
 

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2019 
 

 

Styrets sammensetning 
 

Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i mars 2019 bestått av følgende personer: 

 

• Styreleder     Atle Hellerud 

• Nestleder     Ine Hansen 

• Styremedlem     Jørn Hogseth 

• Styremedlem/sekretær   Siv Myrbo 

• Styremedlem/Dommerkontakt  Sissel Laursen 

• Styremedlem/Webansvarlig  Kari Kleven       

• Styremedlem/Laglederkontakt  Vivian Sand Johannessen 

• Styremedlem/Rekruttering   Benedicte Haugene Nansdal 

• Styremedlem/Rekruttering  Elisabeth Gulbrandsen 

 

Sportslig utvalg: 

• Arne Borch 

• Henrik T. Tobiassen 

• Alexander Christiansen 

• Rune Brasetvik 

 

 

Styremøter 
Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av 2019. 

 

Status  
Medlemmer: 398  

Spillere: 348 aktive spillere, 57 senior, 143 junior og 148 barn. Jevn fordeling av gutter og 

jenter 

Lag: 41 lag.  

Årsklasser: Vi er representert med lag fra aldersgruppen 6 år og opp til herrer og damer sr. 

Trenere: 42 trenere er ukentlig engasjert med lagene. 

Dommere: 18 dommere som dømmer i Regionserien. 

Barnekampdommere: 10 stk 

Dommerobservatører: 8 stk 

Lagledere: 35stk (velges blant foreldre på hvert enkelt lag) 
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Sportslige aktiviteter 
Lagene deltar i regionserie, Region Sør cup, aktivitets- og miniturnering. I tillegg er det stor 

deltakelse fra IL R.O.S. på ulike cuper gjennom sesongen. Vi stiller lag i både BRING og 

Lerøy. I 2018/ 2019 sesongen greide G16 å kvalifiserer seg til BRING serien og G18 til Lerøy 

serien. BRING laget nådde sluttspillet endte på en fin 4. plass.  

 

I sesongen 2018/2019 greide herrelaget til ROS å rykke opp til 2. og 3. div. Damelaget holdt 

plassen sin fint i 3. div og 4. div.  

 

For sesongen 2019/2020 har G16 kvalifisert seg til BRING serien og G18 kvalifiserte seg til 

Lerøy serien. 

 

I tillegg klarte ROS J16 som første ROS jentelag å kvalifisere seg til Bringserien. Motstanden 

i begynnelsen av Bringeserien har vært tøff og laget står foreløpig uten poeng, men 

forhåpentligvis blir fangsten litt bedre utover våren.  

 

I Region Sør Cupen ble vi kvalifisert til Final4 med to jentelag (J16 og J12) og et guttelag 

(G16).  

 

Vi ser at det gror godt på jentesiden i klubben med noen store kull og som har markert seg 

både i seriespill og i cuper. Flere lag spiller opp en årsklasse og har vunnet både A- og B-

serien på sine opprinnelige årstrinn. Det har også blitt medaljer i flere cuper løpet av året. J13 

vant Storhamar Cup, mens J12 har tatt sølv i Fjord Cup og Langhus Julecup, samt at laget tok 

gull i Haslum Cup på høsten. 

 

Ros Håndball har et aktivt Beach håndball miljø. Vi hadde 14 lag i Beach serien og 8 lag var 

meldt på til Beach NM. Beach NM ble en stor suksess for håndballgruppa vi kom hjem med 

en gullmedalje i Herreklassen og en sølv og en bronse i G18. J12 tok sølv i sin regionale 

Beach serie på vårparten. 

 

IL R.O.S. Håndball har for sesongen 2019/2020 en partneravtale med DHK på guttesiden. 

Dette for å sikre et fullverdig tilbud til spillere på G16, G18 og herrelagene. Flere spillere fra 

ROS har fått muligheten til å trene og spille kamper for DHK. 

 

Spillerutvikling 
NHF arrangerer spillerutvikling for aldersgruppen 13 – 17 år. ROS har i 2019 hatt spillere 

representert på alle aldersnivåene. I tillegg har ROS på guttesiden hatt flere spillere på 

nasjonale samlinger. 

 

Rekruttering 
Etter å ha evaluert trening i skolenes SFO tid sesongen 18/19 med foreldre, trenere, skolene 

og i styret, konkluderte styret med å avvikle dette prosjektet. Vi fikk forrige sesong en økning 

i antall yngre spillere sett opp mot tidligere år, og mange foreldre var svært positive til 

ordningen. Det var imidlertid også flere utfordringer knyttet til dette. Spillere som på kamper 
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tilhørte samme lag, trente på ulike skoler, og kjente hverandre ikke. Det var også en 

utfordring å få kabalen til å gå opp med trenere og lagledere på alle lag med en slik deling.  

 

Det ble derfor besluttet at ROS Håndball skulle gå tilbake til ordinær trening også for de 

minste fra høsten 2019. På jentesiden er det nå et rent 1.trinns lag, som er godt i gang med 

trening og miniturneringer. På guttesiden var de høsten 2019 litt for få nye spillere til å stille 

eget lag, men de er nå slått sammen med trinnet over slik at også gutta får spille. 

 

For å sikre rekruttering av nye spillere bør spilletid og trenere være på plass for de yngste 

lagene så tidlig som mulig, slik at barn og foreldre kan få informasjon i ranselpost og på 

facebooksider så raskt som mulig etter skolestart hver høst. Styret tilstreber å få til dette, men 

det er en del logistikk som må på plass. 

Våren 2018 sto ROS Håndball med egen stand på Spikkestaddagene. Dette var et vellykket 

tiltak som skapte nysgjerrighet hos barn i mange aldre. Det gikk dessverre ikke å gjennomføre 

dette våren 2019, men er noe som styret med fordel tenker kan gjenopptas som et tiltak for å 

synliggjøre den flotte klubben vår, og for å vise flere barn i lokalmiljøet hva håndball er. 

 

Økonomi 
Resultatet for 2019 er positivt resultat på kr 61 337,- for håndball sentralt. Resultatet for hele 

håndballgruppen inklusiv lagene viser et positivt resultat på kr 343 835.  

Resultatregnskapet inneholder en gave på kr 100 000,- til nytt Beach anlegg. Resultatet uten 

gaven er ett underskudd på kr -38 663,- for håndballen sentralt. 

 

Inntekter:  Kr 2 663 066,- 

Utgifter:  Kr 2 601 912,- 

 
Balansen viser at Ros håndball har en egenkapital på kr 1 246 749,- per 31.12.2019. Av disse 

midlene er kr 640 499,- bankinnskudd på lagsnivå og kr 595 132,- bankinnskudd for 

håndballen sentralt. 

 

Selv med negativt resultat for 2019 har ROS Håndball sentralt fortsatt god likviditet. 

 

 

Aktiviteter 
Vi gjennomfører hjemmekampene våre på en særdeles god måte der vi har fokus på 

arrangementet som helhet. Musikk, speaker og åpen kiosk.  

 

Fokus på sunn idrettsmat og godt utvalg i kiosk videreføres på alle våre arrangementer. 

Håndballgruppa deltar med kiosksalg under Røykenmila i samarbeid med Røyken pike- og 

ungdomskor. 

 

Det ble arrangert felles juleavslutning for alle lag. Et vellykket arrangement som videreføres 

som fast årlig arrangement. 
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Aktivitetene som gjennomføres i klubben hadde ikke vært mulig uten den store dugnadsviljen. 

En stor takk til alle som bidrar gjennom sesongen. 

 

Dugnader 
Dugnadene i håndballgruppen  

• Kiosken i ROS Arena i forbindelse med seriekamper og hallvakter på ukedager. 

• Deltatt på Røykenmila med kiosksalg. 

• I tillegg avholder hvert enkelt lag dugnader av ulike varianter til inntekt til 

lagskassene. 

 

 

Sponsorer 
For sesongen 2019/2020 har Il ROS følgende sponoravtaler:  

Step Trafikkskole, Klubbpro, Fargerike Asker, Barnetekniske AS, Godshuset fysioterapi, 

Bonden Thor, Økonimisenteret, Røyken og Hurum avis, HRG Bennet ferie Asker og Endress 

og Hauser. 

Samtlige hovedavtaler inkluderer reklamebanner i ROS Arena som henges opp ved alle 

arrangementer i regi av IL R.O.S. Håndball og logo på våre hjemmesider. IL ROS Håndball 

skal aktivt dele tilbud på FB. Det trykkes reklame på alle drakter tilhørende lag i seriespill. 

Speakertjenesten på våre arrangementer vil sørge for at alle våre sponsorer blir presentert. 

Røyken og Hurum avis bidrar til streaming av våre kamper. Foreløpig er det kamper på 

seniornivå som har blitt streamet. 

 

Fremtid for IL R.O.S. Håndball 
Visjon: Sammen for livslang aktivitetsglede 

Verdier: Respekt, Omsorg og Samarbeid (ROS til alle) 

Strategi: Et morsomt og utfordrende aktivitetstilbud til alle. ”ROS hele livet” 

 

Dette skal vi oppnå ved å delta på mini- og aktivitetsturneringer, seriespill, cuper og 

idrettsskole der en felles innsats på tvers av lag og grupper arrangerer aktiviteter for våre 

aldersgrupper.  

 

 

Handlingsplan for 2020 
Styret skal 

a. Ha fokus på den økonomiske siden av virksomheten. Dette gjelder blant annet 

påvirkning av Asker kommune, Asker Idrettsråd samt samarbeid med Hovedstyret. 

Styret skal arbeide aktivt for å få redusert kostnader til halleie. 

b. Fortsette arbeidet med å styrke økonomien i gruppen. 
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c. Legge til rette for en utvikling i klubben som gjør at vi beholder spillere, lagledere, 

trenere og dommere i IL R.O.S., eventuelt samarbeide med andre klubber for å 

holde håndballaktivitet i nærmiljøet. Arbeide aktivt med klubbutvikling. 

d. Utvikle seniortilbudet i IL ROS Håndball både på herre- og damesiden. 

e. Ha fokus på Fair Play. 

f. Drive aktiv rekruttering av nye spillere fra de helt nystartede 1.klassinger og 

oppover. 

g. Styret må følge opp arbeidet med en eventuell utvidelse av IL R.O.S. Arena med 

en ekstra hallflate samt være aktiv med planlegging/etablering av beachanlegg. 

 

 

 

 

Styret 

IL R.O.S. Håndball 

 

 

 

Sissel Laursen  

  

 

Siv Myrbo Kari Kleven 

Vivian S. Johannessen 

 

 

Jørn Hogseth         Elisabeth Gulbrandsen 

Benedicte H. Nansdal Atle Hellerud        Ine Hansen          
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Vedlegg: Resultatregnskap Håndball 2019 

 

Idrettslaget Ros     

Resultatrapport  Håndball   

     
Pr. 201912     

    Sum hittil i år 

3015 Salg drakter, håndballer, ullmax etc 10 442  

3020 Dugnadsinntekter 8 663  

3100 Annonser Ros nytt/program 61 875  

3120 Sponsorinntekter 186 831  

3200 Treningsgebyr og tilskudd fra Idrettsskolen 1 286 591  

3300 Inngangsbilletter 219 959  

3320 Kiosk salg i Ros Arena 289 975  

3410 Tilskudd Allidrett / hovedstyre 14 655  

3421 Tilskudd Røyken Kommune 13 520  

3440 LAM midler 130 266  

3441 RIR tilskudd/Kommunale midler 56 500  

3446 Tilskudd momskompensasjon 218 035  

3500 Innt. Håndb.,fotb.,bokse, basket -skole 0  

3997 Diverse inntekter 65 756  

3998 Diverse inntekter,gaver o.l. 100 000  

Sum driftsinntekter   2 663 066  

4010 Cup avgifter -4 500  

4012 Egenandel spillerutvikling 0  

4020 NHF Serie 0  

4300 Innkjøp kioskvarer 2 084  

4301 Innkjøp sesongkort for videresalg 0  

4302 Kjøp varer for videresalg (explendo) 10 418  

4500 Utgifter Ros Håndballskole 0  

4960 Kjøp av lodd 3 148  

Sum varekostnader   11 150  

5990 sosiale kostnader 583  

Sum personalkostnader   583  

6300 Leie baner/hall/grendehus 720 827  

6390 Depositium nøkler 0  

6500 Utstyr 233 384  

6550 Treningsutstyr til felles bruk 61 336  
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6560 Innkjøp dommerutstyr 10 833  

6590 Annet driftsmateriale 653  

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 1 606  

6790 Annen fremmed tjeneste 1 680  

6810 Datakostnader 0  

6850 Trenerkurs møter oppdatering 87 658  

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 7 389  

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 500  

7140 Reisekostnad stevner etc. 5 706  

7320 Reklamekostnad 20 025  

7410 Forsikringer, trenerlisenser 0  

7411 Overgangsgebyr 515  

7420 Gaver 740  

7430 Gaver 0  

7431 Bøter/gebyrer 3 250  

7500 Forsikringspremie/Lisenser 0  

7710 Styremøter/årsmøter 0  

7719 Dommerutg 425 860  

7722 Fotball-/håndballskolen og bokseskole 0  

7724 Egen aktivitet/avslutninger 10 000  

7750 Trenerlønn 585 780  

7756 Støtte til lag 30 000  

7770 Bank og kortgebyrer 6 911  

7772 Serieavgift BFK/NHF 316 777  

7774 Aktivitets-/miniturneringer 4 000  

7775 Påmeldingsavg cup 0  

7777 Spillerutvikling egenandel 52 750  

Sum driftskostnader før 

avskrivninger   2 590 180  

Sum kostnader før 

avskrivninger 
  2 601 912  

Driftsresultat før 

avskrivninger   
61 154  

Sum avskrivninger   0  

Driftsresultat etter 

avskrivninger   
61 154  

8050 Renteinntekt bank 223  

Sum finansinntekter   223  

Sum finanskostnader   0  

ORDINÆRT 

RESULTAT FØR 

SKATT   61 377  
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3980 Inntekter Lag 1 590 074  

4999 Utgifter Lag 1 307 616  

      

Ordinært resultat før 

skatt ink. Lagskasser   343 835  
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