
 

 

De siste par månedene.... 
Nå i mai og juni er det gjennomført mange arrangementer i idrettslagets regi 
og vi nevner Mærradalen Opp, Familie- og aktivitetsdagen og Røa Bogstad 
Triatlon, i tillegg til den "vanlige" aktiviteten med blant annet sykkel- og 
fotballtreninger, ritt og kamper. 
 
Innsatsen til de frivillige i idrettslaget 
Alt dette som vi gjennomfører hver eneste dag året rundt er helt avhengig av 
dere som er frivillige i Røa IL. Alt det vi klarer å gjennomføre hadde vært helt 
umulig uten våre flotte frivillige, som hver dag bidrar til glede, mestring og 
raushet innen barne- og ungdomsidretten i Røa IL. Tusen takk til dere alle! 

Noen utfordringer....men vi ser lysetJ 
Det er ikke til å stikke under en stol at det er et stort behov for å utbedre 
kjøleanlegget på Røa Kunstisbane Bogstad. Vi leter fremdeles etter midler 
som kan sørge for at vi har god is på denne flaten.  
 
Fotballgruppa har også hatt utfordringer denne våren, siden Lille kunstgress 
har blitt rehabilitert og det har vært for få baner tilgjengelig. Endelig, nå i dag 
– mandag 17. juni - fjernes byggegjerdene, og vi har fått en fantastisk ny 
kunstgressbane! Dette vil gjøre treningsforholdene mye bedre, spesielt for 
barnefotballen. Vi er også glade for at vi har fått midler til å anskaffe nye, 
flotte 3er-baner nå i sommer, slik at disse står klare til både fotballskoler og 
cuper til høsten.  

Det nærmer seg sommerferie og en litt roligere periode for idrettslaget, selv 
om dette ikke er hele sannheten: Fotballskoler, sommerskiskole, Norway Cup 
og andre fotballcuper står for tur, før vi plutselig er ved skolestart igjen og alt 
er like hektisk - og morsomt som nå:) 
 

Sommerferien sniker seg innpå......... 

 

 Vi er utrolig stolte over dere som har 
valgt Røa IL som klubb, og håper at vi 

klarer å ta vare på hver og en av dere – 
enten dere satser mot toppen eller er 

med for å skape et sosialt miljø.  
 

I Røa IL skal det være plass til dere alle! 
 

# 
 

Takk til alle dere frivillige som legger 
ned mye innsats i klubben.  

For en ressurs dere er! 
Nyt sommeren, men bruk også noen 

sekunder nå og da på å reflektere over 
det dere er med på å skape – og hva 

det betyr for andre....og, kanskje også 
for dere selv. 

 

Fyll sommeren med 
glede, mestring og 

raushet sammen med de 
som dere er glade i! 

Hilsen Kathrine («Goda»)  

og resten av hovedstyret og 

administrasjonen i Røa IL 

MANDAG 17. JUNI 2019 

Samarbeidspartnere og støttespillere 
I tillegg til våre frivillige så er vi også avhengig av at næringslivet engasjerer 
seg i klubben. Og vi er også innstilte på å gi tilbake til de aktørene som bidrar 
til at idrettslaget kan være en klubb å være stolt av og bygge sunne, gode 
verdier hos barn og unge.  
 
Vi vil derfor også takke vår generalsamarbeidspartner RSM Norge, som bidrar 
inn i samtlige grupper i idrettslag, og alle de andre store og små 
støttespillerne som vi har i de ulike idrettene. Her kunne vi listet opp mange 
bedrifter, stiftelser og legater. Dere betyr mye for klubben.  
Vi håper at vi skal få ennå flere med på laget fremover. 

 
GOD SOMMER FRA HOVEDSTYRET 



 

 

Sesongen som vi har lagt bak oss 
Sesongen ble avsluttet 10.mars, og sesongavslutningsmøte var en uke 
senere. Det var ca. 20 deltagere på møte med representanter fra neste alle 
lag. Det ble en konstruktiv samling med god dialog og mange gode 
forslag som vi vil ta med oss videre. 
 
A-lag og Old boys hadde også i år hovedansvar for å bistå med 
oppryddingsdugnad, og det ble gjort en skikkelig jobb for at banene skulle 
være strøkne og representative gjennom sommeren.  
 

Planer for høsten 
Bandygruppen vil gjennomføre lagledermøte og annen info for eksisterende 
og nye tillitsvalgte i de forskjellige årgangene til høsten. Som et konkret tiltak 
for å så mer inntekter i Bandygruppen, vil det til høsten bli planlagt salg av 
refleksvester og andre artikler. Dette er nødvendig for å dekke økte utgifter vi 
har. 

Det er med glede vi kan informere om at Patrik Heed blir med på laget i Røa  
IL som Sportssjef og trener i bandygruppa. Patrik har lang fartstid innen 
bandysporten som leder og trener. Han har tidligere spilt på A-laget til Røa og 
kjenner klubben vår og potensialet godt. Han er svært motivert for å skape 
vekst innen bandyidretten i Røa IL. Vi ønsker ham velkommen, og gleder oss 
til starten hans 1.august.  

 
 

Ny sportslig sjef og A-lagstrener! 

 

GOD SOMMER! 
Fra Christen og resten av 

styret i bandygruppa 

 
       GOD SOMMER FRA BANDYSTYRET 
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Leie av Røa Kunstisbane Bogstads kafé 
Vi leier ut kafeen til møter og selskaper året rundt – til møter, konfirmasjon, 
bursdager og selskaper. Hvis du – eller noen du kjenner – har behov for å leie, 
er det bare å kontakte Cecilie Steensen på: cecilie@roail.no   



 

 

Mange lag på tur 
I Kristi Himmelfartshelgen var mange av våre ungdomslag på tur! 
J05 var på treningsleir i Danmark og fikk gode naturgressbaner under føttene. 
G06 og J06 var på tur til Gøteborg og spilte Gøteborg Cup. Der var også G04 
og G03 på felles tur. G03 spilte seg helt frem til finalen hvor de til slutt måtte 
seg slått med ett mål – Vi gratulerer! Vi kan rapportere om god stemning, 
Liseberg besøk og Røa lag som så hverandres kamper underveis😊 

Tine Fotballskole – et høydepunkt for 
mange barn 
I likhet med tidligere år, hadde vi også i fjor to fantastiske uker, og vi gleder 
oss allerede til årets Tine Fotballskole. Det er det mange barn som gjør også. 
Dette er et tilbud til barnefotballspillere: utøvere i alderen 6-13 år.  
Fotballskolen er mandag-fredag både i uke 26 og uke 33.  
 
Treningene starter kl 10:00 og slutter kl. 15.00. Vi har én times hvilepause, 
inkludert felles lunsj, mellom kl 12:00 og kl 13:00. Barna har med egen 
matpakke – de får utdelt 1 gratis Litago til maten hver dag. 
 
NB! Nytt av i år er at vi også har et eget opplegg på Tine Fotballskole for CP-
spillerne våre i uke 33. Vi håper at mange spillere - både de som er med på 
CP-laget i dag og andre som ønsker å delta - melder seg på her. 

Røa Senter Høstcup 
Helgen 7. og 8. september inviterer vi til høstcup. Guttelagene spiller kamper 
på lørdag, mens jentelagene spiller kamper på søndag. Turneringen er åpen 
for lag født mellom 2007-2012, og historisk sett deltar mellom 180-200 lag på 
cupen vår. 

Årsklassene 2007, 2008 og 2009 spiller 7er fotball, mens årsklassene 2010 og 
2011 spiller 5er fotball. Lag født i 2012 og allidretten i Røa IL spiller 3'er. 

Fotballsesongen er godt igang. Høy aktivitet på de fleste fronter - nytt av året 
er et utvidet tilbud blant annet med Impact- treninger for utvalgte 
treningsivrige gutter og jenter.  
Ny sportsplan er lagt ut på nettsidene til fotballgruppa, og en av våre 
målsetninger er å øke antall aktive fotballspillere. For de yngre årskullene har 
vi styrket vårt akademi-tilbud og er godt fornøyd med fremgangen. 

Full fart på fotballbanen! 

 

GOD SOMMER! 
fra Ingolf og resten av 
styret i fotballgruppa 
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Team Røa 
Karstein Johaug har startet opp Team Røa med oss. Karstein er nå 100 % 
Røaløper, og vil bidra ut mot alle gruppene i «langrenns-Røa» i større eller 
mindre grad. Vi tilbyr også hans spesialkompetanse til nye sponsorer.  
Martin Johnsrud Sundby, Andrew Musgrave og Karstein satser mot NM-gull 
sammen på Konnerud, og der skal Røa IL stille med stor og sterk heiagjeng!! 

Røa Snøpark - Voksenjordet 
Vi er i prosess mot ytterligere etableringer på jordet med nedgraving av 
infrastruktur til kanoner samt søknadsprosesser rundt finansiell støtte som 
kan gjøre det mulig med en ennå sterkere sportslig satsning. 

Sportslige planer 
Vår nye sportslige plan når ut til stadig flere, og skal ut til alle alderstrinn 
innen høsten. Vårt nye styremedlem og sportslige leder, Bente Pladsen 
Gussiås, vil følge opp og være en støttespiller for alle gruppene i tidene 
fremover. Dette håper vi vil øke kvalitet og kontinuitet i samtlige grupper 
samt bidra til mer GLEDE, MESTRING og RAUSHET.  
Interessen for å få trenere fra vår egen juniorgruppe er stor, og mange 
juniorløpere vil få slike roller i langrennsgruppa. De vil både bidra i yngre 
grupper som trenere samt på årets sommerskiskole. Husk at det fremdeles er 
mulig å melde seg på sommerskiskolen. 
 

Sesongen 2018/19 har vært fantastisk på alle måter. Den ble avsluttet med 
stil med MartinCrossen på vårt eget jorde. Vi får skryt fra fjern og nær, så alle 
kan være stolte av vårt eget renn og det som vi får til sammen i langrenns-
gruppa i Røa IL! Det ville ikke vært mulig uten dere. Hver eneste dag skjer det 
spennende ting - også nå om sommeren.  Rekordstore HL- og juniorgrupper 
trener jevnt og trutt. Flere av de yngre gruppene har også jevnlig treninger. 
Heia Røa!! 

Sesongen vi har lagt bak oss 

 

 Det er utrolig gøy å se alle de flotte 
gruppene og at hele langrennsfamilien 
i Røa IL drives fremover av så mange 

fantastiske frivillige.  
 

Dere er unike, og barna og 
ungdommene vil ta med seg det dere 

gjør for dem resten av livet. 
Våre naboklubber sier at Røa IL  har de 

blideste og hyggeligste aktive.  
Fortsett slik! 
Smil og vink! 

Husk, vi heier på alleJ 

 

Ha en super sommer med 
mye aktivitet og moro.  

Kos dere sammen! 
Hilsen Rune  

og resten av styret i Røa IL, Langrenn 
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So#Me – sponsorer – synlighet – nye barn 
For å forbli en solid klubb er det viktig at vi lykkes med å få med mange nye 
hvert år i langrenn. Neste utfordring som vi må få til sammen er å etablere en 
sterk 2012-gruppe til høsten.  I tillegg til Facebook, flyers, bannere og info på 
skoler i nærområdet, er vi avhengig at dere alle formidler positiviteten hos 
oss.  
For å holde medlemsavgift og generelle utgifter til et minimum, er vi også 
avhengig av sponsorer, stipendiat, legater mm. Her blir vi målt på både 
synlighet, aktivitet og «likes» i sosiale medier. Det enkleste og beste som DU 
kan bidra med er å LIKE OG DELE innlegg på Facebook (@RoaLangrenn og 
@roail.no) og Instagram (roa_langrenn_jr.sr og roail.no).  
 
Bruk klubbtøyet vårt så ofte så mulig. Synlighet for både klubben og 
sponsorene er blant de viktigste tiltakene for at det skal være attraktivt å 
støtte langrennsgruppa og Røa IL. Vi ønsker at klubben skal være godt synlig 
både ovenfor andre klubber, i nærmiljøet, mot forbund og næringsliv. Det 
gjør oss stolte, mer attraktive og vi kan få innflytelse på viktige arenaer. 
 


