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Administrasjon  
Det ble i 2020 avholdt totalt 8 styremøter hvor det første av dem tilhører styreperioden i 2019. Styret 
har også gjennomført løpende styrebehandling/administrasjon via egen lukket FB Gruppe. Styrets 
besetning (f.o.m. årsmøte 5 mars 2020). 
Fotballstyret 

Leder / Kvalitetsklubb:   Bjarte E. Grostøl 
Økonomiansvarlig:   Trond Nondal 
Styremedlem / Adm/Org.ansv  Linda Breili-Hansen 
Styremedlem / sportslig leder/utv: Martin Lobben 
Styremedlem / Sportslig leder 9-11er: Tommy Sagstad Larsen 
Styremedlem / Sportslig leder jenter: Maria Josè Guzman 
Styremedlem / Dommere:   Mette Sunde Remme 
Styremedlem / Anlegg:   Thomas Kalvang 
Styremedlemmet Thomas Kalvang deltok kun på møter for baneprosjektet/Spikkestad stadion. 
Generelt 

Ved utgangen av 2019 hadde Il ROS Fotball ca. 700 medlemmer. Antall aktive spillere var da litt over 
490. Disse er fordelt på rundt 50 lag. Antallet spillere har vært stabilt/noe økende fra 2018 til 2019. 

2020 har vært preget av Covid 19/korona med mye stengt for aktivitet. Dette har følgelig gitt en 
nedgang av antallet aktive medlemmer. Medlemsantallet på slutten av 2020 og inngangen på 2021 er 
fremdeles noe usikkert da aktiviteten ikke er tatt opp igjen til normalt nivå av alle årsklasser. 

Det er stabilitet i jentefotballen og jentene teller nærmere 30 % av medlemmene i klubben.  

Det er laget gode gjennomgående modeller som muliggjør hospitering fra 15 år og oppover med base i 
eget årskull for både jenter og gutter. Tilbudet legger til rette for individuelle løsninger for utvikling av 
hver enkelt spiller. Spillerne kan sammen med trener/spillerutvikler sette sammen gode treningsuker. 

2020 har dessverre vist seg lite spennende med hensyn til videreutvikling av ekstratilbud. ROS Xtra 
fotballakademi er søkt videreført uten aktiv rekruttering og har ca 90 barn/ungdom tilknyttet. Satellitt 
Røyken og Hurum i NFF Buskerud, som vår klubb administrerer, blir fremdeles ansett som en av de 
mest veldrevne i NFF Buskerud. Dette tilbudet var det ikke mulig å drive etter 12 mars 2020. 

Målet for fotballgruppa er FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG 

ROS Fotball sluttførte sin sertifiseringsprosess for å bli en kvalitetsklubb i 2016 og hadde sitt første 
driftsår som sertifisert Kvalitetsklubb i NFF Buskerud. Som nr 9 i kretsen. I 2018 ble ROS Fotball re-
sertifisert og fikk bekreftet at vi fremdeles holder nivå som Kvalitetsklubb. Klubben er nå i starten på 
sin andre resertifisering som Kvalitetsklubb hvor målet er å sluttføre dette innen sommeren 2021. 

ROS Fotball er en breddeklubb hvor det fundamentale er at idrett skal være gøy. ROS Fotball skal 
oppretthold et godt tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. Aktivitetene skal drives på frivillig basis 
og innsats av spillere, foreldre og foresatte. Klubben har også behov for å løse noen oppgaver med fast 
ansatte i administrative og sportslige stillinger. 
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Økonomi 

Økonomien i fotballgruppa er god og står ført med driftsinntekter på NOK 4.478.232 mot budsjett 
NOK 4.034.000. Regnskapene er oppgjort med kostnader før avskrivninger på NOK 3.989.526. mot 
budsjett på 3.917.192. 

Dette resulterte i et driftsresultat for driften av fotballgruppa på NOK 488.705 mot budsjettert resultat 
på NOK 116.808. Dette uten lagskontoer og avskrivninger av anleggsmidler/baner mv. Det 
regnskapsteknisk resultat etter finansinntekter og finanskostnader er på NOK 493.998.  

Det høye driftsresultatet i 2020 følger av at det er inntektsført NOK 623.263 gjennom krisepakker 
knyttet til Covid 19 og de innstramminger fotballgruppa gjorde for å redusere kostnader som følge av 
nedstengingen første halvår 2020. I tillegg er det på resultatet for 2020 ført NOK 225.031 knyttet til 
prosjektet Spikkestad stadion 2020 som er et fellesprosjekt i regnskapet for både fotball og 
hovedstyret. Dette er ført på balansen til IL ROS.  

Til sammenligning hvor 2019 ble ført et regnskapsteknisk resultat etter avskrivninger endte på NOK -
310 407 (minus). Ordinært resultat inkl avskrivninger før skatt uten lagkasser, endte på - 322.162 
(minus). Inkludert lagkasser ble regnskaps resultatet på NOK -68.014. De samlede resultater ble i 2019 
mao et null resultat. 
 
Årets regnskap ble ført samlet for områdene drift av klubbaktiviteter, banevedlikehold og ekstratilbud. 
Regnskapet for 2017 og årene før var delt mellom sportsligdrift og banedrift som avdeligsregnskaper. 
Endringen som ble innført i 2019 ble videreført i 2020 og medfører at det føres prosjektregnskaper for 
områdene i motsetning til avdeligsregnskaper. Sammenslåingen ble gjort etter anbefaling fra 
regnskapsfører. Endringen medfører at årene ikke er direkte sammenlignbare på enkeltposter. Nye 
større prosjekter slik som Nye Spikkestad Stadion vil etableres som eget selskap hvor den totale 
klubbdriften blir belastet for leie. Dette etter samme mal som ROS Arena og særidrettene i hallen. 
Dette blir egen sak på årsmøte i IL ROS 22 mars 2021. Etablering av eget driftsselskap skal til 
behandling på årsmøte i IL ROS. 

Gruppa har hatt lavere ordinær omsetning / inntekter enn budsjettert. Dette skyldes Covid 19 
situasjonen i 2020. Dette har redusert aktiviteten i Akademier og fotballskoler. Cupinntekter har 
uteblitt pga Korona pandemien. Styret valgte å bremse / stoppe alle variable kostnader i mars 2020 og 
slapp gradvis på etter som aktiviteten gradvis ble startet opp igjen.  

ROS Fotball vil i 2021 forsøke å få gjennomført TINE Fotballskole, ROS Xtra Fotballskole og vil vurdere å 
gjennomføre ROS CUP på tradisjonelt vis. Koronasituasjonen vil avgjøre om dette lar seg gjennomføre. 

Det bemerkes at regnskapene var sent ferdigstilt fra regnskapsfører noe som gav tidspress for 
fotballstyret i forberedelsen til årsmøte i ROS Fotball. Sent innkomne lagkasser er en av årsakene til 
sen ferdigstilling av regnskaper. Regnskapene bør være klare og tilgjengeliggjort for gruppene i ROS 
senest til siste uken i februar. Dette betyr at Fotballgruppa må sikre tidlig ferdigstilling av lagkasser. 

Baner – Anlegg 

Fotballgruppa har gode men begrensede treningsforhold til sine aktive, spesielt på sommeren. Fra 
høstferien til åpning av gressbanene i slutten av april er det stort press på den ene kunstgressbanen 
som har lys og undervarme. Dette er også i 2020 et tiltagende problem. 
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Fotballgruppa har i 2017 - 2020 skjerpet sine vedlikeholdsrutiner, hvor det meste nå gjøres på dagtid. 
Tyngre vedlikehold utføres av innleide entreprenører. Løpende banevedlikehold slik som klipping av 
plenene, såing i sommerhalvåret og snømåking vinterstid utføres primært på dagtid i 2020. 

Dette har vist seg å gi mer tid og rom for både aktivitet og vedlikehold. ROS Fotball har også i 2020 
valgt å fortsette samarbeidet med JOBBHUSET som tilbyr tilrettelagt arbeid til mennesker som har 
behov for dette. Denne avtalen sikrer god ryddighet, godt merkede baner og velholdte nett i målene. 
Avtalen sikrer også positiv aktivitet for en gruppe mennesker som ofte faller utenfor arbeidslivet. 
www.jobbhuset.no   

Nye Spikkestad Stadion – Status 2020 

Vår Stadion – Nye Spikkestad Stadion er nå inne i sin andre/tredje runde med å søke spillemidler. 
Baneprosjektet er definert i budsjett og handlingsprogrammet 2020-2024 for Asker kommune som et 
ønsket prosjekt.  

Asker kommune har stilt lånegarantier og fattet nødvendige kommunale vedtak for å kunne starte 
byggingen av ny bane. Vedtakene i Asker kommune er dessverre påklaget av interessenter utenfor 
klubben og saken er derav sendt fylkesmann/Statsforvalteren for endelig avgjørelse.  

Gitt positivt utfall fra Statsforvalteren ila mars/april vil ROS Fotball kunne bli tilkjent spillemidler ved 
politisk prioritering i Viken Fylkeskommune. Med positivt utfall av begge nevnte saker vil klubben 
kunne starte bygging ila 2021/22. 

Banearealet Spikkestad Stadion eies av Asker kommune disponeres av ROS Fotball som festet tomt. 
Dette i likhet med tomten som ROS Arena står på. Dette etter intensjonene i kommunestyrevedtaket i 
gamle Røyken kommune om å overdra tomten til idrettslaget for idrettslige formål/fotball mm. 

Banene er i 2020 blitt vedlikeholdt av med bistand av diverse innleide ressurser. Også i år/2020 Vi 
ønsker vi spesielt å trekke frem innsatsen til Abel Mogos som står på både sommer og vinter. Abel 
byttet hjul og nett på alle defekte mål i løpet av sommeren 2020, og sørget for vanning. 

Vi takker også dugnadsgruppen for fremragende jobb på anleggene. 

ARRANGEMENTER 

Fotballskolene 

Tine fotballskole ble gjennomført i 2020 til tross for korona. Den ble imidlertid gjennomført i august i 
stedet for juni som er normalt. I 2020 hadde vi ca 100 deltakere i stedet for 200 deltakere i et 
normalår. Tine fotballskole ble også arrangert i 2019 med langt bedre god økonomisk gevinst.  

ROS Fotball ble tildelt utmerkelsen for beste TINE Fotballskole for 2019. TINE Fotballskole ble som 
kjent kåret til Buskerud beste også i 2016. 

ROS Xtra fotballskole ble også gjennomført i 2020 til tross for koronasist gang arrangert i 2019, da for 
sjette syvende året på rad. ROS stilte den gang også med sine beste trenere for å gi gutter og jenter i 
alderen 9-12 år et ekstra tilbud helgen rett før skolestart i august. Også dette året ga dette en stor 
sportslig og økonomisk gevinst. 

http://www.jobbhuset.no/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633924744&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001633924744&ref=br_rs
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ROS Cupene / Idretts camp 2020 

ROS Cup ble ikke avholdt i 2020 pga koronapandemien. Det ble gjennomført en IdrettsCamp hvor 
fotballgruppa tok ansvar for en smakebit av andre idretter. Dette ble gjennomført med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen og gav kun et lite positivt tilskudd til klubbens økonomi. Effekten av aktiviteten 
måles i idrettsglede og ikke i økonomiske størrelser 

Sportslig 

Det er ila 2020 ikke gjennomført de planlagte trenerkurs for alle aldersgrupper pga korona. 

Trenerkompetanse er viktig for klubben å vedlikeholde. Trenerkompetanse og trenerutvikling er viktig 
for å få et kvalitetstilbud i lagene. ROS fotball har gjennom flere år sikret at over 80 % av trenerne i 
klubben har godkjent trenerkompetanse iht NFF’s kvalitetsstandard. Gjennomsnittet for klubbene i 
NFF Buskerud er ca. 50%, og vi ligger derfor høyest. Selv uten at det i 2020 er gjennomført de 
planlagte grasrottrenerkursene. 

Barnefotballen 
Som ledd i det å forbli en Kvalitetsklubb er det jobbet frem revidert sportsplan også i 2020 for 
aldersgruppene for idrettsåret 2021. Denne er tilgjengelig på websidene og i Klubbhåndboka. 

ROS Fotball har valgt å engasjere inn en erfaren trener til å veilede trenere i barnefotballen. Dette er 
styrket ved utviklet en intern trener til veileder. Dette for å sikre at sportsplanen kommer ut i alle ledd. 

Ungdoms- og seniorfotball 
JR Fotballen hadde i 2020 lav tilvekst fra 16årslagene. Det ble også i 2020 lagt opp til 
hospitering/kombinasjoner A-Lag SR, B-Lag SR og JR. Dette kunne ikke praktiseres pga Korona. 

Damefotballen er fremdeles en av de store gruppene på Seniornivå i ROS Fotball, men kun et lag i 4. 
divisjon. Spillere fra 20 år og oppover har dessverre hatt begrenset treningstilbud og ikke hatt et reelt 
kamptilbud i 2020. 

Herrefotballen har pt et A-Lag plassert i 5 divisjon og et B-Lag/Rekruttlag plassert i 6 divisjon. A-laget 
suppleres normalt sett med de sterkeste JR spillerne gjennom aktiv hospitering og oppflytting av 
enkelte spillere. Dette har ikke vært gjennomført i 2020 pga korona. 

ROS Xtra Fotballakademi 
Akademiet ble i 2019 utvidet til å gjelde både første/andreklassinger og de siste årene på 
ungdomsskolen. I slutten av 2019 var det mer enn 80 barn som deltok på ROS Xtra fotballakademi. Det 
er ikke søkt antallet ila 202 pga koronasituasjonen. Antallet deltagere har blitt noe redusert. 

Jenteløftet i klubben 
ROS fotball hadde i 2018/19 opplevd vekst i antall jenter, enn om noe mer moderat, og har nå et 
sterkt tilbud til jenter fra 1. klasse til A-lag damer. Vi mistet dessverre årskullet 2004/05 ila 2019 og har 
ikke lykes i å rette på dette ila 2020 pga korona. 

ROS fotball blir regnet som en av de store jenteklubbene i NFF Buskerud. 
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Keepertilbud 
Klubben har ikke lykkes med å ha eget keeper tilbud i 2020 pga korona. 

Dommerstatus 2019 
Det ble avholdt klubbdommer kurs med totalt 28 spillere født 2007 (både gutter og jenter).  Flere av 
disse dømte kamper i høsthalvåret, og er blitt godt fulgt opp av dommeransvarlig Mette Sunde 
Remme.  Dommer kickoff og dommeravsluning måtte dessverre avlyses pga korona. 

Vi har to dommere som dømmer 9’er fotball og en som dømmer 11’er. 

Samfunnsansvar 

Som ledd i prosessen med å forbli en Kvalitetsklubb inntar ROS Fotball en bevisst holdning til sitt 
samfunnsansvar ved å vise den positive påvirkningsmulighet idretten har på barn og unge. For mange 
er dette en viktig sosial læringsarena. I dette ønsker ROS å være et positivt bidrag med trygge rammer. 

ROS fotball arrangerte i samarbeid med ROS Håndball temakveld med fokus på kosthold og antidoping 
for alle ungdoms- og senior lag samt trenere.  I 2020 startet vi også arbeidet med «Trygg på trening».  
Et initiativ fra NFF som vi skal fortsette med å følge opp. Korana pandemien har begrenset 
mulighetene for å gjennomføre de ønskede aktiviteter. 

ROS Fotball Klubbhus / Spikkestad Grendehus. 

Grendehuset ble seksjonert i 2017. SPUVI og ROS styrer derav egne seksjoner. Alle felles deler er nå 
redusert til et minimum og det er satt opp en klar sameieavtale/vedtekter. Styreleder for første 
periode ble inntatt av SPUVI. ROS Fotball overtok i 2018/19. I årene 2019/20 har SPUVI hatt 
ledervervet. For 2021/22 er det igjen ROS Fotball sin oppgave å fylle ledervervet. 
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ROS Xtra Fotballakademi har tilhold i lokalene i tillegg til ute på feltet. Dansesonen er fast leietaker 
med tilhold i storsalen 4 av 5 ukedager. Lillesalen leies også ut, men hovedsakelig Klubbrelatert. Dette 
har naturlig vært noe mindre i 2020 pga Korona. 

Organisering 

Fotballstyret har i 2019 2020 satt fortsatt arbeidet med søkelys på konsolidering og bedring av rutiner 
for den daglige driften av virksomheten. Dette ble videreført i starten av 2020. Fra mars/april 2020 ble 
fast ansatte permittert pga korona/redusert aktivitet. Styret har vært særs aktive i krisehåndteringen 
av klubben i korona. 

Den operative driften gjøres i en lukket FB-Gruppe for styret. Styrets arbeidsform er operativ, hvor alle 
medlemmer har spesifikke arbeidsoppgaver. Sportslig utvalg gjennomfører også løpende møter etter 
behov, ca 1 gang pr mnd. Det unngås møter i skolenes ferier. 

Høsten 2019 gjennomførte ROS Fotball rekruttering og ansettelse av en administrativ leder. Dette ble 
forankret med Styreleder/Hovedstyret og daglig leder av IL ROS. Rent økonomisk er dette en 
omfordeling hvor tidligere sportslige resurser med administrative oppgaver slått sammen til en ren 
administrativ ressurs. Uten denne administrative resursen ville klubbens økonomiske situasjon sett 
veldig mye verre ut enn det resultat som er skapt i en ekstremt vanskelig tid. Takk til Stine 
Komandantvold Haug for super innsats ila hele 2020. 

Kommunikasjon 

Kommunikasjon gjøres også i 2020 på flere plattformer for å nå alle. Vi benytter nettsider der hele 
klubbhåndboken er tilgjengelig, e-post og Facebook. Det er også benyttet elektronisk nyhetsbrev for å 
informere om utviklingen i arbeidet med Spikkestad stadion 2020. 

Hensikten er å være tilgjengelige for å imøtekomme lagenes behov. ROS har tatt i bruk nye websider 
og ROS Fotball har flyttet alt sitt til ny plattform. Dette arbeidet ble sluttført i 2018 og videreført i 
2019. I 2020 er det i hovedsak kommunisert via FB, spesielt vedr stengning/åpning i takt med skiftene 
tiltak fra kommune og nasjonale myndigheter. 

Avslutning 

Aktiviteten i 2020 ble veldig mye mer forskjellig enn planlagt grunnet korona. Det meste har dreid seg 
om opp/nedstigning av aktivitet og sikring av smitteverntiltak. Fotballstyret takker alle tillitsvalgte, 
lagledere, trenere, foreldre og spillere for innsatsen. Samtidig ønsker lykke til med kommende sesong. 

Spikkestad, 3 mars 2021 - IL ROS Fotballstyret  

Med vennlig sportslig hilsen fra styret; 

Bjarte E. Grostøl, (Sign)     Trond Nondal 
 
Linda Breili-Hansen, (Sign)    Mette Sunde Remme, (Sign) 
 
Martin Lobben, (Sign)     Maria Josè Guzman, (Sign) 
 
Tommy Sagstad Larsen, (Sign)     Thomas Kalvang, (Sign) 
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