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Sigmund Kjos

Fellesskapet og kompetanse viktig i frivilligheten!
Vårt Jubileum har blitt historie, men gøy var det virkelig. Jeg har møtt folk
i forskjellige miljøer etter festen, og har kun hørt positive tilbakemeldinger.
Det var ikke mindre enn 240 hyggelige mennesker som ville feire «100 år»
sammen med oss, eller skal vi si hverandre. Vi hadde æresmedlemmer, gjester
fra våre naboklubber og samarbeidsklubber. Buskerud Idrettskrets og Røyken
Idrettsråd var også med oss, hyggelig.
Tror ikke det har vært eller kommer til å bli mange idrettslag som har tre
ordførere på samme jubileet. Vi har all grunn til å være stolte av våre tre dyktige
ordførere som var med oss under feiringen. Det som ble sagt under talene,
kom virkelig fra talernes hjerte.
Fine rammer var lagt, derfor en takk til alle som var med å skapte innholdet.
Dere er nok klar over at en levende og aktiv frivillighet er av grunnleggende
betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Det er vårt eget og kommunens ansvar å skape arenaer hvor vi kan møtes for å gjøre hverandre bedre.
Dialog og åpenhet skaper tillit og positive resultater.
I forbindelse med Idrettstinget er det mange saker det skal fokuseres på.
En viktig faktor er kompetanse - d.v.s. utvikle og bygge kunnskap og dyktighet.
Dette gjelder på alle områder i et idrettslag. Trenere, lagledere, styre og stell,
utøvere, økonomi, og ikke minst evnene til å trives sammen med andre
mennesker. Det er viktig å «bygge» barn og ungdom. Finnes det et felles ord
for alt dette☺ Kanskje ha det «GØY» sammen. Dere opplever sikkert situasjoner
hvor trivselen er tilstede. Når alt det skjer i en lengre prosess, vokser hele
idrettslaget etter og ha gjort hverandre dyktige.
Vi har skapt vår organisasjonsplan/håndbok hvor det står «ROS - respekt omsorg og samhold» De fleste av oss kjenner ordene godt, har snakket om
hva det betyr. Noen av dere har kanskje vært med på å velge akkurat de tre
ordene. Det er ord som også har betydning utenfor vår klubb, i andre miljøer
og i samfunnet generelt.
Verdiene skal hjelpe oss til å skape et godt klubbmiljø. Der vi tar vare på
hverandre. De skal skape gode holdninger, som fører til et godt trivselsmiljø.
Videre å fremstå som en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel. Vi skal være gode ambassadører for klubben, og bli tydelige, og få
frem det beste i hverandre.
Vi kan jo se litt nærmere på våre tre ord - respekt - omsorg og samhold.
Respekt er noe du må gjøre deg fortjent til. Tillit skaper åpenhet, og kanskje
etter hvert respekt. Respekten, åpenheten må gå begge veier.
Omsorg er å ta vare på og å bry seg om noen. Omsorg skaper også trygghet
hos barn. Det er vel en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. Det blir
også en sammenheng her med å utvikle empati og nestekjærlighet.
Samhold kan være et resultat av respekt og omsorg.
Samtidig er det generelt også viktig å være uenig
Med vennlig hilsen
på sak, som igjen skaper utvikling. Det er viktig å stå
sammen om det vi mener er grunnleggende.
Styreleder IL R.O.S.
Kanskje enda viktigere i tiden fremover.
Den 25. og 26. mai skal IL ROS Turn stå ansvarlig
for turnfestivalen i Buskerud. Det vil være både
inne og ute aktiviteter. Festivalen er helt sikkert
verdt et besøk.

Sigmund Kjos

Til dere alle,
ha en fin vår og sommer!

Norsk
rekord og
medaljer
i Tunisia
Open
Masters

I masters-NM i svømming i mars var alle fire gullvinnerne og flere av de øvrige medaljevinnerne til
Asker Masters fra Røyken og Hurum. Den første helgen i mai byttet nestleder i ROS´svømmegruppe,
Linn Krogh Hansen, Asker-badehetta med ROS-badehette, a hun tok fem gull i bassenget i Tunis.
Vi er en fast gjeng med Asker-representanter som
trener og bor i nærheten av Røykenbadet. All den tid
ROS ikke har en egen mastersgruppe, stiller vi for
Asker på grunn av medaljemuligheten i NM og det
sosiale i den store voksne-svømmegruppa.
Den første helgen i mai deltok jeg som den eneste
nordiske svømmeren i Tunisia Open Masters, som
ble arrangert i Tunis. Tilsammen stilte svømmere fra
28 forskjellige land.
Jeg brukte stevnet som en gjennomkjøring på
50 metersbasseng før VM i Korea i august, ettersom
50 metersbasseng er mye tøffere å konkurrere i enn
25 metersbasseng.
Av seks gjennomførte øvelser ble det gull på fem,
og sølv på den sjette. Selv om tidene ikke var
i toppklasse,

SVØMMING
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le det likevel norsk rekord med nesten ett minutt i klassen
50-54 på 200 butterfly. Det lover godt for VM senere
i sommer.
For meg, som vanligvis konkurrerer i den vestlige
verden, var det en annerledes og flott opplevelse å konkurrere med damer som stiller i burkini, som er en lang
drakt med et lite skjørt og integrert hijab. Det er rett og
slett fantastisk imponerende å se de blide og hyggelige
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arabiske damene svømme tøffe øvelser som 200 butterfly
og 400 fri i de tradisjonelle muslimske draktene.
Dette stevnet viser den grunnleggende «spiriten» i
mastersidrett, nemlig å bli kjent med mennesker fra helt
andre kulturer enn en selv er vant til. Det er nok ikke
siste gang jeg stiller på stevne i denne delen av verden.
Jeg har allerede invitasjoner til svømmestevne i Egypt
og Algerie.

Den nye treneren Bernard Aker

Bernard (20) er ny trener:
- Å bli sett er en
betingelse for trivsel
20-åringen fra Åros har svømt aktivt som
unggutt, og tar i tillegg med seg lærdom og
pedagogikk fra sine daglige lærerstudier.

Svømmegruppas nye trener heter Bernard Aker og er 20 år.
Til daglig holder han med lærerstudier og har mange forskjellige interesser utenom svømmingen, som volleyball,
film og gaming. I tillegg leser han mye på fritida.

Bør være lav terskel. Bernard forteller at den største
grunnen til at han valgte å jobbe som svømmetrener er ønsket
om å hjelpe dem som ønsker det til å forbedre seg innen sine
egne grenser. Holdningene han selv har opplevd innen
svømmemiljøet gjennom sin tid har hjulpet han gjennom
mange livserfaringer han ellers tror han ikke hadde greid.
- Tanken på at du ikke konkurrerer med andre, men med ditt
tidligere selv, og skjønne at man blir bedre med arbeid er
veldig viktig for meg. Det er også veldig viktig for meg at
det ikke skal være høy terskel for å begynne å svømme,
sier den reflekterte nye treneren.

Lokal tilhørighet. Nasjonal kompetanse.

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

Profesjonell fremtidsrettet regnskapsbedrift.
(HNWLYHVN\EDVHUWHOºVQLQJHU
.XQGHQVEHKRYLIRNXV

Gøy å teste egne grenser. Selv har ikke Bernard svømt
så veldig kompetitivt, men mest for å holde seg i form.
Han husker likevel at det var veldig gøy. - Lier svømmeklubb
er den eneste klubben jeg har svømt i, men jeg har svømt en
del utenfor klubben for egentrening gjennom videregående
skole. Husker godt at det var gøy å få dra forskjellige steder
på stevner, møte nye folk, teste sine egne grenser og slike
ting, sier 20-åringen.
Viktig å føle seg sett. Bernard vil ta med seg litt praksis
fra pedagogikkundervisningen han selv går igjennom i denne
perioden på lærerstudiet. - Det viktigste er at alle svømmerne
føler seg sett, at de er i et trygt miljø og at de føler at de
utretter noe ved å svømme, enten det er å styrke vennskap,
møte nye folk eller om det kun er treningen de velger
å fokusere på. Jeg skal gjøre mitt beste for at det miljøet
forholder seg positivt og støttende for barna, lover han.

SYKKEL
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Litt endring i treningsprogrammet for årets sesong
TIRSDAG
kl.18.30 1,5-2 timer.
Deles i to grupper
• Gruppe1: Rolig tempo,
kjøres på grus og asfalt
• Gruppe 2: Stisykling
TORSDAG
kl.18.30 1,5 -2 timer.
Diverse intervaller
SØNDAG
kl. 9 3-4 timer. Rolig langtur

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

Bare å møte opp om du vil bli
med, alle vil bli tatt vare på.

PÅ SPIKKESTAD

steptrafikkskole@gmail.com

www.steptrafikkskole.no
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FOTBALL
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Dugnadstid I Idrettslaget ROS
ROS Fotball er som resten av il ros en dugnadsdrevet klubb. Fotballen i ROS er tredje største
i Buskerud og blir etter alle øyemål nest
største i Nye Asker.
Fotballklubbens størrelse medfører at det er stort press på vår
ene kunstgressbane. Spesielt ved sesongstart i april og mai
samt september, oktober og november. På våren venter vi på at
gresset skal begynne å gro, og på høsten er det mye regnvær
som setter begrensninger.
Enkle anslag viser oss at vi i perioder avlyser opp mot halvparten av treninger pga regn og oppsatte kamper med prioritet

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50

www.roykeneiendom.no

på kunstgresset. Desverre er det et faktum at kampavvikling for
eldre lag må gå foran treninger for yngre lag. Dette er satt av
Norges Fotball Forbund og gjelder alle klubber.
Dette betyr at ROS Fotball må skaffe seg flere kunstgress flater
for å ikke begrense aktivitetene, spesiel for de yngre lagene.
Derav NYE SPIKKESTAD STADION.
Til et slikt prosjekt kreves det penger. Mange penger. Vi håper
selvsagt på at kommunen skal komme med noe. Vi er fullstendig avhengig av å få spillemidler. Dette får vi ikke uten
egne oppsparte midler/egenkapital og en plan på fullfinansiering.
For å nå vårt mål på egenkapital har vi søkt mange innfallsvinkler. Sponsorer, oppstarts fond, salg av suvinir-eierandeler,
og nå sist salg av sokker. I skrivende stund ser det ut til at salg
av sokker er den mest innbringende.
Fotballstyret er evig takknemlig for dugnadsinnsatsen som
legges ned i klubben. Salg av sokker er antagelig ikke det som
er mest spennende men antagelig den mest lønnsomme til nå.
Dugnad er det som gjør det mulig å løfte prosjekt Nye Spikkestad Stadion. Å ta den gamle stoltheten tilbake. En bane som
i mange år var beryktet for å være Buskeruds lengste og
bredeste. Det er mange bortelag som regerett har løpt seg bort.
Blitt så slitne at de ofte gav fra seg alle de tre poengene
til ROS.
ROS TIL ALLE.

N

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!

macbeth
TRYKKSAKER: BROSJYRER • BLADER • BØKER
Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: typowiik@gmail.com
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Sprek hundreåring
feiret seg selv!

Lørdag
27. april ble
ROS Arena
omgjort
til et festlokale
for 250
personer,
som feiret
ROS sin
hundre
årsdag.
Kveldens toastmaster
Kjetil Momrak.

Blant de innbudte var det æresmedlemmer, ordførere,
representanter for idretten i kommune, krets, fylke og
egne medlemmer. Det ble holdt høytidelige taler til den
stadige voksende jubilanten. Æresmedlemmer, utøvere
og sportslige prestasjoner ble hedret. Det ble overrakt
gaver til bursdagsbarnet både av symbolsk og materiell
verdi. En presentasjon av sportsmoter fra forskjellige
tidsepoker til hundreåringens ulike idrettsgrener. Mat og
bevertning, musikk og dans ble det selvfølgelig og.
Halve ROS Arena ble forvandlet fra en flerbrukshall til
et stort selskapslokale før arrangementet startet lørdag
ettermiddag. Gulvet ble for anledningen dekket til slik at
deler kunne fungere som dansegulv. Langbord ble fylt
med buffetmat, runde bord ble dekket med hvite duker,
servietter brettet, scene, lys og lyd klargjort. Levende
lys og dempet belysning gjorde det hele stemningsfullt.
Styreformannen i ROS, Sigmund Kjos, åpnet feiringen
med å ønske alle velkommen. Han ønsket æresmedlemmer, ordførerne i Asker, Røyken og Hurum, representanter for idrettsrådet, fylkets idrettskrets, og det viktigste
av alt, egne medlemmer, hjertelig velkommen.
Etter en kort presentasjon av kveldens toastmaster
Kjetil Momrak, overlot Kjos showet til toastmasteren.

Styreformannen
i ROS,
Sigmund
Kjos

- Om vinteren så var det jo litt kjølig noen
ganger, så da ble det brukt litt sprit for å holde
ventilene på instrumentene i gang. Så en gang
var det et eller annet som trillet nedover bakken.
Og det var i hvert fall ikke hornet, humret
styreformannen med.

Fra Lauparen til ROS

fortalte Kjos og fortsatte:

Første taler ut var styreformann Sigmund Kjos,
som gikk gjennom historien til ROS. Den 6. februar
1919 kom personer fra ett skytterlag, som het
Lauparen, sammen. De ble enige om å starte Spikkestad idrettslag. 13 år senere, i mars 1932, ble Røyken
idrettslag startet. 19. februar 1963 ble Spikkestad
og Røyken enige om at de skulle slå seg sammen.
Etter mye diskusjoner med navnekonkurranse og
mange møter ble de enige om at de burde hete
Røyken og Spikkestad idrettslag.
- Vi som sitter her i dag må være glade for at
de tok en så fin avgjørelse. Det var da mulighet
for å skape samhold i et større område,
sa styreformann Kjos i sin tale.

De tidlige heltene

Han fortalte videre at på den tiden gikk det mye i ski,
kombinert og fotball. Han fortalte at skiløypene var
alt annet enn de trikkeskinnene vi har i dag.
- Det ble brukt små bygdeveier, noe som
fungerte bra den gangen. Det var også flere
hoppkonkurranser i de mange hoppbakkene
rundt omkring i bygdene. Og så var
det bestandig musikk i bakken på den tiden,

Styreformannen nevnte også noen av de tidligere
heltene i klubben, som Peder Wahl.

På 1930 - tallet deltok Peder Wahl i Lathispelen
sammen med landslaget, samt at han innkasserte to
andre premier i hopp og kombinert. Men Peder var
ikke den eneste i Hval-familien som gjorde seg
bemerket.
- Spesielt vil jeg nevne Rakel Wahl, som faktisk gjorde
det enda bedre og ble norgesmester, fortalte Kjos, før
han gikk over til den nyere delen av ROS-historien.
På 1990-tallet tok ROS og SPUVI sammen initiativet
til bygging av grendehuset. I dag er det en SPUVIdel og ROS-del. Fotball har overtatt ROS-delen av
grendehuset. Selvfølgelig i all vennskapelighet.
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Foreldrene er bærebjelken
I dag har foreningen over 2000 medlemmer. Dette skyldes flere faktorer.
- Det starter jo med dedikerte medlemmer, slik som foreldre som gjør en innsats,
kommunen som kommer på banen, og sponsorer som bidrar, sier Kjos.
Han forteller at Røyken har fått mange fine og flinke innflyttere, og mener at det må bety
at det er bra å bo i kommunen. Spesielt trekker styreformannen fram foreldrene, som
han mener gjør en svært viktig og fantastisk jobb, og som er med å skape det sosiale
omkring hele laget.
- Vi må bare innrømme at vi ikke har klart oss uten dere, fremhevde Kjos.
ROS bygget en flerbrukshall som mange i Røyken har veldig mye glede av.
Utgangspunktet var at kommunen hadde bruk for lokaler og en gymsal, mens ROS
hadde behov for en idrettshall. Dette ble en win/win situasjon.
Vi kan ikke bare gå å bestille en hall hos kommunen, slik er i verden.
Lysløypa er oppgradert, men den er ikke helt ferdig, på grunn av manglende midler.
Det jobbes hardt med å skaffe midler. Løypen brukes også som terreng- og crosssykkel anlegg i samarbeid med Bærum sykkelklubb. Foreningen regner med at
lysløypa er ferdig asfaltert i løpet av høsten.
24.04.19 16.16 Side 1

Røykens ordfører overrakte deretter blomster i ROS sine farger, samt en sjekk på 10.000 kroner til styreformann Sigmund Kjos.

Nytt, utradisjonelt og
strategisk

Jobbhuset Røyken As • T: 400 28 200 / M: 922 10 277
www.jobbhuset.no

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

- Vi hadde kanskje ikke vært der i dag hvis vi ikke har
klart å tenke nytt eller kanskje også utradisjonelt. La oss
fortsette å tenke nytt og utradisjonelt, for det er viktig.
Det er ofte det lille ekstra som gir så mye tilbake,
sier Kjos. Foreningen har konkrete planer for utvidelse
av hallen også for kampsport. I tillegg et nytt og moderne
fotballanlegg, med det som skal til for å møte fotballsporten i dag. I planene ligger også sand baner til beach,
volleyball.
Kjos sier at vi alltid finner personer med varierende kompetanse til våre prosjekter.
Det er viktig å bygge sterke prosjektgrupper, for da går
prosjektene også bra. Foreningen må tenke strategi,
som eksempel hva som motiverer ungdom fremover,
hvordan man kan skape trivsels miljøer. Næringslivet
og et idrettslag er ikke så forskjellige på dette området.

• AKTIVITET
• HELSE
• VELVÆRE
WWW.R
OYKEN
BADET.N
O

En viktig samfunnsfaktor
Neste taler ut var Røykens ordfører
Eva Norén Eriksen.
Hun startet med å fortelle at ROS er blitt et stort idrettslag med en imponerende bredde.
- Idrettslaget er blitt en viktig samfunnsfaktor for
Røyken, Spikkestad og for hele kommunen med omegn,
åpnet Norén Eriksen.
Hun understreker at med den bredden som ROS representerer, har barn og unge i særdeleshet et unikt tilbud i sitt nærmiljø på anlegg i Røyken, Midtbygda
og Spikkestad. For en vekstkommune som Røyken,
tror hun at tilflyttere legger merke til at det finnes et
veletablert idrettslag som har slike gode tilbud.

- Frivillighet kommer ikke av seg selv, og i ROS er det
mange ungdommer og voksne som legger ned atskillige
dugnadstimer for å ha aktivitetene i de ulike særidrettene
i gang. Ekstra hyggelig var det derfor at Jens Lillegraven
fra turngruppa fikk årets ildskjelpris i Buskerud, sier
ordføreren.

Hun takket alle som har stått på og fremdeles står på for
idrettslaget, og trekker fram at ROS arena gjorde det
mulig for idrettslaget å vokse.
- Fremsynte representanter i idrettslaget så muligheten
for å spille på lag med kommunen og gjennom dette
kunne etablere enda bedre fasiliteter. Rammebetingelsene

blir nok bedre i inntreden i den nye storkommunen
Asker, ikke sant Lene? sier Noren Eriksen og nikker
til Askers ordfører.

H un berømmer også ROS for de nye skitraseene, som vil gi et tilskudd til både
sommer- og vinteraktiviteter. Med «ROS hele
livet» synes hun at idrettslaget viser vei
og tar samfunnsansvar
for at alle skal kunne drive idrett.

DIN GARNBUTIKK
Hurumveien 9,
3440 Røyken
Tlf. 994 91 996

Galleri Margrethe
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Dere er allrighte folk

100 år med felleskap
og folkehelse

Sist ute av ordførerne er Hurums Monica Vee Bratlie.
Hun har hatt gleden av å bli kjent med ROS på flere
måter, og nevner blant annet rollen som fotballmamma
på utallige cuper, og som deltaker på «Stafett for livet».
- Da guttene spilte på ROS opplevde de å være med i
en profesjonell og veldrevet klubb, med gode og varme
mennesker som tok imot dem med åpne armer. Dere
ROS-folk er rett og slett veldig alllrighte, sier Bratlie.
Gaven hun har med seg er av symbolsk betydning, og er
ett av de siste kommuneflaggene som Hurum kommune
hadde igjen.
- Jeg håper dette kan bli et lite minne for tiden som var
og inspirasjon for fremtiden. Idrettsbevegelsen er en
viktig del av limet som knytter mennesker sammen, og
helt avgjørende for folkehelsen. Idrettslagene er en svært
viktig sosial arena for mennesker i alle aldre, og i alle
livssituasjoner, sier hun i talen, og fortsetter:

Taler nummer tre på listen var leder
i fellesnemda og ordfører i Asker Lene Conradi.
Hun starter med å si at ROS vil være en veldig viktig
idrettsforening i den nye kommunen etter 2020, og at
kommunen og ROS sammen skal finne gode
løsninger for foreningen i fremtiden. Hun synes det er
imponerende at hundreårsjubilanten er i stand
til å samle nesten 250 til fest.
- Vi ferier også 100 år med fellesskap, inkludering
og folkehelse og ikke minst tusenvis av dugnadstimer. Det er ganske utrolig å tenke på hvor
mange mennesker og mye innsats som egentlig
ligger bak dette jubileet. Men også å tenke på alt
som ligger foran oss, sa Conradi, som er overbevisst om at IL ROS vil bety mye for det store
idrettsfelleskapet kommunen blir en del av.
Hun tror at mange idrettslag i gamle Asker har
mye å lære av IL ROS.
Conradi forteller videre at idrettslaget er avgjørende for
de enkelte deltakerne i «Stafett for livet» for at de skal
dyrke sine interesser, holde seg i form, oppleve mestring
og samhold.
- Som «Stafett for livet viser» er idrettslaget en
møteplass og arena for livsglede i videre forstand,
sir Conradi, og trekker fram viktigheten av
folkehelsen.
Hun fremhever at ROS som en klubb som inkluderer og fortsetter å få med seg mange av dem
som har behov for idrett med tilrette legging.

N

Asker-ordføreren snakker om hvor viktig det er
å ha breddeidrett og uorganisert aktivitet, selv om man
også kan utvikle eliteutøverne.
- Det er er mulig å ha to tanker i hodet samtidig, det vil
si både bredde og topp. De store presentasjonene er
viktige for rekrutteringen til klubbene, og åpner samtidig
for utvidet samarbeid mellom idretten og lokalt næringsliv, sier Conradi, som trekker fram idretten og frivilligheten som to sterke samfunnskrefter som henger
sammen.

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

- Kjære ROS ! Jeg er helt sikker på at jeg har med
meg alle de nesten ti tusen huringene i ønsket om
vennskapelig rivalisering og spennende aktiviteter
for alle. Fortsatt samarbeidet om å skape et idrettstilbud og et godt liv for våre innbyggere. Jeg håper
at ROS fortsetter sitt arbeid i minst hundre år til.
Gratulerer så mye med dagen, avsluttet
Monica Vee Bratlie.

Conradi nevnte også FNs bærekraftmål, som ligger til
grunnlag for Nye Asker kommune. Spesielt viktig er
bærekraftmål 17, som går på at samarbeid er nøkkelen
til å nå målene.
- Vi må ha alle med på laget hvis vi skal sikre at alle får
leve gode liv, og vi kan ikke gjøre dette på bekostning
av andre land i verden, sier Conradi.
Hun holder fram en fotball som et symbol på at vi
er en del av noe større, noe hun mener ROS har vært
for mange tusen store og små gjennom hundre år.
- Jeg synes at ROS burde dele sitt slagord:
«ROS til alle, respekt, omsorg og samhold».
Hvis dette kunne bli hele Asker idrettens
slagord, ville jeg blitt glad, avsluttet Lene
Conradi.

Asker og Røyken Rør As
Romar Andre Bech, Rørleggermester
Tlf. 99 22 99 90 • post@arror.no

Overrakte vaffeljern
Også Buskerud idrettskrets (BIK), v/ Pål
Thomassen, ga uttrykk
for å være spesielt
imponert av hva ROS har
klart fått til av gode anlegg. Thomassen sier og
at han ofte har trukket
frem anleggene til ROS
når han skal forklare hva
nye anlegg kan bety for økt aktivitet.
- Om noen måneder vil Røyken og Hurum opphøre
å eksistere. ROS vil bli med i Asker idrettsråd og
med sammenslåingen av fylker vil ROS tilhøre
Viken fylke, forteller Pål.
Det jobbes nå med å opprette Viken idrettskrets og
det kommende idrettstinget vil fatte viktige vedtak
for idretten.
Thomassen overrakte vaffeljern som gave
fra idrettskretsen og fra Idrettsforbundet.
Vaffeljernet symboliserer frivilligheten.
Idrettsrådet (RIR)
i Røyken, Morten
Henriksen holdt en
kort tale, og overrakte 5000 kroner
i pengegave
til foreningen.

Det samme
gjorde
Gorm Haugen
fra Bødalen IF

Hans Olav Damskog
fra Hyggen IF, fortalte
om den første fotballkampen til ROS,
der de spilte mot
nettopp Hyggen.
Side 1
Hyggen vant 1-0

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50

www.roykeneiendom.no
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Etter talene ble det
avholdt et moteshow med tidsriktige klær fra de
ulike epokene og
idrettene ROS
har drevet med.
Utøvere som kunne
vise til større prestasjoner, ble så stilt
opp ved den klesmodellen som
representerte
deres idrett.

ID LOCK 150
Markedets mest moderne og driftssikre digitale dørlås for ettermontering.
Glem nøkkelen for godt, og lås deg
selv og familien inn i huset,
slik det passer dere best.
Med Z-Wave installert, kan den
kobles opp mot
de fleste Smarthusløsninger.
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• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs
Rine Rud og Lars Oldebråten hadde regien, og de delte ut
blomster til våre utøvere som har skapt resultater i inn og utland,
sammen med mannekenger som skapte nostalgi i gamle ROS.

En sulten gjest, og var førstemann til matbordet.

PÅ SPIKKESTAD

Her kan du bestille
både amerikanske og
italienske pizzaer
31 28 99 90
- Den mannlige delen av festkomiteen var helt enige om at Vivian
og Rine hadde gjort en kjempejobb, og fikk sine velfortjente
flotte blomsterbuketter av Sigmund.

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

Og etter at all heder og ære var
delt ut, og de offisielle innslagene
var avsluttet, fortsatte kvelden med
musikk og dans ut i de små nattetimene. Det var mange som benyttet
anledningen til å riste litt på
dansefoten og ta seg en svingom
i anledning 100-årsjubiléet.

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

www.
classicpizza.no

31 28 99 92 www.classiccatering.no

steptrafikkskole@gmail.com

www.steptrafikkskole.no
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ÅPNINGSTIDER:
Man, tirs,
ons, fredag
9 -17
Tors 9-18
Lør 9:30 -15

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

Spikkestadveien 96,
3440 Røyken
Tlf. 413 43 101
Mail:
temelayse_17@hotmail.com
Mandag-fre dag 11-17
Lørdag11-14

Alt innen
søm!

• Telefon: 917 58 787
• post@vigdistotland.no
• www.vigdistotland.no
Alt innen interiørsøm.
Stort utvalg av gardin- og
møbelstoffer, gardinstenger
og solavskjærming. Konsulenthjelp og hjemmebesøk.
• Åpningstider:

Telefon: 31 29 09 10

ÅPENT ETTER AVTALE!

i nt er iørsøm
• Telefon: 31 28 28 75
• blomst@husetsblomst.no
Åpningstider: Mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag kl.9-17
Lørdag kl.10-15
• www.roykenfysioterapi • Facebook og Instagram
• Tlf. 31 28 49 01 / 969 11 654 • post@roykenfysioterapi

KOMPETANSEOMRÅDER: • Muskel- og skjelettplager
• Aktiv med artrose treningsgruppe
• Rehabilitering av plager og sykdommer • Idrettsskader
• Kan henvise til radiologiske undersøkelser og spesialist-helsetjenesten.
Åpningstid: Kjærnetid,
kl. 9-16, eller avtale
med terapeut.

Handelshuset

Telefon: 99 59 48 89 • paa.hjornet.cafe@gmail.com
• Monica Andersen (ny eier), ønsker velkommen
til en koselig liten kafé med servering inne og ute.
Her kan du nyte både mat og kaker.
Tar også i mot kakebestillinger.
• Åpningstider: Tirsdag, Onsdag, Torsdag,
Fredag kl.10:00 -17:00
Lørdag kl.10:00-15:00
• Søndag og Mandag STENGT

Spikkestadveien 95 - 3440 Røyken
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N

macbeth
TRYKKSAKER: BROSJYRER • BLADER • BØKER
Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: typowiik@gmail.com

ROS
-til alle!

28

29
KIWI
RØYENTORGET

Spikkestadveien 80
3440 Røyken
Telefon: 31 28 35 07

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00

KIWI
SPIKKESTAD

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

Nye Stasjonsvei 15
3430 Spikkestad
Telefon: 31 29 08 50

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00
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• 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
Æresmedlem Iver Hole og hans kone Jorunn
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Hyggenveien 35,
3440 Røyken
Tlf. 22 06 57 00
www.megaprint.no

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

Røyken Senter · Bråsetveien 3
post@allianceroyken.no
Cenika As • Industrigate 13, 3414 Lierstranda
Telefon: +47 32 24 03 00 / Mobil: +47 40 29 00 40

Tlf 31 28 56 00
www.allianceroyken.no
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Æresmedlem Ole Rud

Tannklinikken
Nohre-Solvang
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

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

932 17 770

Tannlege Anne Nohre-Solvang
Tannlege Amanda Hembre Ulsund
Tannlege Jeanette Rønnow

Mailadresse:
Æresmedlem Svein Svanberg

Æresmedlem Terje Kjos

Æresmedlem Svein Grini

post@svidal.no
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Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad
Tlf. 3129 07 99

elfag.no - Når du trenger elektriker

Med tre energiske ordførere på ribbeveggen,
ser framtiden spennende ut for idretten.
Sigmund Kjos omkranset av tre energiske ordførere,
som utførte krevede øvelser i ribbeveggen.
( kanskje ikke så bra? )
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En fantastisk ski sesong for ROS junior
En lang ski sesong er over og skigruppa i Ros har hatt en
liten tilvekst av utøvere, hvilket er meget gledlig, men det er
plass til mange flere og aller helst ønsker vi vi å få flere med
på renn neste sesong. Nå er det litt sommerferie før oppstart
igjen i de eldste gruppene rett etter sommerferien og de yngre
gruppene etter høstferien og for de yngste gruppene når
snøen kommer på skistadion.
Men først skal vi glede oss over fantaskiske flotte resultater
for mange i Ros skigruppa. Avsluttningen av Sprebank 1 cup
ble arrangert på Geilo som tidligere, en flott ski helg 12-14
April i strålende vær.

Ikke så verst å være skimamma i dette været?
Fra venstre: Elin Teisbekk og Torill Kjønnø Støa.

Sparebank 1 Cup: Fra venstre:
Erik Kjønnø Støa, Mari Kjelle og Sander Teisbekk

Sander Teisbekk på 1st plass og Juniornorgesmester.

Andreas Kirkeng vant klassen menn 19-20 år, Erik Kjønnø
Støa ble nr 2 i cupen for menn 18 år, Sander Teisbekk ble nr 3 i
klassen menn 17 år, Jostein Melaaen ble nr 4 i menn 17 år.
Kristian Kirkeng tok andre plassen i gutter 13 års klassen.

Sander Teisbekk ble Juniornorgesmester i 10 km skøyting på Savalen

ROS IL Kretsmestere i klassen junior
menn 17-20 år i langrenn stafett

Nedre Sigdal IF og Vikersund IF arrangerte kretsmesterskap
i stafett i langrenn på Simostranda skistadion.
I klassen stilte totalt åtte lag og ROS IL vant med et minutt og
23 sekunder foran Ringkollen, og med Konnerud på tredjeplass. På ROS sitt lag gikk Erik Kjønnø Støa den første
etappen som gikk i klassisk. Sander Teisbekk gikk andreetappen i skøyting og Andreas Kirkeng den siste etappen som
også gikk i skøyting.

Det ble en flott dag på Svalen for Sander som gikk inn og
ble Juniornorgesmester med et velfortjent guld. En perfekt
og hard løype som passet han meget bra. Sander avsluttet
Norgescupen med å bli nr 5 sammenlagt.

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

Mari Kjelle på start i gul ledertrøye for sparebank 1 cup.

Sparebank 1 cup arrangeres i Buskerud i løpet av sesongen og
har seks skirenn og omfatter klassene 13 år til og med junior.
Denne cupen ble vunnet av Mari Kjelle. Hun vant Sparebank
1 cup for Kvinner 18 år. Gertrud Rasch Haugen ble nr 4 i sin
klasse kvinner JR 19-20.

Tl f. 31 28 13 80
Sp ikkes tad veie n 124
34 30 Spi kkes tad
STAFETT: Vinnerlaget fra v.: Andreas Kirkeng,
Sander Teisbekk og Erik Kjønnø Støa.

Andreas Kirkeng gikk inn til en flott
sølvmedalje på Savalen også

Han avsluttet sesongen i Norgescupen med å bli nr 4
sammenlagt. En meget sterk sesong for Andreas. Det

har det vært mange flotte induviduelle prestasjoner i både
sparebank 1 cup og ikke minst i Norgescupen denne sessongen
av både Mari Kjelle, Erik Kjønnø Støa og ellers av de andre
junior løperne i ROS.
Nå håper vi på at vi kan klare å ferdigstille rulleskiløpen på
Spikkestad denne sommeren og høsten.
Takk til alle som har stilt opp for å arrangere ulike renn og
dugnader, vi klarte å arrangere 7 karusellrenn denne sesongen
som var meget bra.
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NM i troppsgymnastikk
i Drammen

Turnerne fra IL
ROS var kvalifisert til
NM i frittstående for junior i
miks klassen dette året. Drammens
turnforening hadde laget et flott arrangement, og det
var mange flotte prestasjoner denne helgen. Vi hadde som mål
å øke karakteren vår fra kvalifiseringen, og det klarte vi både
i komposisjon og vanskenivå. Det var det imidlertid mange
av de andre lagene som hadde klart også, og dermed klarte vi
ikke å klatre på resultatlisten denne gangen dessverre. Uansett
var det godt gjennomført av de som deltak, og vi fikk noen
erfaringer som er viktige å få med seg til neste år - dette er
unge gymnaster som har mange år igjen i juniorklassen!

GYMNASTIKKFESTIVAL 2019
Turngruppa arrangerer helgen
25.-26. mai årets gymnastikkfestival
for barn i Buskerud, og i år feirer
både kretsen og IL R.O.S. 100 år!
650 turnere fra hele fylket vil møtes
på Spikkestad denne helgen, med
aktiviteter både ute på stadion og inne
i ROS Arena. Helgen avsluttes på søndag med
stort opptog fra stasjonen til idrettsanlegget,
og masse flotte oppvisninger ute på stadion
fra kl 13.30. Møt opp som tilskuer og skap
god stemning for turnerne.

Nå kan
voksne få trene
turn i ROS Arena!

Vi hadde lenge snakket om det – og så bare gjorde vi det. 1.
mars la vi ut følgende melding på Facebook: Nå kan voksne
få trene turn i ROS Arena! I flere år har voksne fra tid til annet
kommet og spurt om vi ikke kan ha et tilbud til voksne.
1. mars tok vi mot til oss og annonserte et prøveprosjekt over
fire treninger, med evaluering siste trening.
Vi er svært fornøyd med responsen, mellom 9-15 personer
er/har vært innom og vi har etter hvert nå en fast kjerne på
10-12 personer. Det er plass til flere. Trener er Martine Lillegraven, men det er godt med turn- og treningskompetanse
blant flere av utøverne.
Hvem er disse voksne som trener turn hver tirsdag fra kl.
21.00? De er i alderen 27-50+. Noen har aldri turnet, noen
drev med turn i barndommen, noen har turnet mye.
Her er det rom for alle og ROS til alle.
Treningen starter med oppvarming, styrke og bevegelighetstrening – deretter er det fritt opp til dem som er der; vil du
rulle, slå hjul, hoppe trampoline, lære å stå på henda eller
hodet? Ønsker du å avansere til mer utfordrende øvelser, stifter,
flikk-flakker, saltoer med og uten skru, doble saltoer…
det meste er mulig.
For oss som står bak tilbudet, er det moro å få tilbakemeldinger
som: «Jeg fikk ikke sove når jeg kom hjem, jeg var så gira,
dette er jo så gøy!
Lyst å bli med – vi trener hver tirsdag ut skoleåret i turnhallen
i ROS-Arena!
Med vennlig hilsen Trine Beck Lillegraven

• Diverse hudpleiebehandlinger
• Fruktsyrepenslinger
• Vipper og bryn
• Voksbehandlinger
• Rynkereduserende
behandlinger og fillers
• MASSASJE
rygg / skulder og nakke
• MASSASJE hel kropp

• Kroppspeeling /
innpakninger
• Manicure
• EXUVIANCE
hudpleiekremer
• Coaching

BEAUTYDERM
KVELDSÅPENT

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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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

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/

KLUBB PRO

Autoservice Røyken A.S

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

EU-kontroll
BiloppreTting
Bilberging

BOKSING
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Anniken
(Armada BK
og Andrea.

Dominik
og Aleksander.

Jessheimbokser
og Nuela.

Sander og Emil.

Treningssamling
hos Jessheim
BK den 11. og
25. april

Boksegruppa med 14 jenter og gutter var blant de 34
deltagerne på 10-14 år som ville utvikle seg som diplombokser. Bokseteknikk og regelverk for Diplomboksing var i
fokus. For å sanke poeng i diplomboksing er det viktig å vise
god teknikk. Det vil si å slå
kombinasjoner med 3-5 forskjellige slag, forflytte seg i alle
retninger med god balanse, samt unnvike slag, blokkere og
parere. Diplomboksing handler ikke om hvem som slår mest
eller presser motstanderen bakover. Det skal være lette slag
og bedømmelsen kommer etter boksernes tekniske
ferdigheter.
En kjempeflott dag for våre
"Future Fighters" som stod på og fikk jobbe sammen med
ukjente boksere fra andre bokseklubber i to 2 timers treningsøkter med innlagt lunsj og en leksjon med diplomregler.
SUPER treningssamling som vi ønsker å følge opp å gjennomføre på ROS Arena.

Noen av Boksegruppa sine Future Fighters.
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

Cenika As • Industrigate 13, 3414 Lierstranda
Telefon: +47 32 24 03 00 / Mobil: +47 40 29 00 40
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UTLEIE
AV SKIHYTTA
Skihytta er
skigruppas
samlingssted
på Spikkestad
i bunnen av
lysløypa.

Trenerne; Kasper Ween
og Steffen Schaal.

Rekrutteringen fortsetter
Det nye tilskuddet etter vinterens åpne dager er
at det nå prøves ut et lag for spillere født i 2008 og
2009. Det er og fritt frem for 2010 årgangen.
Hovedtrener for denne gruppen er Kasper Ween og Steffen
Schaal fra 2001 årskullet. Dette er årskullet som startet ROS
BASKET i 2016 etter et prøve år som frivillig aktivitetsgruppe
tilbake i 2015. Vi består i dag av kullene/lagene 2006, 07, 08
og 09, med noen 2005 og 2010 spillere. Vi har definitivt plass
til flere, så det er bare å ta kontakt med den mest aktuelle
gruppen. Søk oss opp på Facebook eller våre egne sider på
ilros.no. Vi holder oss fremdeles til i gymsalen på Spikkestad

barneskole. Årsaken er åpenbar for basketfolk, tregulvet.
Det finnes mange fine haller i kommunen men ingen har
parkett som Spikkestad barneskole. Gulvet gir riktig sprett
og svikt for sporten.
Klubben har mål om å delta i serien med to lag for 2006 og
2007 kullet. For å kunne avholde hjemmekamper må hallen
være utstyrt med klokker og riktig oppmerking. Dette har vi
desverre ikke på Spikkestad. Hjemmekampene må derav
settes opp i Midtbygdahallen som er godkjent.
Vi gleder oss til sesongen starter etter høstferien og satser alt
på å være klare til hjemmekamper i eget nærmiljø.

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

IL ROS Gutter 10 år,
spilte håndballfinale i Danmark
i Påsken

Mens andre barn koste seg på påskefjellet har IL ROS
sine Gutter 10 år vært i Danmark i starten på Påsken og
virkelig fått en flott opplevelse.
De aller fleste guttene har spilt sammen i 4-5 år allerede,
og de har hatt dugnader gjennom de 2 siste årene for å
samle inn penger til sin første turnering. Turen gikk til
Aalborg i Danmark og den tradisjonsrike Svanecup som
arrangeres for 35.gang nå i 2019.
De 11 spillerne, 2 trenerne, lagleder samt heiagjengen
fikk oppleve at det er «dejligt at være norsk i Danmark».
Spesielt om man spiller så godt som det våre lokale
helter fra Røyken gjorde. De spilte 3 kamper i innledningsrunden, der de vant én, spilte én uavgjort og tapte
én. Resultatet tok laget videre til mellomrunden der to
danske lag fikk føle på kroppen hva det betyr å møte
sterke gutter fra Midtbygda. Motstanderne ble rett og
slett spilt av banen i 2 strake kamper og i sluttspillet
spilte ROS-guttene finalen i den store arenaen
Gigantium, i Aalborg. I finalen skulle laget møte en av
lagene fra innledningsgruppen, ett lag som ble slått med
2 mål dagen før. Men etter 6 knallsterke kamper måtte vi
innse at de ble litt for harde å slå to ganger på rad. Men
noen minutters fortvilelse og ergrelse ble til jubel og
glede etter premieutdelingen og velfortjente sølvmedaljer
og bag i premie på guttene. Slitne og stolte kunne de ta
Påskeferie med meget god samvittighet. Dette ga mersmak og skal helt sikkert gjentas en annen gang.

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!

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

Kamilla Wiik
i telefon:

928 33 705
eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.com

STYRE og STELL

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
Petter Kristiansen e-post: petterk78@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
BADMINTON
Magnus Isaksen - 906 73 234
e-post: isaksen@invento.no
IDRETTSSKOLEN
Thomas Bøhlerengen - 982 80 807
e-post: t homas.bohlerengen@
gmail.com
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

Pynt opp med lekre blomster

EGEN BESØKSHAGE
Ta turen i vår besøkshage. Vis á vis vårt hagesenter

STAUDER

KRYDDER

Vi har stauder som passer til de fleste hager. Spør
oss om tips og råd til valg av stauder

Vi har et godt utvalg av gamle tradisjonelle
sorter og mye spennende nyheter.

UTEKRUKKER

RHODODENDRON

BONSAITRÆR

Vi har et variert å spennede utvalg av
utekrukker

Vi har i år også et rikelig utvalg av sorter og
størrelser av Rhododendron og Azalea

Vi har spesialisert oss på salg av Bonsaitrær og
bonsaiutstyr

10 500
FOR

3 350
FOR

3 350
FOR

FOR

5 200
Hageland Foss
Hurumveien 11, 3440 Røyken
Åpningstider: man-fre 9-19. lørdag 9-17, søndag 11-17.
Tlf: 31 28 49 56 , hageland.no/hagesenter/hageland-foss/

Besøk oss på hageland.no

