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Nestleder i ROS svømmegruppe, Linn Krogh Hansen (47), stuper ut til sin butterflyetappe på svømmernes stafett under åpningen av badet.

Alt ligger til rette
for svømmegruppa
i Røykenbadet
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Vi nærmer oss 1900 medlemmer
- mye bra er gjort - og bedre blir vi!
Det er snø 30 minutter fra der vi bor skrives det. Det stemmer faktisk, vi har
«Elvelia», løypa mot Heggsjø kun 20 minutter borte. Videre finnes det flere områder
i Lier, hvor det er skiføre.
Vi i Røyken kommune vil ha snøen her vi bor, som de fleste andre. Nå har vi ikke
det, og må bare innrette oss der etter. Naturen omkring oss har de siste månedene
vært topp for de som vil bruke skogen. Det finnes områder som ikke er glatte.
Dessverre har de som ønsker å bruke skiene for å få trening ikke vært optimalt.
For rekrutteringen til skigruppene i kommunen er dette en stor utfordring.
Derfor hadde en rulleskiløype ferdig nå vært fantastisk. Vi snakker faktisk om
å skape positive miljøer for vår ungdom, Norges framtid! Som de fleste vet
er 2200 m med rulleskiløype den siste delen av vår lysløypeutvidelse. Dessverre
må vi kanskje utsette den et par år, da de som har fyllmasse oppdaget de kunne
tjene penger på massen. Det har kostet prosjektet noen hundre tusener ekstra.
Vi jobber meget aktivt for å skaffe til veie midler, kostnadsfri masse etc.
Har du noen tips omkring dette, er det bare å kontakte undertegnede.
Vi har de siste årene brukt mye positiv tid for å skape trivsel for barn og unge i vårt
idrettsmiljø. Målet har vært å gjøre det på ungdommens prinsipper. De har etter
vært fått det operative ansvaret for seg og sine. Positivt har det vært, da det
møter opp vel 200 ungdommer per gang.
Videre arbeider gruppene også for å beholde de unge lengre. Bygger kompetanse hos lagledere og trenere, sender ungdom på kurs. Alt dette resulterer
i økt trivsel, mindre frafall, og kanskje ikke minst flere unge som dommere
og trenere etter hvert.
Dette leder oss videre til «Aktive lokalsamfunn», som er en del av Buskerudidrettens strategiplan. Folkehelsa ligger hele tiden som grunnlaget. Her kan alle
aktive miljøer samarbeide, skoler, idrettslag, FAU og andre frivillige organisasjoner.
Noen nøkkelord er livslang idrettsglede, kanskje allerede fra barnehage, idrett for
ungdom med fokus på et sosialt fellesskap, og å utvikle lokalsamfunnet med
aktiviteter på tvers av generasjoner. Tenk litt på hva dette kan bety i et bredere
perspektiv for deg. Hva kan du gjøre her?
Engasjement – det lønner seg – hva betyr det?
En sak er sikker – vårt idrettslag har i årevis vært driftet og utviklet av engasjerte
personer. Jeg tror også engasjementet har gitt den enkelte personen mye tilbake.
Ungdom som trives og vokser, nye bekjente mellom foreldre, vennskap, integrering, gode miljøer, sosialt fellesskap. En grunnleggende faktor er at vi må
ha det gøy sammen, bygge åpenhet og tillit – da er det utrolig
hva som kan skje.
Med vennlig hilsen
Like utenfor stuedøra har vi også familier som kanskje
har sine utfordringer. Kan vi være mere inkluderende,
engasjere oss mer konkret her. Jeg vet du er enig
Leder IL R.O.S.
i svaret «Ja». Hvordan kan vi finne ut dette sammen.
Tilslutt, tenk på alle de engasjerte menneskene vi har
i vårt idrettslag. Det er ikke den sak vi ikke kan løse,
hvis vi bestemmer oss. Derfor ikke hold dine tanker
og ideer for deg selv. La de «boble» for vår utvikling.

Sigmund Kjos

Superlativene haglet
blant svømmere og
publikum da dørene
til Røykenbadet åpnet
lørdag 14. januar.
Av Linn Krogh
Hansen.
Linn og Ørjan Krogh
Hansen (foto)

- Wow,for en hall!
Ikledd blomstrete badehetter og stripete gammeldags
badedrakt tok halvøyas to ordførere Eva Norén Eriksen
og Monica Vee Bratlie sats fra hvert sitt stupebrett etter å
ha erklært Røykenbadet for åpent.
Rundt 500 tilskuere benyttet seg av muligheten til en
times gratis omvisning på Røykenbadet i forbindelse med
åpningen lørdag 14. januar.

Åpningen startet med taler og underholdning på utsiden,
før daglig leder i Røykenbadet, Erik Schreuder, ønsket
velkommen.
– Dette er en stor dag for oss alle. Nå må dere bruke
anlegget og ta godt vare på det, slik at vi har det i mange
år, var oppfordringen til publikum fra Schreuder.
Det 9000 kvadratmeter store anlegget har kostet 3000
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svømmere med så stort aldersforskjell svømmer
sammen på samme lag. Tolvårige Thomas Efskind fra
Åros svømte butterflyetappen på det rene herrelaget,
og vekslet med tidligere storsvømmer Rolf Bagle
(75). Den spreke pensjonisten var den første i Norges
til av svømme langdistansen 1500 meter fri på under
tyve minutter. Senere presset han seg også som førstemann under 19 minutter på øvelsen. måte å vise at
svømming er en idrett man kan holde på med hele
livet ut. Til sammenlikning svømte O-deltaker Henrik
Christiansen på 14.23 – da han tok bronse i EM i fjor.
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Med på laget var også Rodrigo Martins Alves, som (36)
har bodd i Røyken siden 2010 og er tidligere portugisisk
landslagsvømmer. Han er aktiv i Asker Masters, og skal
jobbe både på Røykenbadet og i ROS´ svømmegruppe
som instruktør. Sistemann på herrelaget er tidligere aktiv
elitesvømmer på 30 år fra Hurum, Frode Fredriksen, som
ikke han vært i vannet på åtte år da vi inviterte han til å
teste bassenget under åpningen. kjøper seg badebukse og
stiller for anledningen. Han løp like godt og kjøpte seg
badebukse for å være med.
– Jeg tror det er 16 år siden siste jeg var i bassenget og
trente svømming, ler den utflyttede huringen.
På jentelaget svømte den 60 år gamle arkitekten Tone
Grimsrud fra Storsand. Grimsrud har vært instruktør i det
gamle bassenget på Spikkestad, og har ferske norske
rekorder på 800 og 400 meter fri fra NM Masters og EM
Masters i London 2016.
– Dette anlegget er jo bare utrolig bra, uttalte en fornøyd Tone Grimsrud etter de første lengdene i bassenget.
Første gang på 16 år

Røyken og Hurums nåværende beste svømmer er Elise
Næss Olsen (19) fra Slemmestad. Olsen er regjerende norsk
juniorrekordholder og mester på en rekke distanser, og fikk
4 .plass i Ungdoms- OL og Jr-EM for et par år siden.
Til tross for sykdom, stilte hun i Røykenbadet lørdag og
svømte en rolig førsteetappe med 50 meter ryggsvømming
på stafetten. 50 meter rygg er en av øvelsene der Olsen
innehar den norske juniorrekorden.
Slemmestadjenta, som går siste året på NTG i Bærum, var
mektig imponert over det nye svømmeanlegget vi har fått
i Røyken.
– Dette er kjempebra, smilte 19-åringen fornøyd.
Norgesrekordholder imponert

millioner kroner og Røyken kommunes største investering noen sinne. Til gjengjeld er Røykenbadet blitt et
av de største og mest moderne anleggene i sitt slag i
Norge. I forbindelse med åpningen av badet ble svømmegruppen invitert til å stille med en gruppe utøvere
for å vise de fire svømmeartene i 25-meters bassenget.
I stupebassenget holdt Askers synkronsvømmere
samtidig en flott oppvisning, etterfulgt av stupere fra
samme klubb.
Det mangler ikke på gode svømmere i Røyken og
Hurum, men i mangel av et svømmetilbud lokalt frem
til nå, trener og representerer samtlige av halvøyas
svømmere naboklubbene Asker, Bærumsvømmerne,
Lier eller Drammen svømmeklubb.
Vi kalte derfor inn utøvere fra mastersgruppen til
Asker svømmeklubb, samt nåværende og tidligere elitesvømmere fra området. 12 svømme lot seg lokke av
gratis prøvesvømming mot å stille på en uformell
stafett .

Ordførere Eva Norén Eriksen og Monica Vee Bratlie
sørget for å innvie hallen med et nesten synkront plask.

Svømmerne er ferdig med sine etapper, og klapper
for første gjennomførte stafett I Røykenbadet.

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

Til sammen stilte fem menn og syv damer svømmere
i alderen 12 til 75 år lørdag formiddag. Med dette fikk
vi nøyaktig gre stafettlag, med fire svømmere på hvert
lag. Dagen går inn i historien som en av ytterst få, der
Sjelden samling svømmere

Parkettsliping
til avtalt
tid og
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

Øyvind S. Pedersen (50) avsluttet stafetten med
strakt stup før sin 50 meter crawl.

SVØMMING
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– Viktig
å kunne
svømme
på Hurumhalvøya
Da det ble klart at vi skulle få svømmehall
i Røyken, visste Irmelin Hegertveit at hun
måtte starte svømmegruppe.
Av Linn Krogh Hansen Linn og Ørjan Krogh Hansen (foto)

IL ROS svømmegruppes leder Irmelin Heggertveit (26), flyttet
fra Bergen til Østlandet som 19-åring i 2009. Etter studier og
instruktørjobb i idrettslaget på Rena, gikk turen til Oslo og
Lambertseter svømmeklubb, og så til Heggedal og jobb i Asker
svømmeklubb. Til Røyken kom hun i juni 2014 år siden.
Bergensjenta har også vært aktiv konkurransesvømmer i
Åstveit svømmeklubb i mange år.
– Jeg startet med svømming som åtteåring, og holdt på med
dette frem til jeg som 17- -åring måtte legge opp på grunn av
skade i skulderen. Da jeg la opp som svømmer tok jeg utdannelse til å bli instruktør innen svømming og vanngymnastikk.
Dette ble starten på min karriere som trener og instruktør.

Leder I ROS il svømming, Irmelin Heggertveit har lang bakgrunn som svømmer og svømmeinstruktør, og jobber med
barn og unge i Asker kommune til daglig.

Omgitt av vann. Helt siden Irmelin flyttet til Røyken har
hun ønsket å starte en svømmegruppe/klubb i Røyken.
– Jeg visste at det ikke var en svømmegruppe her fra før, og
ønsket å være med å videreformidle gleden ved svømming. I
tillegg er svømming viktig å kunne for oss som bor på Hurumhalvøya og har både ferskvann og sjø lett tilgjengelig. Da jeg
fikk vite at det skulle komme svømmehall her i Røyken, visste
jeg at jeg måtte prøve å få startet en gruppe. Og slik er det
blitt, forteller lederen for svømmegruppa.

Tilbud til store og små. IL ROS svømming passer for
barn fra syv år og oppover, ungdom som ønsker å trene
svømming, og voksne som kan tenke seg å svømme sammen
med andre. – I første omgang blir det svømmeopplæring i form
av 10 ukers kurs til barn og ungdom, og svømmetrening for
ungdom som ønsker det. Det blir kanskje en mulighet for felles
trening for de som ønsker å svømme i masters, etter hvert. Men
vi må begynne i det små og se hvilke behov og muligheter som
nærmer seg, sier Irmelin, som gleder seg til å starte opp i mars
iden nye flott svømmehallen.

Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK

Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

Lokale svømmere
i alderen 12-75 år
stilte til en formell
stafett. Foran f.v
Thomas Efskind,
Marte Kristinesdatter Bolstad,
Vera Karin Hansen,
Elise Næss Olsen,
Øyvind Standeren
Pedersen,
Rolf Bagle, Rodrigo
Martin Alves.
Bak: Linn Løvoll
Aker, Linn Krogh
Hansen, Irmelin
Heggertveit,
Tone Grimsrud og
Frode Fredriksen.

Askers stupgruppe
imponerte med krumspring
og akrobatikk fra
stupetårnet, og samlet
store deler av publikum
rundt stupebassenget.
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• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

PÅ SPIKKESTAD

Med brede baner og topp moderne «Kick-start»-paller ligger alt til rette for bade mosjonister
og aktive svømmere I 25-meterbassenget.

Kursoppstart i mars
ROS IL svømming er en helt nyoppstartet gruppe i idrettslaget, som før jul ble tatt opp i Norges svømmeforbund.
Svømmegruppen har fått tildelt tilsammen ti timer i
Røykenbadet, fordelt over opplæringsbassengene og 25metersbassenget. Opplæringsbassengene kan deles på
midten, noe som gjøre det mulig å kjøre to kurs parallelt.
Planlagt oppstart er i mars, og link til påmelding vil legges ut
i slutten av januar. Tirsdager vil vi avholde tilsammen åtte
kurs i opplæringsbassenget med hev- og senkebunn i tidsrommet 1600-1900, etterfulgt av to timer med tilsammen fire
videgående kurs, samt mulighet for trening i 25-metersbassenget.
Onsdager har vi fått tildelt tre timer i opplæringsbassenget
med skråbunn fra klokken 17, og vil da kjøre tilsammen åtte
kurs.
Torsdager har vi to baner i 25-metersbassenget, og har lagt
opp til 5-6 forskjellige kurs og grupper.
Vi er i skrivende stund i dialog med kvalifiserte instruktører
som vi vil møte for intervju fortløpende.
Alle våre kurs følger svømmeforbundets læreplan, og det vil
være to instruktører tilstede på hvert kurs.
Vel møtt!
Følg oss på facebook!

steptrafikkskole@gmail.com

www.steptrafikkskole.no
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Trenerne Tomm,Thomas og Lars som står bak de aktive bokserne i boksegruppa. Alfred, Andrea B. Snorre og Andrea G.

Våre kampboksere på
diplom- og ungdomåsnivå
Det er stadig flere nye jenter og gutter
som får øynene opp for boksing. I den
siste tiden har det kommet 10 nye på
alderstrinnene 11-16 år og vi har plass
til flere.

Våre tre mikrodiplomboksere Andrea Grønvold, Snorre
Hall og Alfred Berglund Sande har en flott utvikling har
rykket et steg opp på alderstigen og bokser i fra årsskifte
i Diplom B (11-12 år). Her er det fortsatt lettkontakt som
gjelder med poengbedømmelse for boksernes prestasjoner innen fotarbeid, slagkombinasjoner og forsvar.
Den med høyest poengsum i kampen utropes til vinner.
Andrea Byrgin (14) har blitt ungdomsbokser og for henne
gjelder nå de ordinære boksreglene med 10-9 poengsystem. Andrea er teknisk på høyde med de beste i sin
klassen så det kommer til å gå bra. På side 12 og 13 har
vi spurt Andrea, Snorre og Alfred hva de mener om
boksing.

Andrea B, alltid strålende blid,
her skal hun opp i ringe i Diplomstevnet i Kragerø 4/12-16.

Alfred i blått
viste seg fra sin
beste side
i Diplomserien
på Jessheim
15 /1-17.

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

elfag.no - Når du trenger elektriker
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Her er de aktive bokserne våre som uttaler seg om boksing:
Andrea Grønvold
(10), Røyken

Alfred Berglund Sande
(10), Midtbygda

1. Hvor lenge har du
bokset?

1. Hvor lenge har
du bokset?
- I snart 2 1/2
år, jeg begynte
når jeg var 8 år.
2. Hva syntes du
er bra med boksing?
Boksing er bra fordi at da får
jeg brukt hode til å tenke raskt
før jeg handler. Jeg får sparre
og gå diplomkamper. Det å
klare å slå de slagkombinasjonene som jeg har lært
på treninga er bra og så er det
spennende å se hvor mange
poeng jeg får for mine tekniske
ferdigheter i diplomkamper.
Boksing er bare morro og så
er det fint at vi ikke får slå
så hardt i diplomkamper.
3. Hvilke ambisjoner har du?
Å ha en idrett som jeg liker
å holde på med for å være
i god form
4. Hva vil du fremheve
i boksegruppa?
At alle er hyggelig mot
hverandre og at det er lett
å få venner der og så er
trenerne kjempeflinke.

Jeg har trent
boksing
i ca 3 ½ år.
2. Hva synes du er bra med boksing?
Det er et bra treningsmiljø i
klubben og boksing er en god
trening. Jeg lærer å forsvare
meg. Og vennene mine synes
det er kult at jeg er bokser.
3. Hvilke ambisjoner har du?
Jeg vil vinne medaljer. Jeg vil bli
best i Norge i min klasse. Jeg vil
vinne Fighterbelte. (Fighterbelte
deles ut til den diplombokseren
med meste poeng i en egen
serie hvert år).
4. Hva vil du fremheve
i boksegruppa?
Det er et bra treningsmiljø i
klubben. Jeg får bli med på
mange treningsleirer. Jeg har
fått noen nye venner gjennom
boksinga.

Snorre Hall (10),
Spikkestad
1. Hvor lenge har
du bokset?
2.5 år.
2. Hva synes du er
bra med boksing?
Treningen, samholdet og miljøet
i klubben.
3. Hvilke ambisjoner har du?
Bli bedre teknisk og fysisk.
Gå kamper og gjøre så godt
jeg kan.
4. Hva vil du fremheve
i boksegruppa?
Det positivt med mange folk,
bra miljø både blant de unge
og de eldre. Hyggelige trenere.

Andrea
Byrgin
(14), Stabekk i
Bærum
1. Hvor lenge har du bokset?
8 måneder.
2. Hva syntes du
er bra med boksing?
Jeg syns det er gøy, lærer
seg litt selvforsvar og det er
koselig å være med venner.
3. Hvilke ambisjoner har du?
Jeg vet ikke helt enda, jeg
tror jeg skal fokusere mest
på skole og dra på trening for
å bli best mulig.
4. Hva vil du fremheve
i boksegruppa?
Jeg liker kameratskapet.

Og slik gikk det, hun bokset teknisk og taktisk godt
og gikk av med seieren.
I 2017 ventet nye utfordringer
som ungdomsbokser og vi har stor
tro på at hun vil rekke hendene
i været der også.

Din
glassmester
i Røyken
og Hurum

Her
finner du
oss!

Dagens gladeste gutt under Diplomserien på
Jessheim var Alfred som tok den første seieren
i nyopprykket diplomklasse B.

Her kan du bestille både amerikanske
og italienske
pizzaer
31 28 99 90
Åpent:
Mandag-fredag
15-23
Lørdag-søndag

www.
classicpizza.no

Slemmestadveien 14, 3440 Røyken
31 28 99 92 www.classiccatering.no

Tlf: 32 22 34 00 • Epost:post@roykenglass.no
Facebook • Åpningstid: Mandag - fredag: 08.00 -16.00
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FRIIDRETT

Hjertestarterkurs
gjennomført
i regi av IL ROS

Spikkestadveien 80
3440 Røyken
Telefon: 31 28 35 07

To veteran-verdensmestere i ROS
VM i friidrett for veteraner gikk av stabelen i Perth
i Australia i perioden 26. oktober - 6. november.
Drøyt 4000 utøvere fra mer enn 100 nasjoner deltok.
Bjørn Terje Pay vant diskos i klasse menn 40-44 år med et vinnerkast på 53,25m. Pay har vært blant Norges beste diskoskastere
de siste årene og ble nummer 4 i fjorårets Norgesmesterskap for
senior. Et av målene for 2017 er pallplass i senior NM, samtidig
som han sikter mot et nytt gull i veteran EM i Århus.
Jorunn Tangen Hole vant diskos i klasse 55-59 år med 39,26 m
Resultatet var også ny norsk veteranrekord i denne klassen.
Hun har tidligere 17 medaljer fra norske seniormesterskap
i perioden 1979-1998. Jorunns mål for 2017 er også gull
i veteran EM, samtidig som hun har startet jakten på russiske
Tamara Danilovas mer enn 20 år gamle veteran-verdensrekord
på 43,36 m.
Begge utøvere representerer IL ROS - og begge syntes det var
stor stas å høre den norske nasjonalsangen fra øverst på seierspallen i Perth.
Jorunn har vært gift med trener, Iver, i snart 30 år. Iver som har
vært diskostrener i mer enn 45 år på både klubb-, krets- og
landslagsnivå, og som de siste 20 år også har vært leder av
friidrettsgruppa i IL ROS, er svært godt fornøyd med at gruppa
har fått to veteran-verdensmestere i diskos.
Spikkestad 16.1.2017 Jorunn Hole

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

KIWI
RØYENTORGET

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00

KIWI
SPIKKESTAD

På kvelden den 17.januar ble det gjennomført ett kurs i bruk av hjertestarter
i auditoriet i ROS Arena. Kurset var i samarbeid med Buskerud Idrettskrets
og det ble holdt av Bjørn-Tore Løvtangen fra 1Aid Norge.
13 forhåndspåmeldte personer ble til 7 pga glatte veier og sykdom, men de
som var tilstede fikk oppleve en engasjerende og informativ formidler med
god kunnskap og man fikk øve masse på akutte situasjoner som man håper
aldri skal oppstå.
Man fikk en meget godpresentasjon av hvordan man observerer og tolker
symptomer, BLÅS-prinsippet, hvordan man skal forholde seg til 113 og en
beskrivelse av hjerteproblemer og hjertesykdom. To meget informative og
realistiske (faktiske) videoer ble vist, slik at man fikk se situasjoner slik
de virkelig er.
Deretter ble det god tid til praktisk øving både på Hjerte-Lunge-redning
alene og med hjertestarteren.
Litt synd at så vidt få kom, men samtidig utrolig bra for de som var tilstede.
Oversikt over hvor hjertestartere i nærheten befinner seg vil etter hvert
bli lagt ut på nettsidene våre.
Arne Borch, daglig Leder

Nye Stasjonsvei 15
3430 Spikkestad
Telefon: 31 29 08 50

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00
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Kretsmestere 2016 - En triller som ble kronet med gull
For første gang på mange år har
ROS IL en kretsmester i fotball for
jentelag, det skjedde i J14 serien
for 7er-lag.

Kretsmestere Jenter 14
høsten 2016
Isabell, Lillian, Dina, Hanna,
Aneya, Maja, Betina, Fam, Mille,
Sina, Claudia og Nadine.

Pokalen – det synlige beviset.

Våren 2016 slo vi sammen J01-02 med J03 for å sikre et
godt sportslig tilbud i en større gruppe. Laget har bestått av
20 flotte spillere i alderen 13-15 år med Kim Thomassen,
Ole Martin Gunnufsen og Nils Harald Strøm som trenere.
Høsten 2016 stilte vi to lag i serien, et 11’er lag i J15 og et
7er-lag i J14. Noen av spillerne har spilt på begge lag og
har utviklet seg mye ved å spille mot eldre og tøffere
spillere i trening og kamp. Det er flott å se hvordan de
eldste spillerne har tatt i mot de yngste spillerne på en god
måte, og vi har tro på at et godt miljø og et godt sportslig
tilbud skal føre til at vi beholder mange av spillerne
i flere år fremover.
Sjuerlaget hadde både spillere på 13 og 14 år, og innspurten på høstsesongen ble en skikkelig thriller med flere
tette kamper mellom topplagene Skjold, Huringen og
ROS. Vi var avhengig av seier og seks poeng i de to siste
kampene mot Skjold og Efteløt for å holde sterke
Huringen bak oss på tabellen.
Tirsdag 25. oktober møtte vi Skjold på Gulskogen og
det ble en tett og tøff kamp mellom to gode lag som svært
gjerne ville vinne. En komfortabel ROS-ledelse med tre
mål fra første omgang ble til 3-3 i midten av andre omgang
og nervene var i helspenn på sidelinja. Siste del av kampen
inneholdt flere stangskudd begge veier og feberredninger
fra vår gode keeper Betina, men vi klare å holde fokus,
med tette markeringer og godt pasningsspill. Skjold presset
på for seier, men noen få minutter før slutt fikk ROS en
kontring som endte i scoring og seier 3-4 mot et lag som
møtte Huringen i siste kamp.
Torsdag 27. oktober møtte vi Efteløt hjemme på
Spikkestad kunstgress og i denne kampen var det viktig
å ikke ta seieren på forskudd, men ha fullt fokus i 2 x 35
minutter. Etter en tett og jevn start på kampen, ble forskjellen på lagene etter hvert tydeligere. ROS-jentene viste
stor vilje, vi løp mest og vant duellene mot fysisk større
Efteløt spillere. Da dommeren blåste i fløyta for siste gang
denne sesongen hadde vi vunnet kampen 5-3, kretsmesterskapet var sikret og jublende ROS-spillere omfavnet
hverandre på banen. NFF Buskerud v/ styremedlem Pia
Nordhagen var til stede på kampen og overrakte det synlige beviset på at vi hadde sikret oss tittelen
KRETSMESTERE 2016.
Etter sesongen har vi fått flere nye spillere fra Hyggen
og vi går inn i et spennende 2017 med 26 spillere og fire
trenere i gruppa. Det lover godt for ungdomsfotballen
på jentesiden de neste årene.
Kretsmestere J14 høsten 2016; Isabell, Lillian, Dina,
Hanna, Aneya, Maja, Betina, Fam, Mille, Sina,
Claudia og Nadine.

TANNLEGENE

JENS PETTER WELDE
og
KIRSTI DYRSTAD
Tannlege MNTF

Spikkestadveien 128, 3430 Spikkestad

Email:
tannlegen@fastlegene.no

31 28 68 00
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FOTBALL

Fra venstre: Amund Rønsåsbjørg (daglig leder Sport
1 Røyken), Anette Eigeland (utstyrsansarlig ROS
Fotball), Bjarte E. Grostøl (Styreleder ROS Fotball).
som internettbutikker. Både lokale og aktører plassert andre
steder i Norge. I 2016 fikk ROS Fotball også forespørsler fra
de store veletablerte sportsgrossistene som har få men store
butikker i tillegg til tilbud om direkte klubbleveranser til
klubbens adresse.
Utsalgsstedene ligger nødvendigvis ikke lenger unna enn
Drammen, Lier, Asker og Sandvika. Dette er av ROS Fotball
vurdert til å være litt i det lengste laget for klubben og våre
medlemmer i en hektisk hverdag.
Totalt sett har ROS Fotball derfor landet på at en avtale
med Sport 1 Røyken og Adidas er best for oss.

ROS FOTBALL valgte Sport1med Adidas som leverandør
Verdivalget
Flere har sikkert fått med seg at det høsten 2016 ble gjennomført
anbudsrunder i forbindelse med utstyr til klubben. Resultatet er at
ROS Fotball har valgt å fortsette samarbeidet med Sport 1 Røyken
med Adidas som underleverandør og foretrukket klubbleverandør.
Dette velges ut fra en total vurdering av flere forhold, bla pris,
kvalitet, leveringsdyktighet og sist men ikke minst verdien det er
for oss som lokalsamfunn å kunne handle lokalt i en fullsortiments sportsbutikk.
Avtalen - Idrettslaget kan handle lokalt
ROS Fotball åpner, i forståelse med Hovedstyret, for at øvrige
idrettsgrener i idrettslaget får nyte godt av avtalen som er inngått
med Sport 1. Idrettslaget får muligheten til å velge klubbklær og
utstyr med de fordeler avtalen tilbyr ROS Fotball og deres
medlemmer. Dette betyr at hele idrettslaget får mulighetene til å
velge og beholde samme profil; blått, hvit og svart. Avtalen åpner

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

også for at det velges fra andre leverandører når hovedleverandøren Adidas ikke tilbyr klær/utstyr som det er behov for i den
enkelte idrettsgren. Ski, Sykkel, Volly, Turn, Håndball og Fotball
har alle ulike behov og vil ikke nødvendigvis finne hele sitt behov
dekket innenfor Adidas sitt sortiment. For å møte noe av dette
har ROS Fotball valgt Select som sideleverandør på annet utstyr
som isposer, teip, vinterballer mv.
Avtalen med Sport 1 Røyken medfører også at medlemmene
og idrettslaget kan spørre om de kan skaffe utstyr hvis de ikke har
det man er på jakt etter. Fordelen med en lokal sportsbutikk er at
de har kontaktene og ekspertisen til å skaffe fra alle leverandører
som ønsker å levere via butikk/detaljist.
Ut over dette må vi som idrettslag nødvendigvis også velge
fra andre leverandører enn Adidas og Select. Dette kan være
spesialister som Swix, Trimtex, Craft og Chopar for å dekke opp
hele behovet. En fordel for oss som idrettslag er at Sport1 Røyken
allerede fører flere av merkene.

Her får du alt du kan
tenke deg av matvarer!

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

SPAR Røyken • Bråsetveien 3 • Røyken Sentrum
Tlf. 3129 29 10 • Mail: spar.royken@ngbutikk.net

Årlige vurderinger av leveranser og kvalitet
Årlig gjennomføres det løpende vurderinger av klubbens
leverandører. Dette på både store og små innkjøp til både klubbdrift og rammeavtaler for medlemmenes kjøp av treningsklær og
personlig utstyr. ROS Fotball har gjennom flere år hatt dette som
egen funksjon i klubben – utstyrsansvarlig. Disse oppgavene utføres i tett samarbeid med sportslig utvalg og klubbens sportslige
ledere. Ca hvert tredje-fjerde år gjennomføres det full anbudsrunde
hvor tilbud innhentes fra minst to tilbydere som konkurrerer på
like vilkår. I år har Hummel, Umbro, Adidas og Select vært vurdert som klubbleverandører til ROS Fotball via Sport 1 Røyken.
Årets anbudsprosess resulterer i at ROS får forbedret sine betingelser og redusert sine totale kostander. Sikrer omsetningen
i en lokal sportsbutikk til det beste for medlemmene og økende
sortimentsbredden på sikt.
Billigst mulig for klubben og medlemmene
Er det ikke slik at ROS Fotball som klubb er forpliktet til å velge
billigste tilbyder av utstyr til klubbdriften?
Selvfølgelig kan man konkludere med. Men besvarer det hele
problemstillingen?
ROS Fotball er en av de fire største fotballklubbene i Buskerud.
Dette genererer store innkjøp både direkte av klubben og indirekte
via medlemmene. Dette er en innkjøpsvolum som skal forvaltes
med forsiktighet og langsiktighet.
IL ROS og vi som medlemmer kjøper Adidas utstyr som representerer mer enn 10 % av omsetningen i den lokale sportbutikken.
Med alle kjøp som kan henføres til aktiviteter i tilknytning til
Idrettslaget utgjør nok andelen langt mer. Kanskje 40-50%.
Dvs inkl kjøp av produkter som ski, sykkel, teip, baller, klær osv.
Vet vi at Sport 1 er avhengig av avtale med ROS for å bevare
butikken lokalt.

Best for medlemmene. ROS Fotball mottar årlig flere
tilbud og invitasjoner om å delta i diverse innkjøpssamarbeid.
Også i år har klubben mottatt flere invitasjoner fra såkalte direkte
leverandører, dvs uten fullsortiments butikk. Ofte også omtalt
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Både voksne og ungdommer prøver seg
i de lokale
stevnene
ROS Badminton har fått en liten kjerne
med ungdommer og voksne som nå prøver
seg i de lokale konkurransestevnene som
foregår i vårt nærområde.

Ved siste turnering, Debutanten 30.11.16, stilte 4 deltagere
for ROS Badminton. Disse var: Benjamin Moksnes, Eivind M.
Molland, Gaute Rønning og Sondre Mathias Flakstad. Eivind
Molland overrasket positivt med sin andreplass i sin klasse.
Alle deltagere fikk i tillegg deltakermedalje.
Vi har flere aktive unge som reiser rundt til nærområdet og
konkurrerer og flere gjør det veldig bra, så ROS Badminton
viser bra progresjon iløpet av 2016. ROS Badminton har
endelig tatt seg råd til litt nyinvesteringer, så gammelt spilleutstyr vil bli byttet ut i Januar 2017. ROS Badminton har vært
så heldig og fått tilskudd fra 3 tilskuddsordninger.
Kr. 8000,- fra Røykenmila
Kr. 000,- fra Røyken Kraft
Kr. 3700,- fra Røyken MC Ravn

Takket være disse tilskuddene så kan vi nå bytte ut nett og
stolper til 3 baner der materiellet i dag er over 30 år gammelt.
ROS Badminton er ved inngangen til 2017 en spillergruppe på
12 Seniorer og 14 Juniorer så vi har plass til mange flere
spillere. Vi oppfordrer nysgjerrige som vi se på vår sport og ta
seg en tur til Røykenhallen (v/ Røyken videregående skole) Vi
har disse treningstidene:

Sindre Sjåvåg in action.

MANDAG
Kl. 19:30 - 21:00 Junior
Kl. 20:30 - 22:00 Senior
Fredag har vi spilletid om hallen står ledig.

Alle som har lyst å prøve badminton kan trene 2 ganger med
oss helt gratis. Vi har låneracket dere kan bruke. I tillegg får
nye spillere racket ved innmelding og vi trekker sportsbagg
(til en verdi av 1000,-) til betalende juniormedlemmer 2 ganger
i året. Voksne som blir med sine juniorspiller på trening kan
trene gratis hos oss så lenge det er ledige baner.

Sondre Mathias Flakstad.

verksted@gmail.com

Benjamin Moksnes.
Eivind Molland
og Gaute Rønning.
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Avtaler om leveranser av klubbutstyr til IL ROS to største grupper
ROS har i noen år hatt Sport1 som
den største leverandøren, før var
det Intersport.

ROS har i noen år hatt Sport1 som den største
leverandøren, før det var det Intersport.
ROS Fotball har valgt å fortsette samarbeidet
med Sport 1 Røyken med Adidas som foretrukket
klubbleverandør. Dette velges ut fra en total
vurdering av flere forhold, bla pris, kvalitet,
leveringsdyktighet. I tillegg ville et skifte koste
en god del ekstra. Verdien det er for lokalsamfunnet og ha sportsbutikk, er også tatt
med i vurderingen.
Det blir som tidligere mulighet for at øvrige
grupper i idrettslaget å handle på avtalen som er
inngått med Sport 1. Hele klubben får muligheten
til å velge klubbklær og utstyr med de fordeler
avtalen tilbyr medlemmene.
Avtalen åpner også for at det velges fra andre
leverandører når hovedleverandøren Adidas
ikke tilbyr klærne/utstyret som det er behov
for overfor den enkelte idrettsgren.
Gruppene har alle ulike behov og vil ikke
nødvendigvis finne hele sitt behov dekket innenfor Adidas sitt sortiment. For å møte noe av dette
har ROS Fotball valgt Select som sideleverandør
på annet utstyr som isposer, teip, vinterballer mv.

Det har vært mange leverandører inne med tilbud
på vårt totale behov.
Årets anbudsprosess resulterer i at ROS får forbedret sine betingelser og redusert sine totale
kostander. Øker bredden på sortimentet og
bevarer en lokal sportsbutikk til det beste for alle.
Håndball har ikke vært helt fornøyd med visse
deler av design på noe av utstyr levert til sine
jenter. Det er helt naturlig at våre unge jenter
skal føle seg vel med sine drakter.
Håndball har som fotball satt pris/kost og
leveransedyktighet som en viktige faktorer. Styret
i håndball har etter nøye vurdering valgt
KlubbPro som sin leverandør. KlubbPro har utsalg/butikk og lager i Lier. Sannsynligheten er
meget stor for at det blir et lite lager og utsalg
i ROS Arena.
Vi tar det som en selvfølge at begge leverandørene vil være gode samarbeidspartnere.
Vi ser fram til et godt samarbeid med våre
leverandører.
Hovedstyret.

Lyst til
å være
sjef?

Sjef på banen! Hadde det
ikke vært kult å prøvd seg
som dommer? Ikke bare
på sidelinjen men også
ute på banen!
Er det ikke noen mammaer og pappaer som
kjenner at det kribler litt
i magen når dere leser
dette. Eller kanskje dere
tenker at jo han eller hun
kunne passet som dommer. Formidle dette
videre og ta kontakt så
kan vi ta en prat.
Må jo finnes noen der
ute som tør å ta steget.
Hopp i det. Vi og barna
deres trenger dere!

Rekrutteringsdommerkurs i Idrettens Hus,
Marienlyst i Drammen
Tirsdag 31. januar
Torsdag 2. februar
Tirsdag 7. februar
Alle dager
fra kl. 17.30-21.30

Sp ikk est ad vei en 10 0,
3128 28 75
34 40 Rø yke n • Tel efo n
on sda g,
g,
ÅP EN T: Ma nd ag , tirs da
da g 10 -15
Lør
7
tor sda g, fre da g 9-1

Mette Sunde Remme
Dommeransvarlig IL ROS
951 23 628

Rekrutteringsdommerkurs 2017
i Drammen
Idrettens Hus, Marienlyst i Drammen
Tir 31.01 - Tor 02.02 - Tir 07.02 - Alle dager fra kl.17.30-21.30
Rekrutteringsdommerkurset:
• For deg som er fylt 15 år og som ønsker å prøve deg som fotballdommer.
• Teorikurs over 3 dager med kursinstruktører fra kretsen.
• Det er ikke noe krav om gjennomført klubbdommerkurs.
• Rekrutteringsdommerkurset er GRATIS.
• Vi oppfordrer spesielt jenter til å melde seg på kurset.
TEORI: Hovedfokus på innføring og opplæring i spillereglene for 9er og 11er fotball.
PRAKSIS: Man dømmer i Drammenscup, 07.-09.april, med oppfølging fra
fadderei kretsen.
Kurspåmelding:
Det MÅ oppgis hvem som er dommeransvarlig i din klubb før innsendelse av skjemaet.

PÅMELDING
Teorikurs for Rekrutteringsdommere
Påmeldingsfrist: Fredag 27.januar 2017

Kurs
Drammen

Sted
Idrettens Hus,
Marienlyst (3.etg)

Dag/Dato/Tid
Dag 1) Tirsdag 31. januar kl.17.30 -21.30
Dag 2) Torsdag 2. februar kl.17.30 -21.30
Dag 3) Tirsdag 7. februar kl.17.30-21.30

Registering av kursdeltaker
Navn:

Klubb:

E-postadresse:

Født:

Dommeransvarlig i klubb:
Påmelding sendes NFF Buskerud
E-post: erik.nielsen@fotball.no / buskerud.fotball@fotball.no
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IDRETTSSKOLEN

Nytt år og
nye barn på
Idrettsskolen

Vi ønsker alle barn født i 2013 velkommen til Idrettsskolen.
I løpet av høstsemesteret har deltagerne på Idrettsskolen fått
prøve seg i flere idretter. Vi har blant annet hatt besøk av
volleyball gruppa og håndballgruppa som har vist de unge
idrettsskolebarna hva de driver med i sine idretter. Sykling
i tidlig høstvær var også en svært populær aktivitet.
I god tradisjon ble høst semesteret avsluttet med en felles juleavslutning for alle barna på Idrettsskolen i Midtbygda hallen.
Ca. 90 spente barn varmet opp før nissen ble ropt inn.
Julenissen ble med på barnas favoritt «hinderløype» og litt
stasjonstrening før barna fikk boller, smoothie og diplom for
deltagelse på høstens Idrettsskole av selveste julenissen.
Nå venter vi bare på at snøen skal komme og det skal bli litt
kaldere slik at vi får kommet oss ut og gått litt på langrenn
og skøyter.
Vi gleder oss til ett nytt år med Idrettsskole og håper mange
nye barn vil være med oss å finne gleden i idrettens verden.
Utover våren skal vi prøve oss på orientering, fotball, sykling
og friidrett.
Vårsemesteret avsluttes med felles avslutning for alle partiene
hvor de som har deltatt får diplom og pokal for årets deltagelse.
Vi sees på Idrettsskolen !
Idrettsskolen er ett variert treningstilbud til alle barn i alderen
4-7 år på Spikkestad og Midtbygda. Idrettsskolen er delt opp
i fire partier. Se oversikt over treningstider.

Barn og trenere på juleavslutning i Midtbygdahallen – førstemann til å finne julenissen.

30.08.16 15.27 Side 1

Birger N. Haug
Espen Hovde
Bruktbilsjef BNH-Gruppen / Salgssjef Røyken
Mobil: 901 01 200 • Epost: eh@bnh.no
Johan Follestads vei 15, 3474 Åros • Sentralbord: 31 28 88 95

Utdeling av boller, smoothie og diplom for deltagelse på Idrettsskolen.

Beautyderm

HÅNDBALL
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Finalelagene RHH og Vestli.

Seier over Flint.

Fantastisk avslutning av året og kn allstart på 2017
For femtende året på rad arrangerte Rælingen HK håndballcup
i romjulen. RHH var påmeldt med et lag i 15 års klassen og
tidlig torsdag morgen bar det av sted til Skedsmohallen hvor
det innledende gruppespillet ble arrangert. Det var påmeldt tolv
lag i femtenårsklassen og blant disse sterke lag navn som
Kolbotn, Stabæk og Vestli, samt et spennende lag fra Torrevieja
i Spania som Rælingen hadde invitert til Norge i julen.
Første gruppespillkamp Råde HK ble en spennende og jevn
affære som endte uavgjort 18-18. Men etter denne kampen så
RHH jentene seg aldri tilbake, i de to resterende gruppespill
kampene ble det seiere 21-15 mot Bjørkelangen og 20-13 mot
hjemmelaget Rælingen.
Etter gruppespillet gikk turen til Marikollhallen hvor
finalerundene skulle spilles. Første kamp i finalespillet var
åttendedels finale hvor RHH skulle møte Fjellhamar, det endte
med klar 23-8 seier og kvartfinalebilletter til RHH.
I kvartfinalen ventet Hokksund, en gammel kjenning og
erkerival fra seriespill opp i gjennom årene. Det er bare noen
uker siden sist lagene møttes i serien og da ble det et knepent
22-23 tap i Slemmestad hallen, nå var det tid for revansje.
Det ble som ventet en tøff og tett kamp mot Hokksund.
RHH tok kommandoen fra start og ledet tidlig 2-0, det ble en
ledelse jentene aldri ga slipp på og jentene kunne til slutt juble
over en 13-10 seier og en deilig revansje for tapet i serien.
I semifinalen var det de spanske jentene fra Torrevieja som
ventet, de hadde tatt seg videre fra kvartfinalen med en sterk
9-6 seier over Kolbotn. I semifinalen tok igjen RHH jentene
kommandoen tidlig i kampen og ledet en stund 5-1. I andre
omgang kjempet de spanske jentene seg imidlertid tilbake
i kampen og var bare to mål bak på stillingen 7-5 midt i andre
omgang, men våre jenter klarte igjen å holde hodene kalde
og rodde i land finalebillettene med en 10-8 seier.
Så endelig etter en lang dag var det klart for finale mot
Vestli. De kom fra en semifinale hvor de hadde slått Råde HK
med hele 16-10, det samme Råde laget som vi bare hadde klart
uavgjort 18-18 mot i dagens første kamp., det lå altså an til en

tøff finale for våre jenter og i tillegg fikk RHH jentene bare 15
minutters pause fra semifinalen før finalen skulle spilles, mens
Vestli jentene hadde fått nesten en times hvile.
Vestli startet også finalen best og ledet tidlig 2-0, men
RHH jentene kom til hektene og etter 10 minutter var de likt på
stillingen 6-6. Lagene fulgte hverandre og til pause sto det 8.8,
ulidelig spennende for alle de fremmøtte supporter foreldre fra
begge lag på tribunen. I starten av andre omgang fikk RHH et
lite initiativ og ledet plutselig 12-9 etter seks minutter i andre
omgang, men Vestli kjempet seg tilbake og lå bare ett mål bak
på stillingen 14-13 noen få minutter før slutt. Det ble noen
ulidelig spennende sluttminutter, men til slutt kunne jentene
strekke hendene i været og juble over en fortjent 17-14 seier.
En utrolig dag ble kronet med en uventet, men en meget
fortjent finaleseier til RHH. Det ble en fin romjulsgave fra disse
flotte jentene til trener Christopher Aunet som har lagt ned så
mye tid og energi på å trene jentene opp igjennom årene.
Den flotte cuptriumfen til J15 i romjula har virkelig
smittet 3 div.damene. Etter en svært skuffende kamp borte mot
Lier (rett før jul) hvor det ble to måls tap, så har 2017 startet
med to imponerende seire. På torsdag kveld var laget i
Flinthallen for å møte et ubeseiret Flintlag, som i tillegg hadde
slått oss med 11 mål, tidlig i november, attpåtil i ROS Arena.
Den gangen var det Flint sin storspiller Cathrine Pedersen som
fikk dominere men det hadde våre jenter bestemt seg for at ikke
skulle gjenta seg. Kampen startet ganske jevnt og etter 12 minutter lå vi under med to mål, men samtidig så satt vi med en
helt annen følelse denne gangen. Flint fikk ikke angrepspillet
helt til å stemme med en frustrert Cathrine Pedersen, som ble
fullstendig tatt ut av kampen av Celine Waler Nielsen. Dette
resulterte i at Flint ble presset til feilpasninger og dette utnyttet
vi med to raske kontringer. Når så debutanten Kristine Skauen
Nilsen fintet sin oppasser ut av hallen og satte inn 8-7 ledelse så
var jentene virkelig på hogget. Keeper Thea Walgren låste døra
bak og vi gikk i fra, til en 16-10 ledelse. 30 sekunder før pause
pådro vi imidlertid på oss 2 utvisninger hvorav den ene også

førte til straffe og mål for Flint. De rakk og redusere
ytterligere en gang og vi gikk til pause med en 16-12
ledelse. Da så det ut som Flint øynet et stort håp om å snu
kampen, også med tanke på at de skulle spille halvannet
minutt med to spillere mer i starten av 2 omgang. Andre
omgangen startet imidlertid med en redning av Thea
Walgren og deretter øker Veronika Paulsen ledelsen til
17-12, med to spillere mindre. Derifra og ut hadde våre
jenter full kontroll og vi vinner også 2 omg. med 3 mål
og kampen ender med seier 29-22. En utrolig godt gjennomført kamp av RHH hvor alle spillerne gjorde en
kanoninnsats i 2 x 30 min. og det var en svært stolt
trener, Thomas Oswald som jublet sammen med glade
jenter når sluttsignalet gikk.
På lørdag fikk det samme RHH laget, supplert med
Linnea Frisk,besøk av Hønefoss 2 i ROS Arena og det
ble en helt annen motstander enn Flint. Her så vi tidlig at
det var klasseforskjell og det handlet egentlig om å holde
fokus og konsentrasjon på et bra nivå. Det kladdet imidlertid litt i perioder av 1 omgangen men RHH gikk
allikevel til pause med en komfortabel 17-11 ledelse.
Andre omgangen viser RHH jentene hvilke talentfulle
spillere de er og Hønefoss orket overhodet ikke henge
med på tempoet. Linnea Frisk stengte omtrent buret totalt
og når sluttsignalet gikk, så sto det 38-17 til RHH.
J15 har hatt en litt tøff start på sesongen men i romjulscupen fikk det vist frem hva de virkelig kan og kommer
helt sikkert til å klatre på tabellen utover vinteren. J16
avsluttet før jul på en tredje plass mens 3 og 4 div ligger
nå på tredje og andreplass i skrivende stund, 5 div har
ikke spilt på nyåret med avsluttet før jul på en sjetteplass.
Lykke til med innspurten av sesongen også gleder vi oss
til videre samarbeid alle sammen. Heia RHH & ROS!
Tekst: Jon Groff-Jensen, lagleder
Jenter 01 og Hallgeir Bakken, sportsligleder

Hud-, fot-,
kroppspleie,
medisinske
behandlinger

Botox
Elektroterapi
Filler
Cavi-Lipo
Laser

Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad • Tlf. 948 74958
Onlinebooking: beautydermspikkestad.onlinebooq.net
Mail: kontakt@beautyderm.no • www.beautyderm.no
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Gutter
10

Vi har trent en gang i uken
siden 12. oktober i 2016

6 år

Vi er en ivrig gjeng på 20 gutter fra Midtbygda og Spikkestad.
De har trent sammen en dag i uken siden 12. oktober 2016
og har et godt og engasjert trenerteam med seg.
På den korte tiden de har vært et lag, har de allerede rukket
å delta på to miniturneringer ; Sætrehallen i november og
hjemmeturnering i ROS Arena i desember. Nå ser guttene frem
til nye turneringer og spesielt til neste hjemmeturnering i ROS
Arena 11. februar. Laget har mange gutter, men ønsker enda
flere med. Møt gjerne opp på trening og bli en del av denne
herlige og energiske gjengen.
Vi trener i Røykenhallen på onsdager fra kl. 17.00-18.00.
Velkommen!
Alle fotos: Erik Lerseth
Side 1

Forsvar.

Magnus Borgen
klar for skudd.
Velfortjent premieutdeling etter årets siste miniturnering
i Ros Arena 10.des-16. Fornøyd trener Hege i bakgrunn.

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50

www.roykeneiendom.no

Under samme tak finner du Klinikk for Ortopedisk Medisin og Godshuset!Fysioterapi.
Vi undersøker, stiller diagnose og behandler muskel-skjelettplager.

ET TVERRFAGLIG TEAM
Vi sender deg ikke rundt i systemet - vi behandler deg ferdig her!

Bestill time på: www.godshuset-fysioterapi.no eller ring Tlf: 48135670
Tekker for kampen.
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Målskudd.

En herlig håndballgjeng
Håndballjentene, som er 9 år, er en herlig gjeng med svært
ivrige håndballjenter, som har godt samspill både på og utenfor
banen. Hovedtrener er Håvard Gjeldokk og med seg har han
Marita Beston og Lene Cecilie Amdal Haug, samt Beate
Selvåg som lagleder og Kirsten Strasser-Gjeldokk som co-lagleder. Jentene er alltid superpositive, greie med hverande og
ikke redde for å stå på i kamper og på treninger. Vi har fått hatt
mange bra aktivitetsturneringer nå, første året med kamper på
stor bane, dette går så det suser! Vi liker best og vinne, og gjør
ofte det, men det er moro å spille uansett utfall!
Vi har fått gjort masse sosialt også, vi har vært på hyttetur til
Stikkvannshytta, vi har vært maskotter mange ganger, blant
annet i Drammenshallen og hydepunktet var absolutt å være
maskotter i Oslo Spektrum når Håndballjentene skulle spille!
Det er stas å møte idolene sine, bade Kristian Kjelling og
Camilla Herrem og ikke minst Nora Mørk!
Vi har en flott foreldregruppe som alltid stiller
smilende og entusiastisk opp på dugnader
i turneringer i ROS Arena og som alltid viser
godt engasjement når jentene spiller! Ekstra
moro synes vel jentene det er når foreldrene
stiller opp til kamp på sesongavslutinger!
Vi gleder oss stort over å få være med disse
9 år
håndballjentene!

Hyttetur peiskos.

Må̊lskudd.

Håndball er gøy!

Maskottgjeng SHK.

jenter
08
Side 1

Tekst: Kirsten Strasser-Gjeldokk, lagleder J9

Messecup mai.

Jørn-Erik Jacobsen, Daglig Leder
Mobil: 941 77 330
Telefon kontor: 3128 7777
Næringshagen, Katrineåsveien 20,
3440 Røyken • www.comed.no

Samling på hytta.

Takk til publikum.

18.01 Side 1

33

32
Alle medlemmer
i IL ROS får kr. 5.000 i rabatt
ved valg av Foss 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 turn-gruppen har arrangementer.

Godt nytt år fra ROS Arena!
Vi starter 2017 i samme gode driv som vi har hatt de siste
årene.
ROS Arena er fullt utleid og det er fremdeles stort behov for
mer plass. Vi har utleid ukens fire første dager + helgene på fast
basis. Det er noe plass i helgene, men det bli når det ikke er arrangementer/kamper. På enkelte fredager er det ungdomsarrangementer i hallen. På vinteren er det flere lag og foreninger
som har funnet ut at det er en flott plass for årsmøter. Vi har
med andre ord fått et sted som kan brukes av mange ulike interessegrupper.
Vi har noen utfordringer også: IL R.O.S. har gått i gang med nye
hjemmesider, og de sidene er også våre hjemmesider. Vi har
ventet en stund på ny bookingkalender for utleie av hallen, og
denne funksjonaliteten ble tilgjengelig før jul. Vi holder på å
sette den opp slik at det igjen blir mulig å reservere rom og hallflater, men det tar dessverre lenger tid enn vi skulle ønske.
Vi tenker oss at gruppene i klubben (Turn, Håndball. Volleyball
etc) skal få tilgang først, og så blir det gitt tilgang til flere etter
hvert. Så lenge vi ikke har fått denne bookingkalenderen i gang,
vil heller ikke skjermen ved inngangen i ROS Arena vise hvem
leier hvilke flater.
På sponsorsiden har det falt fra noen og det har kommet til
noen. Men det er ikke enkelt å skaffe sponsorer, og vi oppfordrer dere som har tips om sponsorer til å kontakte driftsleder

på driftsleder@rosarena.no.
HS Bolig og Thor Enoksen har forlenget avtale med oss, og det
setter vi stor pris på.
Vi har fått CoMed og RS & Stenseth som nye sponsorer. Det vil
komme presentasjon av disse på våre Facebooksider om ikke
så lenge, så følg med.
På høsten har vi etablert en tradisjon i samarbeid med åre
sponsorer. Vi inviterer dem til et treff i ROS Arena hvor de kan
spille fotball mot hverandre. Dette har blitt populært og de
stiller opp hvert år. Årets vinner av turneringen ble Cenica.
Dommeren var heller ingen hvem-som-helst; Kåre Sauthon var
hentet inn for anledningen.
Altibox, Sport1 og DNB har valgt å si opp avtalene med oss; vi
takker for den tiden de har vært der og bidratt.
I kafeteriaen er det fortsatt åpent for kaffe og vafler på kveldstid
og i helgene når det er arrangementer. Vi har introdusert VIPPS
som betalingsmåte for å forenkle betalinger, og kort og til og
med kontanter funger fortsatt. Som vanlig; stikk innom for en
kopp kaffe når dere går forbi.
Vi må heller ikke glemme konserten som ble arrangert under
fjorårets ROS-cup (omtalt i forrige nummer); dette er bare for å
minne eventuelle arrangører i miljøet om at vi finnes og at
fasilitetene er utmerket.

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

/\ZLULMVSRZUHRRLYVT
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Autoservice Røyken A.S

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

EU-kontroll
BiloppreTting
Bilberging

VOLLEYBALL
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ROS VOLLEY- Samspill for alle

ROS Volley har vært i stor sportslig vekst høsten som har vært.
Vi har økning i antall medlemmer og aktive utøvere, og vist
volleyballmiljøet at vi i I.L. ROS Volley ikke er redd for å
satse, prøve og risikere, for å oppnå et mål. Et par viktige
mål for volleyballgruppa denne sesongen er at den sportslige
utviklingen skal komme som et produkt av idrettsglede og
begeistring, og at klubben skal ha fokus på og jobbe for at flest
mulig, uavhengig av alder, evne eller kjønn skal kunne utvikle
og utfolde seg som volleyballspiller hos oss.
I desember deltok I.L. ROS Volley i Norges Volleyball for
«Beste praksis klubb», og ble kåret som en av vinnerne!

Premien var nye volleyballer, som kommer godt med i en aktiv
gruppe! Lagene fortsetter å utvikle seg, og seriekamper i
junior-, dame-, og herreserie blir spilt også i vår. Kampene
starter opp allerede nå i januar, hvor damelaget har sin første
serierunde hjemme 29. januar og Mix-gruppa stiller i cup i
Ekeberghallen. Den nye hjemmesiden er oppe og går, og der
ser du oversikt over våre treningstider og kontaktperson
dersom du kjenner at det har begynt å krible
i volleyballnysgjerrigheten eller kjenner noen som kunne være
interessert i å prøve ut volleyball. Følg oss også på sosiale
medier, vår Facebook side er IL ROS Volleyball klubb.

JU15
vinnerlaget.

Minimatch.

Minivolleyball
på turnering

26. november stilte ROS minivolley på turnering i Ås med
3 lag som gjorde en kjempeinnsats, spilte bra og vant nesten
alle kamper. Flotte spillere med medalje kunne reise hjem.
Imponerende og trenerne var veldig stolte. For 2017 er målet
å stille i 3 tilsvarende turneringer med langt flere lag og legge
grunnlag for at alle spillere skal oppleve utvikling og konkurranse på en morsom måte. Vi gleder oss til utviklingen
av minivolleylaget!

Minigutta i kamp.

Juleavslutning.

Coaching før minimatch.

En fantastisk helg!

Historiske fire lag var i aksjon helgen 10. og 11. desember,
JU15, JU17, Damer og Herrer. Vi har masse nye erfaringer
og mengder av mestringsfølelse! Idrettsglede, pågangsmot og
begeistring er noe av det vi vokser på og vi er så stolte av
denne klubben!
D1 og JU17 var først ut, på lørdag. Damene reiste 5 stykker
til Oslo og spilte jevnt i to kamper, vant ett sett, men måtte
se 3-0 og 3-1 til slutt i Stovnerhallen.
Samtidig spilte JU17 jentene i Bjørnholthallen. Forventningsfulle reiste de med et sterkt sykdomspreget lag, men med innhenting av en JU15 spiller ble de tilslutt 5 jenter. Sammen med
en god lagleder av typen som kun utøver positiv forsterkning
våknet etterhvert jentene skikkelig opp og kjempet seg til seier
i 3 av 5 kamper. Totalt en sterk femteplass for de ivrige
jentene.
Søndag stod H1 som arrangør av historiens første hjemmekamper i ROS VOLLEY. Det ble en seier og et tap og en flott
dag i hallen.

Damene hopper av glede.

TURN
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Streetrun og trampett

KAMPANJE 23.-28. JANUAR

PRISKUPP HOS

Onsdagskvelden er begynt
å bli sen, og alle turnpartiene
for de som går på barneskolen er slutt. Da kommer
det en gjeng litt større gutter
slengende inn i ROS Arena.

Capsen sitter godt på hodet, spillelista
med hip-hop og litt rap plugges inn i anlegget og gutta samles på gulvet - det er
klart for kveldens siste trening. Streetrun
og trampett er ikke så strukturert og
organisert som de andre turnpartiene,
men noe er viktig: Det skal være oppvarming, og det skal være en hard styrkeøkt så alle blir svett på ryggen. Etter en
halvtimes tid er det verste over, vi har
trent basisøvelser for både bein, mage,
kjernemuskulatur, skuldre, bryst og
armer. Så blir det litt friere tøyler, og det
er muligheter for å lære seg baklengs
salto, prøve ringene eller lufttumblingbanen, bygge seg en hinderløype eller
hoppe på trampett – med den er det lett
å «dunke» basketballen også… Det er
størst rift om trampolinene, og særlig skikjørerne er ivrige på å lære seg noen nye
tricks de kan prøve i bakken. Etter en
time til begynner det å bli sent, og det er
på tide å avslutte. Kveldens siste parti er
egentlig ganske unikt, det er et tilbud om
fysisk aktivitet for ungdom uten fokus på
prestasjon eller deltagelse i konkurranser,
og det er store muligheter for deltagerne
å styre innholdet selv. Alle blir litt slitne
og får litt bedre kroppsbeherskelse i løpet
av kvelden, før gropene lukkes og roen
senker seg i turnhallen. Treneren kaster et
par gamle sokker noen hadde glemt igjen
midt på frittståendeteppet, tar med seg
det siste utstyret inn på lageret, og så er
turnkvelden over.

Røyken

Røyken Blikk og Tømring As
Tidligere Kjekstad Bruk - Skiltet innkjøring via Heggeveien opp mot Kleiverfeltet
Telefon: 31 28 60 67 - 913 88 840 - E-post: ivar@snekkern-royken.no
www.snekkern-royken.no

ÅPNINGSTIDER: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag fra kl. 07.30-16.00
TORSDAGER fra kl. 07.30-20.00
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Bra høst for
turnerne
IL R.O.S. sine konkurranseturnere har hatt en
bra høst, med god innsats både i Kretsmesterskap og Buskerudtrampetten.
Først var det Kretsmesterskap i Mjøndalen, og der ble
det tre kretsmestertitler og like mange andreplasser!
Det kon-kurreres i trampett, tumbling og frittstående som
enkeltapparater, og det konkurreres i Teamgym der alle tre
apparatene teller sammenlagt. I klassen for junior kvinner
viste laget flotte øvelser og tok hjem seieren i TeamGym
med god margin. Dagen etter ble det tre 2. plasser i apparatene, og jentene bekreftet det høye nivået fra TeamGym
konkurransen. Rekruttene våre gjorde også en kjempeinnsats, og imponerte med å bli kretsmestere både i tumbling
og i TeamGym, i tillegg til en flott 2. plass i frittstående
Buskerudtrampetten er landets største konkurranse innen
Troppsgymnastikk. Det var i år ca 1000 gymnaster som
deltok, og påmeldingen var fulltegnet i løpet av 10 minutter – så populært er dette blitt. Det lyktes ikke å
komme seg helt opp på pallen i år, men det var allikevel
mye å glede seg over: Det er en tredjedels premiering, og
vi fikk minst ett
lag med premie i de fleste øvelsene. Plasseringsmessig
var rekruttene topp 20 og nest beste Buskerudlag både i
trampett og tumbling, i klasser med 70 deltagende lag fra
hele landet. I tillegg er de ganske unge i klassen sin, så det
lover godt for fremtiden. Junior kvinner fikk
den litt sure 4. plassen i frittstående,
men her var det svært høyt
nivå på deltagerne så det
var en veldig bra
prestasjon.

Din
glassmester
i Røyken
og Hurum

Her
finner du
oss!

Entreprenør
Besøksadresse: Smemyrveien 1, 3474 Åros • Postadresse: Pb.70,
3476 Sætre, Norge • Tlf. 32 24 37 37 • Mobil: 99 44 94 90
post@stenseth-rs.no • www.stenseth-rs.no

Slemmestadveien 14, 3440 Røyken
VÅR LOKALE TRELASTLEVERANDØR
Monter Slemmestad • Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Telefon: 31 28 40 12 • www.monter.no

Tlf: 32 22 34 00 • Epost:post@roykenglass.no
Facebook • Åpningstid: Mandag - fredag: 08.00 -16.00
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Turngruppas juleavslutning
i ROS Arena var som tidligere et stort og vellykket arrangement. Årets tema var katt, og alle turnerne fikk vist frem det de
har trent på i løpet av høsten til et stort publikum.
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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
Mailadresse:

post@svidal.no
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ROS Klubbhus
(Grendehuset)
Gjennom hele høsten har det vært liv og røre i ROS
Klubbhus igjen - endelig. ROA fotball har organisert
fotballakademi 3 dager i uken, danseundervisning
ved Dansesonen hver ettermiddag, og voksentrening
ved Kropp i Form 2 kvelder.

Lagene har hatt spilIer- og foreldremøter jevnlig. I tillegg har
det vært flittig i bruk i helgene. Vi har hatt belegg 8 helger
siden åpningen i august. Det synes vi er veldig bra, siden vi
ikke har gjort noe form for markedsføring utenom Facebook
og intern informasjon i ROS. Det er helt tydelig at dette huset
og dets lokaler har vært savnet i mange år.
For 2017 begynner det allerede å fylle seg opp. Alle helgene i
januar og halve februar er allerede utleid. 2 helger i juni er
booket. September er full med konfirmasjonsutleie. Noen konfirmasjoner er også booket flere år fremover. Men det er fortsatt ledige helger til det formålet i 2018/2019.
For å få lokalet branngodkjent til ønsket antall personer, kreves
det bytte av branntrapp. Dette vil bli en betydelig kostnad for
fotballgruppa på neste års budsjett. Vi innhenter priser og tegninger i disse dager, så vi får en oversikt over kostnaden. Er det
noen som har noe å bidra med her, ta kontakt. Det kan være i
form av leveranse ab ståltrapp, kran til å løfte den gamle bort
etc. Dette blir det største dugnadsprosjektet på stordugnaden til
våren for fotballgruppa.
Vi vil også på dugnaden male alle vinduene utvendig og gjøre
ferdig beisingen av huset. Vi ble ikke helt ferdig i høst.
Noen andre branntiltak har vi også vært nødt til å gjøre etter
overtakelsen. I løpet av 2017 håper vi også vi får lagt nytt
parkettgulv i lillesalen.
Er det neon som har eller vet om noen som ha/selger blå plaststoler like de vi har i storsalen, er vi takknemlig. Vi trenger 2025 stk til.
Dersom dere ønsker å leie stor-eller lillesalen, eller har spørsmål om lokalene, ta kontakt på utleie@spikkestad.no. Utleiepriser finner dere på www.ILROS .no , under baner og anlegg.

Mvh Rine Rud og Vivian Sand Johannesen
Utleie- og klubbhusansvarlige

IngaROS
Spikkestad
frisør
Alt i moderne
hårpleie
Bjør n Jim Andersen
Ca thrine F. Persson
Tlf. 31 28 13 80
Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

Annes Catering

Kirkealleen 1, 3470 Slemmestad • Tlf. 31 28 05 29
www.annescatering.no • post@annescatering.no

Klarsignalet for IngaROS sin vintertrening gikk tradisjonen tro av stabelen første fredagen i januar. Da
møttes glade, ivrige og treningsglade damer i sin
beste alder for å diskutere treningstider og metoder
før vinterens mål Inga Låmi!

Inga Låmi arrangeres på Lillehammer lørdag 11.mars i 2017 og
er en del av Birkebeiner skifestival. Rennet går i klassisk stil
med start og mål på Birkebeiner stadion, man kan velge mellom å gå 15 eller 30 km. IngaROS deltar i år for 8.gang på rad.
Vi trener 2 ganger i uken, pluss noen helgesamlinger. Vi bruker
hverandre som inspirasjon og motivasjon til å komme oss ut,
og trener oss opp til stadig bedre skiteknikk. Dårlige snøvintre
de siste årene har gjort forholdene dårlige, men med den nye
stadion og arbeidet som er gjort i lysløypa så skal det nå lite
snø til før det kan settes løyper. Vi er så heldig å få kyndig
veiledning av skigruppas juniorløper Emil Wiik flere ganger i
løpet av sesongen for å finpusse klassisk teknikken.
Treningsgruppa varierer gjennom sesongen fra 2-15 deltagere,
men aller flest deltagere er vi på selve rennet! I fjor var vi 19
spreke damer som gikk rennet, omtrent halvparten valgte 30
km, og resten 15km. Helgen kombineres med hotell, restaurant,
mye moro og latter.
Kunne du tenke deg å være med? Søk oss opp på Facebook,
hjemmesiden til IL ROS ski, eller kontakt leder for gruppa
Kamilla Wiik på mail: kamilla.wiik.74(at)gmail.com
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Lysløypa på Spikkestad

I skrivende stund er det dessverre snøfattig igjen på Østlandet.
Mange venter nok utålmodig på å komme skikkelig i gang
med skisesongen nå uten å måtte reise langt for å få snø
under skiene.
Med snøfallet i november var fullt kjør i lysløypa i de ukene
snøen lå. Det var artig å se at de store utbedringene som
har vært gjort i anlegget på Spikkestad har blitt veldig bra,
og byr på nye alternative traseer.
Det var dessverre ikke tid til å avvikle mange organiserte
treninger på snø før den forsvant, men da det var duket for
den første kvelden med Skileik dukket det opp en bra gjeng.
Vi satser på at disse og enda flere finner veien til anlegget når
vinteren kommer tilbake i vårt område - forhåpentligvis snart.
For gruppene ellers har det vært treninger som normalt
i Lysløypa på Spikkestad, Elvelia, Konnerud og Martinsløkka.
Det må også nevnes at det har vært gjort en fantastisk bra jobb
med løypa i Elvelia så langt i vinter, og den holder fortsatt
på tross av uteblitt nedbør siste måned.

Vaset samling.

Familiesamling på Vaset
Emil Wiik i farta
på ankeretappen
i juniorklassen.
Foto privat.

To KM-titler i stafett for ROS
Sist fredag slo ROS-gutta til under kretsmesterskapet i langrenn, for da ble det KM-gull i stafett til
både junior- og seniorgutta i klubben. Selv om dette
var KM for Buskerud, så ble stafetten flyttet til
Lygnasæter i Oppland på grunn av snøforholdene av
arrangøren Ringkollen Skiklubb.
I seniorklassen var det ikke all verdens deltagelse, men ROStrioen Martin Kristiansen, Gaute Eriksen og Kristoffer Bryhn
etterlot i hvert fall ingen tvil. De hadde likeså godt beste etappetid alle tre, så dermed ble det en klar KM-tittel. Det var kun
på første etappe det var noe spenning da Vikersunds Sigurd
Rønning vekslet 15 sekunder bak Martin Kristiansen. Gaute
Eriksen gjorde imidlertid kort prosess på neste etappe, og
dermed var det bare å paradere inn for ankermann Bryhn med
over tre minutters margin ned til Vikersund på andreplass.
ROS avgjorde på andre etappe
I juniorklassen var konkurransen skarpere. På første etappe
gikk Andreas Kirkeng fra ROS hardt ut og presset de andre
godt, og ut på andrerunden begynte konkurrentene å merke
kjøret. Dermed klarte ROS-løperen å sprenge feltet slik at han
gikk alene i tet sammen med arrangørklubbens Sebastian
Haugeto. Han klarte å veksle et drøyt sekund foran Ringkollenløperen. Den vesle luka ble raskt større, for broder Ole-Marius
Kirkeng dro fra de andre lagene ytterligere. - Da han kom inn

Det ble familiesamling på Vaset 18.-20. november, også i år
med skirenn som avslutning på søndagen. God oppslutning
og fine forhold.

Skirenn

ROS-løpere har rukket å delta i diverse skirenn siden
november. Lierrennet, Konnerudrennet og ikke minst
Ringkollstafetten er noen hvor våre lokale utøvere hevdet seg
veldig bra. Både junior og senior gutta til ROS vant KM stafett
på Lygna Skisenter.

ROS-RENNET 2017

Her er seniorlaget som tok
KM-gull. Fra venstre Gaute
Eriksen, Kristoffer Bryhn
og Martin Kristiansen.

Juniorlaget til ROS som tok
KM-gull besto av Emil Wiik
(fra v.) og brødrene Ole
Marius og Andreas Kirkeng.

Foto privat.

Foto privat.

til veksling med meg, hadde jeg en luke på rundt minuttet.
Dermed kun jeg bare kontrollere seieren inn, forteller ankermann for ROS, Emil Wiik.
Morsom og fartsfylt løype
- For egen del var det veldig behagelig å ha ei solid luke. For
beina mine var relativt tunge etter fellesstarten på Svene dagen
før, sier Emil med et smil. Skiforholdene var ikke helt perfekte
oppe på Lygnasæter. - Likevel overraskende bra når vi tenker
på den dårlige vinteren det har vært så langt. Løypa er også
morsom og fartsfylt, så den passer ypperlig til fellesstarter, sier
unge Wiik!

4. februar er det tid for ROS rennet igjen. Planlegging av
årets utgave og organisering av dugnadsgjeng er godt i gang.
Her er det veldig mye som skal på plass, og heldigvis en stor
gjeng som drar lasset sammen for en god gjennomføring.
Vi gleder oss og satser på mange deltakere, engasjert publikum
og ikke minst at det denne gang kommer nok snø.

Gutta på Vaset.

• REGNSKAP • SKATTERÅDGIVNING
• SELVANGIVELSE • LØNN
• KONSULENTBISTAND
• FIRMAETABLERING
Telefon: 31 29 79 80 • Mobil: 48 0 61 853 • Åpent: Man-fre kl. 8-15.30
Telefax: 31 29 79 81 • e-post: knut@bldataregnskap.no

Gutta på Vaset

RU BRIK K
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Gjør regnskapet selv,
vi bistår deg
med det du ikke kan!
 66 79 16 00
oppdrag@holmen-lund.no

HOLMEN&LUND AS

FRISØR i Røyken
VIS-A-VIS

ROS-HYTTA
Ny sesong er i gang på ROS-hytta. Hytta er nå åpen søndager
1100-1600 frem til palmehelgen. Dersom det blir skiløyper, vil
hytta holdes åpen lørdager til samme tid.
Også denne høsten stilte styret i ROS-hytta opp på dugnad under
Røykenmila. En del av overskuddet fra høstens Røykenmil, gikk
til gapahuker og bålpanner til hyttene i Kjekstadmarka. Vi takker
hjerteligst for gaven.
18.9 2016 var det igjen tid for høstens hytteåpning. Vi gjentok
fjorårets suksess, og arrangerte familiedag. Det var mellom 200300 personer som tok turen til hytta, enten fra skihuset på Spikkestad eller Vesledammen. Det var hengt ut poster underveis som
de kunne svare på. De 50 første familiene fikk utdelt kart over
Kjekstadmarka. Ungene fikk delta i tradisjonelle leker, med fine
premier etter flott innsats.
I høst har det kun vært helg hvor vi har hatt åpent begge dager.
Skiføret kom fort og forsvant like raskt. Men inntil det kommer
mer snø, er det fortsatt mulighet for skigåing i Elvelia. Der blir
det holdt åpen en 3km tur-retur løype med utgangspunkt fra Støyl.
Vi trenger fortsatt flere til å bidra til å holde hjulene i gang.
Vinterstid er det behov for mange mennesker til å drifte hytta i
helgene. Så vi ber folk stiller på denne koselige dugnaden 1 helg i
semesteret. Man må ikke være medlem i ROS for å være med
som hyttevert. Ta kontakt med Egel Holmquist på tlf. 905 16 508
eller Rine Rud på tlf 481 59 849 for mer info. Det er overnattingsmuligheter på hytta for de som er verter. Dugnaden er en fin
mulighet for ungene til å delta i rydding og drift av en kafeteria.
Og ikke minst ha en spennende natt på hytte.
Det er fullt mulig å leie hytta til avslutninger og samlinger. Det
har blitt tradisjon for skoleklasser og neon fotball-lag å holde avslutning på ROS-hytta. Ta kontakt med Egel Holmquist.
På vegne av styret i ROS-hytta; Rine Rud

TOGSTASJONEN

 SMS 41 43 40 00
time@hair-nail.no

Hair & Nail

TANNKLINIKKEN
NOHRE-SOLVANG
VED RØYKEN STASJON
Tannlegene Anne Nohre-Solvang og Amanda
Ulsund ønsker deg velkommen.

 31 28 41 00
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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!

Skigruppas
medlemmer
leier gratis.
Hytta er utleid
hverdager

 41 24 05 61
post@m-service.as

M-SERVICE

Nestleder, medlemsansvarlig:
Stine Eriksen - 976 23 221
e-post: stine.eriksen@outlook.com
Styremedlem:
Irmelin Heggertveit - 938 33 615
e-post: Irmelin.heggertveit@gmail.com
Styremedlem
Harald Meinicke - 919 92 211
e-post:
Varamedlem:
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems2@online.no

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
Astrid Kjelle
e-post: jan-r-kj@online.no
FRIIDRETT
Iver Hole - 934 97 102
e-post: ivehol@online.no
TURN
Yngve Hellerud - 909 23 765
e-post: Yngve.hellerud@gmail.com
TENNIS
Jo Lien - 911 45 546
e-post: lien.jo@gmail.com

TA KONTAKT
MED:

SYKKEL
Jostein Lundberg - 916 06 177
e-post: jostein.lundberg@gmail.com

Kamilla Wiik

OPPUSSING OG PÅBYGG

Leder: Sigmund Kjos - 916 36 112
e-post: sigmkjos@online.no

08:00 -16:00

i telefon:

HÅNDVERKER i Røyken

STYRE og STELL

928 33 705

VOLLEYBALL
Nina Engedal - 976 85 157
e-post: Nina.Engedal@canaldigital.com

eller mail:

BOKSING

kamilla.wiik
@altiboxmail.no

Tomm Heltzen Sande - 954 64 148
e-post: tommsande@hotmail.com
BADMINTON
Ola Bård Langlo - 901 21 211
e-post: badminton@ilros.no
IDRETTSSKOLEN
Thomas Bøhlerengen - 982 80 807
e-post: Thomas.Bohlerengen
@askeroppm.no

FOSSER TAKSERING
Takst på bolig og eiendom

 48 99 88 30
bf@fossertaksering.no

ROS HELE LIVET
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems@online.no
SVØMMING
Irmelin Heggertveit e-post: irmelin.heggertveit@gmail.com

DAGSLYSTAK
Din komplette
balkong og
terrasseleverandør

TA KONTAKT
MED OSS FOR EN
HYGGELIG PRAT
OG VI SKAL HJELPE
DERE MED DET
MESTE

• Nybygg
og rehabilitering
• Prosjektering
• Levering
• Montasje

www.everlite.no
Jon Leiras vei 10, 3440 Røyken
Telefon. 66 79 51 51 • E-post: everlite.no@icopal.com

