ROSnytt

Røyken og Spikkestad Idrettslag • Nr. 1 - 2019

HÅNDBALL
En lærerik
og utviklende
sesong for G04

MERKESTEVNE
i Moss

TURN
Vi skal til
NM i 2019!
BLI MED Å BYGGE NYE
SPIKKESTAD STADION

ROSHYTTA
er åpen t.o.m. 7. april
dersom skiføret holder

SKIgutten
Sander
Teisbekk
en av
de aller
beste
i landet

ROS FOTBALL
VOKSER SE MER PÅ SIDE 44

og talentene
blomstrer

2

O

3

13.44 Side 1

SYKKEL

LEDER

ROSnytt
Redaktør: Roar W ii k
Mail: typ o w iik@g mai l. c om
Mobil: 982 03 123
Layout, billedbehandling
og annonseansvarlig:
M acb eth v/ Roar Wi ik
Trykkeri: Mer kur Tr y k k
Utgiver: I d r e t t s l a g e t R . O . S .

Sigmund Kjos

Vi fyller 100 år i år!
Endelig har vi fått snø, men den kommer som bomull og blåses bort når
løypemaskinene skal lave sine supre løyper. Tross det har det vært gode
spor i lysløypa ganske lenge. Håper det er mange som nyttiggjør seg disse
mulighetene vi har klart å få til. Vi har fantastiske personer (våre løypekjører)
som gir oss disse mulighetene i hele Kjekstadmarka. Vi lar dem få noen
varme tanker for den ekspertjobben de gjør. I tillegg kan vi alle sende løypemaskinen et smil, et lite vink, når vi møter de i løypa. En liten ting til, bra at
vi respekterer hverandre, tar hensyn til hverandre ute i løypene, og ikke
ødelegger løypene for hverandre!
Det som har opptatt flere av oss de siste to til tre månedene er forberedelser
til jubileumsfesten den 27. april på ROS Arena. Det er mye som skal på
plass frem til dess. Vi planlegger en fest for rundt 350-400 personer.
Statsministeren kunne dessverre ikke komme, fra kulturministeren regner
vi med å få et lite innslag. Det viktige er at du kommer, enten du har stått
på for idretten tidligere eller gjør det i dag.
Det vil også være noen større idrettsarrangementer under dette året,
som er verdt å følge med på.
Idretten kommer inn i et nytt fellesskap formelt sett fra 1. januar 2020.
Som politikere og administrasjon, har også Idrettsrådene hatt sin prosess.
Det viktige er at det som er bra fra hver kommune, kommer med i den
totale strukturen. For idretten sin del, kommer vi inn i et større miljø,
vi er åpne for å lære av hverandre, samarbeide på større arrangementer.
Kort og godt, vi er løsningsorienterte, vi må være nysgjerrige og
fremoverlente.
Vi er på vei inn i en valgprosess. Frivillighets poster skal besettes.
Det er så bra, hvis du vil være med hos oss på forskjellige områder.
Alle har noe å tilføre.
De senere årene har vi hatt stort fokus på å redusere frafall innen idretten.
Det vi har gjort, er å skape «trivsels»miljøer på ungdommens premisser,
av og med ungdommer. Vi er et fler idrettslag med lange tradisjoner.
Dette medfører muligheter og fordeler en ikke ellers ville ha hatt.
Det er viktig for oss å være med på å kvalitetssikre oppveksten til
barn og unge.
Det har vist seg at behovet for en utvidelse av IL ROS Arena er tilstede.
Det samme gjelder for gressbanen. Videre er aktiviteten økende for Beach
håndball og volleyball ute. Vi ser nå på en bedre utnyttelse av hele
idrettsanlegget på Spikkestad.
Med vennlig hilsen
Il ROS har vært, og gjennom kontinuerlig utvikling
fortsetter å være en viktig samfunnsaktør.
Vi må, som alle andre bedrifter/foreninger,
Styreleder IL R.O.S.
utvikle og anpasse våre tjenester og produkter,
slik at de skal følge den generelle samfunnsutviklingen, og behovet. Røyken kommune
og andre aktører er viktige medspillere
i dette arbeidet.

Sigmund Kjos

Ha et fin vinter og godt jubileumsår!

Vi har ingen fellestreninger, men
mange holder det
gående med spinning innendørs.

Både Sporty Trening på Spikkestad
og Røykenbadet tilbyr mange gode
alternativer for spinning.I tillegg har
flere fått opp øyne for utesykling
også om vinteren. Fatbike er et
meget godt alternativ med sine
meget bred dekk, og utvalget av
piggdekk har også blitt meget
bra.Årsmøtet i sykkelgruppa ble
avholdt mandag 11. februar hjemme
hos styrets leder. Det var bra oppmøte og alle ser frem til våren som
plutselig kommer. Ny og yngre leder
ble valgt (Petter Kristiansen som
knapt har rundet 30 år) og det er håp
om at dette kan bidra til økt engasjement. Vi starter i år også opp
med landeveissykkeltreninger, og
håper med det at flere vil finne veien
til oss og våre fellestreninger til
våren, her er alle velkomne.Herved
er oppfordringen sendt. Følg med på
IL ROS Sykkelgruppe sine Facebook
sider, eller på IL ROS sine
hjemmesider.

Vinteren
er en tid hvor
sykkelgruppa naturligvis
har liten aktivitet
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Bli med å bygge NYE Spikkestad Stadion 2020
Spikkestad Stadion skal
gjenreises til et moderne idrettsanlegg til glede for flere.
Målet er å skape mer aktivitet,
en sosial møteplass i nærmiljøet,
og et idrettsanlegg som tilfredsstiller morgendagens miljøkrav.

Vipps en gave, så er du med
på å bygge vår
felles
stadion

Pro s je k tp a rt ner :

Tusen takk for din støtte!

Drømmer om
å få Buskeruds
FLOTTESTE
Idrettsanlegg
Det er Mars og idrettslagets gamle stolthet,
Spikkestad stadion, ligger begravet under et
godt lag med snø. Når snøen smelter til våren
vil gressbanen igjen fremstå som slitt og
sårbar for både aktivitet og dårlig vær, slik
den har gjort i flere år.

FOTBALL
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Spikkestad stadion, som opprinnelig var hovedbanen for
fotballgruppa og friidrett, har de siste årene blitt benyttet
som en ekstra avlastningsbane for fotballgruppa og kastbane for diskos. Nå ønsker vi å ta stadion tilbake, og bygge
fremtidens idrettsanlegg med kunstgress med undervarme
og lys. Planen er å ferdigstille den nye stadion i 2020.
ROS fotball har vokst betydelig de siste årene, og er i
dag en av de største og mest aktive klubbene i Buskerud
med over 800 aktive spillere. Antallet jenter i klubben er
doblet på fire år (fra 80 til 160 spillere). Vi startet vårt eget
ROS Xtra fotballakademi i april 2016 og ble satelittklubb
for spillerutvikling på Hurumhalvøya for NFF Buskerud
året etter. Banekapasiteten er nå sprengt for både yngre og
eldre lag, spesielt i perioden fra september - mai, når
mangel på dagslys og stengte naturgressbaner er en realitet
pga regn og snø. Medlemsveksten og innføring av nye
spillformer med 3er-fotball (6-7 åringer) og 9er-fotball
(12-13 åringer), skaper et behov for større bruksutnyttelse
og et mer fleksibelt anlegg, forteller prosjekt- leder
i IL ROS Fotball Nils Harald Strøm.
Begrensningene i dagens anlegg fører dessverre til at
kun 30 % av de yngre lagene får gjennomført oppsatte
treninger i begge ender av fotballsesongen, pga. avvikling
av seriekamper for 11er-fotball på den nåværende kunstgressbanen. ROS fotball har sammen med Norges fotballforbunds anleggskonsulent vurdert hvilke tiltak
og anleggsutbedringer som gir den beste totale effekten.

Spikkestad stadion mer aktivitet og et bedre klima

Nå ønsker vi å ta stadion tilbake, og bygge fremtidens
idrettsanlegg med kunstgress med undervarme og lys.
Et anlegg til ca. 13,0 millioner kroner, som legger til rette
for mer aktivitet for barn og unge i Røyken gjennom hele
året. ROS Fotball ønsket at Spikkestad stadion igjen skal
bli hjertet i nærmiljøet og at den nye stadion skal komme
alle i nærmiljøet til gode. Kort sagt - ROS til alle. Prosjektet er godt koordinert med ROS Arena og deres planer
om utvidelse av hallen til å omfatte både ny turnhall og
kampsportarena. Som idrettslag er vi forpliktet til å bidra
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til å redusere energiforbruk og utslipp av granulat. ROS
fotball ønsker å bevise at det er mulig å drifte et helårlig
nullutslipps idrettsanlegg gjennom flere tiltak. Planen er
å bygge et idrettsanlegg som tilfredsstiller fremtidens
miljøkrav.
Vi har et mål om nullutslipp pga. gode tiltak for
granulatfangst, rensing og tilbakeføring av granulat til anlegget. ROS fotball har over en lengre periode hatt tett
dialog med både NFFs anleggskonsulent og Miljødirektoratet for å sikre at det nye anlegget blir et anlegg vi alle
kan være stolte av. Alternative former for miljøvennlige
innfyll i banen er også under kartlegging, og vi følger
utviklingen i dette markedet med stor interesse,
sier Nils Harald.

På lag med nærmiljøet og naboene

Spikkestad stadion ligger i hjertet av Spikkestad med
boligfelt på alle kanter, dette påvirker selvfølgelig valg av
utforming og praktiske løsninger. Målet vårt er å bygge en
nærmiljøpark som hele lokalsamfunnet får glede av med
benker, bord, treningsapparater og løpebaner. Noe av
finansieringen er allerede på plass med det svært gode
bidraget fra Gjensidigestiftelsen. I desember fikk vi en
veldig hyggelig overraskelse, da de overrakte en sjekk
på 280 000 kr. Disse pengene skal bidra til å skape en
sosial og aktiv møteplass, forteller Nils Harald. Vi ønsker
innspill som kan bidra til at nye Spikkestad stadion kommer til glede for flest mulig både sommer og vinter. Det er
flere som allerede har gitt uttrykk for at de i dag setter pris
på både skøytebanen og den lille akebakken bak ROS
Arena. Dette er verdifulle innspill som vi ønsker å ta med
oss videre for å øke bruksverdien av anlegget.
Prosjektlederen forteller at IL ROS vil invitere til et
nabomøte før påske 2019, for å gi mer informasjon, og
få innspill om både ROS Arena og moderniseringen av
Spik-kestad stadion. Dato vil bli annonsert på nettsidene ilros.no og i postkassene på Spikkestad når tidspunktet er fastsatt. Vi håper at mange tar turen for å få mer
informasjon om de spennende planene. Idrettslaget ønsker
dialog og gode innspill og spørsmål mottas med glede,
avslutter han.

• REGNSKAP • SKATTERÅDGIVNING
• SELVANGIVELSE • LØNN
• KONSULENTBISTAND
• FIRMAETABLERING
Telefon: 31 29 79 80 • Mobil: 480 61 853 • Åpent: Man-fre kl. 8-15.30
Telefax: 31 29 79 81 • e-post: knut@bldataregnskap.no

ROS fotball vokser og talentene blomstrer
De siste årene har ROS fotball doblet
medlemsantallet. – Styrken vår er at vi både
har et tilbud til dem som vil satse og til dem
som er mest opptatt av det sosiale, sier
sportslig leder Martin Lobben.

For fem år siden hadde ROS fotball rundt 400 medlemmer.
I dag nærmer medlemstallet seg 800.
- Vi har satset hardt på å ha et godt tilbud både i bredden og inn
mot toppen. Vi har et stort trenerteam med god fotballkompetanse som er flinke med barn og ungdom. Det handler om å
se alle og å tilrettelegge aktivitetene på et nivå som gjør at alle
får en god opplevelse, både på trening og i kamp, sier Lobben.
Klubben er nå organisert slik at det ikke er nødvendig å bytte
klubb dersom du er svært ivrig og vil spille på høyere nivå når
du blir eldre.
- Vi har et tett samarbeid med Mjøndalen Sparebanken Øst akademi og Strømsgodset toppfotball. Samtidig er vi blitt enda
bedre på god hospitering og differensiering på lagtreningene.

13 spillere på tiltak hos
Mjøndalen eller Strømsgodset

Resultatene av satsingen er allerede synlig. IL ROS fotball har
13 spillere i alderen 14-16 år som er på tiltak hos Mjøndalen
eller Strømsgodset. Åtte av disse spillerne er også på kretslaget. Disse spillerne er:
• G14: Sondre Moe, Joakim Sandbo, Tobias Kalvang,
Noah Larsen- Vonstett og Mathias Lobben
• G15: Theo Thomsgård, Oscar Loe- Eriksen, Nedas
Berankis og Jakob Wigulf Christiansen

• G16: Sebastian Holc, Karim Mosleh, Kasper
Simonsen og Johnathan Lie

- Det er flere årsaker til at vi klarer å dyrke frem gode spillere
uten å miste andre på veien. Det handler om organisering og
at vi har økt trenerkompetansen til alle våre 75 trenere. Hele 8
av 10 av disse har Grasrottrenerkompetanse eller mer. Det
gjør oss til de beste i Buskerud og blant de beste i landet. Det
er vi veldig stolte av, sier den sportslige lederen i IL ROS
Fotball.

Mye av suksessen skyldes trenersatsingen
Ifølge Lobben har skyldes mye av suksessen ansettelsen av
Arne Marcussen som trenerveileder og leder av IL ROS Xtra
fotballakademi.
- Arne har gjort en kjempejobb med å følge opp trenerne,
både på feltet og på trenersamlinger. Nå har Ole Jørgen Sylling Berg også fått trenerveilederkurs, og skal jobbe sammen
med Arne med treneroppfølgingen. I tillegg har Lasse Huseby
begynt på utdannelsen og vil være ferdig utdannet høsten
2019, sier Lobben.
IL ROS Fotball har også fått to kretslagstrenere i sesongen
2019. Dennis Johnsen er hovedtrener for kretslaget til G14,
mens Ole Jørgen Sylling Berg har blitt spillerutvikler for
G15s kretslag.

- Dette viser at vi ikke bare driver godt med spillerutvikling,
men også trenerutvikling. Det blir spennende å se hvor vi
ender opp. Det viktigste for vår satsing er uansett at vi skal ha
med oss flest mulig barn og ungdommer lengst mulig innenfor fotballen, understreker sportslig leder Martin Lobben.

8
FOTBALL

9

Vi fyller 100
100 år
i 2019

IL ROS ønsker å feire dette
sammen med tidligere og
nåværende medlemmer
og derfor

Vinteraktiviteter for
fotballdommerne

ROS har i vinter hatt flere dommere som har dømt i
Talentgården i Drammen. Kretsen arrangerer turnering for 5’er
og 7’er lag i vinterhalvåret og hadde som mål at alle kampene
skulle dømmes av jentedommere. Dette for å få utviklet flere
jentedommere til å dømme på høyere nivå enn bare Klubbfotball. Hittil er målet nådd der 100 % av kampene er dømt
av jenter og flere av dem ønsker nå å gå 9’er kurs.
ROS har hatt med 7 jenter som alle har utviklet seg som
dommere. Jentene har blitt fulgt opp av Buskerud Fotballkrets
under kampene.
Vi har tre jenter og to gutter som skal ta 9’er kurs i vinter
og en som går 11’er Rekruteringskurs.
Klubben vår er stolte av utviklingen til dommerne og vi
gleder oss til å se disse dømme kamper og representere ROS
i kommende sesong.

INNBYR vi dere til

Jubileumsfesten
som går av stabelen
i ROS Arena 27. mars
2019 kl.18.00
Husk vi er bare 100 år en gang .
Det vil bli lagt ut mer informasjon
på www.ilros.no etter hvert.

•
•
•
•
•

Pris kr. 400,- pr. kuvert
Det serveres Tapas og to enheter
Drikke kan kjøpes i baren
Pent antrekk
God musikk

Påmelding skjer på følgende måte:
Ved betaling til Vipps #132607
Ved betaling til medlemskap@ilros.no
og betaling til 7137.10.29820
Merk med navn og «jub-fest»

• Vi har 350 kuverter
• Påmeldingsfrist 20. mars
«først-til-mølla»

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50

www.roykeneiendom.no

Med vennlig hilsen Idrettslaget ROS
Festkomiteen
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SVØMMING

Svømmegruppa søker
instruktører
Svømmegruppa trenger flere
instruktører og trenere til opplæringspartiene og treningspartiet.

ALLER NYESTE Godshuset.qxp_Layout 1 29.10.17 22.21 Side 1

I 2018 hadde svømmegruppa 211 deltakere på kurs,
hvorav 80 var på høsten.
Treningspartiet har sine treninger i tirsdager og torsdager.
Svømmerne har i høst også trent delvis sammen Drøbak
Frogns svømmegruppe, som har tidligere Asker-trener
Vadim Forafonov som hovedtrener.
Ettersom ROS sin hovedtrener slutter i mars, søker
svømmegruppa flere trenere til både treningsgruppen
og opplæringspartiene.
Svømmegruppa i ROS ble startet i 2017, og har svømmeopplæring for barn fra syv år og oppover.
Kunne du tenke deg å være svømmeinstruktør for ROS
svømmegruppe?
Opplæring blir gitt, men kontakt Irmelin Heggertveit
på mail: irmelin.heggertveit@gmail.com

Innkalling til Årsmøte
i IL ROS svømming
Arsmøtet avholdes den 18. mars kl.
18.00-20:00 i Auditoriet pa ROS arena.

Saker som et medlem ønsker åta opp påårsmøtet må
sendes styret senest 4. mars til svomming@ilros.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt
ut via email innen 11. mars. Saksdokumentene vil ogsåbli
gjort tilgjengelig påIL ROS svømming sin Facebookside
For åha stemmerett måmedlemmet ha fylt 15 år, vært
medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt
kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Tverrfaglig utredning med ultralydundersøkelse
sikrer deg en spesifikk diagnose og en nøyaktig og god behandling.
Bestill time på: www.godshuset-fysioterapi.no

ROS
-til alle!

TURN
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-Vi skal til NM i 2019!

Da er vi godt i gang med turn i jubileumsåret. Vi har lagt bak oss et fantastisk år
i turngruppa, vi ble Norgesmestere
og hadde for første gang med gymnaster
på juniorlandslaget.

Vi har i flere år klart målsettingen om å
kvalifisere oss til NM i troppsgymnastikk.
I år var vi likevel forberedt på ikke å nå helt
opp blant de 15 beste lagene. Vi har hatt et
generasjonsskifte og stilte til NMkvalifisering i Stavern i februar med svært
unge og uerfarne gymnaster både i Junior
kvinner og Junior miks.
Det var en topp motivert gjeng som dro til
Stavern, først og fremst for å levere sitt beste
og for å skaffe seg mesterskapserfaring.
Vi konkurrerte i alle tre apparater: Trampett,
Tumbling og Frittstående i begge klasser.
I noen av apparatene var det med opp mot
50 lag, og kun de 15 beste kvalifiserer seg
til NM.
Når NM i troppgymnastikk for junior går
av stabelen i Drammen i 23-24. mars i år,
stiller ROS i junior mix frittstående.
Gymnastene på dette laget er første års
junior, og kvalifiserte seg som 11 beste lag
til NM. Det er både gymnastene og hovedtrener for mix-laget, Martine Lillegraven
svært fornøyd med. Alle på laget er født
i 2006, og er med i sitt første NM. I troppsgymnastikk konkurrerer man som junior fra
det året man fyller 13, til og med det året
du fyller 17. Å kvalifisere seg med et så
ungt lag står det respekt av!
Junior
jenter
NM kvalik
19-1
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Miks lagene NM kvalik 19
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5 RYTMER

Dans

på Vårsol

ved Tina Foss

Bølstadveien 2, Spikkestad
Hver onsdag kl.19.00-21.00
DROP-IN time. Kr. 200.Dørene åpner kl.18.30

Vi danser
oss gjennom
5 rytmer:
• FLOW
• STACCATTO
• CHAOS
• LYRIC
• STILLNES:
En dans uten bestemte steg,
en dans som passer alle - uansett alder og
fysikk. Kan du bevege deg, kan du danse
rytmene. Dette er din dans, i ditt tempo, en
fascinerende vei til bevisstgjøring om kroppens
muligheter og mangfold. Tina veileder underveis med støtte av musikken. Vi danser barbeint, men for de som trenger sko bør det være
hvite såler eller dansesko. Det er også fint
med lag på lag med løse og ledige klær, så du
kan ta av ettersom du blir varm - ta med vannflaske, og en venn og kom!
Kontakt Tina Foss på mail: tina.m.foss@gmail.com

Hyggenveien 35,
3440 Røyken
Tlf. 22 06 57 00
www.megaprint.no

Tina danset Gabrielle Roths 5 Rytmer
i Oslo første gang i 2001, og tok
utdanningen som lærer i 2008. Hun er også
utdannet massasjeterapeut i 1997/98.

Cenika As • Industrigate 13, 3414 Lierstranda
Telefon: +47 32 24 03 00 / Mobil: +47 40 29 00 40

«5 rytmer Norge»
Tina Merethe Foss - tina.m.foss@gmail.com
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TYPE LANDSKAP

TURN

Ujevn plen med bakker
og skråning er krever
bredere dekk og kraftigere
motor. I en liten hage
med mange hindringer,
kan en liten
Rider være
løsningen.

HVORDAN IG
VELGE RIKTER?
PLENKLIPP

SOMMER
DEKK/
FELGER

FAST S
I
LAVPR

Gymnastikkfestival på You’ve got mail!
Spikkestad 25.-26. mai

Hvert år går dette arrangementet av stabelen et eller annet
sted i Buskerud. I mange år har IL ROS vært blant de største
turngruppene som deltar. Over to dager er vi sammen på
kryss og tvers av alder og grupper, vi trener, konkurrer og
så avslutter vi arrangementet søndag ettermiddag med en
kjempeoppvisning. Vi håper på stor deltakelse fra hele kretsen, egne turnere, foreldre og oppfordrer alle til å stikke
GULVSLIPING.qxp_Layout 1 31.08.18 19.06 Side 1
innom ROS-Arena og uteområdene denne helgen!

GULVSLIPING
Kjell Bakken
Ovnerudveien 22,
3430 Spikkestad
Mobil: 970 12 981
www.kbgulvsliping.no
kbgulvsliping@gmail.com

Parkettsliping
til avtalt
tid og
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

I begynnelsen av februar kom det mail fra Landslagssjefen i Gym og Turnforbundet, Henning Ottersen:

www.STARCO.NO

Hei, Martine!
Jeg er naturligvis opptatt av og interessert i rekruttering av
flinke folk, og derfor tar jeg kontakt med deg. Vi har behov for
en landslagstrener som innehar rollen som frittståendetrener
for junior miks i perioden 2019-2020 og jeg ønsker å drøfte
denne muligheten med deg.

HER ER FEM DEKKMERKER FRA STARCO:

DEKK
A
SKIFT FR
Kr. 300

Martine har selvfølgelig takket ja, og sammen med en mer
erfaren trener fra Oslo Turn, vil hun inngå i trenerteamet rundt
de gymnastene som skal representere Norge i EM i troppsgymnastikk i 2020. Dette har vært et langsiktig mål for
Martine, at muligheten kom allerede nå er selvfølgelig en
fjær i hatten både for henne og turngruppa.

VI
HAR
OGSÅ

Global
BILDELER

Her kan du bestille
både amerikanske og
italienske pizzaer
31 28 99 90

OG SMÅMOTOR

Åpent:
Mandag-fredag
15-23
Lørdag-søndag
13-23

www.
classicpizza.no

31 28 99 92 www.classiccatering.no

Martine

Vedkløyverutleie
Dekk/felger
Alt av slitedeler BIL
Billakk
Gressklippere
Motorsager

Helge Stensrud
Hurumveien 41,
3474 Åros - Sundbykrysset
Tlf. 31 28 88 10 - 911 76 223
Fax: 31 28 8811
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Snøen er herog skigruppa er i full aktivitet

Det er fantastiske forhold i marka og ikke minst i lysløypa og
på skistadion. Vi er så heldig at løypekjørerne er meget flinke
til å holde løypene preparert og i bra stand, noe som hele bygda
nyter godt av. Dersom det ikke skulle komme nok snø på
Spikkestad så har vi en avtale med Eid skiarena. Vi har derfor
mulighet å tilby skigruppa gode løyper da de har kunstsnø.
Men problemer med snø har vi heldigvis ikke hatt hverken i
fjor eller i år, og det er vi selvfølgelig veldig glade for.
Vi er godt i gang med skileik gruppene og treninger i alle aldre
ved skihytta. Vi har også fått arrangert flere Telenor karusellrenn i år til stor glede for både liten og stor. Vi har hatt alt fra
40 til 90 aktive barn, ungdommer og voksne med på karusellrenn. Det er en glede og se at det er en liten økning i medlemsantallet i skigruppa og at det er flere barn i spesielt yngre alder
som er med på skileik.

- Våre
to skileiktrenere
Randi
Stensvand
og Ingeborg
Kvarme.

, Magdalen Havnen og Natalia Havnen stilte opp på
blikum på stranden og i båtene. Foto: Linn Krogh Hansen.

Spikkestad
frisør
Alt i moderne
hårpleie
Bj ør n Ji m A n de rs en
C a t h r i n e F. P e r s s o n
Tl f. 31 28 13 80
Sp ikkes tad veie n 124
34 30 Spi kkes tad

Skileik gruppene i aktivitet på stadion.
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Det ble en utrolig start på Norgescuprennene for junior for Buskerudløperne
Skigruppa har gjort det veldig bra på lokalt og nasjonalt nivå. Vi har vært på flere store renn i år:
som 1ble
holdt
11-13.
TAKSERIG Norge As.qxp_Layout
19.02.19
19.02
Side 1 januar.

Equinor Norgescup Konnerud

Både løpere og publikum koste seg i finværet og flotte
forhold med hele 1100 løpere på startstreken. Nok en
gang ble det gode plasseringer for Ros løpere, hvor
Andreas Kirkeng gikk inn til en flott 9 plass friteknikk,
6 plass på sprinten og 9 plass på klassisk i klassen
menn 19/20 år. Sander Teisbekk gikk inn til en flott 8
plass på friteknikk og en 32 plass på klassisk i klassen
menn 17 år. Mari Kjelle tok en 71 plass på Fredag og
en fin 51 plass på Søndagen for kvinner 18 år. Gjertrud
Rasch Haugen tok en 100 plass på Fredag og en 87
plass på Søndag i Kvinner 19/20 års klassen.

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

PÅ SPIKKESTAD

Mange gode lokale prestasjoner i KM i langrenn
på Ringkollen

Løpere fra ROS deltok i KM i langrenn på Ringkollen. Vi har
flere kretsmestere og mange fine plasseringer fra KM helgen.
Lørdag var det friteknikk i flott vær og på Søndag ble det arrangert sprint i snøvær. Ros løpere fikk med seg flere medaljer
fra Ringkollen og vi nevner noen;
I Gutter 13 år ble Kristian Kirkeng kretsmester både Lørdag og
Søndag og i gutter 14 år tok Eivind Melaaen en fin 9 plass
lørdag mens han gikk inn til en sterk 2 plass på Søndag.
Bilde-Kristian Kirkeng -Kretsmester
Mari Kjelle ble nr 4 på Lørdag og kretsmester på Søndag for
kvinner 18 år og Sander Teisbekk ble nr 2 og Jostein Melaaen
nr 7 i klassen menn 17 år på lørdag. Søndagens sprintrenn ble
Sander nr 3 og Jostein nr 5.
I Menn 18 år gikk Erik Støa inn til en fin 8 plass på Lørdag
hvor han tok en 5 plass Søndag. Andreas Kirkeng tok en flott 3
plass på Lørdag og ble kretsmester på Søndag i menn 19/20 år
klassen.

TAKSERING
Norge As
Takst på bol ig og e ie ndo m
48 99 88 30
bf@takseringnorge.no

steptrafikkskole@gmail.com

www.steptrafikkskole.no

SVØMMING
SKI
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Norges Cupen
Juniorpå Åsen
på Romerike
8.-10. februar

Buskerudløperne hevdet seg
igjen med toppresultater i
Norges Cup junior, denne gang i
Norgescup junior/NM junior
sprint på Åsen.Fredag 8. februar
klassisk 10 km menn: Sander
Teisbekk i M17 gikk inn til en
sterk 3. plass og på pallen for
første gang i Norgescupen. Andreas Kirkeng gikk inn til en flott
4. plass. Søndag 10. februar,
friteknikk: Sander Teisbekk gikk
nok et flott renn og gikk inn til
en sterk 5 plass i klassen Menn
17 år. Andreas Kirkeng gikk inn
til en 15 plass i Menn 19/20 år.
Mari Kjelle gikk inn til en flott
27 plass i Kvinner 18 år.
Gjertrud Rasch Haugen gikk inn
til en 90 plass på Fredag og en
76 plass på søndag i klassen
Andreas Kirkeng
19/20
år.
SPORTY JENTER: Emily April Aker, Nora Elise Pedersen Dyrrdal, kvinner
Magdalen
Havnen
og Natalia Havnen
opp på
M17 4.stilte
plass
Trebåtfestivalen i Hurum og viste de fire svømmeartene foran publikum på stranden og i båtene. Foto: Linn Krogh Hansen.

I TOPPFORM: Sander
Teisbekk har tatt store steg
som langrennsløper det
siste året, og er nå en av
de beste i landet på sitt
alderstrinn.

Sander Teisbekk
- en av de aller
beste i landet

Sander Teisbekk har hatt en kometkarriere i langrennssporet
etter at han i fjor høst flyttet til geilo, og begynte på Norges
Toppidrettsgymnas. Det har bidratt til at han har blitt en
av de beste i landet i sin årsklasse.
Sander imponerte til gangs da han i helga ble nummer tre
i distanserennet på Åsen på Romerike. Teisbekk gikk også fort
da han hadde femte beste tid på skøytingen. Begge de to distanserennene ble en stor opptur for Teisbekk som for lengst har
nådd målene han satte seg før sesongstart. Nå handler det om
å få fullført sesongen på en best mulig måte.
- Jeg har som sagt fått bedre treningsfasiliteter etter at jeg
flyttet til Geilo. Her er vinteren mye lengre enn i sør.
Det er optimalt at jeg bor i gangavstand til både skolen,
erningsanleggene og butikken. Det innebærer at jeg slipper
å bruke mye tid på å forflytte meg. Et stort pluss er det også
at vi trener i skoletiden, og at jeg nesten daglig får trene
sammen med flere av de beste juniorene i landet.

Spikkestad
frisør
Alt i moderne
hårpleie
Bj ør n Ji m A n de rs en
C a t h r i n e F. P e r s s o n
Tl f. 31 28 13 80
Sp ikkes tad veie n 124
34 30 Spi kkes tad

Svein Halvor Moe (tekst og foto)

Sander Teisbekk M17 3. plass.

VOLLEY
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ROS Volley - alle skal med

ROS volley er en romslig og inkluderende særidrett i ROS
som ønsker å få med barn og unge til å være med å dele vårt
engasjement for volleyball som idrett og aktivitet. Hos oss er
du velkommen om du bare har lyst til å være aktiv og trene,
eller om du også ønsker å spille kamper. Aktivitetsnivå og
treninger legges opp ut i fra hva spillerne ønsker. På våre lag
kan du komme som nybegynner også når du er junior eller
voksen og vi tar inn spillere løpende gjennom sesongen.

LAGENE VÅRE

Minivolley trener en gang i uken på Midtbygda skole og er
en liten gruppe med 4 hyggelige juniorspillere som trenere.
Det er mye lek og moro kombinert med innøving av ballkontroll og teknikk. Det spilles med longnet og deles lag på
2-3 spillere slik at alle kan delta uavhengig av ferdighet.
Gruppen melder seg på utvalgte turneringer og i november
var vi arrangør av en miniligaturnering i Midtbygdahallen
som gikk fint.

Teen volley laget.
Minivolley
oppvarming.

ROS teen volley
Vår teen volley gruppe har gjort det bra på turneringer
gjennom høsten 2018 og har hentet flere seire. Alle spillere
har nå utviklet seg bra og vil stille i et nivå opp ved neste
turnering i Tønsberg 3. mars. Godt jobbet av spillerne og
godt coachet av Stine Herring-Olsen og trenerteamet.
Teenvolley er for ungdomskolealder. Frem til sommeren
trener laget kun onsdager. Gruppen tar gjerne i mot nye
spillere utover våren, også nybegynnere.

Junior U19 laget med videregåendejenter har 12 spillere
med. Disse har høsten 2018 ikke deltatt i kampaktivitet, men
fokusert på trening. Gruppen har en sosial profil med
varierte treninger rundt volleyball. Styrke, kondisjon, spenst
og teknikk sammen med det morsomste som er å spille mot
hverandre. Treningene ledes av Steffan Næss.
ROS volley er i ferd med å etablere et lag også for gutter
i videregående alder – om dette er av interesse følg med på
vår FB-side eller ta kontakt med leder ROS volley.

Senior mix spill.

Senior mix er trening for voksne som syntes volleyball er
gøy. Her er det ingen møteplikt, men mer spillelyst. Dette er
en romslig gjeng og vi har med spillere fra tyve til fler- og
femti år. Treningene består av litt egenoppvarming, av og
til litt teknikk, deretter deler vi i lag og spiller volleyball.
Du trenger ikke å ha vært aktiv volleyballspiller tidligere
NISJE-METALL
& RSlag.
19.02.19 18.00 Side 1
for å bli med3.qxp_Stenseth
i vårt senior mix

VI HAR
SPESIALISERT
OSS PÅ PRODUKTER
MED HULLER I

Nisjemetall As
v/ John Alvar Jacobsson
Hyggenveien 35, 3440 Røyken
Mobil: 948 35 637
E-post: jaj@nisjemetall.no

VI LEVERER: Spiraltrapper, rettløpstrapper, gitterrister
og trappetrinn • Strekkmetall, gitter og perforerte plater

Minitrenere Silje og Annette Sofie.

Suleiman server.

Spikkestadveien 95
3440 Røyken • Telefon 31 28 28 75
ÅPENT: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag 10-17, lørdag 10-15
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ANNONSE

En litt annerledess møbelforretning
m

Eternitveien 4,
3470 Slemmestad
Telefon: 92 22 53 43 / 99 69 18 15
E-post: post@pgmobler.no
Webside:
www.pgmobler.no

Velkommen
V
innom for en hyggelig møbelprat
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En lærerik og utviklende sesong
Gutter 2004 er nå over halvveis i en veldig lærerik og utviklende sesong. Vi er 18 gutter i den opprinnelige gruppa, og
har i tillegg to talentfulle hospitanter fra G05 med oss. En
håndfull av 04-gutta får også trene sammen med G03, og dette
gir en ekstra trøkk som bidrar til ytterligere utvikling hos hver
enkelt.
Vi har alle seriøse intensjoner med håndballen. Selv om ambisjonene som spiller kan være ulike og ikke alle behøver å bli
som Sagosen, holder vi en viss struktur og disiplin da vi mener
det er veldig viktig for gutter i denne alderen.
Vi trener tre økter i hall + en ekstra for de som er med G03. I
tillegg er vi veldig bestemte på at rett styrketrening med tett
oppfølging er viktig for stabilitet og skadeforebygging spesielt mens kroppen fortsatt vokser. Det avgjørende er ikke
om det trenes med metall eller bare kroppsvekt, men derimot at
man trener riktig og individuelt tilpasset. Gutta rekker to
skikkelige styrkeøkter også i de fleste ukene.
Med denne treningsmengden pluss kamper, må vi også lære
mye om kosthold og hvile, og vi mener at mange av gutta med
denne oppfølgingen tar kjempesteg både i håndballen, i
generell fysisk form og i tillegg lærer litt om rammer og å
strukturere uka si slik at lekser og annet også blir gjort
skikkelig. Når de i tillegg har det gøy sammen, og dette
intense, harde arbeidet kan gjøres med et smil og en god tone,
da mener vi at veldig mye stemmer i ROS håndball og G04.
Vi stiller to lag i seriene til Region Sør. Vi er helt åpne på at Aserielaget disponeres for å vinne kamper, og det er hard kamp

om mange av plassene der. Vi ligger akkurat nå på tredjeplass
av tolv gode lag. I B-serien har vi også fått sving på sakene utover i sesongen og ligger nå over midten av tabellen. Her disponerer vi laget lite grann annerledes, og nesten alle kampene
blir helt jevne.
Vi startet sesongen på Ski cup, og vil etter serien delta i PWcup og Baldus på Lillehammer. Etter mange år har vi landet på
disse som våre favoritt-turneringer, siden de har veldig ulike
profiler og vi derfor kan få til masse gøy for alle sammen.
Det er smart å tenke spillefilosofi tidlig mener vi, og hos oss
betyr dette et kontant og fysisk forsvarsspill, der gutta lærer å
by på real fight så lenge angriperen er foran dem. Så skal det
løpes og tas sjanser i kontringer med langpasninger, ankomster
med knallhard satsing fra bakspillerne eller lynkjappe avkast.
Dette er veldig moro, men vi mister selvsagt en del baller på
det. Belønningen får vi de siste ti minuttene av kamper, når
motstanderen ofte er mye mer sliten enn vi er.
Lederteamet i år er Martin og Trond Solberg som trenere, Øistein Brevik og Jørn Tyskerud Borgen som lagledere. Bjørn
Brudeseth, Ingrid Solberg, Thomas Bøhlerengen og Lena Mari
Nilsen bidrar også til at oppgaver kan fordeles slik at alt blir
skikkelig utført. Samarbeidet i dette teamet fungerer
kjempegodt. Mye skryt denne gang, men vi har det faktisk
veldig gøy med dette, og er heldige som får holde på i en velsmurt gruppe som ROS håndball.

Vi ses i en hall! Hilsen Martin og Trond
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Spikkestadveien 80
3440 Røyken
Telefon: 31 28 35 07

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00
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Tusen takk!

Det er på sin plass å rette fokus på alt det dugnadsarbeidet som
legges ned for å skape den gode aktiviteten vi har på håndballbanen. Det stekes vafler, bakes kaker, arrangementer planlegges, treninger planlegges, turer planlegges og bestilles,
spillere kjøres og hentes, Kamper spilles, kamper dømmes,
foreldremøter avholdes, kakelotterier, pantedugnader osv.
Jeg kunne fortsatt i det uendelige og jeg har ikke evnet
å beregne antall timer og kroner som ligger til grunn for å få
til denne fantastiske håndballaktiviteten for i overkant av
400 aktive håndballspillere. Hva er det som gjør at vi stiller
opp kveld etter kveld og helg etter helg?
BEGEISTRING - Å få lov til å være en aktiv del av et så fantastisk idrettsmiljø og i tillegg få oppleve så mye begeistring hver
dag tror jeg må være motivasjon nok. Tusen takk for innsatsen
alle sammen: Spillere, foreldre, besteforeldre, trenere,
lagledere, dommere, styret og alle andre som bidrar.
På vegne av styret i IL ROS Håndball, Atle

Her får du alt du kan
tenke deg av matvarer!

SPAR Røyken • Bråsetveien 3
Røyken Sentrum • Tlf. 3129 29 10 • www.spar.no
Mail: spar.royken@spar.no
Sasha på kjøkkendugnad.

Nye Stasjonsvei 15
3430 Spikkestad
Telefon: 31 29 08 50

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00
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Kvalifisert til NM i troppsgymnastikk
Juniorene fra IL R.O.S. konkurrerte i Drammen
i helgen for å kvalifisere seg til årets NM i
troppsgymnastikk. Nasjonale klasser i troppsgymnastikk består av de tre apparatene
frittstående, tumbling og trampett.

Alle tre øvelsene ble terpet på i treningshallen rett før konkurransen, og når det gjaldt som mest viste jentene at treningen
i vinter har gitt resultater. Først frittstående med en super
prestasjon, før de fulgte opp med to gode gjennomføringer
også på trampett og tumbling.
NM kvalifiseringen er en av de største konkurransene i løpet av
året, og selvfølgelig viktig fordi denne ene konkurransen styrer
hvem som får lov til å delta i NM. I år er det Ringerike turn
forening som arrangerer norgesmesterskapet i Hønefoss Arena.
Kvinneklassen er den største klassen, og det er nesten 50 lag
som deltar i trampett og tumbling, 33 i frittstående. Kun de
15 beste lagene kvalifiserer seg til NM. Vi var tidlig ute i konkurransen, og det var bare å smøre seg med tålmodighet mens
resten av lagene konkurrerte. Vi så av karakteren på frittstående
at det kom til å bli en god plassering, mens det kom til å bli mer
spenning rundt plasseringen i trampett og tumbling. Etter hvert
ble det klart at vi ikke kom videre i tumbling, mens det ble en
god 10. plass og NM deltagelse i trampett. Spesielt morsomt
å slå alle de lokale klubbene og bli beste lag fra Buskerud!
Når det kom til frittstående var det ikke bare vi som kjenner
programmet som mente at jentene hadde gjort en av sine beste
gjennomføringer når det gjaldt som mest, men dommerne også.
Resultatet ble 3. plass, og opp på pallen for første gang i en nasjonal konkurranse med denne form for status. Det er en utrolig
sterk prestasjon i denne store klassen, og både trenere og utøvere var veldig fornøyde med innsatsen. Spesielt vår dyktige
frittståendetrener Randi Roen hadde en hyggelig dag når hun så
hva utøverne klarte å få til. Karakteren er delt i tre, det er komposisjon, vanskelighet og utførelse. Komposisjonen er tilpasset

de siste endringene i reglementet, så den er godkjent. Vanskene har jentene trent mye på – både hjemme og i ROS Arena
– og der fikk vi den nest høyeste karakteren i konkurransen.
Da er det bare utførelsen igjen:
«Det er nettopp utførelsen og hvor mye man har pirket og
jobbet med dette, som til slutt skiller de beste fra de andre»
sier Randi, og sammen hjelpetrener Martine og alle jentene
er hun full av inspirasjon for å kjempe i toppen igjen i NM
siste helgen i april.
Søndag stilte vi lag for første gang i miksklassen for junior,
kun trampett og tumbling denne dagen. Tumbling ble dessverre litt som dagen før, og det gikk ikke helt vår vei. Da var
det bare å sette sin lit til trampetten igjen, og det gikk bra!
Laget gjorde en av sine beste øvelser noensinne, og hadde full
kontroll på gjennomføringen. Kraft og stil i øvelsen og fjellstø
landinger selv på de vanskeligste hoppene ga en 9. plass,
nesten et poeng høyere karakter enn lørdagen, og billett til NM
i miksklassen også. Totalt sett en strålende helg for IL R.O.S.
sine troppsgymnaster.

Det er stor aktivitet i gutt/herre håndballen
Som denne sesongen
har 16,18 og herrelag
i 4. og 3. divisjon.

Torbjørn Sittrup Bergerud og Ole Jacob Borch var i juryen.

GRATIS PIZZA KVELDER
på noen fredager,
både vår og høst, med trener
og GRATIS baller + lån
av utstyr + trener.
Gjelder for alle aldersgrupper.
Ta med en venn, er også GRATIS

Både 16 og 18 års laget har kvalifisert seg til nasjonal serie og
første helgen i februar var det ROS sin tur til å arrangere
kamper i Bring- og Lerøyserien.
Å arrangere Bring- og Lerøy er morsomt og som arrangør
ønsker vi at spillere, støtteapparat, dommere og supportere som
kommer til hallen skal føle seg velkommen og tenke at ROS

Arena er bra sted å være. G16 og G18 sto for arrangementet og
foreldregruppa la ned en ekstra innsats med servering av varm
lunsj til spillere, frukt i garderoben og varm gjærbakst. I slike
arrangement er det også vanlig å kåre kampens beste spiller fra
hvert lag. Vi var så heldig å ha en jury bestående av Torbjørn
Sittrup Bergerud og Ole Jacob Borch (tidligere lagkamerat og

GRATIS
TRENING
for alle 6-9 år
mandag
til torsdag
fra 17-18

Kjekstad Golfklubb, Golfveien 1, 3440 Røyken • Tlf. 31 29 79 90

KJEKSTAD GOLFKLUBB
E-post: post@kjekstad-gk.no • www.kjekstad-gk.no
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spiller på herrelaget. Torbjørn delte ut premiene i de to første
kampene og gutta syntes det var veldig stas å få oppmerksomhet fra en nybakt sølv vinner fra VM. Vi setter utrolig
stor pris på at Torbjørn tar seg tid til å besøke barndomsklubben sin når han har spillefri og er hjemme i Norge.
Stemningen var da på topp og standarden satt da G18 vant
den første kampen mot Sotra. I neste kamp skulle regjerende
Bring mestere Melhus/Gimse møte et meget sterkt lag fra Ski.
Begge lag var ubeseiret så langt men det tok ikke mange minutter før vi forsto hvem som var mest forberedt til denne
kampen. Ski med sine 2000-gutter feide over Melhus/Gimse

sine yngre 2001-gutter. Våre 2001-gutter forsto brått at dette
kom til å bli en meget tøff helg og gikk senere på to store tap
mot gjestene fra Trondheim og Oslo. Ski leder nå puljen bestående av 12 lag der ROS ligger på 10 plass men vi har spilt
mot de tøffeste lagene så vi kan være med å sloss om en plass
midt på tabellen. G18 hadde ingen ambisjoner om å nå et sluttspill i år som førstegangs 18 års spillere men ser på dette som
en god læring til neste år.
G16 har større ambisjoner i Bringserien og det var spent
stemning i hallen da de skulle møte Elverum som lå på tabelltoppen. Begge lag gikk ut i et forrykende tempo men Elverum
ble for sterke og tok tilslutt en komfortabel seier. I neste kamp
skulle ROS møte Rygge og det tok ikke lang tid før ROS gutta
viste hvem som hadde taket på kampet og tok med seg to
poeng. I Bringserien er det også 12 lag i puljen der de fire
beste går videre til sluttspill. ROS ligger nå på 7. plass og har
muligheter til å sloss om sluttspillplass og da en tittel som
Norgesmestre.
Når det snør og er kaldt ute er det alltid god stemning og
varm kaffe i ROS Arena, denne helgen ble det totalt spilt 9
landsseriekamper og 5 regionale kamper pluss fest for gutter
og jenter 2003. Vi er heldig som har et så flott anlegg, mange
foreldre som er villig til å stille opp for ungdommen slik at de
har et godt sportslig tilbud i en hyggelig ramme. Nå gleder vi
oss til siste runde i gruppespillet som er 2-3 mars, der G16 skal
spille i Lillehammer og G18 i Drammen. I tillegg gleder vi oss
til å følge herrelaget og om de klarer å rykke opp med begge
lagene sine til 3. og 2 divisjon, så det blir en spennende avslutning på sesongen for alle oss som er glad i håndball.
CardiRad - støtte.qxp_Layout 1 25.02.19 12.45 Side 1

Jørn-Erik Jacobsen, Daglig Leder
Næringshagen - Tlf. 31 28 77 77
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Mail: jornerik.jacobsen@cardirad.no
Mobil: 469 58 828 • www.comed.no

Øyvind Hegge og Torbjørn Sittrup Bergerud)

Lokal tilhørighet. Nasjonal kompetanse.

31 29 64 80
post@ok-senteret.no
www.ok-senteret.no

Profesjonell fremtidsrettet regnskapsbedrift.
(HNWLYHVN\EDVHUWHOºVQLQJHU
.XQGHQVEHKRYLIRNXV
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• Diverse hudpleiebehandlinger
• Fruktsyrepenslinger
• Vipper og bryn
• Voksbehandlinger
• Rynkereduserende
behandlinger og fillers
• MASSASJE
rygg /skulder og nakke
• MASSASJE hel kropp
• Kroppspeeling /
innpakninger
• Manicure
• Vippeextensions/vippeløft
• EXUVIANCE
hudpleiekremer
KVELDS• Coaching
ÅPENT

BEAUTYDERM
Hud, fot- og kroppspleie
Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad
997 26 727 - sms
Onlinebooking: beautydermspikkestad.onlinebooq.net
Beautyderm facebook: Se alle behandlinger her.
Mail: linda.flornes.1961@ gmail.com
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Hauke Rosenthal «Future fighte»
klar til merkekamp.

Spikkestadveien 98,
3440 Røyken
Ved R øy ken t o g st as j o n

31 28 41 00
tannlegenoso@gmail.com
Hjemmeside:

tannlegenoso.no
Tannlege Anne Nohre-Solvang
Tannlege Amanda Hembre Ulsund
Tannlege Jeanette Rønnow

MERKESTEVNE
I MOSS

Lørdag 15 desember 2018, deltok boksegruppa på MERKESTEVNE i Moss som ble arrangert av Moss bokseklubb i treningslokale i Mossehallen. Et merkestevne kan
minne litt om en "gradering" i annen kampsport hvor man
skal vise sine ferdigheter for få nytt belte, som bl.a i
karate. I boksing så er "graderingene" bronse-, sølv- og

Vær smart
- bruk din lokale
turoperatør - det
lønner seg!

• Turkjøring
• Innog utland
Enten du er
• Gruppereiser privatperson
eller bedrift vi skreddersyr din neste
• Hotellreise fra A til Å
og fergereservasjon
Hvis service
• Billettservice og kvalitet er viktig
for dere, ring oss
• Konferanser
for en hyggelig
samtale!
• Kurs

Mikael Sivertsen «Future fighte»

Tannklinikken
Nohre-Solvang
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932 17 770
Trym Bauer «Future Fighter»

Mailadresse:

post@svidal.no
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Håvard Arntsen
i blått mot
en mossebokser.
gullmerke. Her gjelder det å vise ferdigheter i fotarbeid, forsvar, riktige slag og kombinasjoner osv. Det blir naturligvis
også vanskeligere når du skal opp til gullmerket.
IL ROS stilte med 6 boksere til stevnet. Det var god boksing
av våre gutter og en fin status på arbeidet videre med våre
3 "Future fighters" ,Trym, Hauke og Michael som var oppe
til bronsemerket. Her fikk to av tre merker med oss hjem.
Fra "senior" gruppa var Eivind og Håvard med, hvorav Håvard
tok bronse merke mens Eivind gjorde et knall godt forsøk på
gull merket. Dessverre hang gullmerket litt for høyt, men
neste gang sitter`n!
Eldstemann og trener for juniorene, Tor-Erik gjorde et aldri så
lite "comeback". Han viste frem gamle kunster og surfet inn
(dog noe sliten) til bronse merket.
Leder for boksegruppa, Tomm, var med som ringdommer.
Han var fair og klar i sin tale, boks reint, lett og ledig. Sånn sett
holdt han god kontroll på alle boksere og så yil at alt gikk fint
for seg. Boksegruppa er meget godt fornøyd med dagen, mye
god boksing og gode erfaringer som vi tar med oss hjem.
Vi tok juleferie etter dette for så og jobbe videre mot mye
mål og nye høyder i 2019.
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Eivind Limstrand mot en mossebokser.

Trener Tor-Erik Sivertsen etter comeback i
ringen.
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Boksestevne
i ROS Arena
ble vel gjennomført

ROS Arena er klar for å
ta imot diplomboksere
fra 10 forskjellige
klubber.

39

Det var 26 kamper - og 10 klubber deltok
med diplomboksere i alderen 8-14 år.

Boksegruppa deltok med debutantene Michael (8) og
Hauke (9) i mikrodiplom. Guttene bokset lett og fint
med hverandre og vi er veldig fornøyd med deres
boksetekniske ferdigheter.
I diplomboksing bokser man for å oppnå poeng for
ine tekniske bokseferdigheter innen slagkombinasjoner,
forsvar og fotarbeid. Våre to gutter fikk 18 poeng hver
seg, mens
beste poengsum på 36 gikk til Naltina Wenneck (14)
fra Tønsbergkameratene.
jekt2_Layout 1 01.04.17 14.22 Side 1
Boksestevner gjør seg ikke selv og vi retter en stor takk
til alle gode hjelpere - funksjonærer, dommere,
kantinehjelpere som fikk «hjulene til å gå rundt», samt
alle klubbene som var med.

ROS
-til alle!

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad
Tlf. 3129 07 99

elfag.no - Når du trenger elektriker
Hauke Rosenthal (rød) mot Mikael Sivertsen ( blå). God teknisk boksing som ga begge 18 poeng.
Dette er en god poengsum som debutanter i diplomboksing.
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Din
glassmester
i Røyken
og Hurum

DAB
RADIO?
Vi selger og
monterer

Steinsprut?
I mikrodiplom er alle like gode vinnere og Mikael
og Hauke har fått sin debutkamp.

Mikael Sivertsen ( blå) mot Hauke Rosenthal (rød).

Kom innom
å få reparert, eller
skiftet din frontrute.
Vi samarbeider med alle
forsikringsselskap.

Slemmestadveien 14, 3440 Røyken
Heike Rosentahl stod for innkjøp og kantinedriften. Foreldres involvering i klubbaktiviteten
er uvurderlig.

Tlf: 32 22 34 00 • Epost:post@roykenglass.no
Facebook • Åpningstid: Mandag - fredag: 08.00 -16.00
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Alle medlemmer
i IL ROS får kr. 5.000 i rabatt
ved valg av FREM eiendomsmegler. I tillegg vil IL ROS
få kr.1.250 i returprovisjon for hvert hus
som blir solgt på denne måten.
Telefon 31 29 74 00
Askestad - Aas Elektro AS
www.askestad-aas.no

informerer

Det er åpen kiosk med kaffe og vafler på Spikkestad på kveldstid
Hver kveld holder vi åpent fra kl.17:00 til kl. 21:00. Her serverer vi kaffe og nystekte vafler
og et enkelt utvalg av kioskvarer. Vi ønsker å tilby de som er ute på tur, eller vil se
hva som skjer i hallen av aktiviteter en mulighet til å sette seg ned med noe godt å bite i.
I tillegg kan man se TV. Vi oppfordrer dere til å avlegge oss et besøk.
I helgene er det åpent på dagtid, men det er i forbindelse
avvikling av håndballkamper eller når turngruppen

Nytt fra ROS Arena
Slike anledninger skal markeres, og klubben skal ha
stor 100-årsfeiring i ROS Arena. Invitasjon ligger på
Facebook og www.ilros-no - samt side 9 i ROS-nytt.
Still opp og bidra til en festlig markering av en
særdeles aktiv 100-åring.
Ellers så går livet sin vante gang i ROS Arena.
Aktiviteten er høy med treninger i uken og arrangementer i helgene. Vi jobber stadig med utvidelsesplaner, men er har ikke kommet med i tildelingen
av spillemidler ennå. Det er en lang prosess, og
det er viktig at vi har god kontroll på alle deler av
prosjektet.
Denne tiden av året inneholder budsjettprosess.
Som i fjor vil vi beklageligvis måtte øke leieprisene

Først en nyhet som ikke forekommer veldig ofte:
Moderklubben IL R.O.S. fyller 100 år i år.

for å dekke inn merkostnadene som våre leverandører
legger på oss. Og derfor må våre leietakere være med
å dekke dette: kjedelig, men nødvendig. Trøsten for
være at vi har en veldig flott hall som gir våre utøvere
gode muligheter til trening og aktivitet. Det har vært
endringer blant sponsorene våre - Vi vil takke:
for denne gang, og håper vi kan se dem igjen
på en av veggene en gang senere.

• Boligpartner

• Enoksen

• Comed

Samtidig kan vi ønske nye sponsorer velkommen:
• Block Wathne
• Synsenteret
• STEP Trafikkskole (http://steptrafikkskole.no/)
ER NYE SPONSORER.

KLUBB PRO
Vi har blitt gjort oppmerksom på at det foregår en del unødvendig
tomgangskjøring utenfor hallen når foreldre skal hente utøver fra
trening eller arrangementer. Vi oppfordrer til å gjøre denne forurensningen minst mulig; dere burde heller parkere bilen og ta en
tur inn i hallen. Her finner dere åpen kiosk med salg av nystekte
vafler og god kaffe. Da støtter dere driften av klubben i tillegg
til at naboene ikke behøver å oppleve tomgangskjøringen.
Kiosken er også et bra alternativ for turgåere som kan stikke
innom kveldstid i ukens fire første dager og i helgene. I helgene
varierer åpningstidene med arrangementene, men det er stort sett
åpent. Sjekk på klubbens nettsider, spesielt på Håndball og Turn.
OG SÅ EN LITEN «PEKEFINGER»:

ROS Arena AKTIVITETSKALENDER: http://ilros.no/aktivitets kalender-rosarena/month_calendar/

Autoservice Røyken A.S

Tlf: 31 29 07 77
post@autoserviceroyken.no
Industriveien 9, 3430 Spikkestad

EU-kontroll
BiloppreTting
Bilberging

Årets hyttesesong er nå i full gang.
Det er flotte forhold i marka, så det er
bare å spenne på seg skiene for store
og små. Hyttas tradisjonelle vafler
frister vel fortsatt?

De serveres som alltid etter samme oppskrift,
som er fra hyttas åpning i 1971. ROS-hytta er et
kjærkomment tilbud til glade skiturister.
Det er godt å komme inn i varmen etter en lang
skitur. Det gir ny giv og motivasjon til hjemturen.
ROS-hytta er et andelseid foretak. Det er derfor ingen
klubb eller forening som driver hytta. Vi er avhengig
av frivillig vertskap til å betjene den. Det er fortsatt
behov for flere verter, skal vi klare å holde hytta
åpen inneværende og kommende sesonger.
Hyttestyret håper derfor at flere ønsker å hjelpe til
i dette arbeidet. Vaktene består av en søndag på
høsten, og en helg på vinteren. Mange tar med seg

barna sine og ligger over på hytta. På kvelden kan man
da kose seg med god mat, og hyggelig samvær.
Ta det som en vennetur, og meld dere som verter.
Ta kontakt med Rine Rud; tlf. 481 59 849.
Til hytta går det mange skiløyper, både fra Røyken og
Spikkestad. Man kan starte i lysløypa på Spikkestad,
fra U-skolen via jordet og Haukelia, Transet, golfbanen,
Kleiverfeltet for å nevne noen.
Alle rutene er ca. like lange 2,5-3 km.
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til ROS-hytta,
og håper på en flott og lang sesong.
Hytta er åpen t.o.m. søndag 7. april hver lørdag
og søndag 11.00-15.00 dersom skiføret holder.
ROS-hytta leies rimelig ut til selskaper, eller
sesongavslutning for idrettslaget.
Ta kontakt med styreleder
Egel Holmquist på tlf. 90516 508
For styret Rine Rud

ROSHYTTA
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Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK

Besøksadresse: Smemyrveien 1, 3474 Åros
Postadresse: Pb. 70, 3476 Sætre, Norge
Telefon: 32 24 37 37
post@stenseth-rs.no • www.stenseth-rs.no

Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

CardiRad - støtte.qxp_Layout 1 25.02.19 12.45 Side 1

Jørn-Erik Jacobsen, Daglig Leder
Næringshagen - Tlf. 31 28 77 77
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Mail: jornerik.jacobsen@cardirad.no
Mobil: 469 58 828 • www.comed.no
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UTLEIE
AV SKIHYTTA
Skihytta er
skigruppas
samlingssted
på Spikkestad
i bunnen av
lysløypa.
Det er mulig
å leie skihytta
for små og
store anledninger med
plass til ca.
25 personer
og koster
kr. 500,for et døgn,
og kr.1000,for en hel helg.
Vask er ikke inkludert!

SPIKKESTAD
GRENDEHUS
I Grendehuset er det fortsatt stor daglig
aktivitet. Dansesonen og Kropp i Form
er våre faste leietakere 4 dager i uken.

Våre unge håpefulle på ROS Fotball Akademi benytter klubbhuset 3 ganger pr. uke. Det spises,
lekes og gjøres lekser der i forkant av fotballaktivitetene. Søndagsformiddagene brukes huset
i forbindelse med SIF-proffen og Satellitt.
På kveldene brukes lillesalen til møter og kurs.
I tillegg til de faste leietakerne, blir huset mye utleid til arrangementer, selskaper etc. ROS Fotball
har lagt seg på et prisnivå for utleie som sikrer
mye aktivitet og samtidig ivaretar økonomien
i huset. Utleieprisene skal være bærekraftige, men
inneha klubbens sosiale profil som er manifestet
i slagordet igjennom mange år – ROS TIL ALLE.
Allerede i 2019 har storsalen vært utleid mange
helger. I løpet av 2019 blir det både barnedåp,
konfirmasjoner, bryllup og sølvbryllupsfeiring i
huset. Veldig hyggelig at så mange kontakter oss
for å leie. Lillesalen er ypperlig for 20-25
personer, storsalen kan dekkes til 90-100.
Ønsker du å leie, send en mail til utleie@spikkestad.no eller ring Rine Rud på tlfnr. 48159849.

Dame- og herrefrisør
- Alt innen hårpleie
(Kiwibygget) Nye Stasjonsvei 29,
3430 Spikkestad • Tlf. 31 28 05 80

Skigruppas
medlemmer
leier gratis.
Hytta er utleid
hverdager
08:00 -16:00
TA KONTAKT
MED:

Kamilla Wiik
i telefon:

VIL DU PRØVE

BASKET?

eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.com

Styreleder: Sigmund Kjos - 916 36 112
e-post: sigmkjos@online.no
Nestleder:
Tone Sagstad Larsen - 905 16 767
e-post: tone.sagstad@gmail.com
Styremedlem:
Mette Trine Heimstad - 995 07 969
e-post: theimsta@online.no
Styremedlem:
Morten Henriksen - 975 82 078
e-post: mortnbh@gmail.com
Styremedlem:
Eivind Limstrand - 954 05 702
e-post: brage211@gmail.com
Styremedlem:
Kjetil Momrak - 901 67 334
e-post: kjetil@momrak.com
Styremedlem:
Birger Bjørnstad - 970 23 736
e-post: birgerbjo@gmail.com
Regnskapsfører ØKONOMISENTERET
v/ Kari-Anne Borch - 959 43 265
e-post: kari-anne.borch@ok-senteret.no
FOTBALL
Bjarte Grostøl - 917 12 847
e-post: Begrosto@online.no
HÅNDBALL
Atle Hellerud - 979 53 277
e-post: atle.hellerud@hotmail.com
SKI
Kjetil Teisbekk - 951 74 132
e-post: kteisbekk@gmail.com
FRIIDRETT
Iver Hole - 901 31 088
e-post: ivehol@online.no
TURN
Yngve Hellerud - 909 23 765
e-post: Yngve.hellerud@gmail.com
TENNIS
Jo Lien - 403 41 050
e-post: lien.jo@gmail.com
SYKKEL
Frode Wille Nilsen - 454 11 060
e-post: fwnilsen@gmail.com
VOLLEYBALL
Nina Engedal - 976 85 157
e-post: nina.engedal.gm@gmail.com
BOKSING
Tomm Heltzen Sande - 954 64 148
e-post: tommsande@hotmail.com

Røyken Raiders inviterer til åpen trening for jenter
og gutter født i; 2008/5 klasse og 2009/4 klasse.

BADMINTON
Magnus Isaksen - 906 73 234
e-post: isaksen@invento.no
IDRETTSSKOLEN
Thomas Bøhlerengen - 412 72 364
e-post: t homas.bohlerengen@
gmail.com

ÅPNINGSTIDER:

Leiepriser fra 1.1.2019

Storsalen

Lillesalen

Man, tirs,
ons, fredag
9 -17
Tors 9 -18
Lør 9:30 -15

Dager

Tidsrom

Leie

Leie

22. mars - 29. mars - 5. april kl. 17:30-19:00
i gymsalen på Spikkestad Barneskole.

Fre-lør

Døgnpris

3500

2700

Helgen

Fre 16.00Søn 00.00

5000

3500

Blir det nok interesse er vi klare for å starte lag.
Vi har trenere tilgjengelig som har fullført
EasyBasket trenerkurs nå i vinter.
Målet er lek, moro og aktivitet i trygge omgivelser
for alle som vil være med. Det vil legges mye vekt
på å skape en god og positiv
sosial gruppe for middels
ambisjonsnivå.
MER INFORMASJON;
www.ilros.no/Basket.html
og/eller
ROS Basket på Facebook

Leien ink. vask av gulv i sal + kjøkkengulv (1000 kr)
Ved ungdomsarrangement tilkommer 1000 kr. ekstra
for vask. Oppvask + vask av benker etc.
må foretas av leietaker

928 33 705

STYRE og STELL

ROS HELE LIVET
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems@online.no
SVØMMING
Irmelin Heggertveit
e-post: irmelin.heggertveit@gmail.com
BASKET
Bjarte E. Grostøl - 917 12 847
e-post: begrosto@online.no
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25,-

Kun kr.

Pr. pakke - KJØP NÅ! 80 gram laser og kopipapir
Vare nr. 8678

Bestill før kl.12 - og vi sender samme dag!
Tonerweb.no As • Jon Leiras vei 1, 3440 Røyken
(Vi holder til på nedsiden av Katrineåsen i Midtbygda)

Telefon: 400 22 111

www.tonerweb

FRI FRAKT
Brev / pakkepost
over kr. 320,- / kr.1400,-

GEBYR kr. 0,-

