreist skileik på vårt eget 
område på Voksenjordet. 

Det har vært OL-sesong, og igjen har 
Norge og Røa markert seg godt. To gull 
og én sølvmedalje til Martin Johnsrud 
Sundby er en fantastisk prestasjon. 
Andreplass i Tour de Ski er også 
imponerende. Andrew Musgrave har nok 
en gang markert seg på det britiske 
landslaget og har hatt mange gode 
plasseringer gjennom sesongen. Røa har 
også fått en ny seniorløper i 
Norgestoppen; Karstein Johaug har 
meldt overgang til Røa og har allerede 
begynt å bidra mye på treningene i 
klubben. 

I tillegg hevder vi oss veldig bra i alle 
årganger - det er blitt kretsmestere og 
cup-vinnere, og mange paller gjennom 
sesongen er preget av flotte jenter og 
gutter fra Røa IL! Det er også veldig 
hyggelig stemning på renn og trening. 
Røa Langrenn markerer seg med et 
svært aktivt støtteapparat og et utrolig 
bra og dedikert smøreteam. 

Blant våre mange juniorer er det også 
flere løpere som nå tar poeng i 
Norgescup og markerer seg på pallen i 
kretsmesterskap. Juniorene bidrar også 
til at det vokser frem mange sterke og 
glade løpere som trives godt i det gode 
sosiale miljøet i langrenns-gruppen. 
Denne sesongen har vi også etablert et 
godt samarbeid med Toppidrettslinja på 
Persbråten videregående skole med hele 
12 Røa-løpere i én klasse. Vår 
hovedtrener, Jonas, er også lærer ved 
denne linja. 

Vi har i år fornyet renndressen vår i 
samarbeid med Martin Johnsrud Sundby 
og juniorene våre. Dressen har slått 
svært godt an og vi er om mulig enda 
mer synlige i skiløypa.  

Trenere og oppmenn sin innsats gir gode 
resultater. Vi ser at vår satsning på både 
sosialt miljø, anlegg og kompetanse 
bidrar til at vi aldri tidligere har klart å 
holde på så mange løpere i 
ungdomsklassen som nå. Til neste 
sesong vil Røa Langrenn sannsynligvis 
ha over 40 deltakere i Hovedlandsrennet 
på Gålå.  

Vi satser mye på å få tilgang til 
kompetente trenere og utvikle egne 
trenere i klubben. Junior- og HL-løpere 
bidrar til trenerroller og veileder de 
yngre gruppene på en flott måte. Dette 
er viktig bidrag til den solide klubben 
som vi er. I tråd med ambisjonene ser vi 
nå et behov for å etablere et sportslig 
utvalg som kan gi styret og en fremtidig 
sportslig leder en sportslig plattform for 
Røa Langrenn i mange år fremover. 

Røa Langrenn kjennetegnes av et 
ekstremt godt miljø. Det bidrar i stor 
grad de sosiale samlinger og turene til. 
Vi blir godt kjent med hverandre på 
tvers, både løpere, trenere og foreldre, 
ved å arrangere turer til bl.a. Beitostølen 
og Trysil. På familiesamlingen til 
Beitostølen kombinerer vi trening med 
flotte fjellturer, og mange barn får helt 
nye naturopplevelser. På snøsamling i 
Trysil samlet vi hele skifamilien for en 
helg - nærmere 500 foreldre og barn. 

Røa IL er den klubben i Oslo som er 
representert med flest løpere og er en av 
de største klubbene på nesten alle renn i 
kretsen. Dette er en fantastisk statistikk, 
og bak tallene håper jeg det ligger 
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mange gode skiopplevelser for barn og 
foreldre! Røa Langrenn er også tilstede 
og er en naturlig deltaker på alle møter 
og forum i kretsregi, forbundsregi, Team 
Kollen og i kommunen. 

I år har vi i tillegg markert oss ved å 
arrangere en kretssamling for 13-14-
åringer. Vi arrangerte også for første 
gang vårt eget kretsrenn, nemlig 
MartinCrossen 21. mars. MartinCrossen 
er et langrennscrossrenn, er 
avslutningsrenn for sesongen og avvikles 
på vår egen arena Voksenjordet. Vi har 
fått mye oppmerksomhet fordi vi lager 
skicrossarena og arrangerer renn - dette 
er noe Skiforbundet ønsker å satse på. 
Arrangementet ble en stor suksess med 
650 løpere. 

Røa Langrenn ønsker å legge til rette for 
kortreist skileik for egne medlemmer og 
barn og voksne i vår del av Oslo. Vi 
ønsker å vise at vi er en seriøs aktør som 
tenker langsiktig. Etter sterke 
anbefalinger fra Bymiljøetaten har vi 
flyttet hovedaktiviteten fra 
Skuggenjordet til Voksenjordet, og vi har 
nå etablert oss på Voksenjordet (eller 
Røa Snøpark, som vi har valgt å kalle 
stedet noen ganger). Det er vi godt 
fornøyd med. Hundrevis av glade 
skiløpere har kost seg på dette området i 
egenproduserte løyper på en rekke 
treninger denne sesongen, i tillegg har 
andre i lokalmiljøet nytt godt av 
skiløypene.  

Vi har hatt stor produksjon av snø på 
jordet og har også kunnet dele med 
andre. Bymiljøetaten har i år gitt tilskudd 
til snøproduksjonsutstyr til klubber som 
bidrar med å produsere snø til byens 
parker. For tilskuddet har vi investert i 
en liten dumper og en tråkkemaskin. Et 
kjøletårn gjør det også mulig å 
produsere snø helt ned mot null grader. 
Vi er svært glad for dette samarbeidet 
med Bymiljøetaten og håper alle i 
lokalmiljøet vil glede seg over kortreist 
skileik. Takk også til Bogstad Camping 
som lar oss bruke plassen sin til 
parkeringsplass ved våre skirenn.

Vi samarbeider også tett med de andre 
gruppene i Røa IL. Overskuddsnø fra 
bandybanen på Bogstad har blitt 
transportert i store mengder til 
Voksenjordet. Dette er en vinn-vinn 
situasjon for begge gruppene. Vi deler 
også på daglig drift av begge anlegg. I 
tillegg har vi delt på tilskuddsmidler og 
dugnadsoppdrag med både fotball og 
bandy.  

Også i år har vi samarbeidet med 
Sparebank1 Østlandet om små og store 
arrangementer, og de ser på Røa 
Langrenn som en 
hovedsamarbeidspartner ved større 
arrangementer. Under OL leverte vi snø 
til et skileikområde på Youngstorget i 
tillegg til dugnadsarbeid i kiosken og 
som instruktører. Skiløypene ble laget av 
vår lille tråkkemaskin «Tråkke». 
Inntektene fra dette gjør det mulig å 
utvikle skiløpere og lage kortreist skileik 
for alle i vår bydel. 
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Vi legger også planer videre for 
snøproduksjon og løyper på 
Voksenjordet. Vi håper at dette etter 
hvert kan bli vårt permanente område 
med enkel infrastruktur for lettere drift. 
Det må være mulig for frivillige å drifte 
anlegget, slippe frosne slanger, 
overkjøring av kabler mv. I denne fasen 
ønsker vi også å gjennomføre et 
forprosjekt for et permanent anlegg. Vi 
ønsker å etablere en langsiktig leieavtale 

(30 år) med kommunen for området. For 
å utvikle anlegget videre, ser vi nå 
behovet for å etablere et anleggsutvalg 
som koordinerer og henter aksept for 
viktige beslutninger inn mot hovedlaget. 

Takk for nok en fantastisk sesong! Vi 
håper at vi med årets mengder med snø 
på Voksenjordet kan gå på ski helt frem 
til 17. mai. 

Rune Lorenzen 
På vegne av Styret i Røa Langrenn 
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STYRET OG MEDLEMMER 

1.1 STYRET I LANGRENNSGRUPPEN 

Rune Lorenzen Leder 
Øystein Grande Treneransvarlig 
Ruth Dokken    Oppmanns- og arrangementsansvarlig 
Geir Sparboe  Økonomiansvarlig 
Sigrid Sørbye  Arrangementsansvarlig 
Gjertrud Aanestad  Rennansvarlig 
Trude Larstad  Informasjonsansvarlig 
Ragnar Jakobsen Materialansvarlig 
Arne Norrud  Jr. og Sr ansvarlig 
Lars Amund Toftegaard Sportslig ansvarlig, Jr/Sr 
Paal Berg Sponsoransvarlig 
Martin Støren  Anleggsansvarlig 
Dag Lindbäck-Larsen  Veteranansvarlig 

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

Røa Langrenn sin representant i Kretsstyret har vært Thomas Engen og Lars Thurmann-
Moe.  Disse har vært oppmenn for 13- og 14-åringene i kretsen og arrangert Bypass cup 
for den samme gruppen. Margrethe Meo har vært det samme for 15- og 16 åringene og 
Oslo Sportslager cup. Trude Wenaas har vært økonomiansvarlig og svært aktiv i Team 
Kollen. 

Isabelle Digre og Mia Cathrine Tveit Stoknes har vært hovedansvarlig for Naborundens 
tredje renn i Holmenkollen og Røas representant i stiftelsen Naborunden. 

1.2 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 

Ant. 
Medlemmer
7-30 år

215 246 305 351 355 383 415 438 417 492 

Merk at det i siste kolonne er lagt inn tall for 2017, ikke for siste sesong, da disse tallene ikke er klare 
ennå. Tallet er derfor ikke direkte sammenlignbart med de tidligere tallene. Den lille nedgangen i 
antall medlemmer fra 15/16 til 16/17 har nok fortsatt litt i siste sesong, mens det før dette var 
mange år med kontinuerlig oppgang. Vi håper konseptet med kortreist skileik gjør sitt til å holde 
interessen for langrenn oppe i nærområdet og at 2011-kullet blir et stort «Langrenns-kull» 
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Medlemmene fordeler seg på alder og kjønn slik i 2017: 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Senior Sum 

Gutter 13 46 30 46 35 21 23 18 5 7 5 1 35 285 

Jenter 17 30 31 43 26 12 7 12 6 8 5 0 10 207 

Totalt 30 76 61 89 61 33 30 30 11 15 10 1 45 492 

For de fleste store årganger er det fortsatt en overvekt av gutter, og vi ser at vi i et par årganger har 
slitt med å beholde jentene. Jenteandelen er 42 %. I de eldre årgangene ser vi imidlertid gledelig nok 
at jentene fortsetter over i junioralder i like stor grad som guttene. Vi bør se på hvordan vi kan 
fortsatt beholde jentene og sette inn tiltak tilstrekkelig tidlig. 

Økonomi 
Vår store satsning på snø denne sesongen mener vi er viktig. Vintrene blir dårligere og vi ønsker å 
kunne tilby kortreist skileik på Røa. Det har krevd mye innsats og ressurser denne sesongen. Styret i 
Røa Langrenn er opptatt av sunn økonomi og god likviditet. VI har hatt stor aktivitet i år, men er 
opptatt av å ikke pådra oss kostnader eller foreta investeringer før vi har dekning for disse. Det gjør 
at vi jobber mye med sponsorer og kommunen for å sikre oss inntekter. Vi ser at samarbeidet med 
kommunen blir viktigere og viktigere for satsningen på anlegg.  I tillegg må vi også bli flinkere til å 
søke stiftelser og legater for å sikre sunn økonomisk utvikling og frigjøre midler til sportslig satsning. 
Frie midler til sportslig satsning kommer også gjennom sponsorer. 

Vi ønsker at så mange som mulig går renn, og Røa Langrenn er derfor fremdeles en av få klubber 
som dekker rennavgifter for medlemmene. Vi dekker også avgiften for juniorene i Team Kollen og 
alle juniorene forplikter seg ved en utøveravtale å bidra med treninger, naborunde mv. 



RØA SYKKEL - ÅRSMELDING 2017 

Senior 
Antall ryttere som har deltatt på 
voksentreningene har i 2017 vært 
ca 18 stk. Dette er et bra antall, 
men vi har stadig plass til flere. 
Det blir treninger både med 
landeveissykkel og terrengsykkel, 
ut fra vær- og føreforhold. 

Gjennom sesongen så deltok flere 
av medlemmene på blant annet 
Nordmarka Rundt, Vestfold 
Rundt, Hallingrittet og Birken. 
Røa markerte seg i disse med 
meget hederlige plasseringer. 

For 2018 satses det 
internasjonalt, med deltakelse 
både i Vätternrunden i Sverige og 
Maraton des Dolomites i Italia. 

Barn/ungdom 
Det har vært ca 12-13 barn og 
unge som har vært med på 
treningene i sesongen 2017. Noen 
av disse har også deltatt på ritt, 
noen mange ritt og andre noen 
få. 4-5 av foreldrene har stilt som 
trenere. 

Allidretten 
Også i 2017 fikk førsteklassingene 
en introduksjon til sykkelidretten. 
Området ved Jægersborgdammen 
er det som har blitt benyttet og 
man har fått testet ut 
sykkelferdighetene over røtter, på 
løs grus og i myrterreng. Det var 
bratt læringskurve for mange. 

Alle som ønsker å begynne med 
sykling som idrett kan ta kontakt 
med kontoret til Røa IL, så 
hjelper vi dere i gang. 

Informasjon 
Mye av informasjonen om 
treninger formidles gjennom 
Facebook, så søk opp Røa IL 
Sykkel, så finner du gruppe for 
både voksne og barn. 
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RØA IL TRIATLON – ÅRSMELDING 2017 
Røa med sin beliggenhet er et treningseldorado for voksne triatleter fra Oslo Vest og 
nærliggende områder på andre siden av Lysakerelva. Til tross for det har 2017 handlet 
om å «møtes på midten» for å ta være på Oslos ungdom som ønsker å satse på triatlon, 
ved å organisere felles treninger for ungdom i stor-Oslo; fra Son i sør til Nittedal i nord 
og Røa i vest. Vi er åpne for å utvide disse grenser for å kunne samle enda flere barn og 
ungdom med samme interesse til trening. 

Samtidig ønsker vi fortsatt å gi barn og ungdom i Røa IL et supplement til den treningen 
barna allerede har, i form av våre arrangementer og på sikt rekruttere til en fantastisk og 
utfordrende idrett som er i stor vekst i Verden og Norge for øvrig. Vi ønsker å bygge en 
stabil voksen gruppe som vil være bærebjelken for utviklingen av barne- og 
ungdomsgruppen, og som kan gi trygge rammer for den ungdommen som velger å satse 
aktiv på triatlon. 

Oslos unge triatleter har møtt opp 
på Bogstad til Røa Bogstad Triatlon 

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 (14):  

13-16 år: 4 medlemmer
>25 år: 10 medlemmer

Medlemstall basert på 
støttemedlemskap (16): 

Ungdom til 18 år: 5 
Voksne 19-39 år: 6 
Voksne 40 år og over: 5 

Hvor totalt: 5 kvinner og 11 menn. 

To ungdommer fra Oslo Idrettslag 
Svømming har representert Røa i 
stevner da Oslo Idrettslag er under 
opprettelse av egen triatlongruppe. 
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TRENING 

I 2017 har Røa Triatlon fått gratis 
tilgang til svømmehall på Sogn bad 
gjennom Triatlonforbundet. Vi har 
hatt 2,5 timer svømming i uken hvor 
den ene timen med triatlontrener fra 
Oslo Idrettslag Svømming. Dette var 
for øvrig et tilbud deltagere måtte 
betale for. Fredager har vi hatt egen 
svømming åpen for alle fra Røa  

IL og triatlonungdom fra Oslo med 
en voksen fra Røa Triatlon tilstede. 

I tillegg til dette har vi felles 
innendørs intervalltrening på Bislett, 
lørdager kl. 10:00 sammen med 
ungdom fra andre triatlonklubber i 
Oslo. Treneransvaret fordeles mellom 
Røa, Nittedal og Høybråten og 
Stovner Triatlongrupper, hvor Røa Tri 
bistås av Espen Jensehaugen. 

Røa Bogstad Triatlon 23. august 2017 – full konsentrasjon i vekslingsfeltet 

ARRANGEMENTER 

I samarbeid med Røas langrennsgruppe og med støtte fra venner og 
familiemedlemmer har Røa Triatlon arrangert treningsstevne og Klubbmesterskap 
for barn og ungdom 14. juni og 23. august 2017 på tre distanser, mini-tri, barne-
tri og supersprint. Under fantastiske forhold møtte det opp rekordmange 
deltagere. 

Dette var to lav-terskel stevner som samlet henholdsvis 50 og 70 barn og 
ungdom ved Bogstad Badeplass. Begge arrangementene var kostnadsfrie, med 
Hovedlaget og private personer som sponsorer. Alle barn over 12 år som ikke var 
medlemmer i Triatlonklubben måtte kjøpe engangslisens.  

Reportasje fra Røa Bogstad Triatlon 23 august 2017 kan leses her:  

https://www.roail.no/Triatlon.html?actions=1198:content&idc=744 
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Triatlon: Svøm-Sykkel-Løp 

ARRANGEMENTER MED 
UNGDOMSDELTAGERE FRA RØA 
TRIATLON 

Triatlonidretten på klubbnivå blant 
ungdom er fortsatt liten i Norge, 
spesielt på Østlandet. Norges 
Triatlonforbund har derfor jobbet i 
flere år for å skape kontakt mellom 
klubbene og etablere triatlonmiljøene 
i regioner i Norge. Dette resulterte i 
både regional og nordisk satsing, 
hvor Røa Triatlons ungdommer var 
representert ved alle anledninger. 

6.-7. mai – regionsamling Øst for 
ungdom 12-19 år i Tønsberg, 
arrangert av Tønsberg Triatlonklubb 
og Norges Triatlonforbund med både 
trenere og representanter fra 
Triatlonforbundet tilstede. Fire 
ungdommer fra Røa Tri deltok i 
denne samlingen. 

26. juni-1. juli - Nordic Tricamp i
Glamsbjerg, Danmark hvor 2
ungdommer fra Røa Triatlon deltok i
en sommerleir med over 120
ungdommer fra Danmark, Norge og
Sverige. I tillegg har vi hatt foreldre i
roller som støtteapparat under
samlingen.

Stafett den siste dagen under Nordic 
Tricamp er en stor begivenhet 

10.-12. november – regionsamling Øst for ungdom 12-25 år i Oslo, i regi av 
Høybråten og Stovners Triatlongruppe med landslagstrener Arild Tveiten, andre 
trenere tilknyttet Triatlonforbundet samt de to landslagsutøverne Jørgen 
Gundersen og Morten Hansen. Fire deltagere fra Røa Triatlon var med på denne 
samlingen, i tillegg til to voksne som støtteapparat. Under denne samlingen 
deltok man også i Antidoping-foredrag med Jørgen Kvåle.

Regionsamlinger: 
hyggelig å treffe 
venner fra andre 
byer og alltid noe 
viktig å lære i 
tillegg til 
kvalitetstrening 
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RØAS BIDRAG I ANDRE TRIATLON ARRANGEMENTER 

Røa Triatlon har vært tilstede under Triatlontinget helgen 18.-19. november og 
fremmet en sak om fastsettelse av startavgifter for barne- og ungdomstriatlon-
konkurranser på et akseptabelt nivå sammenlignbar med deltakeravgift i andre 
idretter. Vi fikk medhold i saken og samtlige i salen støttet forslaget.  

Under Triatlontinget ble også Margrethe Meo tildelt diplom for årets kvinnelige 
ildsjel. 

MERITTER 

Røa Triatlon har gjort seg bemerket i nasjonale konkurranser. Her gjengir vi bare 
pall-resultater fra store nasjonale mesterskap. 

NM Sprint (age-group), 2. juni 2017, Bryne Tri 
Vilhelm Lae, 3. plass i M45 

NM Normal distanse (age-group), 30. juli, Tri Quart 
Kristian Magnus Lingsom, 1. plass i M40 
Vilhelm Lae, 3. plass i M45 

NM Lang distanse (age-group), 19. august 2017, Coastman 
Miriam Sjåstad Langseth, 1. plass i K25 
Erik Ryttervoll Kvamshagen, 3. plass i M35 

UM Supersprint, 20. august 2017, Åsane Triatlon 
Filip Meo, 3. plass i G15-16 og 3. plass i Supersprint cupen sammenlagt 

Premieseremoni for UM og 
Supersprint cupen
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RØA IL TRIM – ÅRSMELDING 2017 

ANTALL AKTIVE MEDLEMMER 
Kvinner Menn Totalt 

Totalt for hele 2017   43  2  45 

STYRET 
Lisbeth Berger 
Bjørn Helgesen 
Marit E. Jorkjend 
Gøril Tandberg Smestad 
Anne-Marie Stigum 
Nina Rieber-Mohn  

MØTER 
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 20. mars 2018 i Klubbhuset. Til stede var styrets 
medlemmer. Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Styret har i tillegg løst mange 
oppgaver via e-post gjennom hele året. 

TRENING 
Trimgruppen tilbyr trening for voksne kvinner og menn. Vi har hatt 1 formiddagsparti og 
3 kveldspartier pr. uke i første halvår og 2 formiddagspartier og 3 kveldspartier i annet 
halvår.   

TRENERE Eva Petersen  Eva-Lill Kamhaug 
Vibeke Smith Aulie  Mette Hjelmark 
Anne Christine Andvik 

ØKONOMI 
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 24.064. I 2018 har vi redusert treningen 
med en time hver uke for å få utgiftene ned. Det er også nødvendig å øke 
medlemsavgiften for å få regnskapet i balanse. 

DELTAKELSE 
Alle medlemmene er registrert med e-postadresse og mobilnummer som gjør det lettere 
å formidle beskjeder raskt. I de tilfellene vi har måttet avlyse pga. sykdom hos trenerne, 
har administrasjonen i Røa IL sendt ut beskjed.  

Trenerne har som vanlig gjort en god jobb, og fremmøtet har vært bra. 

Røa, 20. mars 2018 

Lisbeth Berger Gøril T. Smestad Bjørn Helgesen 
sign.  sign.  sign.  

Anne-Marie Stigum Nina Rieber-Mohn Marit E. Jorkjend 
sign.  sign.  sign.  
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Nå kan du dra på ferie mens du støtter 
klubben i ditt hjerte 

Det er enkelt! Bestill reisen din på www.idrettsreiser.no og merk bestillingen med 
kode roail 

Da mottar klubben inntil 30% støtte fra Idrettsreiser. 

Kjøp maling og maleutstyr hos Flügger. 
Si at du støtter Røa IL, få rabatt og Røa 

får støtte fra Flügger!
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Resultatregnskap - konsolidert
Røa Allianseidrettslag

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 8 478 521 7 263 778
Tilskudd fra kretser/Idrettsforbund 10 1 424 676 1 121 185
Bingoinntekter 153 945 186 153
Mva kompensasjon 618 768 496 273
Utleie lokaler 413 907 390 027
Grasrotandelen 177 914 213 748
Kioskinntekter 466 225 383 026
Sponsorinntekter 1 373 833 721 754
Andre driftsinntekter 1 307 401 1 014 478
Sum driftsinntekter 1 14 415 190 11 790 422

Lønn og sosiale kostnader 3 5 519 981 4 470 083
Utgiftsgodtgjørelser 36 602 12 633
Leie eksterne tjenester 3 389 326 346 965
Bane/halleie/gard leie 276 209 262 162
Dommerutgifter 195 586 197 617
Lisenser/gebyrer/kontingenter 632 232 343 700
Utdanning/spillerutv/kurs 86 754 80 161
Stevner/cup 2 845 236 2 580 558
Materiell/utstyr 1 318 301 778 312
Tilskudd RFE/Bogstad Vinterparadis 11 106 428 265 900
Varekjøp 307 777 204 813
Stipender 45 000 48 000
Andre driftskostnader 616 724 593 447
Drifts/vedlikehold hus/lokaler 795 415 634 276
Strøm 192 653 151 425
Administrasjon 468 464 456 057
Avskrivninger 4 202 104 192 993
Bankomkostninger 3 187 19 723
Sum driftskostnader 14 037 978 11 638 824

Driftsresultat 377 213 151 598

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 14 32 625 27 128
Finanskostnader 344 424 207 486
Resultat av finansposter -311 798 -180 359

Årsresultat 65 414 -28 761

Overført til annen egenkapital 65 414 -28 761
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Balanse - konsolidert
Røa Allianseidrettslag

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Mosjonshall 4, 12 1 233 538 1 335 738
Lager 4 209 400 239 000
Kunstgressbane 4 93 800 605 000
Røa Snøpark 4 730 000 0
Uteanlegg, undervarmeanlegg bane 4 5 727 001 2 612 716
Driftløsøre, inventar o.a. utstyr 4 56 996 0
Innredning klubbhus 4 0 800
Traktor, cateringvogn 4 13 751 28 751
Sum varige driftsmidler 8 064 486 4 822 005

Finansielle driftsmidler
Ansvarlig lån til Røa Fotball Elite 9 75 000 75 000
Aksjer og andeler 13 19 850 19 850
Langsiktig lån til Røa Fotball Elite 0 39 964
Langsiktig lån til Bogstad Vinterparadis 9 1 500 000 17 500
Sum finansielle anleggsmidler 1 594 850 152 314

Sum anleggsmidler 9 659 336 4 974 319

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 1 0 15 300

Fordringer
Kundefordringer 1 424 597 601 075
Fordring Røa Fotball Elite 153 484 0
Andre fordringer 3 101 160 225 769
Sum fordringer 1 679 241 826 844

Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 4 019 483 5 103 484

Sum omløpsmidler 5 698 724 5 945 629

Sum eiendeler 15 358 060 10 919 947
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Balanse - konsolidert
Røa Allianseidrettslag

Egenkapital og gjeld Note 2017 2016
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 697 831 3 726 592
Årets resultat 65 414 -28 761
Sum opptjent egenkapital 3 763 245 3 697 832

Sum egenkapital 6 3 763 245 3 697 832

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 12 5 485 577 4 442 234
Sum annen langsiktig gjeld 5 485 577 4 442 234

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 12 2 150 000 0
Leverandørgjeld 1 191 149 783 189
Skyldig offentlige avgifter og trekk 451 829 325 340
Annen kortsiktig gjeld 2 316 260 1 665 502
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 0 5 851
Sum kortsiktig gjeld 6 109 237 2 779 881

Sum gjeld 5 11 594 814 7 222 115

Sum gjeld og egenkapital 15 358 060 10 919 947
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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 regnskapsføres 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 516.827 
Varekjøp 307.777 
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Note nr. 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

Lønnskostnadene består av følgende poster: 2017 2016

Lønninger 4 698 789 3 830 116 
Arbeidsgiveravgift 678 329 523 701 
Pensjonskostnad, premie OTP 102 467 77 671 
Annen personalkostnad 40 396 38 595 
Sum lønnskostnader 5 519 981 4 470 083 

Gjennomsnittlig antall årsverk:      13,5 12 

Forskudd til ansatte og trenere utgjør kr 0,-. 

Godtgjørelser daglig leder 
Lønn  656.710 
Pensjonspremie  OTP  28.364 

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. 

Revisor 2017 2016 
Revisjon 109.875 117.625 
Attestasjonstjenester 5.250 5.250 
Annen bistand  30.750  35.375 
Samlet honorar til revisor 146.250 158.250 
Beløp er oppgitt inkl merverdiavgift 

Note nr. 4 - Varige driftsmidler 

Mosjonshallen Tribune Røa Uteanlegg/ Traktor Inventar Sum

Kiosk/lager snøpark kunstgressCateringvogn Innredning

Anskaffelseskost 3 022 926 1 419 170 0 4 542 058 128 750 214 292 9 327 196
Tilgang 0 0 1 196 170 3 571 985 0 70 746 4 838 901
Avgang 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivingsgrunnlag 3 022 926 1 419 170 1 196 170 8 114 043 128 750
Akk. Nedskrivninger 31.12. 139 705 590 500 450 000 2 210 866
Akk. avskrivinger pr. 31.12. 1 649 683 619 270 16 170 82 376 114 999

285 038 14166097 
3 391 071

228 042 2 710 540
Balanseført verdi 31.12. 1 233 538 209 400 730 000 5 820 801 13 751 56 996 8 064 486

Årets nedskr. med tilskudd 0 0 450 000 944 316 1 394 316
Årets avskrivinger 102 200 29 600 16 170 24 584 15 000 14 550 202 104

2% - 10% 12-20% 20 % 0-20% 33 % 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 1.360.716 etter ett år. 
Av gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr 1.746.624 etter fem år. 

Note nr. 6 – Egenkapital 

EK 01.01.2017 3 697 832
Årets resultat 65 416
EK 31.12.2017 3 763 248

Note nr. 7 – Bundne midler 

Av innestående i bank er følgende innskudd bundne midler: 
- bundne skattetrekksmidler kr 157.975
- depositumskonto , kr 120.588
- bankkonto, prosjekt Huseby Idrettspark, kr 19.417

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 
fornyet avtale av 01.02.2017 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 25.02.2020. 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 
1.500.000 med nedbetalingstid over 7 år. Saldo pr 31.12. utgjør kr 1.500.000. 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 Idretssforbund  106.036 
Driftsbidrag Oslo kommune 24.046 
Kommunale bidrag 740.419 
Merverdiavgiftskompensasjon 618.768 
Aktivitetsmidler Norges Idrettsforbund 554.174 

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 2017 ble det gitt tilskudd til revisjonstjenester på kr 55.936. 
Øvrig tilskudd til RFE utgjør kr 35.000.  
Tilskudd til Bogstad Vinterparadis utgjør kr 0 i 2017 og kr 150.000 i 2016. 

Note nr. 12 – Pantstillelser 

Som sikkerhet for langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, kr 7.635.577, er det utstedt 
pantobligasjon på tilsammen kr 13.000.000 med pant i mosjonshallen. Bokført verdi av 
eiendeler som er stillet som sikkerhet utgjør kr 1.233.538. 

Note nr. 13 – Aksjer og andeler 

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

Nye Sentrum Bingo AS 2 aksjer kostpris 18.750 
Samfunnshuset Vest 1 andel kostpris   1.100 

Note nr. 14 – Finansinntekter 

Spesifikasjon av finansinntekter: 2017 2016 
Kundeutbytte fra Gjensidige forsikring 17.748 15.907 
Renteinntekter utgjør kr 9.877 11.221 
Andre finansinntekter  5.000 







Resultatregnskap
Røa IL - HL

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Medlemskontingenter 964 162 928 528
Tilskudd 1 294 270 1 126 986
Utleie av lokaler 417 357 462 527
Mva kompensasjon 194 964 138 387
Grasrotandel 177 914 213 748
Sponsorinntekter 280 267 260 817
Bingoinntekter 153 945 186 153
Andre driftsinntekter 188 543 176 713
Sum driftsinntekter 3 671 422 3 493 858

Lønn og sosiale kostnader 1 724 018 1 543 956
Utgiftsgodtgjørelser 25 992 26 089
Leie eksterne tjenester 151 690 166 175
Drift vedlikehold hus/lokaler 471 342 393 848
Strøm 192 653 151 425
Aministrasjon 381 136 302 822
Andre driftskostnader 157 668 246 531
Bankomkostninger 540 1 536
Avskrivninger 170 134 160 593
Tilskudd Røa Fotball Elite/BVP 90 936 265 900
Tap på krav -5 300 5 296
Sum driftskostnader 3 360 810 3 264 170

Driftsresultat 310 612 229 688

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 5 503 6 866
Annen finansinntekt 22 748 15 907
Rentekostnader 52 445 47 793
Resultat av finansposter -24 194 -25 020

Årsresultat 286 419 204 668

Overført annen egenkapital 286 419 204 668
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Balanse
Røa IL - HL

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Mosjonshall 1 233 538 1 335 738
Kunstgressbane 93 800 605 000
Utegymanlegg 0 62 700
Nybygg - lager 209 400 239 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 56 996 0
Sum varige driftsmidler 1 593 734 2 242 438

Finansielle driftsmidler
Ansvarlig lån til Røa Fotball E 75 000 75 000
Lån til Røa Fotball Elite 0 39 964
Lån til Bogstad Vinterparadis 1 500 000 0
Investering i aksjer og andeler 19 850 19 850
Sum finansielle anleggsmidler 1 594 850 134 814

Sum anleggsmidler 3 188 584 2 377 252

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 0 15 300

Fordringer
Kundefordringer 98 660 145 387
Andre fordringer særgrupper 471 047 378 850
Fordring Røa Fotball Elite 137 312 0
Andre fordringer 126 100 221 064
Sum fordringer 833 118 745 301

Bankinnskudd, kontanter
Kasse 911 911
Bank 2 378 547 1 892 144
Sum bankinnskudd, kontanter 2 379 458 1 893 055

Sum omløpsmidler 3 204 676 2 653 058

Sum eiendeler 6 393 260 5 030 310
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Balanse
Røa IL - HL

Egenkapital og gjeld Note 2017 2016
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 819 781 2 615 114
Årets resultat 286 419 204 668
Sum opptjent egenkapital 3 106 200 2 819 781

Sum egenkapital 3 106 200 2 819 781

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 263 365 880 621
Sum annen langsiktig gjeld 2 263 365 880 621

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 159 317 615 862
Skyldig offentlige avgifter og trekk 352 228 215 089
Annen kortsiktig gjeld 326 925 336 341
Gjeld særgrupper 185 225 152 587
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 0 10 028
Sum kortsiktig gjeld 1 023 695 1 329 907

Sum gjeld 3 287 060 2 210 528

Sum gjeld og egenkapital 6 393 260 5 030 310
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Resultatregnskap
Røa IL - Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 4 485 688 3 538 750
Mva kompensasjon 238 848 217 017
Refusjon baneleie 8 000 7 500
Utleie av bane 65 000 0
Kioskinntekter 281 224 204 056
Sponsorinntekter 373 566 263 937
Andre driftsinntekter 746 199 559 738
Sum driftsinntekter 6 198 524 4 790 998

Varekostnad 10 500 0
Lønn og sosiale kostnader 3 192 226 2 466 472
Utgiftsgodtgjørelser 32 542 1 755
Bane/hall/gard.leie 65 150 14 083
Dommerutgifter 174 536 192 918
Lisenser/overganger 46 900 29 900
Kontingenter/gebyrer 203 950 164 700
Utdanning/spillerutvikling/kurs 54 000 65 124
Stevner/cup 832 538 831 812
Materiell/utstyr 805 461 401 686
Kiosk 162 941 121 019
Drift/vedlikehold hus/lokaler/uteanlegg 110 531 179 167
Administrasjon 174 143 176 963
Andre driftskostnader 79 055 107 810
Avskrivninger 800 17 400
Annen driftskostnad 0 3 958
Bankomkostninger 165 1 130
Sum driftskostnader 5 945 439 4 775 897
Driftsresultat 253 085 15 101

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 313 1 776
Annen rentekostnad 291 339 149 540
Annen finanskostnad 70 10 000
Resultat av finansposter -290 096 -157 764

Årsresultat -37 011 -142 662

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -37 011 -142 662
Sum overføringer -37 011 -142 662

Røa IL - Fotball Side 53



Balanse
Røa IL - Fotball

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Undervarmeanlegg bane 5 727 001 2 550 016
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 0 800
Sum varige driftsmidler 5 727 001 2 550 816

Sum anleggsmidler 5 727 001 2 550 816

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 110 656 127 231
Andre kortsiktige fordringer 79 400 50 010
Sum fordringer 190 056 177 241

Bankinnskudd, kontanter o.l. 683 222 1 528 403

Sum omløpsmidler 873 278 1 705 644

Sum eiendeler 6 600 279 4 256 459
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Balanse
Røa IL - Fotball

Egenkapital og gjeld Note 2017 2016
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -173 084 -30 422
Årets resultat -37 011 -142 662
Sum opptjent egenkapital -210 095 -173 084

Sum egenkapital -210 095 -173 084

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 222 212 3 561 613
Sum annen langsiktig gjeld 3 222 212 3 561 613

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 150 000 0
Leverandørgjeld 132 337 85 406
Skyldig offentlige avgifter 28 995 83 722
Gjeld til hovedlaget og andre 379 643 294 288
Annen kortsiktig gjeld 897 187 404 515
Sum kortsiktig gjeld 3 588 162 867 930

Sum gjeld 6 810 374 4 429 543

Sum egenkapital og gjeld 6 600 279 4 256 459
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Resultatregnskap
Røa IL - Langrenn

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 2 090 744 2 015 646
Sponsorinntekter 595 000 72 000
Tilskudd 130 492 125 000
Refundert baneleie 0 1 800
Kioskinntekter 51 575 65 243
Merverdiavgiftskompensasjon 130 016 96 216
Dugnadsinntekter 0 42 500
Salg av klær og utstyr 5 752 7 144
Andre driftsinntekter 249 280 54 102
Sum driftsinntekter 3 252 859 2 479 652

Varekostnad 55 452 35 536
Lønn og sosiale kostnader 560 651 379 255
Utgiftsgodtgjørelse 17 107 3 241
Rennkostnader/treningsleir 1 960 655 1 626 815
Premier, gaver 21 574 37 794
Materiell/utstyr 277 575 208 490
Kurs 16 171 15 037
Kontingenter 500 3 500
Andre driftskostnader 334 742 195 525
Administrasjon 66 150 46 544
Avskrivning av driftsmidler 16 170 0
Stipender 45 000 48 000
Sum driftskostnader 3 371 748 2 599 738

Driftsresultat -118 888 -120 086

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 2 316 2 092
Annen rentekostnad 165 327
Resultat av finansposter 2 151 1 765

Ordinært resultat -116 738 -118 321

Årsresultat -116 738 -118 321
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Balanse
Røa IL - Langrenn

Eiendeler Note 2017 2016

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 730 000 0
Sum varige driftsmidler 730 000 0

Sum anleggsmidler 730 000 0

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 036 369 21 327
Fordringer internt 0 56 435
Andre kortsiktige fordringer 2 100 30 252
Sum fordringer 1 038 469 108 014

Bankinnskudd, kontanter o.l. 69 238 1 004 452

Sum omløpsmidler 1 107 707 1 112 466

Sum eiendeler 1 837 706 1 112 466

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 487 080 605 401
Årets resultat -116 738 -118 321
Sum opptjent egenkapital 370 342 487 080

Sum egenkapital 370 342 487 080

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 820 523 31 487
Skyldig offentlige avgifter 35 833 25 894
Gjeld internt 15 731 0
Annen kortsiktig gjeld 595 278 568 005
Sum kortsiktig gjeld 1 467 364 625 386

Sum gjeld 1 467 364 625 386

Sum egenkapital og gjeld 1 837 706 1 112 466
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Resultatregnskap
Røa IL Trim

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Treningsavgifter 75 970 82 650
Merverdiavgiftskompensasjon 4 516 3 916
Sum driftsinntekter 80 486 86 566

Lønn og sosiale kostnader 22 670 30 255
Materiell/utstyr 0 2 292
Reparasjon og vedlikehold 80 268
Administrasjon 699 579
Diverse kostnader 81 101 56 902
Sum driftskostnader 104 550 90 295

Driftsresultat -24 064 -3 730

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 95 104
Resultat av finansposter 95 104

Ordinært resultat -23 969 -3 625

Årsresultat -23 969 -3 625

Avsatt til annen egenkapital -23 969 -3 625
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Balanse
Røa IL Trim

Eiendeler Note 2017 2016

Omløpsmidler

Fordringer
Fordring internt 8 140 3 174
Sum fordringer 8 140 3 174

Bankinnskudd, kontanter o.l. 75 205 92 548

Sum omløpsmidler 83 346 95 722

Sum eiendeler 83 346 95 722

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 91 635 95 261
Årets resultat -23 969 -3 625
Sum opptjent egenkapital 67 666 91 635

Sum egenkapital 67 666 91 635

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 13 200 892
Annen kortsiktig gjeld 2 480 3 195
Sum kortsiktig gjeld 15 680 4 087

Sum gjeld 15 680 4 087

Sum egenkapital og gjeld 83 346 95 722
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Resultatregnskap
Røa IL - Allidrett

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Treningsavgifter 155 098 155 183
Offentlige tilskudd 4 813 16 419
Merverdiavgiftskompensasjon 7 084 7 270
Annen driftsinntekt 800 0
Sum driftsinntekter 167 795 178 872

Lønn, honorar 6 408 2 204
Bane/halleie/garderobeleie 68 450 78 300
Materiell/utstyr/premier 1 500 54 137
Stevner/Cup 0 3 600
Sosiale tilstelninger 90 261
Administrasjon 3 285 3 109
Annen driftskostnad 625 30
Sum driftskostnader 80 358 141 641

Driftsresultat 87 437 37 231

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 322 383
Resultat av finansposter 322 383

Årsresultat 87 759 37 614
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Balanse
Røa IL - Allidrett

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 2 700 2 700
Sum fordringer 2 700 2 700

Bankinnskudd, kontanter o.l. 411 099 360 446

Sum omløpsmidler 413 799 363 146

Sum eiendeler 413 799 363 146

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 195 328 157 714
Årets resultat 87 759 37 614
Sum opptjent egenkapital 283 087 195 328

Sum egenkapital 283 087 195 328

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld internt 62 502 86 665
Annen kortsiktig gjeld 68 210 81 153
Sum kortsiktig gjeld 130 712 167 818

Sum gjeld 130 712 167 818

Sum egenkapital og gjeld 413 799 363 146
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Resultatregnskap
Røa IL - Bandy

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 706 858 536 570
Merverdiavgiftskompensasjon 43 341 33 467
Dugnad 21 744 0
Ref baneleie 16 370 16 380
Kiosk 128 578 109 718
Annen driftsinntekt 175 663 163 889
Sum driftsinntekter 1 092 554 860 025

Ordinære avskrivninger 15 000 15 000
Lønnskostnad 175 765 155 950
Utgiftsgodtgjørelser 4 581 9 770
Baneleie/halleie/gard.leie 186 275 142 940
Dommerutgifter 21 050 4 699
Treningsleir 92 662 56 731
Stevner/cup 160 158 104 664
Materiell/utstyr 231 142 134 867
Kontingenter/lagavgifter/lisenser 166 750 118 960
Reparasjon/vedlikehold 1 166 14 317
Administrasjon 30 047 19 397
Annen driftskostnad 139 003 89 341
Sum driftskostnader 1 223 599 866 636

Driftsresultat -131 045 -6 611

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 328 223
Annen rentekostnad 126 50
Annen finanskostnad 204 0
Resultat av finansposter -2 173

Årsresultat -131 046 -6 438
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Balanse
Røa IL - Bandy

Eiendeler Note 2017 2016
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 13 751 28 751
Sum varige driftsmidler 13 751 28 751
Sum anleggsmidler 13 751 28 751

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 72 244 59 945
Andre kortsiktige fordringer 2 600 191 229
Fordringer internt 182 351 101 524
Sum fordringer 257 195 352 698

Bankinnskudd, kontanter o.l. 411 036 225 179

Sum omløpsmidler 668 231 577 876

Sum eiendeler 681 982 606 627
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Balanse
Røa IL - Bandy

Egenkapital og gjeld Note 2017 2016

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 277 088 283 525
Årets resultat -131 046 -6 438
Sum opptjent egenkapital 146 041 277 088

Sum egenkapital 146 041 277 088

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 65 773 49 541
Skyldig offentlige avgifter 34 775 625
Annen kortsiktig gjeld 435 393 279 373
Sum kortsiktig gjeld 535 940 329 539

Sum gjeld 535 940 329 539

Sum egenkapital og gjeld 681 982 606 627
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SAK 6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
Det er ikke kommet inn forslag eller saker til årsmøtet, men Årsmøtet må vedta 
oppdateringer av eksisterende lov for Røa IL i samsvar med endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettslag. Denne lovnormen sier også at «Årsmøtet bør gi styret fullmakt til 
å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for 
idrettslag.»  

SAK 7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT PÅ MINST KR 
100, OG TRENINGSAVGIFT, ELLER GI GRUPPESTYRENE 
FULLMAKT TIL Å FASTSETTE TRENINGSAVGIFT FOR 
GRUPPENS AKTIVITET 

Hovedstyret foreslår å beholde medlemskontingenten i 2018 på samme nivå som i 2017, 
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 

WWW.IDRETTSHJELP.NO 



SAK 8. VEDTA LAGETS BUDSJETT

BUDSJETT – RØA IL 
HOVEDLAGET 

Budsjett 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2017
DRIFTSKOSTNADER
Medlemskontingenter 965 000  964 162  1 004 000  
Tilskudd 1 130 000  1 294 270  1 151 000  
Bingoinntekter 123 000  153 945  149 000  
Mva.kompensasjon 150 000  194 964  193 000  
Utleie av lokaler 419 000  417 357  410 000  
Grasrotandelen 190 000  177 914  230 000  
Sponsorinntekter 263 000  280 267  460 000  
Andre driftsinntekter 333 000  188 543  160 000  
Sum driftsinntekter 3 573 000 3 671 422  3 757 000 

DRIFTSKOSTNADER 
Lønn og sosiale kostnader 1 786 000  1 724 018  1 935 000  
Utgiftsgodtgjørelser 25 000 25 992  22 000 
Leie eksterne tjenester 140 000  151 690  145 000  
Tilskudd RFE/BVP 56 000 90 936  67 000 
Drift/vedlikehold hus/lokaler 677 000  471 342  621 000  
Strøm 150 000  192 653  150 000  
Administrasjon 311 000  381 136  227 000  
Andre driftskostnader 190 000  157 668  312 000  
Avskrivninger 162 000  170 134  162 000  
Bankomkostninger 540 3 000 
Tap på krav 5 300

 3 000  
10 000   10 000 

Sum driftskostnader 3 510 000 3 360 809  3 654 000 

DRIFTSRESULTAT 63 000  310 613  103 000 

FINANSKOSTNADER 45 000  24 194  45 000  

Årsresultat 18 000  286 419  58 000  

-
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Driftsinntekter og driftskostnader REGNSKAP
2017

REGNSKAP
2016

Kontingenter/avgifter/påmeldinger  8 478 521 7 263 778  

Tilskudd fra kretser/Idrettsforbund  1 424 676 1 121 185     
Bingoinntekter  153 945 186 153      
Mva kompensasjon  618 768 496 273      
Utleie lokaler  413 907 390 027      
Grasrotandelen  177 914 213 748      
Kioskinntekter  466 225 383 026      
Sponsorinntekter  1 373 833 721 754      
Andre driftsinntekter  1 307 401 1 014 478     
Sum driftsinntekter  14 415 190 11 790 422 

Lønn og sosiale kostnader  4 470 083 4 470 083  

Utgiftsgodtgjørelser    36 602 12 633       
Leie eksterne tjenester  389 326 346 965      
Bane/halleie/gard leie  276 209 262 162      
Dommerutgifter  195 586 197 617      
Lisenser/gebyrer/kontingenter  632 232 343 700      
Utdanning/spillerutv/kurs      86 754 80 161       
Stevner/cup  2 845 236 2 580 558     
Materiell/utstyr  1 318 301 778 312      
Tilskudd RFE/Bogstad Vinterparadis  106 428 265 900      
Varekjøp  307 777 204 813      
Stipender    45 000 48 000       
Andre driftskostnader  616 724 593 447      
Drifts/vedlikehold hus/lokaler  795 415 634 276      
Strøm  192 653 151 425      
Administrasjon  468 464 456 057      
Avskrivninger  202 104 192 993      
Bankomkostninger      3 187 19 723       
Sum driftskostnader  14 037 978 11 638 825 

Driftsresultat  377 213 151 597  

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter  32 625 27 129-  
Finanskostnader  344 424 207 486 
Resultat av finansposter -311 798 180 357 

Årsresultat 28 76065 414 -  

202 585
202 485

 24 494 

3 000
 11 837 371 

 226 979 

100-

786 846 
1 031 500 

290 000 
311 000 
459 913 

612 925
802 000
56 000

-
-

224 000
181 500
148 000
492 350
109 000

     816 427 
     549 000 
12 064 350 

6 304 337

25 000

 123 000 
 555 000 
 656 500 
 190 000 

     40 000 

BUDSJETT 2018
Røa Allianseidrettslag

BUDSJETT 
2018

 7 979 423 

 1 155 000 
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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 
Varamedlem 

Administrasjon 
Daglig leder 

Triatlon Sykkel 



Glede – Mestring - Raushet 

Side 69 av 72

SAK 10. ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT 
REVISOR TIL Å REVIDERE RØA ILs REGNSKAP.  

DET FORESLÅS Å FORLENGE DAGENS AVTALE MED REVISJON 1 NOR 

SAK 11. VALG 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge 
et lag eller en organisasjon som du støtter med 5% 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
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