
 

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. 
 

 

Styrets sammensetning 
 

Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: 

 

 Styreleder    Atle Hellerud 

 Nestleder    Ine Hansen 

 Styremedlem/kasserer  Andreas Hansen 

 Styremedlem/sekretær  Siv Myrbo 

 Styremedlem/Webansvarlig  Håvard Gjeldokk 

 Styremedlem/Dommerkontakt Sissel Laursen 

 Styremedlem/arrangement  Per Gunner Henriksen    

 Styremedlem/Laglederkontakt Vivian Sand Johannessen 

 Styremedlem/Rekruttering  Elin S. Jensen  

 

Sportslig utvalg: 

 Henrik T. Tobiassen (leder) 

 Alexander Christiansen 

 Marita Beston 

 

 

Styremøter 
 

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av 2016 

 

Status 31.12.2016 

 

Medlemmer: 360 

Aktive spillere: 326 

Lag: 19 lag inkl. HU og herrelaget. Noen årsklasser stiller med to lag i seriespill. J2002 og 

2004 har samarbeidslag med Sætre Graabein. G2000 har klubbtilhørighet i ROS, men spiller 

for SHK. 

Årsklasser: Vi er representert med lag fra 2001 til 2010 årgangene + HU og herrelag. 

Trenere: 33 trenere er ukentlig engasjert med lagene. 

Dommere: 7 dommere som dømmer i Regionserien. 

Barnekampdommere: 12 stk som har tatt kurs i jan 2017 + 10 stk som tok kurset i jan 2016 

Dommerobservatører: 5 stk til barnehåndballen og 1 stk til regionserien. 

Lagledere: 38 stk (velges blant foreldre på hvert enkelt lag) 

 

  

http://www.ilros.no/


 
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. IL R.O.S. Håndball har også for 

sesongen 2016/2017 en partneravtale med SHK (St.Halvard Håndballklubb) på guttesiden. 

Dette for å sikre et fullverdig tilbud til spillere på G16, G17, G18 og herrelagene. Med eget 

herrelag i ROS ser vi at våre eldre spillere vil kunne ha mulighet for ekstra trening sammen 

med herrelaget. 

 

På jentesiden har vi fremdeles en gjeldende samarbeidsavtale med RHH (Røyken og Hurum 

Håndball) fra og med jenter 15 år (J2001). Sammarbeidsformen mellom RHH og 

moderklubbene er under revisjon og evt endringer vil påvirke klubbens sportslige aktiviteter 

fremover. 

 

 

Gutte-/herrehåndball 
Det er god rekruttering på guttesiden i R.O.S. Det er viktig at vi har en langsiktig plan for å 

beholde spillerne lengst mulig i idretten. Med dette som bakgrunn ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe som skulle se nærmere på herrehåndballen. Det er skissert et opplegg der det 

satses på opprykk og at vi på denne måten beholder våre spillere i klubben lengst mulig. 

 

Spillerutvikling 
Vi har hatt spillere fra guttelagene 2000, 2001, 2002 og 2003 på spillerutvikling siste året i 

regi av Norges Håndballforbund. Spillere fra G2001 har vært tatt ut til nasjonal 

spillerutviklingssamling. G2000 hadde med 2 spillere på bylaget som representerte Region 

Sør u bylagsturneringen i Trondheim i februar. 

Som et ledd i partneravtalen med SHK er det inngått en egen avtale for spillerutvikling G2001 

og G2000 – Prosjekt SHK2020. I tillegg til at G2001 og G2002 får tilbud om ekstra samlinger 

med eksterne trenere får ROS som klubb tilbud om deltakelse på foredrag samt tilbud om 

trenerressurs fra SHK til egne lag en tirsdag hver mnd. Hele opplegget har blitt veldig godt 

mottatt fra spillerne og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med SHK på guttesiden. 

 

 

Økonomi 
Resultatet for 2016 er godt. Vi fikk et resultat på kr 218 807,- mot budsjettert kr 75 200. 

 

Inntekter:  Kr 1 608 463 

Utgifter:  Kr 1 390 333 

Egenkapital: Kr    445 660 

 

Ett av satsningsområdene til håndballgruppen har vært å bedre den økonomiske situasjonen. 

Det har vært fokus på å sikre at alle aktive spillere er registrert i Min Idrett og at alle betaler 

aktivitetsgebyr. Dette har medført betydelig økning i inntektene. 

 

Gruppen har i flere år tært på egenkapitalen, men nå begynner vi å ta igjen det tapte.  

http://www.ilros.no/


 
 

Inntektssituasjonen i år har vært litt spesiell. Vi har fått inn litt mindre på sponsorsiden enn 

budsjettert, men mye mer i kioskinntekter, tilskudd fra HS til kjøp av treningsutstyr, tilskudd 

til HU aktiviteter fra kommunen, overskudd fra kiosken i ROS Arena og overskudd fra 

idrettskolen. Totalt utgjør dette ca kr 210 000. Vi har også hatt økning i inntektene fra 

aktivitetsgebyr og LAM midler. Dette utgjør ca kr 170 000. 

 

På utgiftssiden har vi hatt økninger til trenerlønn, dommer, halleie og noen andre poster. 

 

 

Aktiviteter 
Det er stor aktivitet gjennom hele sesongen. 

Ca 1840 treningstimer gjennomføres av spillere og trenere 

Ca 513 håndballkamper (ROS lag) spilles i ROS Arena og Midtbygdahallen 

Ca 5130 dugnadstimer i egen hall for å avvikle hjemmekampene  

Ca 204 kamper dømmes av våre egne dommere 

Ca 350 liter vaffelrøre lages på dugnad av foreldrene 

Ca 105 langpannekaker lages på dugnad av foreldrene 

120 barn aktiviseres totalt på håndballskole i Høst- og vinterferien og vi benytter instruktører 

fra egne rekker. 

I tillegg kommer selvsagt alle cupene vi drar på, kamper som spilles i andre haller 

(bortekamper), møter, kakelotterier og andre dugnader som planlegges og gjennomføres. 

 

Rekrutteringen til IL R.O.S. Håndball er god. Vi starter opp med nye lag for 1. klasse hver 

høst. Vi arrangerer håndballskole både i høst- og vinterferie hvert år. Håndballskolene har hatt 

stor interesse og vært fulltegnet etter veldig kort tid. Vi har benyttet våre eldste spillere som 

instruktører.  

 

 

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 
Vi har også i 2016 fått med oss noen sponsorer. Dette gir gode inntekter som igjen danner 

grunnlaget for mye aktivitet. 

 

 

  

http://www.ilros.no/


 
Verdier/Varebeholdninger 

 Musikkanlegg  RH anskaffelsesverdi  ca kr  50.000,00 

 Andel i måltavle RH    ca kr  10.000,00 

 

 

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 2016 
1. Styret skal 

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

annet fortsatt påvirkning av Røyken kommune, Røyken Idrettsråd samt 

samarbeid med Hovedstyret. 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. Har fokus på Fair Play. 

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

oppover. 

f. 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 

 

 

 

Atle Hellerud  Ine Hansen  Andreas Hansen  Siv Myrbo 

 

 

http://www.ilros.no/


 
 

Per Gunnar Henriksen Håvard Gjeldokk Sissel Laursen  Vivian S. Johansen 

 

 

 

Elin S. Jensen 

http://www.ilros.no/

