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ANNONSE!

02 HG MEDIA-ANNONSE

SOMMEREN ER HER!
Hei.
Du har akkurat åpnet sommerutgaven av Røaposten, som utgis av Røa IL. I forrige nummer
etterlyste jeg en person som ville være redaktør for bladet og det tok ikke mange dagene
før jeg fikk det svaret jeg ønsket. Wilfred Vuillaume, mangeårig old-boysspiller, Røapappa og
kulturarbeider ringte og sa at dette ville han være med på.
Derfor er vi to personer som har snekret sammen denne sommerutgaven og med bidrag fra
både enkeltpersoner og grupper har vi fått et blad som vi synes er verdt å lese.
Fotballen i Røa har blitt enda mer internasjonal i år, selv om fransknorske Wilfred og jeg er
vant til å spille på et oldboyslag med mange nasjonaliteter. Røa er stolte over å ha fått startet
et ekstra lag for Bilal og hans kamerater, og vi har også denne våren hatt fotballtreninger for
en gjeng gutter/menn fra transittmottaket på Lysaker. Alt dette gir ekstra mening og bygger
opp under Røas verdiord glede, mestring og raushet.
Apropos sommer, så har vi i denne utgaven fått plass til Dynamite Girls sin musikk-liste, som
passer like bra før kamp og når du skal sette i gang med våre langrenns-treneres sommerøvelser. Disse finner du lenger bak i bladet, så husk å ta med Røaposten på sommerferie!
Vi ønsker tilbakemeldinger og tips, både på det som er laget og det som vi bør få med i de
neste numrene, så ikke nøl med å ta kontakt.
God sommer!
Roger Bjørn Haugen
Daglig leder Røa IL
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LEDER
Hei kjære Røa-venner
Anlegg – igjen og igjen og igjen
Jeg tillot meg i lederen i vår første Røapost å
komme med følgende uttalelse:
«Med dette utgangspunktet (hel
eller delvis ferdigstillelse av flere anlegg)
kan det være riktig frem-over å fokusere
relativt mer på de myke verdier slik det
er beskrevet i vår visjon til våre medlemmer.»
Hvor feil kan man ikke ta!
En rekke anleggsprosjekter har igjen krevet full
fokus fra gruppene og Hovedlaget.
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Bogstad Vinterparadis, anført av Knut Aronsen,
Åste Hanto og flere i bandygruppen, har
nettopp sluttført utarbeidelse av ny søknad
levert til Oslo Kommune ved Bymiljøetaten.
Søknaden gjelder tilskudd til å fullføre
prosjektet på Bogstad med garderobebygg/
varmestue og universell adkomstvei.
Kostnadsramme 10 millioner
Etter ferdigstillelse av tredje runde av skift
av kunstgressdekke på hovedbanen ble også
første fase av vårt Undervarmeprosjekt
gjennomført ved at det ble lagt rør og gjort
prøveboring med tanke på geovarme. Neste
fase inneholder boring av brønner, oppsett av
teknisk rom (container), trafostasjon og
tilkobling.
Fotballgruppen, anført av John Bjørneboe, Ian
Markey og Thomas Berg-Nielsen har sammen
med administrasjon og Hovedstyret jobbet hele
våren med å kvalitetssikre prosjektet,
vurdert ulike alternativer og sikret at kostnadsbudsjettet holder. Beslutning om låneopptak er
fattet i Hovedstyret og godkjent i et
ekstraordinært årsmøte. Kostnadsramme
7 mill.
Gruppen som har arbeidet med å få lagt en
11’er bane ved FO-bygget anført av
prosjektleder Terje Sand har igjen meldt seg

på ved å avgi en høringsuttalelse til Bydelsutvalget (sak Sørkedalsveien 150) for å søke
å rette opp den urett som ble gjort da Skifte
slapp unna med å anlegge et 7’er bane anlegg.
Dette brukes i dag primært av Garden stikk i
strid med alle intensjoner. Lykkes vi her må vi
bredt mobilisere inn mot en videre utvikling av
dette området.
“Anleggsutvikling er igjen en
heltidsaktivitet for svært mange av oss
som jobber frivillig, og for de ansatte i
idrettslaget.”
Vi strekkes til det ytterste tidsmessig og ikke
minst
kompetansemessig. Det vil ikke være
overraskende at denne organiseringen gir
(vesentlig) dyrere anlegg og med lengre
prosjekt- og anleggsperioder enn det som
kunne vært alternativet.
Det gir store utfordringer for mange frivillige
som sitter i de forskjellige styrer å være med
på å fatte vedtak som omfatter forpliktelser for
mange millioner kroner og hvor de
kompetansemessig kan føle at de er langt
utenfor sine komfortsoner.
Hva er alternativet? Idrettslagene bør samlet,
gjennom sine organisasjoner, være seg NIF,
Fotballforbundet mv og mot de offentlige
myndigheter kreve at idrettslagene gis
kompetanse støtte, prosjektlederbistand,
økonomisk bistand mm slik at fokus kan dreies
mot de aktiviteter som mest sannsynlig i sin
tur motiverte våre frivillige til å yte en innsats
overfor Idrettslaget.
“Anlegget er for alle! “. Det har det alltid vært,
men det får en ny dimensjon når vi nå også
kan stille denne etter hvert flotte
arenaen til disposisjon som en sosial og
sportslig møteplass for nyankomne flyktninger.
Annet sted i denne Røaposten vil du kunne lese
mer om dette gladprosjektet
Med hilsen
Jon Tufte-Johnsen, leder i Røa IL

DETTE ER RØA IL
Idrettslaget tilbyr trening innen
allidrett, langrenn, fotball, trim, bandy, sykkel
og triatlon.
I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite,
som favner om toppfotballen på kvinnesiden,
Dynamite Girls, inkludert juniorfotballen på
jentesiden.
Røa IL har over 2400 medlemmer fordelt på de
ulike grenene. Idretts-laget har breddeidretten
med barn og unge i fokus, men er også en
klubb for de med høye ambisjoner.
På Røa Idrettsanlegg har idrettslaget eget
klubbhus, egen hall og tre kunstgressbaner. I
tillegg kommer et nytt kunstisanlegg på Bogstad og idrettslaget disponerer skiløypeanlegg i
Sørkedalen.
Røa IL har fem fast ansatte og over 300 trenere og oppmenn i de ulike grenene.
Alle trenere og støttefunksjoner i barneaktivitetene er med på frivillig basis. Idrettslaget
styres av et hovedstyre. I tillegg har hver gren
et eget styre som står for den daglige driften
av aktivitetene.

Røa Idrettslags visjon er:
”En klubb å være stolt av!”
Med dette mener vi 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 godt tatt vare på!
– Røa IL skal være klubben som
foretrekkes!
Verdigrunnlaget vårt, og det som skal kjennetegne oss i de aktivitetene vi gjør er:
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 og gamle, aktive og
ikke-aktive gjennom ulike grupper.
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KORT OG GODT FRA RØA
RØA MENIGHETSBARNEHAGE
Etter et års byggetid er det nye bygget ved siden av kirken nå ferdig og
Barnehagen åpner igjen nå i juni.
RØATUNNELEN ER MED I OSLOPAKKE 3
Nå i juni ble endelig ny versjon av
Oslopakke 3 vedtatt og Røatunnelen er
med: “Røa-tunnelen var i 2012-avtalen
planlagt igangsatt fra 2016 med midler
fra Oslopakke 3. KVU for Røa-tunnelen
ble ferdigstilt i januar 2016. Det
forutsettes at planleggingsarbeidet
for Røa-tunnelsen videreføres, slik at
prosjektet igangsettes og finansieres
med Oslopakke-3 midler senest fra
2020.” (fra avtale signert 5. juni 2016)

06

MANGE DYNAMITE-JENTER PÅ
LANDSLAG
Det har vært samlinger og kamper for
mange av jente-/damelandslagene nå
før sommeren og Røa har vært representert på mange av disse:
- Kaptein Gunhild Herregården var
med i A-landslagstroppen for første
gang.
- Nora Byom Nilssen og Theres Sessy
Åsland på U-23. Synne Skinnes
Hansen og Kristine Leine var også tatt
ut her, men måtte melde forfall.
- Vilde Hasund og Gabrielle Lie på
U-19.
CARL MONRAD TATT UT TIL
STATOIL TALENTSAMLING
15-åringen er tatt ut i en gruppe med
“morgendagens offensive midtbanespillere”. Dette er en gruppe som er
vurdert å ligge rett under de som er
tatt ut til G15-landslaget.
STOLPEJAKT I BYDELEN
Bydelen og Heming Orientering står
bak denne nye aktiviteten, som er en
lavterskelaktivitet som alle kan delta
på. Spesielle merkestolper er satt ut
mange steder i bydelen. Kart kan fås
gratis på Anton Sport, i andre butikker
og hos Bydelsadministrasjonen. Last
ned appen “stolpejakten” eller registrer deg på www.stolpejakten.no og
velg Vestre Aker bydel. I november er
det premiering av deltakere.

Vi ønsker DEG som grasrotgiver
Gjennom Grasrotandelen kan du støtte oss
hver gang du spiller hos Norsk Tipping.
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Hvis du tilknytter oss som din grasrotmottaker,
vil vi motta inntil 5% av din spillinnsats.
Du kan tilknytte deg på følgende måter:
- Hos kommisjonæren
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- SMS, send Grasrotandelen 971491787 til
2020.
Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.
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RØA UNITED
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Øverst fra venstre: Mohamad, Amar, Taha, Johannes, Amar, Steve, Bilal.
Nederst fra venstre: Mubarak, Nasar, Bilal, Einar, Filimon, Mehari

Røa IL vil skape glede, mestring og raushet for alle fra «Røaland» og
også fra andre fotball-land.
«Yalla, Yalla» hører man ofte fra sidelinjen på Røabanen søndag kveld. Det betyr «fort dere,
fort…» på arabisk. Den tydelige trenerstemmen som gir instrukser til sine spillere i kledd i drakt
fra Chelsea, Real Madrid eller Manchester United, tilhører Bilal.
Bilal er født i Palestina men har bodd nesten hele sitt liv i Syria hvor han har spilt fotball aktivt
siden han var barn.
For to år siden flyktet han til Norge, allerede ferdig utdannet som trener og dommer, og han
tok med seg en drøm om å starte et eget lag med spillere fra ulike land.

“Den største drømmen av alle er å kunne bidra med min
fotballkunnskap og erfaring til å skape et fredelig samfunn
for barn i Syria.”
							Bilal Shatta

Bilal ser fotball som en viktig sosial faktor og et
språk som mennesker med ulik bakgrunn lett
kan forstå.
Einar Brodersen, seniorspiller på Røa, deler
Bilals syn og engasjement og det tok ikke langt
tid før de to fant tonen. «Bilal er en stor
ressurs», sier Einar som har hjulpet ham til å
realisere sin drøm.
Sammen satt de i gang en rekrutteringskampanje både via Facebook og på Rosenhoff
skole hvor Bilal har fått norskopplæring. Noen
måneder senere ble drømmen hans virkelig: et
titalls spillere var klare, Diadora bidro med utstyr og Røa IL med treningsfasiliteter.

Når vi spør Bilal om det er store forskjeller mellom norsk fotball og arabisk fotball, smiler han
og svarer «det er ikke noen betydelig forskjell
så lenge du trives med det du driver med og vil
nå ditt mål her eller i andre land i verden».
Bilal trives godt på Røabanen, og han har flere
drømmer for fremtiden. Han vil bli den nye
Franck Ribery, hans favorittspiller på midtbane.
Men den største drømmen av alle er å kunne
bidra med sin fotballkunnskap og erfaring til å
skape et fredelig samfunn for barn i Syria.

«Jeg vil at alle skal få vite hvem vi er, det
er mitt mål» understrekker «kaptein» Bilal,
som nå leder sitt eget lag, Røa 3, med ivrige
nyankomne fotballspillere fra Somalia, Marokko, Eritrea, Sudan, Palestina, Syria og Norge.
De spiller 7er serien i 3. divisjon og blir gradvis mer kjent med hverandre på banen. Det
er ingen tvil om at fotballen bidrar til en bedre
hverdag for alle.

Røa IL har denne våren også tilbudt fotballtrening for beboere ved Lysaker
Transittmottak.
Hver torsdag har man hentet gutter/menn fra
mottaket, som ønsker å spille fotball. Antall
spillere har variert veldig, men Røa har stilt
med minibusser hver torsdag slik at de som
vil får spille. Sportssjef Ola og medtrener
German har trent gutta på Røabanen. Det er
svært givende for idrettslaget å se gleden i
ansiktet til spillerne, som viser stor takknemlighet.
I tillegg til å tilby denne aktiviteten ønsker
Røa IL å hjelpe spillerne videre til fotballaktivitet på de stedene som flyktningene blir
bosatt. Vi er overbevist om at dette vil gjøre
det enklere å bli integrert.
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KLART FOR FOTBALLSKOLER
TINE Fotballskoler er et fotballtilbud for barn i aldersklassen 7-13 år.
Her får deltakerne kjenne på en profesjonell
hverdag med to økter om dagen med skolerte
trenere – de fleste ansatt i klubbens
ungdomsavdeling eller fotballakademi.
Vi har et stort fokus på holdningsarbeid og å
innarbeide god treningsmentalitet, og på
slutten av uka vil vi kåre én spiller per
gruppe til «mest inspirerende spiller». Dette
er den spilleren som har vist best holdninger,
som har hatt mest positiv feedback til gruppa,
og som har bidratt mest for å få et godt
treningsmiljø.

Det er aktivitet fra mandag-fredag i begge
ukene (26 og 33), med temabaserte dager
hvor det jobbes intenst med ferdighetsutvikling, samtidig som det er en trygg sosial
ramme på arrangementet.
Treningene starter kl. 10.00 og slutter
kl. 15.00. Da er det en times felles lunch
fra 12.00-13.00.
Dette er et veldig populært arrangement, og
alle som ønsker kan melde seg
på. Her står fotballgleden i fokus!
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TINE OG DNB
FOTBALLSKOLER
UKE 26 og 33

PÅMELDING OG INFO
www.roail.no

RØAAKADEMIET FOTBALL
Et tilbud i AKS-tiden, hele året
PÅMELDING OG INFO
www.roail.no/fotball

RØHNE SELMER BLIR CUPSPONSOR
10.-11. september er det på ny klart for fotballcuper på Røabanen. Lørdag er det
guttene som spiller, mens det søndag er jentecup.
Nytt denne høsten er at Røhne Selmer har gått inn som cupsponsor, slik at cupene nå heter
Røhne Selmer Røa Cup og Røhne Selmer Dynamite Girls Cup. Røa ønsker både gutter og jenter
velkommen til Røabanen denne helgen og her er noen bilder fra vårens cup på Røa.
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En samarbeidspartner du kan stole på.
Din kompetansepartner på elektrisk tilkobling av el-bil
www.elektro-sivert.no, firmapost@elektro-sivert.no

MOTIVERTE HVERANDRE OPP
MÆRRADALEN
MÆRRADALEN: Mærradalen Opp er et koselig og sosialt arrangement med
mennesker fra Røa IL som stiller opp og hjelper til på dugnad ved å være løypevakter og å stå i kiosk.
– Det var hardt å løpe siste etappe, til tross
for at det bare var 800 meter. Høyt tempo var
ikke et spørsmål engang når det kom til denne
tøffe gjengen, sier Luca.

– Jeg kunne ikke klart det uten motivasjon fra
de andre. De var støttende og ga motiverende
tilbakemeldinger underveis i løpet, sier Helene
til Akersposten.

Han sier at han pushet laget sitt med god motivasjon, og det er de andre på laget helt enig
i.

Roger fikk ideen
Daglig leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen er
med på å arrangere Mærradalen Opp. Første
gang var for tre år siden. Han fikk ideen ved å
finne ut av hva slags andre løp som fantes fra
før, og han ville gjøre noe annerledes. Derfor
ble det en påhengsstafett med fire på hvert
lag.

– Luca er en veldig god motivator, og alltid i
godt humør, sier de andre på laget.
– Det føltes godt å komme over målstreken,
sier førsteetappe-løper Gard. Han ble
selvfølgelig glad, men han visste innerst inne
at de hadde stor mulighet til å vinne.
Andreetappe-løper, Heidi, syntes det var hardt
å løpe oppover i Mærradalen med Gard.
– Jeg fikk god oppmuntring og motivasjon
av lagkameratene mine, sier Heidi mens hun
smiler.
Tredjeetappe-løper, Helene, mente at dette
løpet var veldig hardt.

– Dette løpet er ment for alle, sier Roger. Selv
løp han i fjor med familien sin på fem, og han
løp siste etappe med barnevogn.
– Man kan kombinere lagene avhengig av
form, og løpet er lagt opp slik at første etappe
skal løpe cirka fem kilometer, noe de fleste
kan klare.
Artikkelen er skrevet av Kaja Aamodt Grønlie
og er tidligere publisert på akersposten.no

Glade vinnere: Luca, Helene, Gard og Heidi (alle født i 2003) ble årets vinnerlag. Løperne på vinnerlaget i påhengsstafetten var utrolig glade for god innsats fra alle på laget. (foto: Grønlie)
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IDRETTSINNSAMLINGEN
Det er nå plassert tekstilbeholdere i kommunen din.
Beholderene er profilert med logoen til Idrettsklubben
som er i nærheten av deg! For hver kilo klær, sko
eller tekstiler du leverer støtter du din nærklubb.
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Har du klær som
ikke passer lenger?

Dugnad med mening og verdi

Renotec AS
renotec@online.no
www.renotec.no
Mob: 402 34 663

Røa IL søker flere oppstillingsplasser for våre tekstilcontainere. Eier du grunn hvor dette kan være aktuelt,
eller kanskje jobber du et sted hvor det hadde passet med
en slik container? Ta kontakt med roger@roail.no eller ring
kontoret.

APPAMAN PÅ LAG MED RØA
Røa Idrettslag har nylig inngått en
spennende samarbeidsavtale med
Appaman Norge som gir alle medlemmer
av Røa IL prosenter på klærne, samtidig
som Røa IL vil få 10% av alt salg som
registreres på Røa-medlemmene.
Vi har tatt en prat med daglig leder for
Appaman Norge, Røamedlem Ingrid Løseth,
og spurt om hva som kommer til å skje framover.
Hun forteller at de i disse dager holder på å
etablere selskapet og vil i løpet av kort tid få
inn en prøvekolleksjon med klær både fra den
nye sommerkolleksjonen og smakebiter fra
tidligere kolleksjoner. Mot slutten av august
vil nettbutikken Appaman.no åpnes, men allerede nå i slutten av juni håper de å kunne
arrangere et prøvesalg her i Røa Klubbhus.
Appaman-klærne er av god kvalitet, og det er
i utgangspunktet komfortable fritidsklær for
både gutter og jenter det fokuseres på, men
Appaman har også en egen kolleksjon med
penklær i litt høyere prisklasse.
Det er Appaman Inc i New York som designer
og produserer klærne og stilen er ”urban
street look” med utspring i miljøet i Brooklyn.

for kidsa
Appaman beskriver sine klær som
”premium class design and quality”, men
samtidig ”reasonable priced” slik at det ikke
bare er de med fetest lommebok som kan
kjøpe klærne.
Gründer av Appaman er den norske
designeren Harald Husum, som lanserte
merket i USA i 2003. Appaman har hatt en
stadig vekst og da Angelina Jolie og Brad Pitts
sønn Maddox ble kåret til USAs best kledde
barn og var iført Appaman-dress og den lett
gjenkjennelige Appaman T-skjorten, skjøt
merkevaren fart for alvor.
I dag selges klærne i massevis av butikker
over hele USA og Canada, og Ingrid forteller
at Harald Husum gleder seg over at Appaman
nå lanseres i Norge, og han har også uttrykt
glede over den lokale satsinen som nå gjøres
her på Røa.
Både jeg og mine samarbeidspartnere har
vært engasjerte Røa-foreldre i mange år. Vi
synes det er hyggelig om vi fortsatt kan være
med å bidra til miljøet med aktiviteter og et
samarbeid som gir klubben en ekstra
inntektskilde, sier Ingrid. Dessverre er nok
våre egne barn vokst ut av målgruppen for
Appamanklærne, men vi håper jo at vi
fremover vil se mange lykkelige barn med de
søte “Apemann-klærne”.
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Kristine Leine
Vinner av
Statoils Talentpris
våren 2016
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LANGRENNSGRUPPA SATSER
Røa IL Langrenn er i stor vekst og utvikling om dagen. Det var i år nesten 500
deltagere på klubbmesterskapet på ski i Sørkedalen - dette er topp tre på landsbasis,
og sier mye om den veksten vi har i yngre grupper.
For Røa er det viktig å kunne ha et godt
langrennstilbud med et godt og sosialt
treningsmiljø også etter hvert som løperne blir
eldre. Røa har verdens beste langrennsløper i
Martin og vi ønsker at det skal komme mange
løpere i løypa etter han. Derfor ønsker styret
i Røa IL Langrenn å ha en tydelig satsning
på juniorer og seniorer slik at disse løperne
ønsker å bli i klubben. Dette skal være et
tilbud både til løpere som vil gå Norgescup og
konkurrere på nasjonalt nivå og til løpere som
ønsker å gå noen renn/turrenn.

18

Disse løperne vil bli gode forbilder for de yngre
klassene, de kan også etter hvert kunne gå inn
som trenere i klubben. For å holde på og ha et
godt tilbud til de stadig større gruppene som
er på vei opp i junioralder har Røa Langrenn nå
ansatt 3 trenere, Mina Elise, Jonas og Borgar.
Disse er viktige for å skape et faglig sterkt
treningsopplegg og et godt og sosialt treningsmiljø i mange år fremover.
Jonas Croff er 28 år og fra Oslo. Han har
en mastergrad i idrettsmedisin fra Norges
Idrettshøgskole. Han jobber som idrettsfysiolog ved Rikshospitalet. Jonas har bakgrunn
som aktiv skiløper og går fortsatt enkelte turrenn og er ellers veldig opptatt av trening og
idrettsglede.

Norges idrettshøyskole. Hun har alltid vært
interessert i uteaktivitet med ski og skitrening,
og har en genuin interesse om å spre aktivitetsglede. Hun har kommet til oss for å bidra
med sin kompetanse og utvikle seg som trener.
Mina gleder seg til å være en del av vårt team.

Borgar Norrud er 19 år og akkurat ferdig med
videregående. Han ønsker å satse ski et år for
Røa. Borgar har mange års erfaring med egne
trening og konkurranser og ønsker å kunne
følge opp de yngre løperne og gi nyttige råd
og innspill i treningen. Borgar vil være med på
samlinger og renn hvor han også selv vil være
en aktiv løper.
Det er viktig for oss i styret å vise at Røa er
klubben å gå for helt fra den enkelte skiløper
er 9 til de runder 110 år. Vi følger også de nye
retningslinjene fra skiforbundet om at det skal
være mulig å være skiløper i Røa IL Langrenn
selv om ikke målet er å bli verdens beste.
Vi ønsker alle nye langrennsløpere fra
2009-kullet velkommen til høsten. Møt opp på
Bogstad skole mandagen etter høstferien for
påmelding og registering.
Masse moro, hyggelige turer, treningsdager,
samt skiteknikk for resten av livet er noe av
det langrennsgruppen tilbyr.

Mina Elise S. Guneriussen. Hun er 26 år og fra
Lier. Hun bor nå på Bjølsen i Oslo. Hun har en
bachelor i trenerrollen langrenn fra høgskolen i Telemark, og avslutter denne våren
PPU (praktisk pedagogisk utdanning) på

Jeg vil benytte muligheten til å takke alle
frivillige foresatte for en fantastisk innsats år
etter år. Uten denne innsatsen ville ikke Røa IL
Langrenn vært der vi er i dag.
God sommer, ønskes til alle i Røa-land
Rune Lorenzen, leder Røa IL Langrenn

TRENINGSTIPS FOR SOMMEREN
For langrennsløpere og andre som ønsker å holde seg i form i sommer, så har trenerne Jonas og Mina i juniorgruppa laget noen gode forslag til øvelser.
Sirkeltrening 8-10 øvelser for styrke, koordinasjon og balanse for sommertreningen,
somfint kan kombineres med en løpe-/rulleskitur.
3 * 8-12 repetisjoner per øvelse - 30 sek pause mellom hver serie - 1 min mellom
hver øvelse.
Økning til 12-15 stk etter 2 uker og 15-20 reps etter 4 uker, lik pause mellom
seriene.
1. Push ups
Stå i utgangsposisjon med skulderbreddes
avstand mellom hender. Rett rygg, stram i
magen for å holde posisjon, kontrollert ned,
raskere opp. Pass på at ryggen ikke blir svai
men holder en rett og fin posisjon. Kan gjøres
på kne, mot benk eller vegg for å gjøre det
lettere
Utfordring: Kan gjøres med armene i slynge
Muskelgrupper: Brystmuskulatur og armer
2. Dips
Dette er en noe vanskelig teknisk øvelse men
prøv deg forsiktig frem. Skulderbred avstand.
I det du går ned len overkroppen noe fremover og gå så langt du klarer slik at du kommer
deg opp igjen. Og desto sterkere dere blir i
øvelsen jo mer kan dere utfordre hvor dypt
ned dere går. Utfordring: Strakere bein gjør
det tyngre, kan gjøres med vektsekk ol på lår
Muskelgrupper: Bryst, skuldre, baksidearm
3. Bulgarsk utfall
Hold overkroppen og brystkassen opp, ikke
len deg for mye fremover. Gå så langt ned at
det bakerste kneet nesten berører gulvet, om
mulig. Å gå fort men kontrollert opp igjen før
du gjentar øvelsen. I det du går ned pass på
at du til enhver tid kan se tærne på din fremste fot, at ikke kneet går over.
Utfordring: Vekt/noen kilo i hver hånd
Muskelgrupper: Setemuskulatur, baksidelår,
forsidelår og ankelledd

TRENINGSTIPSENE FORTSETTER PÅ SIDE
28 OG 29
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ALLIDRETTENS ÅR I BILDER
Allidretten er Røa ILs introduksjon til den organiserte idretten og gjennom hele første klasse
får man muligheten til å teste ut mange idretter; både de som Røa selv tilbyr og noen andre
aktiviteter. Her er noen glimt fra året som har gått, fra første fotballtrening i august til Familieog aktivitetsdagen nå i juni

SOMMERBREV FRA RØA BANDY
Vi ser tilbake på en flott bandysesong med lek og fint spill på Bogstad vinterparadis
og mange flotte resultater. Det skjer masse positivt i Røa Bandy; Vi har økende antall aktive spillere, særlig i de lavere aldersgruppene, og det ble sett mye aktivitet og
moro på kunstisen på Bogstad i vinter. Hva skjer framover?
Etter sesongen var det årsmøte med valg av
nytt styre, bestående av Knut Aronsen, Tor
Sagafos, Tale Scott, Preben R. Myrvoll,
Mathias Gellein og Christen Møller (leder).
Selv om det nå er sommer og varme, er vi
godt i gang med planleggingen av neste
sesong.

Det jobbes nå med å skaffe istid for alle lag
til høsten, slik at vi kommer godt i gang med
trening før det blir is på BVP. Vi er glad for
at en del lag «tjuvstarter» sesongen allerede
i september, med Sarpsborg cup, som er en
veldig morsom cup der det spilles både fotball
og bandy.

Bogstad Vinterparadis (BVP)

Som i fjor vil det bli arrangert etterskolebandy. Denne vil ha oppstart i november/
desember. Mer informasjon med påmelding
osv kommer til høsten. I sesongen 2016/17
vil det også bli satt opp egen felles jentetrening 1 gang i uka, og det vil som tidligere år
blir tilbud om bandy for de minste via
allidretten. Og så må det nevnes at A-laget
skal spille i 1.divisjon!

Styret ser at det blir behov for større plass
innendørs neste år, til blant annet dommergarderobe og slipebod. Det jobbes derfor
med å skaffe flere brakker som vi kan bruke
til permanent garderobeanlegg er på plass.
Det er søkt om midler til å ferdigstille anlegget på BVP med garderobebygg/varmestue,
og vi forventer svar på søknaden i august.
Men uansett blir det ikke dette ferdig til neste
sesong, så vi må belage oss på en sesong til
med brakker og liten kiosk.
Samtidig som vi fornyer, jobbes det med å
selge ut gammelt materiell fra klubben. Og
den nye sponsorgruppa er i gang med å
skaffe sponsorinntekter til BVP. Sponsorgruppa har startet salg av arenareklame
til neste sesong. Hvis du er interessert i å
sponse, ta kontakt med Knut Aronsen.
Aktiviteter til høst og vinter
Oppstart av bandy for alle årskull blir etter
høstferien, altså omtrent i midten av oktober.

Nå i juni, fikk sportslig ledelse og noen trenere høre et bandyfaglig foredrag av Nikolay
Hauger, trener for Stabæks A-lag og tidligere
landslagstrener. Nikolay snakket om treningsmodeller, spillesystemer, og utvikling av
bandysporten. Rett og slett litt oppfriskning
og nye impulser for trenere og ledelse i Røa
Bandy.
Vi håper med dette at alt skal ligge til rette
for at mange barn, unge og voksne vil få
masse moro med bandy neste sesong også.
Inntil den tid ønsker vi alle bandyglade i Røa
en god sommer!
Hilsen Tale Scott, på vegne av styret
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PANT TIL NYTTE
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Røa IL har i mange år hatt pantekasser
hos velvillige butikker i nærområdet,
hvor dere som bor her har muligheten
til å gi pantelappene deres til idrettslaget. Enten det er 1 krone eller 50, så er
dette penger som kommer veldig godt
med i idrettslagets arbeid for å legge til rette for
meningsfull barne- og ungdomsidrett.
Tusen takk til dere som putter pantelappen i kassene våre og også en veldig
stor takk til butikkene som lar oss få ha
pantekassene oppe ved siden av panteautomatene.
Hver for seg er ikke bidragene så store,
men summerer vi opp alle panteinntektene over mange år, så er støtten BETYDELIG!

Takk til:
KIWI Bogstad
Joker Røa
REMA 1000 Aslakveien
Nærbutikken Rustad Ullern
MENY Røa

Å være med i Age Group EM
i triatlon i Lisboa 29. mai
var en fantastisk
opplevelse!
		
Robert Eikheim

REISEBREV FRA TRIATLON-EM
Vi spurte Røas Robert Eikheim om å dele
sin opplevelse av å delta i Triatlon-EM i
Lisboa nylig og her er hans “reisebrev”:

overhodet mulig med høy frekvens på løpingen. Det skulle gjøre vondt, men også være
gøy.

Totalt var det med over 2000 deltagere fra
hele Europa, som enten stilte i klassene
elite, age-group, eller klassen for funksjonshemmede. Fra Norge stilte vi i år med 30 stk.
fordelt på Elitelandslaget, juniorer og agegroupers.

Min ambisjon i EM var å svømme 1500m kontrollert på 26 minutter, sykle 40 km på under
1.03, og løpe 10 km under 36 minutter. Det
klarte jeg, men måtte legge til 20 sekunder
for en penalty på løpingen (da jeg hadde en
litt for ivrig forbipassering), så alt i alt er jeg
storfornøyd med gjennomføringen, for det er
mye som kan gå galt under et slikt race. Det
holdt til en 30. plass i min age group, og det
er jeg fornøyd med, jeg er jo kun mosjonist.

Å konkurrere i EM var en stor kontrast fra det
å trene i Sørkedalen for Røa IL. Å ha 20 000
tilskuere og svømme i havnebassenget i
Lisboa, og sykle og spurte gjennom byens
varme gater var fantastisk og omgivelsene
var perfekt for oss fra Norge; ikke for varmt
og en del vind, som vi jo er vant med i
Sørkedalen.
Dagen før konkurransen spiste vi en hyggelig
middag med landslaget og ledelsen i NTF for
å komme i den rette modus. Forbundet er i
vekst og har blitt svært profesjonelle i å utvikle våre nye talenter. Kristian
Blummenfelt er Norges beste nå og skal blant
annet presentere Norge i OL i Rio i august.
På race-dagen stod jeg opp kl 05.00 for å
spise 3 timer før konkurransen. Målet var
å kjempe seg gjennom svømmingen uten
å bruke alt kruttet, for så å gi full gass på
sykkel (for min del handlet det om å ligge
godt over terskel), for så å løpe så fort som

Å stille med det norske flagget på brystet er
en spesiell følelse, og jeg håper flere fra Røa
IL får mulighet til det, det er så mye samholds- og idrettsglede i sporten, så jeg håper
vi får inspirert flere til å prøve sporten, uansett alder og bakgrunn.
Hvorfor triatlon? Jeg var aldri noen ener i
noen spesifikk idrett da jeg var ung. Jeg spilte
fotball i alle år og gjorde mye annet, men var
aldri på førstelaget. Det var kun en ting jeg
var ok på, og det var å være utholdende. Det
er nok hovedgrunnen til at triatlon passet for
meg. Det er utfordrende og en har alltid noe
en kan bli bedre på, og en kan trene hvor som
helst og være mye ute i friluft.
Mvh
Robert
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MUSIKK SKAPER DYNAMITE
Dynamite Girls har på musikken høyt i garderoben før kamp og også på oppvarmingen, da blir det god stemning og de blir mer klare for kamp. DG bytter listen før hver
sesong og ofte bytter de også mellom vårsesongen og høstsesongen.
Hver DG får velge ut en sang hver - den sangen som girer dem mest opp til kamp. Det blir en
god blanding til slutt av hva de forskjellige liker.
Det er musikk de blir giret og i veldig godt humør av!

Deres TOPP 10 i garderoben akkurat nå !
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Følg med DG på Spotify og la deg inspirere før
din neste kamp!
Takk til Gunhild for å ha delt DG-musikken med
Røaposten lesere.

Foto: Cathrine Borchsenius

LEDIG PLASS
Vi takker Røa Elektriske og alle
andre, som betaler for å
annonsere i dette bladet.
Utgivelsene er så langt et lite
minusforetak, men med flere
annonser kan vi fortsette med å
levere Røaposten til alle
husstander rundt Røa.
Ta kontakt med roger@roail.no
om din bedrift er interessert i å
bidra med annonser.
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KJØP DITT PAPIR VIA RØA IL
Røa IL har i mange år solgt toalett- og tørkepapir gjennom Norsk Idrettshjelp.
Papiret blir levert direkte på døra inntil tre ganger per år. Siden alle bestillinger
skal bekreftes og det er enkelt å justere bestillingen, blir det aldri bomkjøp.
Dette er kvalitetspapir til en fornuftig pris!
Bestill direkte på www.idrettshjelp.no eller kontakt Røa IL via roger@roail.no
Husk å oppgi Røa IL ved bestilling.
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ALT FOR RØA
Vi ønsker å gi honnør til alle som bidrar
frivillig i lag og foreninger og har denne
gangen tatt en prat med Røa IL-frivillig
Hans Jørgen Bentzen.
Husker du din første lagleder? Hvis ja,
hvem var det ?
Ja, jeg husker alle fra både fotball og bandy.
På fotballen var det Petter Aaby. I dag er
hans sønn Nils, som jeg spilte på lag med,
fotball- og langrennstrener for våre døtre. En
gang Røa - alltid Røa! I bandy var det Olav
Heyerdahl og Finn Smedal som lærte oss opp.
Finn møter jeg stadig vekk på bandybanen nå som stolt bestefar og hjelptrener for ØHIL.
Hvilken idrett har du selv drevet med på
Røa? på hvilket nivå ?
Fotball til og med juniornivå. Bandy var jeg
med tre sesonger på a-laget og i aldersbestemte klasser pleide vi å vinne en NMmedalje, men dessverre aldri gull.
Hvilke lag har du lagledelse for ?
Fotball: jenter 2003 (her har vi fått inn proffe
trenere nå) og gutter 2006. Bandy: 2006 med
både gutter og jenter. I Langrenn er jeg hjelpetrener for 2003 og støtter opp etter evne
når jeg kan. Alle disse gruppene har gode
støtteapparat bestående av andre lagledere,
trenere og engasjerte foreldre.
Hva er den viktigste egenskap en lagleder bør ha ?
“Drive”, ha en positiv holdning og være
organisert. At man har “kompetanse” fra
idretten det gjelder er en fordel, men for de
yngste er organisering og planlegging mye
viktigere.
Som lagleder hva setter du foran for
barna? Prestasjon? Ha det gøy? Være
sammen? Resultat?
Det aller viktigste er at barna trives og har
det gøy. Min erfaring er at det er aller
morsomst når et helt lag presterer godt
sammen. Da kommer gjerne resultatene av
seg selv. Som spiller gir det en god følelse å
lykkes på bandybanen i februar og tenke på
melkesyre og blodsmak i munnen en regntung kveld i høstmørket. Som lagleder er det
spesielt morsomt å se at spillerne og laget
lykkes med momenter vi har trent på, i kamp.
Hvilke råd ville du gi til foreldrene som
kunne få lyst til å bli lagleder ?
Dann en gruppe med 2-3 foreldre og dra i
gang laget/gruppen. Eventuelt kan du dra
i gang alene og få med flere foreldre på de

første treningene. Røa-foreldre er flinke til å
hjelpe til.
Hvor mye tid krever det?
Det må hver enkelt bestemme. Jeg legger
ned ca 10 timer i uken i snitt over året, litt
ekstra i noen uker, men ingen ting i juli. Å
være lagleder for de yngste barna i en idrett
tar ca 2 time pr uke.
Hva motiverer deg til å jobbe frivillig så
mye ?
Gleden av å se glade barn, bygge et foreldrenettverk, og gi egne barn en god start på livet
med sunne interesser og gode venner.
Tar en lagleder ferie ?
Jeg tar ferie i juli, vinterferie og påskeferie.
Bortsett fra det er det aktivitet hele tiden,
men ved å være flere er det fint mulig å ikke
stille på hver eneste trening og kamp.
Hva slags planer har du for sommer med
dine lag ?
Jenter 2003 skal være med på Norway cup
og Sandar cup, og det blir treninger for å
forberede oss til disse cupene. For guttene
holder vi det gående med moro-treninger så
lenge spillerne ikke er bortreist.
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TRENINGSTIPS fortsetter fra s 19
4. Planke (mangler illustrasjon)
Mye av de samme grunnprinsippene som i
push ups. Kroppen skal være helt avstivet og
rett (tenk som en planke) Viktig at dere ikke
synker sammen i kjernemuskulaturen (mage
rygg). Albuleddet skal være plassert rett
under skuldrene dine. Til variasjon her kan
dere også prøve å flytte noe av vekten
fremover for så tilbake i grunnposisjon. Holde
så lenge en klarer å holde ryggen rett, feks
3* 45 sek - 15 sek pause mellom
Utfordring : Løfte annethvert bein, holde i 3-5
sek sette ned igjen
Muskelgrupper: Kjernemuskulatur (mage/
rygg)
5. Skiløperen
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Stå på kne, krum deg godt sammen for så å
strekke godt ut i en diagonal strekk. Pass på å
holde rett rygg og se frem når du strekker ut.
Bruk god tid på hver repetisjon og kjenn at
det strekker godt i ryggen.
Muskelgrupper: Lange ryggstrekkeren
6. Balanseøvelser
- Stå på et bein, utfordring: lukke øyne.
- Stå/gå på ujevnt underlag, bøye litt i beina.
- På rulleski à utfordre deg selv med å løfte et
og et bein og holde oppe så lenge så mulig før
du bytter.
Muskelgruppe: Ben, ankelledd og balanse
7. Burpies
Dette er en tung men effektiv øvelse. Start i
en oppreist posisjon – gå ned i knebøy med
hendene i gulvet – hopp med bene bakover
slik at du står klar til å ta en push ups. Ta
deretter en push ups og hopp raskt opp igjen
i en knebøystilling. Fra knebøystillingen skal
du skyte fart rett opp før du senere gjentar
bevegelsen. Gjør det såpass sakte at bevegelsen blir gjennomført kontrollert og korrekt.
Muskelgrupper: Rygg, bryst, sete, ben og
spenst.

8. Sideplanke stjerne
Hold en avstivet kropp og pass på at du
ikke faller ned i hofta. Om du gjennomfører
øvelsen på albuen eller på hendene er det
samme. Du trener noe mer håndleddet ved
å gjennomføre det på hendene. Om det blir
for tungt å gjennomføre det med strake ben
så sett ned en fot i bakken. Eller for videre
utfordring løft opp et ben og strekk armen
ut. Fortsatt viktig å holde seg stiv i hele
kroppen
Muskelgrupper: De skrå og rette magemusklene
9. Utfall sideveis
Dette er en god øvelse spesielt rettet mot
skøyting. Sett ett ben ut og bøy kneleddet
og legg vekten over på dette benet. Samle
bena igjen for så å gjøre det samme på
motsatt ben. Bøy deg forsiktig fra side til
side med kontrollerte bevegelser.
Muskelgruppe: Sete og fremside lår
10. Chins/ heng ups
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VANSKELIG: Skulderbred avstand mellom
armene på stanga. Når du trekker deg opp,
fokuser på at du skal ha en innoverføring av
albuene. Konsentrer deg om å løfte deg selv
rett opp og rett ned. Før du gjentar repetisjonen skal du være helt utstrakt i albueleddet. Bruk gjerne en strikk eller liknende til å
hjelpe deg opp.
LETTERE: Ligge under bordet med strake
ben, deretter løfte brystet opp til bordkanten. Pass på at du ikke faller ned i hoften, holde den høyt.
Muskegruppe: Rygg, biceps (armbøyer),
bryst og triceps (armstrekker)

Kjøp en brille. Få en solbrille med din styrke.

Verdi inntil
kr 2700 enstyrke /
kr 3700 progressive
Tilbudet gjelder t.o.m. 9. juli og inkluderer solbrille
inntil kr 1400 og standard glass (Brilliant og
Performance sol 1,5 ubehandlet). Gjelder ikke
databriller, og kan ikke kombineres med andre tilbud
eller rabatter. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Røa Senter. Tlf: 22 35 59 00
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STYRET I RØA IL
Ved årsmøtet i mars ble nytt styre valgt. Disse ser nå fram til å utvikle Røa IL
videre. Hovedstyret er organisert slik at de ulike styremedlemmene (og varamedlemmene) har sine funksjoner og arbeidsområder som de har et spesielt
ansvar for.

HOVEDSTYRET
1
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11 Jon Tufte-Johnsen

4

Leder

Olaug Villanger Karette Sandbu

Nestleder/informasjon

Alf P Bjercke

Sport

Anlegg

Lene W Alfredsen
Økonomi

Roger Bjørn Haugen
Daglig leder

Bjørn Frogner

Kathrine Godager
Barneidrett

Organisasjon

Thomas Berg-Nielsen
Leder Fotball

Christen Møller
Rune Lorenzen
Leder Langrenn

Leder Bandy

KONTAKTINFORMASJON RØA IL
Røa IL, Pb 109 Røa, 0701 Oslo
Tlf 22 50 31 55
post@roail.no
www.roail.no
facebook.com/roail.no

Styreleder Jon Tufte-Johnsen,
jt1000@online.no
Daglig leder Roger Bjørn Haugen,
roger@roail.no, 22503155 - 92615431

Langrennsgruppa:

Kontoret i klubbhuset:

Styreleder Rune Lorenzen,
rune@elektro-sivert.no

Tlf 22 50 31 55 (ca kl 09.00-16.00)
Daglig leder Roger Bjørn Haugen,
roger@roail.no
Driftsansvarlig Erling Ruud, erling@roail.no
Regnskapsmedarbeider Harald Helverschou,
harald.helverschou@roail.no
Kontormedarbeider Katarina Liptakova,
katarina@roail.no

Fotballgruppa:
Styreleder Thomas Berg-Nielsen,
tbergn@gmail.com

Bandygruppa:
Styreleder Christen Møller,
christenmoller66@gmail.com

Trimgruppa:
Styreleder Lisbeth Berger,
lisbeth.berger@rr-research.no

Sykkelgruppa:
Styreleder Paal Berg, paal.berg@telenor.com

Sportssjef Ola M Loe, ola@roail.no
Dynamite Girls
Styreleder Harald Nickelsen,
harald@nickelsen.no
Daglig leder Tom Inge Egedahl
dynamitegirls@roail.no
22503155 - 91583691

Triathlongruppa:
Styreleder Knut Bergo, knb@wiersholm.no

Allidrettsgruppa:
Kontakt daglig leder, post@roail.no
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SOLGT.
DET SKULLE
BARE
MANGLE

Det eneste vi forventer av deg som kunde,
er at du forventer mer av oss.
Hilsen PrivatMegleren på Røa
Tlf. 22 51 06 50 • scenario@privatmegleren.no • Vækerøveien 210, 0751 Oslo
www.privatmegleren.no

