
VEDLEGG TIL ÅSMØTEDOKUMENTET FOR 2018: GRUPPENES ÅRSBERETNINGER (DISSE KAN OGSÅ 

LESES PÅ DEN ENKELTE GRUPPES WEB SIDE 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  













 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2018 

 

 

Styrets sammensetning 

 

Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i mars 2018 bestått av følgende personer: 

 

• Styreleder     Atle Hellerud 

• Nestleder     Ine Hansen 

• Styremedlem/kasserer   Andreas Hansen 

• Styremedlem/sekretær   Siv Myrbo 

• Styremedlem/Webansvarlig   Håvard Gjeldokk 

• Styremedlem/Dommerkontakt  Sissel Laursen 

• Styremedlem/Sponsorkontakt Kari Kleven       

• Styremedlem/Laglederkontakt  Vivian Sand Johannessen 

• Styremedlem/Rekruttering   Benedikte Haugene Nansdal 

• Styremedlem/Rekruttering  Elisabeth Gulbrandsen 
 

Sportslig utvalg: 

• Henrik T. Tobiassen (leder) 

• Alexander Christiansen 

• Marita Beston 
 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av 2018 

 

Status 31.12.2018 

Medlemmer: 417 

Spillere: 361 aktive spillere 

Lag: 25 lag.  

Årsklasser: Vi er representert med lag fra herrer og damer sr. til 2012 årgangen . 

Trenere: 37 trenere er ukentlig engasjert med lagene. 

Dommere: 11 dommere som dømmer i Regionserien. 

Barnekampdommere: 22 stk 



Dommerobservatører: 4 stk 

Lagledere: 40 stk (velges blant foreldre på hvert enkelt lag) 

 

 

 

 

 

Sportslige aktiviteter 

Lagene deltar i regionserie, Region Sør cup, aktivitets- og miniturnering. I tillegg er det stor deltakelse 

fra IL R.O.S. på ulike cuper gjennom sesongen. Vi stiller lag i både BRING og Lerøy. 

IL R.O.S. Håndball har for sesongen 2018/2019 en partneravtale med DHK på guttesiden. Dette for å 

sikre et fullverdig tilbud til spillere på G16, G17, G18 og herrelagene. Flere spillere fra ROS har fått 

muligheten til å trene og spille kamper for DHK 

 

På jente/damesiden ble det gjennomført en fusjon mellom RHH og IL ROS Håndball. Fra og med 

sesongen 2018/2019 stiller vi nå med eget damelag. 

 

 

Gutte-/herrehåndball 

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

spillerne lengst mulig i idretten.  

 

Jente-/damehåndball 

Det ble i henhold til årsmøtevedtak i februar 2018 gjennomført en fusjon mellom RHH og IL ROS 

Håndball.  

 

Spillerutvikling 

Vi har hatt spillere fra guttelagene, 2001, 2002 og 2003 på spillerutvikling siste året i regi av Norges 

Håndballforbund. Spillere fra G2001 og G2002 har vært tatt ut til nasjonal spillerutviklingssamling. 

G2002 har kvalifisert seg til BRING og G2001 til LERØY nasjonal serie i regi av NHF. 

 

Rekruttering 



Håndballstyret hadde i 2018 et fokus på å øke rekrutteringen blant de yngste.  

På Spikkestaddagen i juni hadde vi stand, hvor mange små fikk prøve kast og fikk litt informasjon. 

Våren 2018 gikk styret i dialog med Spikkestad og Midtbygda barneskole om mulighet til å låne hall i 

SFO tid, for å kunne få tidligere treningstider for barna, samt at barna kunne gå direkte fra SFO og på 

trening. Skolene var veldig positive.  

Høsten 2018 startet vi opp med to grupper på Spikkestad, hvor også barn fra Hyggen fikk tilbud om å 

delta, og  to grupper på Midtbygda. Gruppene ble noe ulikt inndelt grunnet tilrettelegging for andre 

aktiviteter i ROS også.  

 

Svært mange påmeldinger kom. Til tross for noe naturlig frafall i starten, er det nå mange aktive små 

i håndballen. På cup spilles det i aldersklasser og de ulike skolene spiller da sammen som ett ROS-lag, 

tross at de trener hver for seg. Dette var vi spente på, men vi opplever at det går veldig fint. Fra 

tredje trinn vil de inn i ordinær trening og vil også da ha treningene sammen med de de nå spiller 

cuper med. Vi har gjort oss mange erfaringer, og vil gjennomføre evaluering med foreldre som har 

barn i 1. og 2. trinn for å vurdere om dette er et tiltak som skal fortsette, og eventuelle justeringer 

 

 

Økonomi 

Resultatet for 2018 er negativt, -kr. 44 774,- 

Viste i utgangspunktet et negativt resultat kr. -77 774, men dette skyldtes feilføring fra 2017-

regnskapet. Dette betyr også at resultat for 2017 var noe dårligere enn først antatt. 

 

Da vi budsjetterte for 2018 ble 2017-tallene benyttet som utgangspunkt, da disse viste godt resultat. 

Vi visste at inkludering av RHH ville medføre en del usikkerhet i budsjettet, men med positivt resultat 

på nesten 100’ for 2017 mente vi at vi hadde god nok buffer. 

Dermed har feilføringer for 2017 fått konsekvenser for 2018-resultatet. 

 

Selv med negativt resultat for 2018 har ROS Håndball fortsatt ok likviditet. 

 

Inntekter:  Kr 2 310 783,- 

Utgifter:  Kr 2 388 784,- 

 

Aktiviteter 



Det ble i vinterferien 2018 gjennomført REMA 1000 Håndballskole. På grunn av få påmeldte til 

høstens håndballskole ble denne avlyst. Vi ser at interessen for håndballskole i skoleferiene er lav og 

vil se på andre mulige aktiviteter. 

 

Gutter født 2001 gjennomfører spillerutvikling for yngre spillere i klubben. 

 

Vi gjennomfører hjemmekampene våre på en særdeles god måte der vi har fokus på arrangementet 

som helhet. Musikk, speaker og åpen kiosk. 

 

Fokus på sunn idrettsmat og godt utvalg i kiosk videreføres på alle våre arrangementer. 

Håndballgruppa deltar med kiosksalg under Røykenmila i samarbeid med Røyken pike- og 

ungdomskor.  

Aktivitetene som gjennomføres i klubben hadde ikke vært mulig uten den store dugnadsviljen. En 

stor takk til alle som bidrar gjennom sesongen. 

 

Dugnader 

Dugnadene i håndballgruppen  

• Kiosken i ROS Arena i forbindelse med seriekamper og hallvakter på ukedager. 

• Deltatt på Røykenmila med kiosksalg. 

• I tillegg avholder hvert enkelt lag dugnader av ulike varianter til inntekt til lagskassene. 

• Håndballgruppa engasjerte seg stort i gjennomføringen av "stafett for livet – nye Asker" i regi 
av Kreftforeningen. 

 

 

Sponsorer 

For sesongen 2018/2019 har Il ROS følgende sponoravtaler:  

Cenika, Step Trafikkskole, Fargerike Asker, Barnetekniske AS, Godshuset fysioterapi, 

Bonden Thor, Økonimisenteret, Røyken og Hurum avis. 

Samtlige hovedavtaler inkluderer reklamebanner i ROS Arena som henges opp ved alle 

arrangementer i regi av IL R.O.S. Håndball og logo på våre hjemmesider. IL ROS Håndball 

skal aktivt dele tilbud på FB. Det trykkes reklame på alle drakter tilhørende lag i seriespill. 

Speakertjenesten på våre arrangementer vil sørge for at alle våre sponsorer blir presentert.  

 

 



Verdier/Varebeholdninger 

• Musikkanlegg  RH anskaffelsesverdi   ca kr  50.000,00 

• Andel i måltavle RH      ca kr  10.000,00 
 

 

Fremtid for IL R.O.S. Håndball 

Visjon:  Sammen for livslang aktivitetsglede 

Verdier: Respekt, Omsorg og Samarbeid (ROS til alle) 

Strategi: Et morsomt og utfordrende aktivitetstilbud til alle. ”ROS hele livet” 

 

Dette skal vi oppnå ved å delta på mini- og aktivitetsturneringer, seriespill, cuper og idrettsskole der 

en felles innsats på tvers av lag og grupper arrangerer aktiviteter for våre aldersgrupper.  

 

 

Handlingsplan for 2019 

1. Styret skal 
a. Ha fullt fokus på den økonomiske siden av virksomheten. Dette gjelder blant annet 

fortsatt påvirkning av Røyken kommune, Røyken Idrettsråd samt samarbeid med 
Hovedstyret. Litt mer langsiktig blir fokus nå rettet mot nye Asker. Styret skal arbeide 
aktivt for å få redusert kostnader til halleie. Det sendes i løpet av våren 2019 eget 
brev om saken til Asker Idressråd. 

b. Fortsette arbeidet med å styrke økonomien i gruppen. 
c. Legge til rette for en utvikling i klubben som gjør at vi beholder spillere, lagledere, 

trenere og dommere i IL R.O.S., eventuelt samarbeide med andre klubber for å holde 
håndballaktivitet i nærmiljøet. Arbeide aktivt med klubbutvikling. 

d. Utvikle seniortilbudet i IL ROS Håndball både på herre- og damesiden. 
e. Ha fokus på Fair Play. 
f. Drive aktiv rekruttering av nye spillere fra de helt nystartede 1.klassinger og oppover. 
g. Styret må følge opp arbeidet med en eventuell utvidelse av IL R.O.S. Arena med en 

ekstra hallflate samt være aktiv med planlegging/etablering av beachanlegg.  
 

 

 

 

Styret 

IL R.O.S. Håndball 

 



 

 

Atle Hellerud          Ine Hansen               Andreas Hansen          Siv Myrbo 

 

 

 

Håvard Gjeldokk         Sissel Laursen   Vivian S. Johannessen Kari Kleven 

 

 

 

Elisabeth Gulbrandsen   Benedikte H. Nansdal 

 

  



Vedlegg: Resultatregnskap Håndball 2018 

 

Kontonr Konto Resultat 2018 Budsjett 2018 
 

Salgsinntekt 2 217 560,05 2 133 000,00 

3015 Salg drakter, håndballer, ullmax etc 12 937,90 
 

3020 Dugnadsinntekter 23 307,97 30 000,00 

3100 Annonser Ros nytt/program 66 000,00 
 

3120 Sponsorinntekter 178 959,00 219 000,00 

3200 Treningsgebyr og tilskudd fra Idrettsskolen 1 113 148,89 1 047 000,00 

3300 Inngangsbilletter 204 788,00 255 000,00 

3320 Kiosk salg i Ros Arena 226 211,29 215 000,00 

3440 LAM midler 185 762,00 120 000,00 

3441 RIR tilskudd/Kommunale midler 64 360,00 107 000,00 

3446 Tilskudd momskompensasjon 94 135,00 80 000,00 

3500 Innt. Håndb.,fotb.,bokse-skole 47 950,00 60 000,00 
 

Annen driftsinntekt 93 223,45 0,00 

3997 Diverse inntekter 70 244,50 
 

3998 Diverse inntekter,gaver o.l. 22 978,95 
 

  Sum driftsinntekter 2 310 783,50 2 133 000,00 
 

Varekostnad 80 642,34 68 000,00 

4012 Egenandel spillerutvikling 15 950,00 
 

4020 NHF Serie 14 414,00 
 

4300 Innkjøp kioskvarer 6 266,94 2 000,00 

4301 Innkjøp sesongkort for videresalg 1 900,00 
 

4302 Kjøp varer for videresalg (explendo) 6 602,40 
 

4500 Utgifter Ros Håndballskole 29 550,00 60 000,00 

4960 Kjøp av lodd 5 959,00 6 000,00 
 

Lønnskostnad 0,00 
 

5990 sosiale kostnader 0,00 
 

 
Annen driftskostnad 2 308 142,32 2 063 200,00 



6300 Leie baner/hall/grendehus 770 990,00 658 000,00 

6390 Depositium nøkler 2 994,00 4 000,00 

6500 Utstyr 209 293,35 132 000,00 

6550 Treningsutstyr til felles bruk 13 608,00 27 500,00 

6560 Innkjøp dommerutstyr 698,00 
 

6590 Annet driftsmateriale 6 338,00 
 

6705 Regnskapshonorar/ medlemsregister 
  

6800 Kontorrekvisita 
 

500,00 

6810 Datakostnader 6 766,00 
 

6850 Trenerkurs møter oppdatering 79 321,50 50 000,00 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 2 986,33 12 000,00 

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 1 056,00 
 

7140 Reisekostnad stevner etc. 1 430,00 
 

7320 Reklamekostnad 
 

2 000,00 

7410 Forsikringer, trenerlisenser 400,00 3 500,00 

7411 Overgangsgebyr 1 545,00 2 000,00 

7430 Gaver 325,00 500,00 

7500 Forsikringspremie/Lisenser 3 505,00 
 

7710 Styremøter/årsmøter 874,00 1 000,00 

7719 Dommerutg 296 392,87 254 400,00 

7722 Fotball-/håndballskolen og bokseskole 0,00 
 

7724 Egen aktivitet/avslutninger 1 200,00 
 

7750 Trenerlønn 552 460,00 594 400,00 

7770 Bank og kortgebyrer 5 042,27 3 000,00 

7772 Serieavgift BFK/NHF 281 067,00 218 400,00 

7774 Aktivitets-/miniturneringer 20 750,00 60 000,00 

7775 Påmeldingsavg cup 16 200,00 
 

7777 Spillerutvikling egenandel 32 900,00 38 000,00 

7780 Renter og gebyrer inkasso 
 

2 000,00 

7791 Andre kostnader 
  



  Sum driftskostnader 2 388 784,66 2 131 200,00 

  Driftsresultat -78 001,16 1 800,00 
 

Annen finansinntekt 227,07 
 

8050 Renteinntekt bank 227,07 
 

  Netto finansposter 227,07   

  Resultat før skatt -77 774,09 1 800,00 

  Ordinært resultat -77 774,09 1 800,00 
 

Årsresultat 
  

8800 Årsresultat 
  

  Resultat -77 774,09   

 

 

  



ÅRSRAPPORT FOR FRIIDRETTSGRUPPA I IL ROS 2018. 

 

 

 

1. Styret har bestått av: 
 

Leder:  Iver Hole   Nestleder: Egel Holmquist 

Sekretær: Jorunn Tangen Hole  Kasserer: Jorunn Tangen Hole 

Styremedlem: Harald Rustad   Styremedlem: Jan Krokedal 

Styremedlem:   Bjørn Terje Pay 

  

Regnskapsfører: Økonomisenteret AS 

 

Det har vært avholdt 1 styremøte i perioden. Friidrettsgruppa består av ca 10 medlemmer. 

 

 

2. Idrettslig aktivitet. 
 

Bjørn Terje Pay, 44 år, har hatt nok en god sesong. Med ny personlig rekord på 55,42m. i diskos 

endte han som nr. 4.på Norgesstatistikken for senior, samtidig som han kastet seg inn på topp 30 listen 

gjennom alle tider. Han topper dessuten statistikken suverent i klassen for veteraner 40-44 år, og fikk 

en sølvmedalje under veteran-VM i Malaga, Spania, med et kast på 49,23m. 

Parhat Arken, 34 år, kastet 25,74m. i diskos. 

Per Marius Hole, 29 år, fikk en 21. plass på Norgesstatistikken med 37,20m. i diskos. 

Ruth Kari Krokeide, 29 år, kastet 19,67m. i diskos. 

Jorunn Hole, 57 år, fikk sølv i diskos under veteran-VM i Malaga med et kast på 40,25m. Hennes 

årsbesteresultat på 41,24m. er norsk og nordisk rekord i klassen for veteraner 55-59 år, og gir henne 

dessuten en 11. plass på den norske seniorstatistikken.  

Iver Hole, 74 år, hadde et lengste-kast i diskos i sesongen med 25,04m., noe som ga ham en 12. plass 

på Norgesstatistikken.  

 

”Spikkestad Open”: 

Friidrettsgruppa har arrangert 7 ”Spikkestad Open” stevner med deltakelse fra lokale utøvere og 

representanter for Norgeseliten i diskos, tilsammen 90 enkelt-starter. Yngste deltaker var 10 år og 

eldste deltaker 74 år. Mange av  Sveriges beste kvinnelige diskoskastere deltok i årets stevner. 

 



Dommere: 

Friidrettsgruppa har en aktiv forbundsdommer, Iver Hole og flere kretsdommere, av hvilke Harald 

Rustad og Jorunn Hole har vært aktive i 2017. Egel Holmquist har i år som tidligere assistert ved de 

fleste stevner, og vi har i tillegg hatt god hjelp av Rune Høybråten, Halvor Andersen og Per 

Marius Hole 

 

 

3. Trenersituasjonen. 
 

Iver Hole har vært diskostrener gjennom hele året. Sammen med Per Marius Hole og Ruth Kari Hole 

avholdt han treningssamling i diskos for en rekke danske ungdommer i Sæby i november. 

 

 

4. Økonomi. 
 

Friidrettsgruppa har også i 2018 hatt beskjeden økonomisk aktivitet, og årets resultat er et overskudd 

på kr. 1.861,-  
 

 

 

5. Mål for 2019-sesongen. 

 
• Rekruttere flere diskoskastere til friidrettsgruppa. 

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

• Deltakelse i nasjonale stevner for senior, og en medalje i senior NM. 

• To medaljer i veteran EM i Venezia 

• Verdensrekord i diskos i klasse kvinner 55-59 år. Nåværende rekord er 23 år gammel. 

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

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

 

 

Spikkestad 21.2.2019. 

For styret i IL ROS friidrettsgruppe 

Iver Hole, Leder 

 

  



Referat fra årsmøte i friidrettsgruppa IL ROS 13.3.2019 
avholdt hos Jorunn og Iver Hole. 
 

 

 

Til stede; Per Marius Hole, Egel Holmquist, Jan Krokedal, Harald Rustad, Bjørn Terje Pay,  

Jorunn T. Hole og Iver Hole. 

 

 

 

1. Åpning ved leder Iver Hole. 

 

2. Valg av møteleder. 

Iver Hole enstemmig valgt. 

 

3. Godkjennelse av årsmøtereferat av 8.3.2018. 
Enstemmig vedtatt. 

 

4. Styrets forslag til årsberetning for 2018. 

Enstemmig vedtatt.  

 

5. Aktivitetsgebyr/kontigent. 

Aktivitetsgebyr for barn og ungdom som deltar i trening i friidrettsgruppas regi, settes til  

kr. 500,- per år. Enstemmig vedtatt. 

 

6. Regnskap for 2018. 

Enstemmig vedtatt. 

 

7. Budsjett for 2019. 

Enstemmig vedtatt. 

 

8. Valg – alle enstemmige. 

Leder:   Iver Hole 

Nestleder:  Egel Holmquist  

Kasserer/sekretær: Jorunn Tangen Hole 



Styremedlem:  Bjørn Terje Pay   

Styremedlem:  Jan Krokedal 

Styremedlem:  Harald Rustad 

 

 

 

 

 

Spikkestad 13.3.2019 Jorunn Hole, ref. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

IL ROS Badminton har avholdt årsmøte 

Onsdag 7. mars avholdt Badmintongruppen sitt årsmøte. 

 

Det ble valgt inn nye personer i styre og stell. 

 

Årsmøtet til Badmintongruppen ble avholdt på ROS Arena onsdag 7. mars. Oppmøte kunne vært noe 

bedre, selv om vi er en liten særidrett i IL ROS, betyr ikke det at man ikke møter på årsmøtet. Hans-

Peter Lannerstedt takker av som leder for denne gang, og ny leder for gruppen er Magnius Isaksen. 

Guro Flakstad ble valgt inn som styremedlem oh Hans-Peter fortetter som webansvarlig. Det ble 

vedtatt at vi stiller på RøykenMila i 2018, og oppfordrer alle som er aktive spillere i gruppen til å 

delta, både juniorer og seniorer. Det er viktig at vi stiller alle mann. Vi skal også prøve ut nye måter å 

skaffe noen kjærkomne penger til klubbkassen, da vi foreløpig styrer mot et underskudd for 2018. 

  



 

 

 

 

Idrettslaget Røyken og Spikkestad –  

 

Boksegruppa 

 

 

 
Årsberetning 2018 

 

 

http://www.ilros.no/


Styrets sammensetning 
Leder: Tomm Sande 

Kasserer: Lars Grønvold 

Medlemsregister: utført av Arne Borch 

Styremedlem/(Media ansvarlig): Tor Erik Sivertsen 

Varamedlem: Thomas Hall 

Aktivitets komité:  

 

Trenere  
Tomm Sande, Lars Ivar Grønvold, Thomas Hall og Tor Erik Sivertsen. 

 

Styrets arbeid 

 

Møter 
Det er avholdt årsmøte 12. mars 2018, ett styremøte i august, trenermøter og koordinering er 

avholdt fortløpende ifm trening og via sosiale medier, sms og telefon. Foreldremøte er avholdt ifm 

oppstart av bokseskolen i august. Ett planleggingsmøte ifm at Boksegruppa var teknisk arrangør av 

Norges Bokseforbunds Landsmesterskap i diplomboksing 20-21. januar 2018.  

 

Spesielle aktiviteter 
• Fitnessboksing for damer. 24 medlemmer har vært deltagende frem til nyttår med et 

oppmøte på 8-16 i gjennomsnitt på treningene. Fitnessboksing er blitt meget godt mottatt 
som alternativ trening.  

• Boksegruppa deltok med stand på Røykenmila den 2. september 2018. 

• Fitnessboksing med herrelaget i håndball i IL ROS, høst 2018. 

• Boksegruppa har levert innspill til IL R.O.S.- nytt og jubileumsboka IL ROS 100 år. 
 

Aktivitet 
Målsetting for boksegruppa i 2018: 

• Satse bredt på bokseskolen, boksegruppa og fitnessgruppa for å gi et tilbud til alle som 

vil være med. 

• Bringe de barna som er 8-14 og som ønsker å bli diplomboksere inn i Diplomserien.  

• Ta vare på de utøverne som begynner å bli etablerte. 

• Ivareta aktive utøvere. 
 

Bokseskolen har gjennomført nybegynnerkurs for barn (6-12 år) i perioden januar - juni og 

september – desember med trening på tirsdager og torsdager kl. 1800-1900.  

I januar - juni ble treningstilbudet i perioder utvidet til kl 1830-1900 med teknikk og taktikk.  

Oppmøte på treningene har variert fra 8-16 barn. 

 



Boksegruppa (13 år +) har i 2018 trent på tirsdager og torsdager kl. 1900-2030. I juli og august ble det 

gjennomført utetrening en gang i uka. Enkelte ekstratreninger er gjennomført på lørdager. Oppmøte 

på treningene har variert fra 8-20 medlemmer.  

 

I 2018 har boksegruppa satset på diplom 8 -11 år. Vi har hatt 3 diplomboksere fordelt på  

1 jente og 2 gutter, samt 2 mikrodiplomboksere har deltatt på et diplomstevne. Resten av 

medlemmene har valgt boksing på mosjonsnivå. 

Boksegruppa har deltatt på NBF diplomserien med Andrea Grønvold. Følgende har deltatt på NBF 

merkestevner: Andrea Byrgin (bronse- og sølvmerket), Eivind Limstrand (Sølvmerket), Lukasz Tatar, 

Håvard Arntsen, Trym Bauer og Mikael Sivertsen (bronsemerket). 

 

Deltagelsen på ordinære boksestevner har vært lav. 4. mars 2018 deltok vi på stevne med Andrea 

Byrgin i junior 54 kg hos Drøbak BK. Andrea møtte Benedikte Silden fra Tønsbergkameratene, 

resultat 0-3. 

 

Arrangementer 

Boksegruppa har arrangert følgende i ROS Arena i 2018: 

• Landsmesterskap 20 – 21. januar 2018. Diplombokserne Andrea Grønvold (11), 

Alfred Berglund Sande (11), Snorre Hall (11) deltok. Vi tok dessverre ikke hjem like 

mye edelt metall som i 2017 og vår beste bokser ble Snorre Hall som bokset to gode 

kamper og fikk en velfortjent sølvmedalje. Arrangementet ble gjennomført med stil og 

foreldre og medlemmer bidro sterk til at vi lykkes så bra.  

• Diplomstevne 7. oktober 2018. Våre nye mikrodiplomboksere Michael Sivertsen og 

Hauke Rosenthal fikk sin debut og oppnådde 18 poeng som er en god poengsum for 

nybegynnere. 26 diplomkamper ble gjennomført hvor 10 bokseklubber deltok.  

Gode tilbakemeldinger på vår gjennomføring av stevnet fra deltagende klubber. 
  

Treningsleir 

• NBF Female Box treningssamlingen i Edenderry, Irland 4-7. mai 2018.  
Female Box er et satsingsprosjekt fra NBF for å øke jenteandelen og utvikle norske 
jenteboksere. Vi deltok med Andrea Grønvold (12), Andrea Byrgin (16) og trener Lars 
Grønvold. Dette var en kjempeflott opplevelse for boksejentene med teknikktrening og 
sparringsøkter med de irske jentene. I Female box prosjektet har Lars representert 
boksegruppa på en utmerket måte med sine gode treninger og innspill til utvikling. 

• Treningsleir under Ekstremsportsveko på Voss 30. juni 2018. Her ble det også boksestevne og 
Andrea Grønvoldvant  sin diplomkamp mot en gutt fra Viking BK. 

• Golden Girl Sparring and Technic Camp i Skene, Sverige den 31. august -  
2. september 2018. Deltakere var Andrea Byrgin og Andrea Grønvold, Tomm Sande og Lars 
Ivar Grønvold. Meget lærerik og god treningsleir med topp instruktører. 

• Kings Training Camp i Borås, Sverige den 14-16 september 2019. Deltakere var Olav Olsen, 
Gorich Rigi Kahn, Alexander Pfarl, Tomm Sande og Lars Ivar Grønvold. Meget lærerik og god 
treningsleir med topp instruktører. 



• NBF Female Box treningssamling i Belgia 4-8. oktober 2018. Her deltok Andrea Grønvold og 
trener Lars Grønvold. Nok en flott treningsleir med mange norske jenter og lagkamp mot 
Belgia. 

 

Trenerutdanning  

Trenerteamet ser det som viktig å få faglig påfyll for å øke eget kunnskapsnivå, egenferdigheter og å 

forbedre treningstilbudet for medlemmene.  

• Tomm Sande og Lars Ivar Grønvold deltok på trenerutdanning under Golden Girl Sparring and 
Technic Camp 31. august - 2. september 2018 med den russiske topptreneren, Igor Avakian 
og Anders Styve, Norge. 

• Tomm Sande og Lars Ivar Grønvold deltok på Kings Training Camp  
14-16. september 2019. Trenerutdanning med coach Sabatino Leo og Fabio «padman» 
Grasso fra Hoddesdon Boxing Academy i England under treningsleiren. 
 

 

 

 

Dommerutdanning 

For at det skal være mulig å arrangere boksestevner er det viktig at klubbene stiller med dommere. Å 

ha trenere som også er boksedommer gir et viktig erfaringsbidrag inn i boksetreningen og utviklingen 

av egne boksere og trenere. 

• Tomm Sande ble NBF forbundsdommer (Judge) 24. november 2018.  

• Roar Tengenes som dømmer for IL ROS ble NBF kretsdommer høst 2018. 
 

Dommeroppgaver. 

Tomm Sande har deltatt som dommer i nasjonale og internasjonale boksestevner og turneringer i 

Norge, samt verdens største turnering for jenter Golden Girl Championship i Borås Sverige og Nord-

Europas største turnering for klubblag King of the Ring i Borås, Sverige 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

Boksegruppa har satset på de yngre og lagt en plan for å bygge opp disse til å bli med i 

diplomserien. Ved årsslutt har vi 1 diplombokser og 2 mikrodiplomboksere klare for å delta på 

stevner i 2019. De yngste er ikke topp motivert og er fornøyd med mye lett lekbetont trening.  

Vi ønsker at våre 13-15 åringer også vil begynne med diplom/ungdomsboksing, men det viser 

seg at denne aldersgruppen er noe mere avventende enn den yngre aldersgruppen 10-12 år.  

Vi har mange barn og voksne som vil trene boksing fordi de syntes at det er morsomt og god 

trening. Fitness boksing for damer har hatt en stabil deltagelse og er et meget verdsatt tiltak som 

videreføres i 2019. Tilbakemeldinger fra medlemmene er at de er godt fornøyd med miljøet i 

boksegruppa. Utstyr for å gjennomføre treningene er på plass. Noe materiell må økes i mengde 

pga økt medlemsantall.  

I forbindelse med den planlagte utbyggingen av ROS-Arena har boksegruppa hatt et meget godt 

samarbeid og vært med i planen for å bygge en boksehall. Det er blitt gitt programsatningsmidler 



fra Kampsportforbundet på 4 MNOK. I tillegg kan det søkes om 1,2 MNOK til boksehall fra 

Kulturdepartementet. Styret i ROS Arena fortsetter arbeidet med godkjenning for utvidelse av 

ROS Arena. 
 

Medlemstall for 2018 

Antall medlemmer i 2018 har varier gjennom året og det har totalt vært ca. 65 medlemmer i løpet av 

året. Dette er en økning i fra 2017. 

 

Konklusjon 

Rekrutteringen har vært økende og det bør spesielt nevnes antallet damer som har begynt med 

fitnessboksing og ungdom 15-16 år som har begynt på boksetreninga. Vi har derimot mistet flere av 

våre lovende diplomboksere (11 åringer) fra 2017 pga. at de holder på med flere idretter samtidig. 

Trenerutvikling og dommerutdanning bidrar til at boksegruppa henter mye bokseteknisk erfaring fra 

boksestevner som brukes i treningen. Dommergjerningen gir boksegruppa en meget god anseelse 

utad i boksemiljøet. Resultatene for 2018 var i hovedsak iht. plan, men vi ønsker oss flere aktive 

boksere. Økonomien går godt. 

 

Røyken, 20. februar 2019 

 

Tomm Sande 

Leder, trener og dommer 

IL ROS - Boksegruppa 

 

Røyken, 20. februar 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtet 2019 for IL ROS - Boksegruppa 

 

 

Årsmøtet avholdes i kantina på ROS Arena, onsdag 20. februar 2019, kl 1800-1930. 

 

Sakliste: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede (min 15 år og betalt kontingent). 

Lars Grønvold, Thomas Hall, Selma Nicolaisen, Ragnhild Langlo, Tomm Sande. 
 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

Ingen innsigelser. 
 

3. Velge dirigent: Tomm Sande, referent: Tomm Sande og 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen: Thomas Hall og Selma Nicolaisen. 
 

4. Behandle boksegruppa sin årsmelding for 2018. 

Godt oppsummert.. 
 

5. Behandle boksegruppa sitt regnskap i revidert stand.  

a. Mangler bilag for kjøp av bokseutstyr på 4035,- kr og 2174,20 kr. Disse 

bilagene søkes fremlagt.  

b. Boksegruppa hare et overskudd på 52 188,- kr. 
 

6. Behandle forslag og innsendte saker. 

Ingen innmeldte saker. 
 

7. Fastsette medlemskontingent. 

Ingen endring i medlemskontigenten. 
 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

Forslag til budsjett satt opp. Det nye styret vedtar budsjett for 2019. 
 

9. Foreta valg av styre:  
a. Leder: Tomm Sande (gjenvalg) 
b. Kasserer: Lars Grønvold (gjenvalg) 
c. Medlemsregister: vakant (ivaretas av Arne Borch) 
d. Styremedlem/Media ansvarlig: Tor Erik Sivertsen (gjenvalg) 
e. Varamedlem: Thomas Hall (gjenvalg) 



f. Aktivitets komité/foreldrerepresentant: Selma Nicolaisen (ny) og  

Ragnhild Langlo (ny).  
 

10. Eventuelt. 

a. Det ble diskutert hvilken vei boksegruppa skal utvikle seg siden det er få som 

vil være aktiv bokser å gå kamper. Forslag var å gå for en mer fitnessrettet 

trening på barnepartiet uten sparring og fitnessboksing for menn. Dette vil 

skape flere medlemmer og øke fortjenesten. Utfordringen med flere partier er 

trenerkapasitet. Det nye styret behandler saken videre.  

b. For eventuelle aktive boksere bør det være 3 treningsøkter i uka. Det nye styret 

behandler saken videre 

c. Endre treningsdagene til mandag og onsdag evt fredag i tillegg for aktive fra 

høsten 2019. dette vil kunne gi flere medlemmer da Håndball, fotball og turn 

trener på tirsdag og onsdag. Det nye styret behandler saken videre. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tomm Sande 

v/Styret i boksegruppa 

 

 

   

 

  



Årsberetning ROS Volley 2018 
 

ROS Volley, særidretts gruppe i IL ROS siden 2007. Gruppas målsetting er å 

tilrettelegge trening og aktivitet for alle som interesserer seg for Volleyball og 

Sandvolleyball, uavhengig av alder, evne og kjønn. Samt å øke rekrutteringen, 

spesielt blant barn og ungdom.  

 

Styret i 2018: 

Leder                Nina Engedal 

Kasserer  Beatrice Sotelo   

Sportslig leder               Audun Stensvik 

Styremedlem  Trygve Geicke  

Styremedlem  Per Øyvind Grøv 

Styremedlem                 Stine Herring-Olsen 

  

 

  

 

Medlemstall 
31. desember 2017  39 medlemmer 

31. desember 2018  56 medlemmer (inkl. skadede og 

støtteapparat) 

 

Alders fordeling spillere per 31.12.2018 

       19 Volley Junior (U15/U17/U19) 

       10 Volley Mini  

       14 Volley Mix Hobby 

 

Økonomi 
Resultat i 2018 ble på 9.000 kr etter avsetning for halleie og trenerkompensasjon for høsten 2018. 

Økonomi i gruppen er generelt bra.  

 

Gruppas inntekter består av aktivitetsgebyr med følgende satser: 

• 1.300,- for minivolley utøver, under 13 år 



• 2600,-  for junior utøver, 13-18 år. 

• 1600,- for senior utøver 

 

Klubben har hatt en utdeling av ROS nytt som ble gjennomført i oktober 2018. 

ROS volley fikk sponsoravtale med Rema 1000 Spikkestad i 2016 som også gav inntekter i 2018. 

Avtalen er ikke forlenget da sponsor har valgt å gå inn i ROS Arena. Klubben har fortsatt 

sponsoravtale på utstyr med Nordic Team Sport Errea som gir god rabatt. Klubben fikk støtte fra 

NVBF for å ha trener til juniorlag under sesongen 2018/19.  

 

Det har i løpet av året blitt investert i drakter til junior,  baller og annet treningsutstyr. 

Møter 
Styret har hatt 4 møter i løpet av 2018 i tillegg til fortløpende avklaringer via FB-grupper for senior, 

junior og Minivolley grupper. Det har også vært avholdt  foreldremøte for Minivolleygruppen og 

juniorlag. 

Trening, hallflater og baner 
I 2018 har volleyballgruppen hatt treningstid i Midtbygdahallen for mini og juniorlagene. Senior har 

hatt treningstid på Spikkestad barneskole.  

 

Tilbudet til Minivolley og Mix Hobby vært en trening i uken. Juniorlagene har tilbud om 2 treninger i 

uken. 

Rekruttering 
 

ROS Volley har i løpet av 2018 hatt en liten oppgang i antall medlemmer. Vi har rekruttert en ny 

trener til eldste juniorlag og 4 av våre eldste juniorer er fortsatt trenere for minivolley. 

 

ROS volley mistet 3 juniorspillere som meldte overgang til Lier volley i løpet av sommeren 2018 og 

har behov for å bygge opp laget for å kunne delta i seriespill. 

 

For rekruttering benytter ROS Volley generelt  ROS-web, ROS nytt, sosiale medier og oppslag på SFO 

og ved haller i bygda. Dog har rekrutteringsarbeidet høsten 2018 ligget nede med bakgrunn i 

arbeidet med å bygge opp stabil trenerkapasitet. 

Turneringer/aktivitet 
 

Minivolleyball har i løpet av 2018 deltatt på flere MiniLiga turneringer, noe som har gitt gode 

opplevelser og mestringsfølelse. Videre flyttet treningene ut på sandbanene på SPUSK og 

gjennomførte flere treninger det frem mot sommerferien.  

 



Seniorgruppen har i 2018 deltatt med lag i DNB-cup på Ekeberg i Oslo, januar og Drammenslekene, 

mars. 

Arrangementer 
 

ROS volley var teknisk arrangør for utviklingssamling i regi av NVBF i september i Midtbygdahallen 

med 66 ungdommer i fra hele region Øst og arrangert en Minivolleyturnering i november. 

 

 

 

Spikkestad 11. februar 2019 

 

Nina Engedal 

Leder ROS Volley 

 

  



Styrets beretning 2018/2019 for IL ROS ski          25 Mars 2019  

Årsberetningen gjelder høsten 2018 og vinter 2019, mens økonomiske kommentarer gjelder 
resultatregnskapet 2018.  

Styret i IL Ros ski sesongen 2018/2019 har bestått av:  

- Leder: Kjetil Teisbekk  

- Økonomiansvarlig: Stine Kaiser  

- Styremedlem: Tommy Støa  

- Styremedlem: Lars Erik Kirkeng  

Det har blitt avholdt 3 styre og treningsmøter for sesongen, andre styrebeslutninger har foregått på 
e-mail mellom styret.  

Sportslige aktiviteter 2018/2019 Oppsummering av sesongen:  

- Antall aktive – Totalt er det ca 90 medlemmer i ski gruppa, hvorav 50 av de er aktive. Det er ca 30 
aktive IngaRos utøvere.  

- Treninger – De ulike gruppene har hatt fra en til to fellestreninger i uka. Alle gruppene trener med 
felles oppmøte tirsdager og eller torsdager kl. 18.00 fra skihytta fra skolestart og / eller høstferie og 
ut vinteren.  

- Samlinger – Skigruppa har en noen felles aktiviteter og samlinger. Vi har hatt kveldsaktivitet med 
felles kveldsmat for de yngste gruppene, samt klubbsamling på Vaset i november som omfatter hele 
klubben.  

- Andre arrangement: 

Telenor Karusellrenn , Vi har arrangert 7 karusellrenn denne sesongen samt klubbmesterskapet i 
mars, vi har vært mellom 50 – 70 deltakere på karusellrennene.  

Ros Challenge: I forbindelse med skigruppas årlige barmarkssamling på skihytta i oktober, har vi de 
sista årene avsluttet med en selvkomponert triathlon (rulleski - terrengsykkel - løp), en skikkelig 
utfordring for løpere i alle aldre. Vi invitere nedre Buskerud klubber men liten respons.  

Det ble ikke arrangert Ros renn i år da det ble lagt på samme tid som Norescupen og vi klarte ikke å 
stille mannskap for avvikling av renn.  

Ulveløpet –ble arrangert 9 mars i samarbeid med Lier IL. Ulveløpet ble arrangert med start og mål på 
Martinsløkka. 

- Viktigste renn – Vi er en liten klubb i Buskerud, men vi har flere sterke løpere som hevder seg i godt 
i junior NM, dette er en flott inspirasjon til de yngre i klubben. Det bør nevnes at Sander Teisbekk ble 
Norgesmester M 17 år på 10 km friteknikk og Andreas Kirkeng gikk inn til sølv  på 10 km klassisk M 
19-20 år. Ros IL ble også kretsmester på stafett med Erik Støa, Sander Teisbekk og Andres Kirkeng på 
laget.   

 - Eid Skiarena: Vi forhandlet frem en avtale i oktober med Eid skiarena ang treningstider. Dette var 
for å sikre snø til treningene og forhåpentligvis rekruttering til ski. Nå har vi vært så heldige at vi fikk 
natursnø og vi har ikke hatt behov for treninger på Eid. Dette er en kostnad på ca kr 10 000 pr sesong 
2018/2019. styret regner med at kanskje denne kostnaden kan gå noe ned da det var beregnet til 
utkjøring av kunstsnø og ny langrennsløype på Eid.  



Trenerutvalget 2018/2019: Trenerutvalget har bestått av: Kjetil Teisbekk, Lars Erik Kirkeng, Marius 
Berg og Gunilla Melaaen, Stine Kaiser og Hilde Kirkeng  

Aktive trenere i ROS:  

Skileik (7-10 år):  

- Stine Kaiser, Ingeborg Kvarme og Randi Stensvand  

Gruppe 1 + 2 (11-14 år):  

- Gunilla Melaaen, Hilde Kirkeng og Emil Wiik  

Gruppe 3 (15 år  +) 

- Marius Berg samt 5-6 økter med innleid teknikk trening av Audun Svartdal  

Mang flotte trener i klubben og vi takker alle for en kjempe innsats og et stort engasjement for å 
aktivere våre barn og ungdommer denne sesongen og håper på at alle vil fortsette med 
treneroppgaven neste sesong. 

Økonomi: Resultatregnskapet er lagt frem med et overskudd på 7000 kr. Budsjettet ligger på 2019 
med et underskudd på 7000 kr så vi har kontroll på inntekter og utgifter.  

Lysløype Prosjektet: Det har blitt gjort mye arbeid i lysløypen sesongen 2018/2019, det er satt opp 
flere lysmaster og videre grusing av løypene. Det gjenstår noe arbeid med grusing av løypenettet 
Dette arbeidet vil fortsette og Ros hovedstyre / anleggskomitèn jobber videre med finansiering av 
rulleskitraseen.  

 
På vegne av styret, 

 
Kjetil Teisbekk   Stine Kaiser  Tommy Støa   Lars Erik Kirkeng   

Leder    Økonomi  Styremedlem   Styremedlem 

  



ROS Tennis 

 

Årsberetning for 2018       

 

 

1. Styret for 2018 har bestått av:  
 
Leder: Jo Lien 
Nestleder: Veronique van der Stel 
Kasserer: Fred R. Ouren 
Sekretær: Robert Lian 
 

2. Medlemstall 
19. med lemmer (nedgang fra 23). 
Medlemssammensetningen er: 1 junior pike, 6 junior gutt, 6 kvinner og 6 menn. 

Det er ikke tatt kontakt med grupper/bedrifter for å få flere medl. som planlagt. 

 

3. Økonomi 
Jevnt god. Vi har fått noe LAM midler. Røykenhallen er dyr å leie i forhold til f.eks. 

banetimer i  Drammen Tennisklubb. 

 

4. Administrasjon 
Det er jevnlig avholdt regulære styremøter i perioden, pluss årsmøtet. 
 

5. Bane/anlegg 
Banene ha vært gode. Ugress er alltid et problem. Det har vært godt oppmøte til 

banedugnader på sesongstart. Vi har som vanlig lagt på 1 tonn tennisgrus..  

Linjene ble lagt på nytt på den ene banen, etter en prosess mot legging av 

kunstgress på den ene banen. Prosjektet stoppet, da kunstgresset klubben skulle få 

kostnadsfritt var for dårlig til å kunne fraktes/legges. 

Sylvi og Robert Lian har malt ballveggen, slik at den nå fremstår uten 

skjemmende tagging, og i god stand. 

 

6. Turneringer 
Interne turneringer ikke avholdt.  
2 damer bidrar sterkt i DTK veteranlag. I tillegg har flere veteraner deltatt på 
forskjellige turneringer i Drammen, Halden, Drøbak, Stavern, Trondheim, Kongsberg 
og på Gran Canaria. 
 

7. Kurs og Trening 
Det er holdt regelsmessige treninger med godt oppmøte. Leder (og sekretær) 
arrangerer kurs på tirsdager inne på vår og høst for ungdommer. Røykenhallen. Det 
er mulighet for å spille strøtimer ute på våre baner, når de er ledig. Vi har info. ved 
inngangen. Låskode sendes på mobil og Vipps må da benyttes. 

 4 Herrer og 2 damer trener inne onsdager på vinteren i Drammen, for egen regning.   

 



8. Framtid 
 
Rekruttering: Vi vil drive rekuttering av ungdom og voksne videre, ved gode 
kurstilbud. Grilling eller annen sosial aktivitet ved siden av, er stadig en mulighet. Vi 
skal prøve ta kontakt med Mjøndalen, Svelvik eller DTK for naboturnering. 

  

 Økonomi: Vi skal prøve å ha en aktivitet ved Røykenmila. 

  

 

 Leder, Jo Lien 

 

 


