
Gruppens handlingsplaner for 2020  

Sakset fra gruppenes årsberetninger, som finnes på www.ilros.no eller ved henvendelse til gruppene. 

 

HÅNDBALL 

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. 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. 

 

http://www.ilros.no/
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TENNIS 

1. Framtid 
 
Rekruttering: Vi vil drive rerkuttering av ungdom og voksne videre, ved gode kurstilbud. Vi 
skal kontakte bedrifter og evt. grupper for å se på om de vil ha kurs over f. eks noen helger 
mot betaling. Grilling ved siden av er stadig en mulighet. Vi skal prøve ta kontakt med 
Mjøndalen, Svelvik eller DTK for naboturnering. 

 

FRIIDRETT 
1. Mål for 2020-sesongen. 

 

• Stimulere nyopprettet barne- og ungdomsgruppe til trening og konkurranser i friidrett. 

• Sikre allsidige og kompetente trener-ressurser. 

• Ivareta rollen som teknisk arrangør av Rekordløpet – og derigjennom styrke gruppas 
økonomi. 

• Arrangere minst 6 Spikkestad Open - stevner, for alle klasser av begge kjønn.                 

• Deltakelse i nasjonale stevner for senior. 

• To medaljer i veteran VM i Toronto 

• Utforske samarbeid med friidrettsgruppa i Gui for å mobilisere flere barn og unge. 

• Ivareta friidrettsgruppas interesser på idrettsanlegget i samarbeid med styret i I.L. ROS. 
 

TURN 
Aktiviteter 
Aktivitetsnivået ut over de ukentlige treningene har vært over normalt. Vi arrangerte en veldig 
vellykket SALTO konkurranse og Gymnastikkfestival i og rundt ROS Arena helgen 26.-27.mai. Vi 
arrangerte en «turnskole» rett etter skoleslutt for gymnaster i 3. og 4. klasse som var en suksess. På 
høsten arrangerte vi det siste offisielle KM for Buskerud turnkrets. I tillegg hadde vi treningssamling i 
romjulen, med deltagere fra Kongsvinger, Tranby og Ringerike. 
I tillegg til egne treningssamlinger har vi hatt deltakere som har vært i Stavern (rekrutter) og Ollerup i 
Danmark (junior). Treningsamlingene arrangeres ila sommeren hvert år. Odin Oreilly deltok også på 
flere uttakssamlinger til landslaget, men kom ikke videre til bruttotrppen. 
Gymnastikkfestivalen ble som nevt en sukess, og tilbakemeldingene fra alle troppene var positive! Vi 
stilte en stor tropp på hjemmebane, og trenerne har igjen vist at vi kan sette sammen et program 
som inspirerer både turnerne og publikum. I tillegg var vi ansvarlig for fellesoppvisningen trampett og 
alle «tren inn på stevnet» oppvisningene, som også var av topp karakter. En stor takk til Martine 
4 
Lillegraven som hadde hovedansvaret for disse. 
Troppsgymnastene har hatt et aktivt år. Året startet med Kvalifisering NM Nasjonale klasser i 
Stavern, hvor IL ROS kvalifiserte seg med ett lag i frittstående i miksklassen. NM ble arrangert litt 
senere i Drammen. Igjen har vi oppnådd våre mål om å ha et lag med i NM, noe som er veldig 
oppløftende, gitt at disse er første års juniorer. Rekruttene deltok i april i en nasjonal konkurranse i 
Stavern, og her stilte vi lag i alle tre klassene. Vi arrangerte ROSetten for første gang i pinsen, det ble 
et lite arrangement, men med godt innhold og både konkurranse og trening. Vi arrangerte i slutten 
av oktober KM i troppsgymnastikk der vi deltok med mange utøvere og ble kretsmestere Rekrutt 
herrer frittstående og teamgym. Buskerudtrampetten ble i år igjen arrangert i Drammenshallen, og vi 
hadde mange lag i aktivitet i løpet av helgen. God innsats fra utøverne og en grei oppkjøring til NM 
Teamgym for juniorene! 
I november var det NM Teamgym i Stjørdal. En flott innsats, dog med noen skader og litt stang ut på 
trampett, ble en god erfaring for våre turnere. Som førsteårs deltakere i NM er det mye læring 
I kretsen avsluttet Kikki Christensen en lang karriere i kretsstyret og Jens Lillegraven ble medlem av 



styret i den nye Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets. Martine Lillegraven fikk tilbud om stilling som 
landslagstrener for junior miks frem mot EM 2020, og har hovedansvaret for frittstående for dette 
laget. 
Avslutning 
2019 har vært et veldig aktivt år for IL R.O.S. turn. Vi har stabilt medlemstall, og har fått fin sportslig 
utvikling. Vi må fortsatt jobbe med å sikre at vi har tilstrekkelig med trenere og treningstid, spesielt 
er det viktig med nok hjelpetrenere nå når vi kan ta imot flere utøvere på hver trening. Turngruppa 
fikk etter sommeren tildelt treningstid i ROS Arena slik vi ønsket, noe som betyr at vi kan 
opprettholde tilbudet vi har hatt de siste årene. Det var denne høsten ingen ledige plasser på våre 
partier for de yngste jentene, og det er ventelister. Det er ledig plass på guttepartiene og på noen av 
partiene for de eldste. Vi håper å rekruttere enda flere gutter i årene som kommer. Vi fortsetter med 
ambisjonen å ha minst ett lag med i NM nasjonale klasser hvert år. 
Turngruppa valgte i 2019 for første gang gå til ansettelse av en trener. Martine Lillegraven ble ansatt 
som hovedtrener troppsgymnastikk i 50% stilling. Selv om vi har hatt timeansatte trenere i tillegg til 
våre frivillige ser vi dette som et viktig skritt for å utvikle turngruppa videre og sikre et godt 
treningstilbud. 
 
 
FØLGENDE GRUPPER HAR IKKE FÅTT AVHOLDT ÅRLIG MØTE PGA KORONA-SITUASONEN 
 

• Volleyball 

• Sykkel 

• Boksing 

• Ski 

• Allidrett ( avholder møte 28.5) 
 
 


