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Glede – Mestring - Raushet 

RØA ALLIANSEIDRETTSLAG 

Røa Allianseidrettslag har 2451 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: Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 

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 2018 
Gitt av styret til Røa IL’s årsmøte 26. mars 2019 

IDRETTSLAGETS STYRE HAR I DRIFTSÅRET (ETTER FORRIGE ÅRSMØTE) 
BESTÅTT AV:  
Kathrine Godager Nordby leder  
Olaug Villanger nestleder 
Kristine Wangen styremedlem 
Alf P Bjercke  styremedlem 
Håkon Dahl  styremedlem 
Christen Møller styremedlem (bandy)  
Ingolf Gillesdal styremedlem (fotball)  
Rune Lorenzen styremedlem (langrenn) 
Mangler 1. varamedlem
Mangler 2. varamedlem

MØTEVIRKSOMHET ETC.  
Antall styremøter er 7 + div. møter i komitéer og utvalg. 

OPPNEVNTE KOMITÉER: 

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

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

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

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

Andelen av medlemmer 0-25 år var 65,9% i 2018 og 65,4% i 2017. 
Andelen av medlemmer 19 år og yngre utgjør 63,2% i 2018 mot 63,5% i 2017. Det er 
altså et stabilt antall yngre medlemmer i idrettslaget. Vi har vårt medlemsregister i 
systemet WebOrg, som vi mener gir oss en god og riktig oversikt over medlemmene. 

Det er 39,5% kvinner og 60,5% menn i medlemsmassen mot 40,0% kvinner og 60,0% 
menn i 2017.  

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** 494 (474) 1 (0) 550 (506) 48 (105) 1093 (1085) 

Langrenn*
* 

314 (198) 11 (9) 400 (256) 33 (29) 758 (582) 

Bandy** 79 (52) 0 (4) 261 (224) 101 (72) 451 (352) 
Trim 0 (0) 47 (43) 0 (0) 2 (2) 49 (45) 
Røa Fotball 
Elite 

31 (46) 20 (38) 0 (0) 0 (14) 51 (98) 

Allidrett 119 (112) 0 (7) 159 (144) 0 (8) 278 (275) 
Friidrett* 5 (16) 3 (30) 5 (16) 3 (30) 16 (92) 
Triatlon 3 (0) 3 (4) 8 (4) 6 (6) 20 (14) 
Sykkel 9 (8) 1 (1) 16 (15) 15 (7) 41 (31) 

I år har vi ikke lagt til de frivillige i gruppene. 
*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 allidrettsbarna både vår og høst, som har vært med på aktivitet i gruppa.

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

HEDERSBEVISNINGER  
Tildelt bragdmerke i 2018 

Valør Gull: Martin Johnsrud Sundby for 
alle topprestasjonene i langrenn i 
sesongen 2017/18; Tour de Ski, 
Verdenscupen, NM og OL 

Valør Sølv: Andrew Musgrave for 
oppnådde resultater i langrenn i sesong 
2017/18, 7. plass i OL, topp 3 i WC-
renn, 3.plass i teamstafett i NM  

Valør Sølv: Småguttlag i Bandy som vant 
Norgesmesterskapet 

Valør Sølv: Kristian Magnus Lingsom, 
Triatlon NM Normaldistanse, 1. plass i 
klasse M40 

Valør Sølv: Miriam Sjåstad Langseth, 
Triatlon NM Langdistanse, 1. plass i 
klasse K25 
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Valør Bronse: Lag ”Krutt” Gutter f. 2001 
i fotball for finale i Norway Cup og finale 
i Obos Cup (Oslomesterskapet). 

Ved årsmøtet 4. april 2018 ble det delt 
ut Hedersmerker, for «en særdeles 
fortjenestefull innsats for Laget» til Ian 
Markey, John Bjørneboe og Knut 
Aronsen.   

SPORTSLIGE RESULTATER  
Røa IL satser på både bredde og topp og 
mener at det skal være plass til begge 
deler. I 2018 er det flere som har 
oppnådd gode resultater, både 
individuelle og i lagidretter.  

Fotball: Dynamite Girls ble nummer 7 i 
Toppserien. Flere spillere har 
representert Norge på ulike landslag. I 
ungdomsfotballen ble 17-årsgutta 
kretsmestre.  

Bandy: Flere aldersbestemte bandylag 
har gjort det bra og spesielt må 
Småguttlaget nevnes, som ble 
Norgesmestre nå i mars 2019, som i 
2018. Som følge av fjorårets seier, fikk 
småguttlaget delta i «Mini World Cup» i 
høst, hvor de fikk fin erfaring. Flere 
spillere har vært med i landslagsuttak i 
2018 og 2019. Nå i mars deltok Fredrik 
Nordby på Norges U17-lag i VM. A-laget 
ble denne sesongen nummer 6 (av 7) i 
første divisjon. 

Langrennsgruppa har også i 2018 hatt 
stor aktivitet både i antall registrerte 
løpere og i antall deltakelser i lokale 
renn. Martin Johnsrud Sundby ble 
Verdensmester på 15km klassisk nå i 
februar, i tillegg til at han tok bronse på 
30 km duathlon, og gull sammen med 
resten av det norske stafettlaget. 
Andrew Musgrave fortsetter å prestere 
topp 10 plasseringer i Verdenscupen og 
ble som best nr. 7 nå i VM. Andrew er 
tidenes beste britiske langrennsløper. 
Andrew, Martin og Karstein Johaug gikk 
inn til andreplass i stafetten i årets NM.  

I Triatlon var det flere topplasseringer 
nasjonalt både blant senior- og 
ungdomsutøverne. Se årsmelding fra 
triatlongruppa for alle navn og meritter. 
Sykkelgruppa har også nasjonale 
topplasseringer på ungdomssiden, blant 

annet med dobbeltseier i Sykkelrittet 
Ungdomsbirken og i Birkentrippelen for 
jenter 14 år. 

Det vises til gruppenes beretninger for 
mer utførlige beskrivelser.  

FELLES ARRANGEMENTER 
Påhengsstafetten Mærradalen Opp ble 
arrangert for femte gang i mai. Det var 
ca 130 deltakere med. Arrangementet 
fungerte veldig bra og dette er et 
arrangement vi ønsker å utvikle videre. 

Familie- og aktivitetsdagen i juni var en 
suksess og med støtte fra Bydel Vestre 
Aker kunne vi ha gratis deltakelse for 
alle som ville være med. På denne dagen 
har alle særidrettsgruppene ansvar for å 
vise fram sin egen idrett for barna.  

Røa IL var også i 2018 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. I 2018 
startet vi en gjennomgang med mål om 
å fornye virksomhetsplan og 
handlingsplan.  
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MARKEDS- OG KOMMUNIKASJON 
I 2018 har idrettslaget lagt et stort fokus 
på å kunne utnytte det potensialet vi 
mener har vært uprøvd innenfor 
markeds- og kommunikasjonsarbeid. 
Klubben har derfor ansatt en egen 
person, for å jobbe med dette som 
fokus. Han jobber for hele klubben og 
allerede nå ser vi resultater fra dette 
arbeidet.  

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

ØKONOMI  
Vi har nå hatt egen regnskapsfører i seks 
år og mener at vi har god kontroll på 
bilagene. Revisjon1 NOR blir fremdeles 
brukt som revisor for Røa IL. Vi innførte  
i 2017 Visma Document Senter, som vi 
mener skal gi oss enda bedre flyt av 
regnskapsbilag.  
Medlemsinntektene i 2018 var litt høyere 
enn i 2017. 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 2018 kr 16 466 077 mot kr 
14 415 190 i 2017. 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 
2018 viser et overskudd kr 81 229 mot 
et overskudd kr 286 419 i 2017. 

Videre er det tatt inn et konsolidert 
resultat- og balanseregnskap for Røa IL 
samlet. Idrettslagets økonomiske 
resultat viste et samlet underskudd kr 
139 513 mot et overskudd kr 65 414 
foregående år. Resultatet trekkes fra 
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 2018 ikke drevet med 
forskning eller utvikling.  

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
Idrettslaget har nå seks ansatte med fast 
tilhold i klubbhuset. Nestor i 
administrasjonen, Erling Ruud, gikk av 
som pensjonist i løpet av året. Klubben 
valgte i den sammenheng å øke 
administrasjonen. Klubbsekretær ble 
ansatt i 100% stilling og samtidig fikk 
man på plass en Markeds- og 
kommunikasjonsansvarlig – en satsing 
på å få til flere samarbeidsavtaler med 
bedrifter og sørge for god oppfølging av 
disse. 

Hovedstyret har bestått av 8 
medlemmer. Av de 8 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. 
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SOSIALT ENGASJEMENT 
Røa IL skal være en klubb for alle. Det 
betyr at vi ønsker å kunne tilby en rolle 
eller aktivitet til alle som vil være med. 
Uavhengig av kjønn, alder, sosial status, 
om man er aktiv eller inaktiv – vi ønsker 
å få med alle. Derfor har vi 
idrettsaktiviteter for alle aldre og aktive 
fra 3 til over 90 år og er det noen som 
vil starte opp en aktivitet som ikke finnes 
så er det bare å si fra til ledelsen.  

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

Røa IL har i over ti år samarbeidet med 
organisasjonen «For en bedre barndom», 
slik at barn i Romania har fått utstyr til å 
drive idrett. Tonnevis med Røatøy og 
mange fotballer og bagger har gjennom 
disse årene fått nye eiere. Dette er 
verdifull gjenbruk av idrettsutstyr! I 
2018 fikk en gruppe fra Romania komme 
på Norges-ferie og de fikk også spille 
fotball mot Røa-lag på Røabanen! 

YTRE MILJØ 
Styret kjenner ikke til at virksomheten 
skulle medføre forurensning eller utslipp 

som kan være til skade for det ytre 
miljø. 

ANLEGG 
På Røa kunstisbane Bogstad var det i 
november offisiell åpning av garderobe- 
og kafebygget. Dette har vært en stor 
berikelse for anlegget og aktiviteten her. 
Teknisk har det vært og er noen 
utfordringer med kjøleanlegget, men 
brukerne skal ikke ha merket noe til 
dette. 

Langrennscrossanlegget på 
Voksenjordet, som er blitt et veldig 
populært nærmiljøanlegg som 
supplement til Sørkedalen og 
Holmenkollen, har blitt videreutviklet og 
det er nå kjøpt inn en snøkanon til. Røa 
IL jobber for å få til en langsiktig avtale 
med kommunen, som skal sikre 
forutsigbarheten. 

Undervarmeanlegget på den største 
kunstgressbanen har fungert fint denne 
vinteren og blir brukt som 
foregangsanlegg når andre skal 
planlegge undervarme. For fotballgruppa 
er det også viktig at vi i 2018 fikk 
skrevet en bruks- og driftsavtale med 
Forsvaret vedrørende banen bak FO-
bygget. I 2019 skal den lille banen 
rehabiliteres og få nytt kunstgressdekke. 

Hovedstyret i Røa Allianseidrettslag 19. mars 2019
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RØA IL GLEDE - MESTRING - RAUSHET

JANUAR FEBRUAR 5.-6. 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 1 2 3 18.-24. FEBRUAR

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

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 14. MARS

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 SKØYTEDISCO/AVSLUTNING PÅ IS

28 29 30 31 25 26 27 28 18. MARS

KLUBBMESTERSKAP LANGRENN

26. MARS
MARS APRIL ÅRSMØTE RØA IL

M T O T F L S M T O T F L S 27. MARS

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

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5.-7. APRIL

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 FOTBALL: INTRO 9er CUP

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 13. -22. APRIL

25 26 27 28 29 30 31 29 30 PÅSKEFERIE

27.-28. APRIL

FOTBALL: RØA CUP BARN
MAI JUNI 22. MAI

M T O T F L S M T O T F L S MÆRRADALEN OPP

1 2 3 4 5 1 2 12. JUNI

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 RØA BOGSTAD TRIATLON

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15. JUNI

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

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 24.-28. JUNI

TINE FOTBALLSKOLE

12.-16. AUGUST
JULI AUGUST SOMMERSKISKOLE OG FOTBALLSKOLE

M T O T F L S M T O T F L S 21. AUGUST

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 RØA BOGSTAD TRIATLON

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 30. AUG - 1. SEP

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 LANGRENN: BARMARKSAMLING BEITOSTØLEN

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 7.-8. SEPTEMBER

29 30 31 26 27 28 29 30 31 FOTBALL: RØA CUP BARN

30.SEPT-6. OKT

HØSTFERIE, FOTBALLSKOLE
SEPTEMBER OKTOBER 26. OKTOBER

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

1 1 2 3 4 5 6 9. NOVEMBER

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 SESONGSTART RØA KUNSTIS BOGSTAD

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 6.-7. DESEMBER

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 LANGRENNSSAMLING TRYSIL

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 19. DESEMBER

30 BANDY: JULEAVSLUTNING PÅ IS

NOVEMBER DESEMBER

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

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

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

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019
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RØA ALLIDRETT – ÅRSMELDING 2018 
OPPSLUTNING  
Gjennom året har 278 barn deltatt på aktiviteter i regi av allidretten, 117 jenter og 161 
gutter. Aktiviteten er fordelt på de to aktivitetsårene 2017/18 og 2018/19.  

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 koordinatorer, 
aktivitetsledere og hjelpetrenere på de ulike alderstrinn.  

ALLIDRETT 
Aktivitetene har som tidligere hatt et bredt spekter. 1. klassingene har hatt fotball, 
kampsport, friidrett, innebandy, bandy, orientering og langrenn 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. 

Allidretten har også i 2018 vært ledet og koordinert av daglig leder Roger, nå sammen 
med klubbsekretær Cecilie, i tett samarbeid med gruppene i klubben.  

AKTIVITETSDAG 
I juni ble det arrangert Familie- og aktvitetsdag, hvor barna kunne prøve mange ulike 
aktiviteter. Arrangementet var gratis for deltakerne og var støttet av Bydel Vestre Aker. 

ØKONOMI 
Allidrettsgruppa har en sunn økonomi, hvor vi hvert år overfører halvparten av inntekten 
fra aktivitetsavgiften til idrettslagets drift av hallen.  Det ble i 2018 investert i en 
Airtrack, som vi håper mange skal ha glede av i mange år framover. 
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RØA IL BANDY – ÅRSMELDING 2018/19
Oppsummering for bandysesong 
2018/2019. 

Første sesong med ferdig anlegg (både 
kunstis og kafe-/garderobe-bygg) på 
Bogstad er over og anlegget har i løpet 
av sesongen byttet navn til Røa 
Kunstisbane Bogstad (RKB).  I år åpnet 
banen i midten av november, og den har 
vært åpen så godt som alle dager frem 
til midten av mars. Kjøleanlegget ble 
skrudd av 10. mars, men banen ble holdt 
åpen noe lengre, takket være naturlig 
kulde. Igjen må vi takke banemannskap 
med Ulf i spissen for gode forhold, 
nesten uansett vær.  

Det har vært en begivenhetsrik sesong, 
både sportslig og med tanke på videre 
utvikling av anlegget vårt på Bogstad. 

ANLEGG: 

BANE OG TEKNISK UTSTYR 
Røa IL har utvidet administrasjonen og 
satset på markeds- og 
kommunikasjonsarbeid og takket være 
dette og god jobb fra søknadsskriver 
Per-Ivar Stokkmo har vi fått støtte fra 
flere stiftelser. Dette er fantastisk hjelp 
for en gruppe med lite penger og relativt 
store investeringsbehov. 
Vi har fått ny vanttralle og et komplett 
vantsett til 11’er bane. Med dette er vi 
selvforsynt mht. arrangement av 
Røacup, og det er mye enklere å 
håndtere de nye vantene i forbindelse 
med kamper, der det ofte er om å gjøre 
å få satt ut vant på kort tid.  

To nye innbytterbokser ble montert og 
fraktet ned på banen rett etter jul, disse 
gir innbytterne og lagene bedre forhold 
under kampene. Et nytt 7’er mål er også 
anskaffet. 
I februar ble også resultattavle montert 
der vi får full kontroll på tid, resultat og 
utvisningstid. Nå fremstår 11-er banen 
mye mer profesjonell.  

9 nye pingviner kom til Bogstad i januar 
til stor glede for de yngste, og de har 
vært aktivt i bruk hele vinteren. Det ble 

gjennomført en 
formell overrekkelse 
der Rune Aale-
Hansen fra 
Gjensidigestiftelsen 
og Akersposten 
bivånet barn fra 
Kragskogen 
Barnehage som koste 
seg med pingvinene.  

Petter Halvorsen er en av våre unike 
ressurser, som har bistått med 
anskaffelse av speakervogn med 
juletrelys som lyser opp i vintermørket. 
Høyttaleranlegg er også montert, så vi 
kan holde spillere og publikum orientert 
under kamper. I tillegg kan nevnes at 
det nå kan føres elektroniske 
kampskjema, slik at kamper også 
oppdateres “live”, og da er det en fordel 
å sitte inne i den varme bua.  

Ny slipemaskin ble bevilget fra styret 
som «julegave» til Bandygruppen. Med 
flere spillere, og særlig flere 11’er lag 
med mye trening og kamper, har det 
tidvis vært stort press på sliperommet, 
så det var behov for en ny maskin.  

Våren 2018 kjøpte vi den gamle 
Zamboni ismaskinen fra 
Idrettshøyskolen. Med to maskiner kan 
vi nå gjennomføre 11’er kamper på 
kortere tid da vi har begge maskiner til å 
kjøre isen i pausen. Kioskvognen har vi 
ikke bruk for lenger og denne planlegger 
vi å selge. 

IS PÅ RØA IDRETTSPLASS 
Niklas Norman, Øyvind Schultz m/flere i 
området rundt Klubbhuset på Røa har 
fått lagt is på den lille kunstgressbanen i 
år. Isen ble lagt med vannslange og 
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banen måket av Egil, i forbindelse med 
måking av fotballbanen. Selv i romjulen 
med 5-6 plussgrader holdt isen bra 
kvalitet. Yngre Røa-lag har også hatt 
trening her. Med fantastisk innsats fra de 
frivillige, og med bane både på Bogstad 
og Plassen har vi hatt enda bedre 
kapasitet.  

KAFE OG GARDEROBEBYGG 
Dette sto altså ferdig til sesongstart. Det 
var dugnad for å gjøre klart, sette opp 
benker i garderober, og for å kjøpe inn 
bord/stoler og utstyr til kjøkken. Vi har 
supplert litt etter hvert gjennom 
sesongen.  

Vi får veldig mye skryt for det flotte 
anlegget fra gjester fra nærmiljøet og 
andre lag som er på besøk. Det er 
virkelig hyggelig å invitere til 
hjemmekamper og cuper når vi har dette 
fine anlegget! Kafeen er også vært brukt 
til møter og flere lag har hatt sosiale 
tilstelninger, samt at det har vært noe 
utleie.  

ARRANGEMENTER: 

OPPSTART/DUGNAD GARDEROBEBYGG 
Etter iherdig jobbing dag og natt med Ulf 
Andersen i spissen ble kjøleaggregatene 
startet fredag 2. november. På dugnaden 
lørdag 3. startet vanningen, og banen 
ble klar uken etter. 

Det var en stor gjeng som bidro til at vi 
fikk utført en masse bra arbeid på 
dugnad denne lørdagen. Takk til alle som 
hadde anledning til å delta i en hektisk 
bandyhelg. Spesielt takk til 05-gutta som 
bidro til å hente vantvogner. På bildet 
ser vi at det ble satt opp benker til 
garderobene.  

Kjøkkengruppa har også hatt dugnad for 
å kjøpe og rydde inn kjøkkenutstyr, slik 
at vi til åpningen hadde et fullt 
funksjonelt kjøkken. Før sesongstart fikk 
vi på plass bord og stoler med plass til 
50 personer, og vi har til og med fått 
opp noen bilder og en TV i kafeen, som 
nå fremstår som et hyggelig 
samlingssted.  

Vi har fått 
veldig mye 
skryt fra gjester 
i kafeen i 
helgene og i 
forbindelse med 
hjemmekamper, 
og det har vært 
stor trafikk og 
mange 
bandyvafler i 
omløp. Med 
kafe og garderobebygget på plass er 
RKB i ferd med å bli det samlingspunktet 
vi i mange år har drømt om, både for 
aktive bandyspillere og for familier i 
nærområdet.  

ÅPNING AV GARDEROBEBYGG 22. 
NOVEMBER 
22. november var det offisiell åpning av
det nye garderobebygget. Idrettsbyråd
Rina Mariann Hansen, sponsorer og
andre inviterte stilte opp til en flott
åpning med en litt høytidelig ramme. Det
var masse aktivitet på banen og
Norgesmestre i Smågutt 2018 fikk sine
diplomer. De fikk også Røa ILs
bragddiplom. Etterpå ble det servert
lapskaus i kafeen, og det var fullt hus og
god stemning.
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Dagen etter ble åpningen omtalt i 
Akersposten: Fire garderober, dusjer, 
toaletter, kafeteria med kjøkken, kontor 
og tekniske rom. Endelig er Røa ILs 
kunstisbane på Bogstad et fullverdig 
anlegg. Vi kan bare si oss enig: Endelig! 

JULEAVSLUTNING 
Styret arrangerte tradisjonen tro 
juleavslutning for hele Røa Bandy med 
venner 20. desember. Det ble servert 
grøt og saft, og 7'ern ble holdt av for 
skøytelek. Kjøkkengjengen var veldig 
takknemlige for å kunne stå inne i 
varmen på kjøkkenet med grytene sine i 
år. Og gjestene synes nok også det var 
fint å kunne sitte inne i varmen og spise, 
noen fikk til og med mandel i grøten! 

RØA ENERGIZER CUP 
Cupen ble arrangert første helg i januar i 
strålende cup-vær! Det ble en fest og 
suksess både sportslig og økonomisk 
med drøye 125 000 i overskudd. Det var 
veldig fint med garderober og café, og 
mange imponerte besøkende. Det var 
noe færre lag påmeldt i år enn i fjor, 
men det bidro til at det var litt smidigere 
og enklere gjennomføring for 
banemannskap og frivillige.  

Tusen takk til REC-styret fra 2008- og 
2009-lagene med Christine Wisløff i 
spissen, til alle foreldre og frivillig, og 
selvsagt til Ulf for supert gjennomført 
cup!  
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KRETSLAGSTURNERING 
Søndag den 13. januar kunne Røa IL 
Bandy ved foreldrene til Røas 5 egne 
kretslagsspillere ønske velkommen til 
kretslagsturnering for G04, der det 
deltok kretslag fra Buskerud, Akershus, 
Østfold/Hamar og Oslo. Det ble spilt til 
sammen 6 kamper av 2x30 minutter, så 
her var det full fart hele dagen. Ulf og 
Roy fra NIH kjørte ismaskin jevnt og 
trutt, og dugnadsgjengen fra 04 tok seg 
av alle andre oppgaver, som sekretariat, 
bane og kafe. Buskerud vant til slutt 
turneringen over Oslo, men Røa er veldig 
fornøyde med å ha gjennomført dette 
arrangementet for første gang på RKB, 
og vi fikk svært positive tilbakemeldinger 
fra kretsene for gjennomføringen.  

NM-KAMPER (semifinaler) 
I år fikk vi også gleden av å arrangere to 
semifinaler i NM-sluttspillet for 
henholdsvis gutt og smågutt, noe som er 
ekstra hyggelig fordi det kommer mer 
publikum på slike kamper. 

Bilde fra semifinale i smågutt Røa 1 (04) mot 
Røa 2 (05). 

SPORTSLIG 
Flere lag startet trening både på barmark 
og innendørsis en god stund før vi hadde 
is, og de fleste gruppene var i gang etter 
høstferien.  

Det har vært noe utleie både av bane og 
kafe, og rekordmange five-a-side lag, og 
skoler og barnehager i nærområder 
bruker banen i ukedagene. Særlig før 

snøen kom var det veldig travelt på 
banen også i helgene.  

Vi jobber fortsatt med rekruttering, og 
det vil bli et av gruppens hoved-
fokusområder fremover. Målet var derfor 
på sesongavslutningsmøtet som ble 
arrangert 20. mars å få på plass et nytt 
styremedlem med dette som 
hovedfokus. I noen årskull har vi mange 
bandyspillere, men på andre er det litt 
for få. Det er viktig å tenke langsiktig for 
å beholde nok spillere i de eldre 
årsklasser med 11er-bandy. Det yrer av 
små bandyspirer på banen i helgene, så 
vi håper mange av disse etter hvert vil 
melde seg inn i Røa Bandy.  

Nytt i år er at vi har et førsteårs guttelag 
i serien med 7 gutter født 2003 og 
resten fra 04- og 05-lagene, og vi har 
også både A-lag, old boys og veteranlag 
som holder stand. I tillegg er det 2 
småguttlag og lag i alle de yngre 
klassene. I de fleste lagene er de flinke 
til å rullere på spillere, og spillere som er 
klare får spille opp på høyere nivå, slik at 
de får god mulighet til å utvikle seg 
videre.  

I 2018 har vi 204 medlemmer, og det er 
en liten økning fra 181 i fjor. Generelt 
har barnelagene vært veldig gode til å 
betale treningsavgiften i år, men vi har 
litt igjen å hente hos de voksne lagene. 
At vi får inn treningsavgiften gir oss 
bedre mulighet til å satse på aktiviteter 
for alle lag framover.  
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ALLIDRETTEN 
Knut Abrahamsen har igjen ledet 
bandyskolen i samarbeid med kontoret 
v/ daglig leder Roger Haugen og Cecilie 
Steensen. 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. 

Det har vært mye gode og positive 
tilbakemeldinger fra både foreldre og 
barn. Det er viktig å involvere foreldrene 
i treningen og i to av treningsdagene har 
årets A-lagsansvarlig Erling 
Christoffersen hatt instruksjon av ca 20 
foreldre. Allidrettsbarna deltok med 1 lag 
på knøttecup hos Stabæk og Ready, i 
tillegg til 4 lag på vår egen Røa Energizer 
Cup.  

Allidrettsårgangen (2012) har startet 
med treninger etter at bandydelen for 
allidretten var ferdig, og har flere ivrige 
foreldre som driver treningene. 

ETTERSKOLE-BANDY 
For 4. gang 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 
tiden. Vi har arrangert taxitransport 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 15-20 barn (dessverre en nedgang 
fra tidligere år), i hovedsak fra 
årgangene 2011 til 2008. 

SPORTSLIG – INNSPILL FRA LAGENE 

2012 BANDY SKOLE/ALLIDRETT 
Ca 10-15 spillere, som har deltatt på 
REC, Stabæk og Ready knøttecup. Har 
hatt treninger etter allidretten, og har en 
fin foreldregjeng som driver gruppa. 

2011  
Har 10-15 barn som har deltatt på REC, 
samt ett par cuper til. Er foreldredreven 
gruppe. Både i 2012-gruppen og 2011-
gruppen er det behov for flere spillere, 
og vi får håpe gode forhold og godt miljø 
kan friste flere i disse aldersgruppene til 
å begynne med bandy etter hvert.  

KNØTT 2010 
Laget består av 36 spillere fra Bogstad, 
Huseby, Lysejordet og Sørkedalen 
skoler. Det har 3 hovedtrenere og 
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mange hjelpetrenere. Har spilt med 3 lag 
i serien (Oslo Knøtt 2010) og deltatt på 
11 cuper gjennom sesongen med 2-3 lag 
på alle cupene (4 på REC). Målsetningen 
er å rekruttere flest mulig spillere, 
gjennomføre gode treninger og tilbringe 
mest mulig tid på isen.  

 

2009 
2009 er en fin og sosial gjeng, som i 
sesongen har vunnet flere kamper enn 
man har tapt. Trenere har vært Kathrine 
Godager, Jörgen Eriksson og Pelle 
Stensson, mens oppmann er Lars 
Rønningen. En ivrig spillergruppe med 
totalt 18 aktive spillere. Har stilt 2 lag i 
serien, delvis med hjelp av noen fra 
2010. Deltatt på 7 cuper og fått til noe 
mer sosialt for laget utenom trening og 
kamper, takket være sosialkomiteen. 

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, og 
et øvrig støtteapparat bestående av 
sliping fordelt på tre foreldre, en 
dugnadsansvarlig, en cupansvarlig, en 

oppmann og flere hjelpetrenere blant 
foreldrene. I tillegg har foreldrene deltatt 
i REC-styret med tre representanter og 
har en representant fra laget i 
bandystyret: Charlotte Bugge. 

2008 har deltatt med to lag i serien og 
laget har i tillegg deltatt på en cup hver 
måned fra november til og med mars 
Laget har trent to ganger pr uke. Fra 
høstferien til isen kom på Bogstad hadde 
laget innebandytrening på Lysejordet 
skole, og tre treninger i ishallen på 
Vinterbro. 

2007 

Laget startet sesongen med 15 spillere 
som kommer fra skolene Bogstad, 
Huseby og Sørkedalen, men dessverre 
har 1-2 spillere gitt seg underveis i 
sesongen. Spillerne er også aktive innen 
fotball og langrenn. Laget har 1 
oppmann, 4 trenere/lagledere. Det har 
vært 2 treninger 1,5 time per uke 

De har stilt med 1 lag i serien og 1-2 lag 
pr cup (mange cuper). Spillergruppen er 
delt i tre, med rullering slik at 2 av 3 
deltar i hver seriekamp, spillerne har fått 
godt med spilletid, jevne og gode 
resultater. En spiller er blitt tilnærmet 
fast keeper i løpet av sesongen, og 
2007-laget har også gitt bidrag til 2006-
laget og fått bidrag fra 2008-laget. 

2006 
Laget har 17 spillere, men har dessverre 
mistet noen i løpet av sesongen. De har 
også 4 flinke trenere (Hans Jørgen, 
Preben, Lars Erik og Knut) og mange 
ivrige foreldre som er flinke til å stille på 
dugnad og som heiagjeng. Laget har 
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hatt 2 treninger per uke denne 
sesongen.  

De stilte 2 lag i serien, og når det ble litt 
knapt med spillere, med litt hjelp av 
2007. Dessuten har noen av spillerne fra 
2006 fått spille med 2005. 

Lilleguttlaget har deltatt på mange cuper 
og på slutten av sesongen har 2006 spilt 
noen 11’er treningskamper og Stabæk 
Cup (11’er) der laget spilte sluttspill!  

SMÅGUTT 2005 

Smågutt 05 har 23 spillere, og et stort 
støtteapparat bestående av 4 trenere, 1 
oppmann, 1 dugnadsansvarlig, 1 
medieansvarlig, 1 partygeneral og 2-3 
slipere. De har også hatt en aktiv 
oppkjøring til sesong med 
barmarkstrening 2 dager i uken, trening i 
ishall annenhver uke, høstcamp med 
03/04 og flere spillere som var med i 
Mini World Cup i november.  

I sesongen har 05-laget deltatt med to 
lag i interkretsserie og NM useedet, samt 
at flere spillere har spilt for smågutt 04 
og gutt. Laget har også deltatt på 4 

cuper. Høydepunkter er vinner av 
smågutt interkrets B, vinner av NM 
useedet B og nummer 2 i NM useedet A, 
samt at flere av guttene deltok i NM-
sluttspill og vant NM smågutt med 04-
laget.  

SMÅGUTT 2004 og GUTT 2003 

 Laget med gutter født 03 og 04 har i år 
vært en gruppe på totalt 19 gutter, 
hvorav 7 er 1.års gutt (03) og resten er 
2.års smågutt. Disse gutta har med god
hjelp av en base på 12 spillere fra 2005
spilt noen cup’er, samt stilt 1 serielag i
interkretsserie, på nivå 1, og 1 serielag i
NM-serien seedet gruppe i klassen gutt. I
smågutt har de også stilt 1 lag i
interkrets og 1 lag i NM-serien seedet
gruppe.

Gutta startet sesongen allerede med 
sommerbandyskole i Sverige på slutten 
av sommerferien, laget deltok i 
Sarpsborgcup i september og treningsleir 
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i Sverige i høstferien. De spilte Alfamark 
Mini World Cup i Bollnas i november. En 
stor opplevelse for gutta, selv om de 
møtte tøff motstand. All treningen har 
gitt resultater og i gutt interkrets endte 
Røa øverst på tabellen. I smågutt 
interkrets endte Røa 1 på andreplass på 
tabellen. I NM-sluttspillet endte Røa på 
4. plass i gutteklassen og i smågutt ble
det seier over Drammen og NM-gull i år
igjen!

 Apparatet rundt disse gutta består at 
hovedtrener Christer Johansen, og 
hjelpetrener Petter Halvorsen, samt flere 
andre hjelpetrenere og lagledere, slipere 
og svært aktive foreldre som trår til med 
dugnad og sosiale arrangement og stiller 
opp på nesten alle kamper!  

Fra 03-gutta hadde vi hele 5 spillere på 
kretslaget og likeså fra 04-gutta, og når 
vi i tillegg har Fredrik som ble tatt ut til 
U-17 VM, er det all grunn til å være stolt
av denne gjengen!

A-LAGET
A-laget har i år stort sett vært samme
lag som sist sesong og har hatt Vladislav
som trener.

Sesongen i år var ikke så bra, men 
målsetning er å komme på topp 3 i 1. 
divisjon neste år. 

OLD BOYS 
Dette er andre året for OB, og de har 
etablert seg i toppen av tabellen i serien. 
Det er omtrent 20 spillere, og med en 
økende interesse for å bli med blant 
“gamle” Røaspillere. 

VETERAN 
Veteranlaget er i år som i fjor et 
samarbeidslag med Ullern. De har spilt 7 
kamper i tillegg til finale mot Mjøndalen. 
Veteranene våre kom på 2. plass i serien 
og er godt fornøyd med at de kun kom 
bak Mjøndalen.  Endelig både slo de 
Stabekk og kom foran dem på tabellen!  

FIVE A SIDE 
De frivillige grupperingene som spiller 
bandy på kveldstid er mange. De betaler 
deltageravgift kr. 1000 for spill gjennom 
sesongen på RKB. Det er ca 5-6 grupper 
som spiller fast i ukedagene og teller 60 
spillere. 

SPORTSLIG STRATEGI 
Erling Christoffersen og Christer Faanes 
Johansen startet arbeidet med å utvikle 
en langsiktig strategiplan for Røa Bandy. 
Planen inkluderer blant annet sportslige 
mål mot 2022, hva gjelder antall aktive 
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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 i 2017, og at vi er på rett vei 
mot målene for 2022.  
Det ble etablert et sportslig utvalg 
høsten 2018 slik at styret kan få mer 
støtte for å for å sikre den gode 
utviklingen enda bedre framover. 

ØKONOMI  
Bandygruppen har en sunn økonomi med 
et lite overskudd for 2018. Våre største 
utgifter har vært A-lagstrener, leie av 
istid i haller, cupavgifter, avgift til RKB 
og avgifter til forbund og krets. Det er 
imidlertid noen utfordringer knyttet til 
utgifter til anlegget, og vi kommer til å 
måtte bruke en større andel av 
inntektene til RKB de neste årene. Røa 
Energizer Cup er vår største inntekt i 
tillegg til treningsavgiften. Rekordhøyt 
overskudd i 2019 er meget velkommen. 
Planen for 2019 er å opprettholde 
samme treningsavgift som i fjor, kun 
aldersjustert. 

I forbindelse med en ny sponsoravtale 
som klubben har tegnet med RSM for de 
neste 3 årene vil også bandy få en andel. 

Disse pengene vil vi i hovedsak måtte 
benytte til anlegget vårt. 

INFORMASJON 
Bandygruppen har sin egen Facebook-
side. Her legger vi ut nyheter og praktisk 
informasjon, som banestatus, 
arrangementer osv, samt at det er en 
kanal lagene kan bruke for å fortelle litt 
om hva som skjer i sine grupper. Lagene 
har også lukkede facebook-grupper for 
deling av informasjon internt i lagene, og 
noen bruker e-post eller Truegroups.  

Røa IL 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, og vi ser det er 
behov for å oppdatere nettsidene bedre.  

ISTIDER 
Christen Møller har fordelt istider i 
Vinterbro ishall. Cecilie har tatt over 
istidsfordeling på Bogstad. Dette har blitt 
lagt ut på våre hjemmesider og hengt 
opp utenfor garderobene slik at alle til 
enhver tid har oversikt over trenings- og 
kamptider på Bogstad. 

STYRET 
Leder:  Christen Møller  
Økonomi:  Charlotte Bugge 
Informasjon/kafe:   Tale Scott 
Drakter og Materiell: Mathias Gellein  
Sportslig leder:  Preben Rynning Myrvoll 
Rekruttering:  Preben Rynning Myrvoll 
A-lagskontakt: Tor Sagafos  
BVP kontakt: Knut Aronsen  

Tilknyttede funksjoner 

Ansvarlig A-lag: Jon Røstad/Erling Christoffersen/Tor Sagafos 
Bane og anlegg: Ulf Andersen, Tor Heiestad, Terje Skramdal  
Dommeransvarlig:   Jørgen Werner 
REC:   Christine Wisløff m/flere fra 2008 og 2009 
Bogstad Vinterparadis: Styreleder Knut Aronsen 
Slipeansvarlig: Einar Asbjørnsen 
Arbeid med stiftelsessøknader: Per-Ivar Stokkmo, Røa IL  
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RØA FOTBALL – ÅRSMELDING 2018 

Styret har i året som har gått bestått av: 
• Ingolf Gillesdal (leder)
• Lene Wik Alfredsen
• Ingrid Løseth
• Aina Stomperud
• Erik Fillipsveen
• Otto Magnus Gussiås

I tillegg til ovenfor nevnte styre har også 
sportssjef i Fotballgruppa Henrik 
Mathisen deltatt i møtene. 

Hele fotballstyret har vært helt nytt i 
2018. Også «fotballadministrasjonen» 
har blitt helt ny, hvor blant annet 
Barnefotballsjef Ola Loe takket av etter 
flere år. 

Nå består den sportslige 
administrasjonen av  
Henrik Mathisen, fotballsjef 
Mason Minister, sportslig leder 
Akademiet og ansvarlig for 
ungdomsfotball 
Tina Veitsle Skarpsno, barnefotballsjef 
og administrativ leder for akademiet   

I tillegg er det flere trenere ansatt i 
større brøker.  

Sportslig 
Fotballgruppa har ca 1100 fotballspillere, 
700 barn og 400 ungdom/senior. 

I 2018 ble det opprettet et sportslig 
utvalg. Utvalget hadde et møte før jul, 
og tar sikte på 3-4 møter møter gjennom 
året 

• Henrik Mathisen
Leder 

• Ola Loe
Medlem 

• Gunnhild Herregården
Medlem 

• Ole Bjørn Edner
Medlem 

• Kim David Hunstok
Medlem 

Otto Magnus Gussiås  Medlem, 
styrets repr  

Sportslig, Senior 
Herrelaget hadde en ekstraordinært tøff 
sesong i 2018. Laget bestod av klubbens 
2001 årgang (17 år). Unormal skade og 
sykdomssituasjon og belastende 
utfordringer på trenersiden gjorde 
etterhvert at klubben mot slutten av 
sesongen valgte å trekke laget fra 
seriespillet, med nedrykk til 5 div som 
konsekvens. 

Gutter 17 år: (født 2001) 
Troppen bestod av de unge a-
lagsspillerne + flere G15 spillere. 
Laget ble Kretsmestere i G17.  

Gutter 15 år: (født 2003) 
Troppen bestod av klubbens 2003 
spillere + 2004 spillere.  
Laget vant sin avdeling i 2 divisjon og 
plasserte seg på nedre halvdel i 4 div. 

Gutter 14 år: (født 2004) Troppen 
bestod av klubbens 2004 spillere  
Laget kom på 3de plass i sin avdeling i 3 
divisjon, og man trakk laget fra 1 
divisjon. 
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Gutter 13 år: (født 2005) 
Troppen bestod av klubbens 2005 
spillere 
Ble påmeldt med lag 1 div. 2 div. 3 div 
og 4 div. Man trakk laget fra 4 div og 
endte opp på nedre halvdel av tabellen i 
1,2,3 div. 

Jenter 19 år: (født 1999 og yngre) 
Spillertroppen til J19 deltok i spill i J 19 
div og Senior 2 div (rekruttlaget) 
J 19 ble nummer 4 av 8, med 24 poeng. 
Rekruttlaget ble nummer 3 i 2. divisjon. 

Jenter 17 år: (født 2001) 
Troppen bestod av klubbens 2001 og 
2002 spillere. 
Spillertroppen til J17 deltok i spill i J 17 2 
div og endte sist på tabellen 

Jenter 15 år: (født 2003)  
Troppen bestod av klubbens 2003 
spillere. Laget var påmeldt 1 div og 2 
div. Før sommeren måtte vi trekke 1 div
laget.
Man fikk dermed et sterkt lag i 2 div
gjennom høsten og endte på 3 plass.

Jenter 14 år: (født 2004)  
Troppen bestod av klubbens 2004 
spillere 
1 div: 9 pl m 24 poeng. 2 div. 5 pl 

Jenter 13 år: (født 2005)  
Troppen bestod av klubbens 2005 
spillere. 
1 div nest sist. 2 div. 4 plass og  3 div. 
midt på tabellen. 
J15 og J14 byttet trener i løpet av 
sesongen. 

Røa Fotballakademi –  
(gutter/jenter 7-13 år) 
Akademiet var gjennom første halvår 
2018 gjenstand for mye kritikk: primært 
i forhold til kvalitet på gjennomføring av 
selve treningsøktene, og et for høyt 
prisnivå. 
Fra august var vårt hovedmål  
å forbedre dette, øke  
kvaliteten og ha bedre  
treninger.  
Det har vi lykkes med.  
Vi bruker våre beste trenere 
som akademitrenere. 
Vinterakademiet hadde  
108 barn påmeldt i perioden.  

Deltakere på akademiet får anledning til 
å delta på akademiliga-kamper.  
Her møtes akademiene til  
Røa, Ullern, Heming, Holmen,  
Ready og BVH til nivåtilpassede  
kamper. Kamper foregår i utvalgte 
helger gjennom året.  

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. Det er tydelig 
at barna synes det er morsomt å spille 
fotball.  
2011-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. 

Anlegg 
Her henvises det til det som står i 
Hovedlagets beretning. 
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Utstyr 
Avtalen med Diadora er reforhandlet, og løper nå i 6 nye år. Avtalen har bedre 
betingelser enn den forrige.  

Arrangement 
Røa arrangerte også i 2018 to cuper. Cupene ble både en økonomisk og sportslig 
suksess. Alle cuper er avhengig av dugnadsånd blant foreldre, og vi er veldig fornøyde 
med både innsats og villighet i foreldregruppene! Spesielt var vi stolte når vi arrangerte 
snøryddedugnad før vårcupen og snøhaugene så ut som maurtuer. Maurene jobbet og 
snøhaugene ble mindre og mindre før de forsvant. 

I tillegg til cupene og Røa Fotballakademi ble det i 2018 arrangert Tine fotballskoler. Vi 
gjennomførte alle i samarbeid med RFE, en i første og siste uken av sommerferien. Dette 
er aktiviteter som bedrer det sportslige tilbudet til barna.  

For Fotballstyret,  

Ingolf Gillesdal, leder 
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RØA IL LANGRENN – ÅRSMELDING 2018 

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2018 / 2019 

INNLEDNING 

Vi kan se tilbake på nok en innholdsrik 
sesong for Røa Langrenn. Vi er stolte av 
å ha mange aktive og blide skiløpere i 
gruppa. I tillegg har vi for andre året på 
rad  produsert snø til kortreist skileik, 
trening og renn på vårt eget område på 
Voksenjordet. 

Det har vært VM-sesong, og Norge og 
Røa har markert seg godt. Endelig fikk 
Martin Johnsrud Sundby sin velfortjente 
individuelle verdensmestertittel. Røa-
løperen Andrew Musgrave har nok en 
gang markert seg på det britiske 
landslaget, og har hatt mange gode 
plasseringer gjennom sesongen. Andrew 
har også stilt opp på trenersiden. Røa er 
også stolte av at Karstein Johaug har 
vært hovedtrener for HL-gruppa denne 
sesongen, og fulgt gruppa aktivt hele 
sesongen igjennom. Karstein, Martin og 
Andrew stilte på startstreken i NM stafett 
på Meråker, og fikk en sterk sølvmedalje 
til Røa.  

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. I 
fjor etablerte vi et samarbeid med 

Toppidrettslinja på Persbråten 
videregående skole. I år er det flere Røa-
løpere som går der.  

Vi har i år fornyet overtrekks-dressen 
slik at den står i stil med renndressen. 
Dressen har slått svært godt an, og vi er 
om mulig enda mer synlige i skiløypa.  

Trenere og oppmenn sin kontinuerlige 
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. Denne 
sesongen hadde Røa Langrenn mange 
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 har vi 
i år etablert et sportslig utvalg. Det 
sportslige utvalget har hatt flere møter 
gjennom 2018, og gitt styret en verdifull 
sportslig plattform som Røa Langrenn vil 
ha glede av i mange år fremover. 
Kommende sesong legger vi også opp til 
at sportslig leder har fast plass i styret i 
Langrennsgruppa. 
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Røa Langrenn kjennetegnes av et svært 
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 på 
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 
mange gode skiopplevelser for barn og 
foreldre! På Oslo Skifestival i midten av 
januar stilte Røa med hele 150 løpere til 
start på lørdagen, og 47 lag til 
søndagens stafett. 
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 som i fjor har vi i tillegg markert oss 
ved å arrangere en kretssamling for 13-
14-åringer. Nesten 250 barn og mange
trenere fikk en flott opplevelse samtidig
som de fikk inspirasjon av
landslagsløperen Astrid Uhrenholdt
Jacobsen.
Vi arrangerer nå også for andre gang
vårt eget kretsrenn, nemlig
MartinCrossen, 27. mars. MartinCrossen
er et langrennscrossrenn, det er
avslutningsrenn for sesongen og avvikles
på vår egen arena Voksenjordet. Vi har
fått mye oppmerksomhet fordi vi lager
langrennscrossarena og arrangerer renn
- dette er noe Skiforbundet ønsker å
satse på. Arrangementet ble en stor
suksess, fulltegnet med 750 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. Vi fortsetter derfor å 
utvikle Voksenjordet (eller Røa Snøpark 
som vi også har kalt stedet – kjært barn 
har mange navn). 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.  

Som en anerkjennelse på arbeid vi 
allerede har lagt ned på området, så ble 
langrennscross-anlegget kåret til prisen 
“Kreativ på ski” i 2018, og for dette 
mottok vi en pen pengegave til klubben. 

I strålende sol arrangerte vi også 18. 
mars klubbmesterskap på området med 
over nærmere 400 Røa-deltakere. Det er 
ikke bare om vinteren vi har benyttet oss 
av Voksenjordet – i slutten av oktober 
arrangerte vi klubbmesterskap i 
terrengløp med rekordmange deltakere, 
nær 300 løpere stilte til start i den 
relativt sett utfordrende løypa. 

Vi har hatt stor produksjon av snø på 
jordet og har også kunnet dele med 
andre. I år har vi også, takket være 
tilskudd fra Eckbos legat, investert i én 
snøkanon til, så nå stiller vi kanonsterkt 
med to snøkanoner på jordet. Vi er 
svært glad for samarbeidet med 
Bymiljøetaten og håper alle i lokalmiljøet 
vil glede seg over kortreist skileik. 
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I tillegg er vi så smått begynt med litt 
mer infrastruktur knyttet til 
snøproduksjonen. Dette skal gjøre 
driften lettere. 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 jobber for å få etablert en  langsiktig 
leieavtale (30 år) med kommunen for 
området. På dette området vil det skje 
mye i tiden fremover. 

Takk for nok en fantastisk sesong! 

Rune Lorenzen 
På vegne av Styret i Røa Langrenn 

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 
Paal Berg Sponsoransvarlig 

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. 
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Ingrid Andersen og Hege M. Furfjord 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 2018 

Ant. 
Medlemmer
7-30 år

215 246 305 351 355 383 415 438 417 492 588 

Merk at det i siste kolonne er lagt inn tall for hele 2018, 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 er glade for å ha fått et stort og stabilt 2011-kull på plass. 
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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 «på eget 
anlegg» mener vi er viktig. Vintrene blir 
dårligere og vi ønsker å kunne tilby 
kortreist skileik på Røa. Det har krevd 
mye innsats og ressurser i 2018 og 
spesielt vinteren 2017/18 var kostbar. 
Styret i Røa Langrenn er opptatt av sunn 
økonomi og god likviditet. VI har hatt 
stor aktivitet, men er opptatt av å ikke 

pådra oss kostnader eller foreta 
investeringer før vi har dekning for disse. 
Det 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 enda 
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 IL 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. 
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RØA SYKKEL - ÅRSMELDING 2018 

Senior 
Antall ryttere som har deltatt på 
voksentreningene har variert mye i 
2018. På det meste har det vært vært 
ca. 20 ryttere. I november ble vi enige 
om samtreninger med Frikransen i 2019, 
for å få opp både aktivitetsnivået og 
antall på treninger. 

Gjennom 2018-sesongen så deltok flere 
av medlemmene på blant annet Vestfold 
Rundt, Vättern Rundt og Birken og 
Maratona dles Dolomites i Italia. Røa 
markerte seg godt i flere av rittene. 

For 2019 satses det videre 
internasjonalt, med deltakelse både i 
L`Ardéchise som et av høydepunktene. 
Vi legger også opp til mer struktur og 
faste treningstider på tirsdager og 
torsdager, der vi både trener med 
landeveissykkel og terrengsykkel, ut fra 
vær- og føreforhold. 

Barn/ungdom 
Det har vært en liten økning i antall barn 
og unge som har vært med på 
treningene i sesongen 2018. Gruppa 
tiltrekker seg ryttere fra et stort 
geografisk område. Flere ryttere har 
deltatt på Kalas Cup, Birken, NM og 
andre ritt. Barna har hatt mange 
samtreninger med terrengsykkelgruppa i 
Rye i tillegg til de ukentlige treningene 
ved Bogstad Camping. I 2019 satser vi 
ytterligere selv og Arild Christophersen 
vil ha teknikktreninger og Mads 
Kaggestad vil involvere seg i 
treningsopplegget. 

Gode prestasjoner 
Røa fikk 1 sammenlagtseier i Kalas Cup 
og en tredjeplass. Flere pallplasser i 
norgescup, to sølv i NM i terrengsykkel 
og første, andre og femteplass i 
Ungdomsbirken. To av rytterne gikk også 
til topps i Furusjøen Rundt. 

Allidretten 
Førsteklassingene fikk en fin 
introduksjon til sykkeltrening, hvor det 
viktigste var at de hadde det morsomt 
på sykkelsetet. 

Vi oppfordrer flere barn, ungdommer og 
voksne til å bli med i sykkelgruppa vår. 

Informasjon 
Både sykkelgruppa og triatlon har fått ny 
kolleksjon fra Bioracer i 2019 – med alt 
fra basis til toppmodeller. Treninger 
formidles gjennom Facebook og i 2019 
legger vi en treningsstruktur på 
nettsidene til Røa. Be om tilgang til 
gruppene for barn og/eller voksne på 
Facebook for Røa IL Sykkel. 
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RØA TRIATLON – ÅRSMELDING 2018 
2018 har gått i historiebøkene som tidenes sommer. Den har vært lang og varm 
med rekordmange solskinnsdager. For triatleter fra Røa betyr dette fantastiske 
treningsmuligheter i hjemtrakter. 

Terminlista har vært lang i år også, og vi har fått nye navn fra Røa på start og 
resultatlister. Hurra!!! 

Vi har fått muligheten til å presentere Røa Triatlon både i et ekstraordinært styre-
gruppemøte og i løpet av arrangementer i regi av Røa IL og Røa Triatlon. 

Vi ønsker å fortsette med satsing på barn og ungdom, men vi vil også bygge en 
stabil voksengruppe rundt. Den vil være bærebjelken for utvikling av barne- og 
ungdomstriatlon i Røa, og vil skape trygge rammer for den ungdommen som 
velger å satse aktiv på triatlon. 

Røas unge triatleter møtes på 
konkurranser; Her fra Triquart i 
Kristiansand, 28 juli 2018. 

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 (18):  

13-16 år: 11 medlemmer
>25 år: 7 medlemmer

Medlemstall basert på 
støttemedlemskap (2): 

Voksne 19-39 år: 1 
Voksne 40 år og over: 1 

Hvor totalt: 6 kvinner og 14 menn 
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TRENING 

I 2018 har Røa Triatlon fått gratis 
tilgang til svømmehall på Sogn bad 
gjennom Triatlonforbundet/Oslo 
Idrettskrets. Siden vår ungdom 
svømmer aktivt med Oslo Idrettslag 
svømming på Sogn, har vi ikke 
benyttet oss av tilbudet. Vi er også i 
gang med utdannelse av trenere for 
å tilby trening til bredden. 

Felles trening med ungdom fra andre 
triatlon klubber i Oslo:  

- innendørs intervalltrening,
Bislett, lørdager kl. 10:00.

Treneransvaret fordeles mellom Røa, 
Nittedal og Høybråten og Stovner 
Triatlongrupper, hvor Røa Tri bistås 
av Espen Jensehaugen.

Fra felles 
trening på 
Bislett; 10 
november 
2018 

ARRANGEMENTER 

9 juni 2018 – Familie- og aktivitetsdag 

For første gang har Røa triatlon stilt med stand på Familie og aktivitetsdagen. Vi 
har organisert skifte-sone aktivitet med korte sykkel- og løpesløyfer. I tillegg har 
vi hatt en triatlon quiz. Det så ut som barna har hatt det veldig gøy. 

13 juni og 22 august 2018 – Røa Bogstad Triatlon 

I samarbeid med Røas langrennsgruppe og med støtte fra venner og 
familiemedlemmer arrangerer vi to ganger i løpet av sommer halvåret, i juni og 
august et treningsstevne for barn og ungdom på tre distanser, mini-tri, barne-tri 
og supersprint. 

Dette er to lav-terskel stevner som i 2018 samlet henholdsvis 54 og 40 barn og 
ungdom ved Bogstad Badeplass. I år har vi gjestet bl. annet utøvere fra Soon og 
Mysen. Begge arrangementene var kostnadsfrie, med Hovedlaget og private 
personer som sponsorer.  
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Reportasje fra begge Røa Bogstad Triatlon arrangementer 13 juni og 22 august 
2018 kan du se og lese her:  

https://www.roail.no/Hovedlaget.html?actions=1325:content&idc=885 
https://www.roail.no/Hovedlaget.html?actions=1325:content&idc=896 

Røa Bogstad Triatlon – slikt gjør vi det hos oss: Svøm-Sykkel-Løp 

REGIONALE OG NASJONALE 
SAMLINGER MED DELTAGERE 
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. For ungdom som 
har ambisjoner om å hevde seg 
internasjonalt har Triatlonforbundet 
etablert testsamlinger to ganger per 
år for pre-junior og juniorutøvere. 
Dette resulterte i både regional, 
nasjonal og nordisk satsing, hvor Røa 
Triatlons ungdommer var representert 
ved alle anledninger. 

26-30 mars 2018 – påskesamling/
testsamling i Skien Idrettspark for de
eldste ungdomsutøvere, fra 15 til 22
år fra hele landet. En fra Røa Triatlon
representert.

28-29 april 2018 – regionsamling Øst
for barn og ungdom 10-16 år i Son,
arrangert av Soon Triatlonklubb og

Norges Triatlonforbund med både 
trenere og representanter fra 
Triatlonforbundet tilstede. Tre 
ungdommer fra Røa Tri deltok i 
denne samlingen. 

2-6 juli 2018 - Nordic Tricamp i
Jönkjöping, Sverige hvor 4 gutter i
alderen 13-16 år og 2 trenere fra
Røa Triatlon deltok i en sommerleir
med over 120 ungdommer fra
Danmark, Norge og Sverige.

Bli kjent aktiviteter på Nordic 
Tricamp i Jönkjöping, Sverige
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16-18 november 2018 – regionsamling Øst/ testsamling for ungdom 12-25 år på
Olympiatoppen i Oslo, i regi av Triatlonforbundet og Nittedal Triatlon. Tilstede har
det vært trenere tilknyttet Triatlonforbundet samt landslagsutøver Morten
Hansen. Fire deltagere fra Røa Triatlon var med på denne samlingen, i tillegg til
en voksen som støtteapparat.

MERITTER 2018

Røa Triatlon har gjort seg bemerket i nasjonale konkurranser i år også. Her 
gjengir vi alle elite resultater og pallplasser fra store nasjonale mesterskap for 
age-group og ungdom. 

NM Sprint distanse (age-group), 2. juni, Bryne 
Vilhelm Lae, 1. plass i M45 
Espen Jensehaugen, 3. plass i M40 

NM Normal distanse (elite), 29. juli, Tri Quart 
Kari Lingsom, 4. plass 

NM Normal distanse (age-group), 29. juli, Tri Quart 
Miriam Sjåstad Langseth, 1. plass i K30 
Vilhelm Lae, 2. plass i M45 
Erik Ryttervoll Kvamshagen, 3. plass i M35 
Espen Jensehaugen, 3. Plass i M40 

NM Aquatlon (elite), 29. september, Risør 
Kari Lingsom, 1. plass K 

NM Aquatlon (age-group), 29. september, Risør 
Vilhelm Lae, 1. plass M 
Espen Jensehaugen, 3. plass M 

UM Supersprint, 30. September, Risør 
Carl August Jensehaugen, 1. plass i G13-14 og 1. plass i Supersprint cupen 
sammenlagt i G13-14  
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RØA IL TRIM - ÅRSMELDING 2018 

Antall aktive medlemmer  
Kvinner Menn Totalt 

Totalt for hele 2018   41  2  43 

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

Møter 
Årsmøtet ble avholdt onsdag 13. mars 2019 i Klubbhuset. Fire av styrets medlemmer var 
til stede. I tillegg møtte én. Det er avholdt 4 styremøter i perioden. Styret har løst mange 
oppgaver via e-post gjennom hele året. 

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

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

Vikarer Cathrine Smith, Iris Dokken, Tora Smith Aulie 

Økonomi 
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 6.124. 

Deltakelse 
Alle medlemmene er registrert med 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, 13. mars 2019 

Lisbeth Berger  Marit E. Jorkjend Bjørn Helgesen 
 sign.  sign.      sign. 

 Gøril T. Smestad  Bjørg M. Jacobsen 
 sign.      sign. 
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Årsberetning 2018 - Røa Fotball Elite 

Røa Fotball Elite 

Røa Fotball Elite {RFE) er et idrettslag bestående av senior, rekrutt og juniorlag og driver kun med kvinnefotball. Laget 

h ar sitt kontor og tilholdssted i Røa Idrettspark med adresse Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo. 

Opplevelser 

Røa-spillerne kjent som «Dynamite Gi ris» har levd opp til RFE's visjon, å «skape gode fotballopplevelser i Røa-land». 

Samtidig har verdiene i begrepet «GLAD-RØA» blitt tatt vare på. 

Aktiviteten har vært god og på høyt nivå på tross av at de økonomiske og administrative ressursene er lavere enn hos 

våre konkurrenter i Toppserien. 

Tilskuergjennomsnittet på våre hjemmekamper ble i år 231, en vekst på 20% fra 2017. I NM semifinalen var det hele 

512 tilskuere. 

Mer om sportslige resultater 

A-laget

A-laget gikk inn i sesongen med tilnærmet likt støtteapparat som tidligere år. Som vanlig kom det noen nye spillere inn

før sesongstarten og flere etter sommerpausen. Den sportslige målsettingen utarbeidet av spillerne var medalje i 

serien samt finale i NM. Med 7. plass i serien og tap i semifinalen på straffer mot LSK Kvinner klarte vi ikke årets 

målsetning. Vi endte opp med 31 poeng etter 10 seire, 2 uavgjorte og 10 tap - åtte poeng bak medalje. 

Rekruttlaget 

Andrelaget, populært kalt «Reksa», spilte en god 2018 sesongen. Laget havnet på 3. plass i 2. divisjon avdeling 1 med 

13 seiere, 3 uavgjorte og 6 tap som ga oss 42 poeng. Laget besto i all hovedsak av spillere fra A-laget som ikke spilte 

siste A-kamp samt spillere fra juniorlaget. I tillegg var det noen rene rekruttspillere som bidro. 

Juniorlaget 

Junior spilte i 2. divisjon sesongen 2018. Det ble etablert en juniorstall på rundt 20 spillere. Sesongen endte med en 

fjerdeplass etter 7 seire, 3 uavgjorte og 8 tap. I NM ble det tap i 1. runde mot KFUM Oslo. 

Følgende spillere har i 2018 deltatt på landslag: 

A-landslag: Kristine Lei ne (5), Therese Sessy Åsland (1) og Svava Ros Gudmundsdottir {3) {Islandske landslaget)

U-23: Katrine Winnem Jørgensen (3), Therese Sessy Åsland {3)

U-19: Vilde Birkeli {11)

Nye og eksisterende samarbeidspartnere 

For RFE er det viktig å både ta vare på eksisterende samarbeidspartnere, men også finne og utvikle relasjoner til 

nye partnere. Nettauksjonene ble videreført. 







Resultatregnskap - konsolidert 
Røa Allianseidrettslag

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 9 630 916 8 478 521
Tilskudd fra kretser/Idrettsforbund 10 1 235 056 1 424 676
Bingoinntekter 141 975 153 945
Mva kompensasjon 10 708 808 618 768
Utleie lokaler/bane 619 735 413 907
Grasrotandelen 230 382 177 914
Kioskinntekter 491 055 466 225
Sponsorinntekter 1 118 714 1 373 833
Andre driftsinntekter 2 289 436 1 307 401
Sum driftsinntekter 1 16 466 077 14 415 190

Lønn og sosiale kostnader 3 5 798 831 5 519 981
Utgiftsgodtgjørelser 33 748 36 602
Leie eksterne tjenester 3 963 874 389 326
Bane/halleie/gard leie 192 705 276 209
Dommerutgifter 234 488 195 586
Lisenser/gebyrer/kontingenter 643 019 632 232
Utdanning/spillerutv/kurs 160 171 86 754
Stevner/cup 3 343 930 2 845 236
Materiell/utstyr 1 056 221 1 318 301
Tilskudd RFE/Bogstad Vinterparadis 11 108 800 106 428
Varekjøp 208 012 307 777
Stipender 142 000 45 000
Andre driftskostnader 787 698 616 724
Drifts/vedlikehold hus/lokaler 1 099 848 795 415
Strøm 443 072 192 653
Administrasjon 632 337 468 464
Avskrivninger 4 506 010 202 104
Bankomkostninger 61 489 3 187
Sum driftskostnader 16 416 253 14 037 978

Driftsresultat 49 824 377 213

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 14 82 981 32 625
Finanskostnader 14 267 318 344 424
Resultat av finansposter -184 337 -311 798

Årsresultat -134 513 65 414

Overført til annen egenkapital -134 513 65 414

Røa Allianseidrettslag
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Balanse - konsolidert 
Røa Allianseidrettslag

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Mosjonshall 4, 12 1 144 508 1 233 538
Lager 4 179 800 209 400
Kunstgressbane 4 81 640 93 800
Røa Snøpark 4 492 249 730 000
Uteanlegg, undervarmeanlegg bane 4 4 056 023 5 727 001
Driftløsøre, inventar o.a. utstyr 4 141 616 56 996
Traktor, cateringvogn 4 1 13 751
Sum varige driftsmidler 6 095 838 8 064 486

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 13 30 000 0
Ansvarlig lån til Røa Fotball Elite 9 75 000 75 000
Aksjer og andeler 13 19 850 19 850
Langsiktig lån til Bogstad Vinterparadis 9 1 285 715 1 500 000
Sum finansielle anleggsmidler 1 410 565 1 594 850

Sum anleggsmidler 7 506 403 9 659 336

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 922 223 1 424 597
Fordring Røa Fotball Elite 0 153 484
Andre fordringer 3 107 813 101 160
Sum fordringer 1 030 035 1 679 241

Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 3 780 213 4 019 483

Sum omløpsmidler 4 810 248 5 698 724

Sum eiendeler 12 316 651 15 358 060

Røa Allianseidrettslag
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Balanse - konsolidert 
Røa Allianseidrettslag

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 763 245 3 697 831
Årets resultat -134 513 65 414
Sum opptjent egenkapital 3 628 732 3 763 245

Sum egenkapital 6 3 628 732 3 763 245

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 12 4 791 959 5 485 577
Sum annen langsiktig gjeld 4 791 959 5 485 577

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 150 000
Leverandørgjeld 1 410 825 1 191 149
Skyldig offentlige avgifter og trekk 404 906 451 829
Annen kortsiktig gjeld 2 053 711 2 316 260
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 26 516 0
Sum kortsiktig gjeld 3 895 959 6 109 237

Sum gjeld 5 8 687 919 11 594 814

Sum gjeld og egenkapital 12 316 651 15 358 060

Røa Allianseidrettslag
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Noter 2018 

Røa Allianseidrettslag - Konsolidert

Konsolidert regnskap 

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 720.452 
Varekjøp 208.012 
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Noter 2018 

Røa Allianseidrettslag - Konsolidert

Konsolidert regnskap 

Note nr. 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 

Lønnskostnadene består av følgende poster: 2018 2017

Lønninger 4 905 486 4 698 789 
Arbeidsgiveravgift 743 389 678 329 
Pensjonskostnad, premie OTP 120 500 102 467 
Annen personalkostnad 29 456 40 396 
Sum lønnskostnader 5 798 831 5 519 981 

Gjennomsnittlig antall årsverk:      14,5 13,5 

Forskudd til ansatte og trenere utgjør kr 0,-. 

Godtgjørelser daglig leder 
Lønn  679.041 
Pensjonspremie  OTP  28.729 

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. 

Revisor 2018 2017 
Revisjon 154.500 109.875 
Attestasjonstjenester 6.750 5.250 
Annen bistand  46.000  30.750 
Samlet honorar til revisor 207.250 146.250 
Beløp er oppgitt inkl merverdiavgift 

Note nr. 4 - Varige driftsmidler 

Mosjonshallen Tribune Røa Uteanlegg/ Traktor Inventar Sum

Kiosk/lager snøpark kunstgressCateringvogn Utstyr

Anskaffelseskost 3 022 926 1 419 170 1 196 170 8 114 043 128 750 149 767 14 030 826
Tilgang 0 0 707 188 906 617 0 123 240 1 737 045
Avgang 0 0 113 750 0 0 0 113 750
Avskrivingsgrunnlag 3 022 926 1 419 170 1 789 608 9 020 660 128 750 273 007 15 654 121
Akk. Nedskrivninger 31.12. 139 705 590 500 1 165 000 4 581 801 6 477 006
Akk. avskrivinger pr. 31.12. 1 738 713 648 870 132 359 301 196 128 749 131 391 3 081 278
Balanseført verdi 31.12. 1 144 508 179 800 492 249 4 137 663 1 141 616 6 095 837

Årets nedskr. med tilskudd 715 000 2 370 935 3 085 935
Årets avskrivinger 89 030 29 600 116 190 218 820 13 750 38 620 506 010

2% - 10% 12-20% 20 % 0-20% 33 % 20-33%
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Noter 2018 

Røa Allianseidrettslag - Konsolidert

Konsolidert regnskap 

Note nr. 5 – Fordringer/gjeld 

Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnet tap på krav. 
Av langsiktig fordringer forfaller kr 1.071.432 etter ett år. 
Av gjeld til kredittinstitusjoner forfaller kr 992.895 etter fem år. 

Note nr. 6 – Egenkapital 

EK 01.01.2018 3 763 245
Årets resultat -134 513
EK 31.12.2018 3 628 732

Note nr. 7 – Bundne midler 

Av innestående i bank er følgende innskudd bundne midler: 
- bundne skattetrekksmidler kr 163.362
- depositumskonto , kr 120.048

Note nr. 8 – Pensjonsforpliktelser 

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

Note nr. 9 – Finansielle driftsmidler 

Det er inngått avtale med Røa Fotball Elite om et ansvarlig lån på kr 75.000. I henhold til  
avtale av 01.02.2017 er lånet avdragsfritt til 31.01.2020. Nedbetalingstiden er etter dette 3 år. 
Fornyet avtale er inngått i februar 2019 med avdragsfrihet til 31.01.2022. 

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 1.285.715. Nominell rente 
tilsvarer den til enhver tid gjeldende rente på tilsvarende låneopptak i DNB, 
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Noter 2018 

Røa Allianseidrettslag - Konsolidert

Konsolidert regnskap 

Note nr. 10 – Offentlige tilskudd/andre tilskudd 

Røa Idrettslag har mottatt følgende offentlige tilskudd: 
Tilskudd/refusjoner fra Norges Idrettsforbund  91.839 
Driftsbidrag Oslo kommune 24.576 
Kommunale bidrag 572.217 
Merverdiavgiftskompensasjon 708.808 
Aktivitetsmidler Norges Idrettsforbund 534.208 

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

Som en del av allianseidrettslagsavtalen med Røa Fotball Elite, skal Røa IL gi et tilskudd til 
revisjons- og regnskapstjenester. I 2018 ble det gitt tilskudd til revisjonstjenester på kr 83.800. 
Tilskudd til Bogstad Vinterparadis utgjør kr 25.000 i 2018. 

Note nr. 12 – Pantstillelser 

Som sikkerhet for langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, kr 4.791.959, 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 1.144.508. 

Note nr. 13 – Aksjer og andeler 

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

Investering i datterselskap 

Røa Salg AS,    eierandel 100%    kostpris 30.000 
Selskapet er stiftet i 2018 med aksjeinnskudd på kr 30.000. Regnskap er ikke avlagt pr dd. 

Investering i andre aksjer og andeler 

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

Note nr. 14 – Finansinntekter 

Spesifikasjon av finansinntekter: 2018 2017 
Kundeutbytte fra Gjensidige forsikring 18.650 17.748 
Renteinntekter utgjør kr 64.331 9.877 
Andre finansinntekter  0 5.000 

Spesifikasjon av finanskostnader: 2018 2017 
Rentekostnader 242.431 342.493 
Andre finanskostnader 24.887 1.931 
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Resultatregnskap
Røa IL - HL

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Medlemskontingenter 1 050 732 964 162
Tilskudd 1 123 987 1 294 270
Utleie av lokaler 408 005 417 357
Mva kompensasjon 157 424 194 964
Grasrotandel 230 382 177 914
Sponsorinntekter 205 429 280 267
Bingoinntekter 141 975 153 945
Andre driftsinntekter 336 446 188 543
Sum driftsinntekter 3 654 380 3 671 422

Lønn og sosiale kostnader 1 917 726 1 724 018
Utgiftsgodtgjørelser 41 082 25 992
Leie eksterne tjenester 203 250 151 690
Drift vedlikehold hus/lokaler 429 967 471 342
Strøm 224 641 192 653
Aministrasjon 306 864 381 136
Andre driftskostnader 145 489 157 668
Bankomkostninger 38 869 540
Avskrivninger 155 490 170 134
Tilskudd Røa Fotball Elite/BVP 83 800 90 936
Tap på krav 9 000 -5 300
Sum driftskostnader 3 556 178 3 360 810

Driftsresultat 98 202 310 612

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 1 534 5 503
Annen finansinntekt 18 650 22 748
Rentekostnader 41 156 52 445
Resultat av finansposter -20 973 -24 194

Årsresultat 77 229 286 419

Overført annen egenkapital 77 229 286 419

Røa IL - HL
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Balanse
Røa IL - HL

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Mosjonshall 1 144 508 1 233 538
Kunstgressbane 81 640 93 800
Uteanlegg 21 284 0
Nybygg - lager 179 800 209 400
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 33 416 56 996
Sum varige driftsmidler 1 460 648 1 593 734

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 30 000 0
Ansvarlig lån til Røa Fotball E 75 000 75 000
Lån til Bogstad Vinterparadis 1 285 715 1 500 000
Investering i aksjer og andeler 19 850 19 850
Sum finansielle anleggsmidler 1 410 565 1 594 850

Sum anleggsmidler 2 871 213 3 188 584

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 484 244 98 660
Andre fordringer særgrupper 704 401 285 822
Fordring Røa Fotball Elite 0 137 312
Andre fordringer 141 959 126 100
Sum fordringer 1 330 605 647 892

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 660 737 2 371 559

Sum eiendeler 5 862 555 6 208 035

Røa IL - HL

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL - HL

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 106 200 2 819 781
Årets resultat 77 229 286 419
Sum opptjent egenkapital 3 183 429 3 106 200

Sum egenkapital 3 183 429 3 106 200

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 925 961 2 263 365
Sum annen langsiktig gjeld 1 925 961 2 263 365

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 113 321 159 317
Skyldig offentlige avgifter og trekk 255 353 352 228
Annen kortsiktig gjeld 356 802 326 925
Kortsiktig gjeld Røa Fotball Elite 27 688 0
Sum kortsiktig gjeld 753 165 838 470

Sum gjeld 2 679 125 3 101 835

Sum gjeld og egenkapital 5 862 555 6 208 035

Røa IL - HL

Glede – Mestring - Raushet 



Resultatregnskap 
Røa IL - Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 5 161 676 4 485 688
Mva kompensasjon 305 298 238 848
Refusjon baneleie 22 913 8 000
Utleie av bane 288 000 65 000
Kioskinntekter 272 307 281 224
Sponsorinntekter 402 385 373 566
Andre driftsinntekter 1 198 463 746 199
Sum driftsinntekter 7 651 041 6 198 524

Varekostnad 0 10 500
Lønn og sosiale kostnader 3 561 913 3 192 226
Utgiftsgodtgjørelser 24 796 32 542
Bane/hall/gard.leie 33 000 65 150
Dommerutgifter 201 598 174 536
Lisenser/overganger 33 707 46 900
Kontingenter/gebyrer 247 400 203 950
Utdanning/spillerutvikling/kurs 101 250 54 000
Stevner/cup 1 148 435 832 538
Materiell/utstyr 854 165 805 461
Kiosk 77 390 162 941
Drift/vedlikehold hus/lokaler/uteanlegg 364 092 110 531
Administrasjon 367 283 174 143
Andre driftskostnader 242 057 79 221
Avskrivninger 205 540 800
Sum driftskostnader 7 462 625 5 945 439
Driftsresultat 188 417 253 085

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 515 1 313
Annen rentekostnad 159 090 291 339
Annen finanskostnad 0 70
Resultat av finansposter -158 576 -290 096

Årsresultat 29 841 -37 011

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 29 841 -37 011
Sum overføringer 29 841 -37 011

Røa IL - Fotball

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL - Fotball

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Undervarmeanlegg bane 4 034 739 5 727 001
Sum varige driftsmidler 4 034 739 5 727 001

Sum anleggsmidler 4 034 739 5 727 001

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 143 645 110 656
Andre kortsiktige fordringer 34 294 79 400
Sum fordringer 177 939 190 056

Bankinnskudd, kontanter o.l. 227 389 683 222

Sum omløpsmidler 405 328 873 278

Sum eiendeler 4 440 067 6 600 279

Røa IL - Fotball

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL - Fotball

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -210 095 -173 084
Årets resultat 29 841 -37 011
Sum opptjent egenkapital -180 254 -210 095

Sum egenkapital -180 254 -210 095

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 865 999 3 222 212
Sum annen langsiktig gjeld 2 865 999 3 222 212

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 150 000
Leverandørgjeld 275 998 132 337
Skyldig offentlige avgifter 121 896 28 995
Gjeld til hovedlaget og andre 612 571 379 643
Annen kortsiktig gjeld 743 858 897 187
Sum kortsiktig gjeld 1 754 323 3 588 162

Sum gjeld 4 620 321 6 810 374

Sum egenkapital og gjeld 4 440 067 6 600 279

Røa IL - Fotball

Glede – Mestring - Raushet 



         Resultatregnskap
Røa IL - Langrenn

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 2 412 931 2 090 744
Sponsorinntekter 510 900 595 000
Tilskudd 121 200 130 492
Refundert baneleie 804 0
Kioskinntekter 96 271 51 575
Merverdiavgiftskompensasjon 173 577 130 016
Salg av klær og utstyr 13 586 5 752
Andre driftsinntekter 157 069 249 280
Sum driftsinntekter 3 486 337 3 252 859

Varekostnad 34 642 55 452
Lønn og sosiale kostnader 680 986 560 651
Utgiftsgodtgjørelse 20 428 17 107
Rennkostnader/treningsleir 1 916 386 1 960 655
Premier, gaver 56 716 21 574
Materiell/utstyr 203 527 277 575
Kurs 47 221 16 171
Kontingenter 12 175 500
Andre driftskostnader 493 336 334 742
Administrasjon 55 882 66 150
Avskrivning av driftsmidler 116 190 16 170
Stipender 142 000 45 000
Sum driftskostnader 3 779 488 3 371 748

Driftsresultat -293 150 -118 888

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 124 2 316
Annen rentekostnad 937 165
Resultat av finansposter -813 2 151

Ordinært resultat -293 963 -116 738

Årsresultat -293 963 -116 738

Avsatt til annen egenkapital -293 963 -116 738

Røa IL - Langrenn

Glede – Mestring - Raushet 



         Balanse
Røa IL - Langrenn

Eiendeler Note 2018 2017

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 492 249 730 000
Sum varige driftsmidler 492 249 730 000

Sum anleggsmidler 492 249 730 000

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 29 459 1 036 369
Andre kortsiktige fordringer 2 100 2 100
Sum fordringer 31 559 1 038 469

Bankinnskudd, kontanter o.l. 854 969 69 238

Sum omløpsmidler 886 528 1 107 707

Sum eiendeler 1 378 777 1 837 706

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 370 342 487 080
Årets resultat -293 963 -116 738
Sum opptjent egenkapital 76 379 370 342

Sum egenkapital 76 379 370 342

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 701 514 820 523
Skyldig offentlige avgifter 14 904 35 833
Gjeld internt 177 375 15 731
Annen kortsiktig gjeld 408 605 595 278
Sum kortsiktig gjeld 1 302 398 1 467 364

Sum gjeld 1 302 398 1 467 364

Sum egenkapital og gjeld 1 378 777 1 837 706

Røa IL - Langrenn

Glede – Mestring - Raushet 



Resultatregnskap
Røa IL Trim

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Treningsavgifter 76 300 75 970
Merverdiavgiftskompensasjon 5 382 4 516
Sum driftsinntekter 81 682 80 486

Lønn og sosiale kostnader 661 22 670
Honorar instruktør 82 552 74 379
Administrasjon 742 699
Diverse kostnader 3 889 6 802
Sum driftskostnader 87 843 104 550

Driftsresultat -6 161 -24 064

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 37 95
Resultat av finansposter 37 95

Ordinært resultat -6 124 -23 969

Årsresultat -6 124 -23 969

Avsatt til annen egenkapital -6 124 -23 969

Røa IL Trim

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL Trim

Eiendeler Note 2018 2017

Omløpsmidler

Fordringer
Fordring internt 3 974 8 140
Sum fordringer 3 974 8 140

Bankinnskudd, kontanter o.l. 65 795 75 205

Sum omløpsmidler 69 769 83 346

Sum eiendeler 69 769 83 346

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 67 666 91 635
Årets resultat -6 124 -23 969
Sum opptjent egenkapital 61 542 67 666

Sum egenkapital 61 542 67 666

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 400 13 200
Annen kortsiktig gjeld 2 827 2 480
Sum kortsiktig gjeld 8 227 15 680

Sum gjeld 8 227 15 680

Sum egenkapital og gjeld 69 769 83 346

Røa IL Trim

Glede – Mestring - Raushet 



Resultatregnskap
Røa IL - Allidrett

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Treningsavgifter 158 600 155 098
Offentlige tilskudd 0 4 813
Merverdiavgiftskompensasjon 4 137 7 084
Annen driftsinntekt 1 248 800
Sum driftsinntekter 163 985 167 795

Lønn, honorar 2 276 6 408
Bane/halleie/garderobeleie 76 270 68 450
Materiell/utstyr/premier 46 875 1 500
Sosiale tilstelninger 548 90
Administrasjon 3 385 3 285
Ordinære avskrivinger 15 040 0
Annen driftskostnad 5 816 625
Sum driftskostnader 150 210 80 358

Driftsresultat 13 775 87 437

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 169 322
Resultat av finansposter 169 322

Årsresultat 13 944 87 759

Avsatt til annen egenkapital 13 944 87 759

Røa IL - Allidrett

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL - Allidrett

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 62 200 0
Sum varige driftsmidler 62 200 0
Sum anleggsmidler 62 200 0

Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 3 300 2 700
Sum fordringer 3 300 2 700

Bankinnskudd, kontanter o.l. 306 808 411 099

Sum omløpsmidler 310 108 413 799

Sum eiendeler 372 308 413 799

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 283 087 195 328
Årets resultat 13 944 87 759
Sum opptjent egenkapital 297 031 283 087

Sum egenkapital 297 031 283 087

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6 000 0
Gjeld internt 1 798 62 502
Annen kortsiktig gjeld 67 479 68 210
Sum kortsiktig gjeld 75 277 130 712

Sum gjeld 75 277 130 712

Sum egenkapital og gjeld 372 308 413 799

Røa IL - Allidrett

Glede – Mestring - Raushet 



       Resultatregnskap
Røa IL - Bandy

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Kontingenter/avgifter/påmeldinger 770 677 706 858
Merverdiavgiftskompensasjon 62 991 43 341
Dugnad 27 557 21 744
Ref baneleie 11 217 16 370
Kiosk 118 008 128 578
Annen driftsinntekt 477 272 175 663
Sum driftsinntekter 1 467 722 1 092 554

Ordinære avskrivninger 13 750 15 000
Lønnskostnad 209 341 175 765
Utgiftsgodtgjørelser 5 057 4 581
Baneleie/halleie/gard.leie 129 564 186 275
Dommerutgifter 28 940 21 050
Treningsleir 190 379 92 662
Stevner/cup 175 389 160 158
Materiell/utstyr 396 736 232 196
Kontingenter/lagavgifter/lisenser 200 860 166 750
Administrasjon 47 103 30 047
Annen driftskostnad 26 227 139 115
Sum driftskostnader 1 423 345 1 223 599

Driftsresultat 44 377 -131 045

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 281 328
Annen rentekostnad 0 126
Annen finanskostnad 100 204
Resultat av finansposter 181 -2

Årsresultat 44 558 -131 046

Avsatt til annen egenkapital 44 558 -131 046

Røa IL - Bandy

Glede – Mestring - Raushet 



       Balanse
Røa IL - Bandy

Eiendeler Note 2018 2017
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 46 001 13 751
Sum varige driftsmidler 46 001 13 751
Sum anleggsmidler 46 001 13 751

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 127 039 72 244
Andre kortsiktige fordringer 68 795 2 600
Fordringer internt 121 740 182 351
Sum fordringer 317 575 257 195

Bankinnskudd, kontanter o.l. 664 515 411 036

Sum omløpsmidler 982 090 668 231

Sum eiendeler 1 028 091 681 982

Røa IL - Bandy

Glede – Mestring - Raushet 



Balanse
Røa IL - Bandy

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 146 041 277 088
Årets resultat 44 558 -131 046
Sum opptjent egenkapital 190 600 146 041

Sum egenkapital 190 600 146 041

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 308 592 65 773
Skyldig offentlige avgifter 47 347 34 775
Annen kortsiktig gjeld 481 552 435 393
Sum kortsiktig gjeld 837 491 535 940

Sum gjeld 837 491 535 940

Sum egenkapital og gjeld 1 028 091 681 982

Røa IL - Bandy

Glede – Mestring - Raushet 



Glede – Mestring - Raushet 

SAK 6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
Det er kommet inn en sak som må behandles i Årsmøtet: Røa IL har i dag et lån i DNB, 
«på vegne av» Stiftelsen Bogstad Vinterparadis. Dette lånet ønskes utvidet og forlenget. 

I årsmøtet vil det informeres mer om bakgrunn for saken og Hovedstyret vil presentere 
sin innstilling. 

B. I tillegg: NIFs lovnorm for idrettslaget sier at «Årsmøtet bør gi Hovedstyret fullmakt til
å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 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.»
Det foreslås derfor at Årsmøtet vedtar denne fullmakten.

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 2019 på samme nivå som i 2018, 
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 
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SAK 8. VEDTA LAGETS BUDSJETT

BUDSJETT – RØA IL 
HOVEDLAGET 

Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018
DRIFTSKOSTNADER
Medlemskontingenter 999 000  1 050 732  965 000  
Tilskudd 1 114 000 1 123 987  1 130 000  
Bingoinntekter 125 000  141 975 123 000  
Mva.kompensasjon 160 000  157 424 150 000  
Utleie av lokaler 419 000  408 005 419 000  
Grasrotandelen 240 000  230 382 190 000  
Sponsorinntekter 520 000  205 429 263 000  
Andre driftsinntekter 327 000  336 446 333 000  
Sum driftsinntekter 3 904 000  3 654 380 3 573 000 

DRIFTSKOSTNADER 
Lønn og sosiale kostnader 1 950 000 1 917 726  1 786 000  
Utgiftsgodtgjørelser 16 000  41 082 25 000 
Leie eksterne tjenester 165 000  203 250 140 000  
Tilskudd RFE/BVP 84 000  83 800 56 000 
Drift/vedlikehold hus/lokaler 556 000  429 967 677 000  
Strøm 200 000  224 641 150 000  
Administrasjon 361 000  306 864 311 000  
Andre driftskostnader 260 000  145 489 190 000  
Avskrivninger 154 000  155 490 162 000  
Bankomkostninger 27 000  38 869 3 000 
Tap på krav 10 000  9 000  10 000 
Sum driftskostnader 3 783 000  3 556 178 3 510 000 

DRIFTSRESULTAT 121 000  98 202  63 000  

FINANSKOSTNADER 40 000  20 973  45 000  

Årsresultat 81 000  77 229  18 000  

Glede – Mestring - Raushet 
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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. 

Det fremmes forslag om at vi som et prøveprosjekt fram til årsmøtet i 
2021, tar opp Beach Tennis som en gruppe i Røa IL. 

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

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

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 7% av beløpet du spiller for. 

Vi oppfordrer deg til å støtte Røa Idrettslag! 

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

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

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

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

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

Røa ILs org.nr er 971 491 787



POSTADRESSE: 
Pb 109 Røa 
0701 Oslo

BESØKSADRESSE:  
Kristian Auberts vei 20 
0760 Oslo

TELEFON: 22 50 31 55

E-POST: post@roail.no
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