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Endelig kom snøen som vi har ventet
på og mye er gjort i lysløypen på
Spikkestad skistadion i 2017/18,
flere nye spor og utvidet lysløype.
Det er gruset opp til myra så det er

M acb eth v/ Roar Wi ik
Trykkeri: Mer kur Tr y k k
Utgiver: I d r e t t s l a g e t R . O . S .

Snøen har falt i hodet på oss - bokstavelig talt
Vi jubler, kanskje ikke alle er enig med meg i dette. Helt sikkert er det at
vår skigruppe og mange flere er oppriktig fornøyde.
For vel et år tilbake hadde vi «Elvelia», løypa mot Hegsjø i vårt nærmiljø.
Den snøen ble for de «halv proffe» av oss. Vel og bra det, men nå må dere alle
ut.Det er helt fantastisk i marka rundt oss. Temperaturen og snøen er slik at det
er enkelt å smøre. Turen blir som å gå inne i et prospekt kort, tunge hengende
graner med snø – med sol kan du bli «lyrisk». Du blir rett og slett glad.
ROS-hyttas verter jobber, så det nesten lukter svidde vafler.
Stemningen der er verdt turen, og jeg kan anbefale vaflene.
Du har kanskje tatt deg en tur i lysløypa, og benyttet de fine rasteplassene
som har blitt klare de siste ukene. Det er mange av den «litte eldre garde»
som har stått på for å få bord og gapahuk ferdig. En stor takk til alle disse.
Spikkestad Vel stiller opp som vanlig. Vi takker for bordene.
Et slikt anlegg betyr enormt for oss alle, vår, sommer, høst og vinter.
Uansett når du beveger deg inn vil du møte glade og smilende mennesker.
Den sosiale delen har en betydelse, samtidig som folkehelse perspektivet
er det overordnede bilde.
Skigruppa har begynt å blomstre, tirsdagsrennene har begynt,
og medlemstallet øker.
Vet det blir mye snø prat, men må passe på nå når det er mulig.
Har møtt noen familier i marka, som er ut på tur med sine «håpefulle».
De sier, «Vi må ut», ungene har ikke hatt muligheter til å lære å gå på ski.
Hva med deg selv kanskje flere som bør ut?
Det har vært «jobbet» politisk for å skape en forståelse for å skape en hall med
muligheter til å ta de store arrangementer i framtid i «Nye Asker kommune».
Det ser ut til at vi har gjort en «dårlig jobb». Det kan se ut til våre politikere
tenker valg, og skal vise sine lokale velgere at vi jobber for dere. Det kommer
en hall tilsvarende Midtbygda hallen i forbindelse med nytt skole bygg
i Bødalen. Det snakkes om en hall i Åros. Vi mener det er plass til en hall
til under de samme samarbeids begrepene med kommunen, og ønsker
prosjektet lykke til!
Vi søkte i tide om spillemidler til vårt sandbane prosjekt, som er en del
en totale maksimering av eksisterende anlegg på Spikkestad.
Vi har fått kr. 300`,-av Gjensidige Stiftelsen
Det jobbes også med oppgraderingsprosjektet av den kommunale banen.
Utkastet, sammen med hallutvidelsen, gir en fantastisk løsning.
Med vennlig hilsen
Dette kan bli et anlegg, som vi godt kan kalle for
«Indrefilen» i Nye Asker kommune. «Indrefilen»
i Nye Asker er et uttrykk vi kun kan bruke, hvis vi klarer
Styreleder IL R.O.S.
å få gjennomført vårt løsningsorienterte forslag til
kommunen. Våre tre ordførere sier vi skal bli Norges
beste «Idretts bygd» Det ønskes at vi skal kunne ta
på oss større idrettsarrangementer, skandinaviske
eller europeiske. Dette gjerne sammen med andre
kultur aktiviteter, og på tvers av gamle kommunegrenser.
Dette er mulig med våre innspill til kommunen.

Sigmund Kjos

ikke mye snø som behøves for at
våre flinke løypekjørere kan lage
klassiskspor og skøytetrasé til alle
i bygda. Lyset i lysløypen stå på frem
til kl 23.00 hver kveld.
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Treningsfasiliteter

Vi har dessverre ikke vært bortskjemt med snø de siste årene
og har sett behovet for å søke oss til kunstsnø. Eid Skiarena i
Heggedal er en skiarena som driftes av skiforeningen og Lars
Vethe som bor på Eid Gård. Eid skiarena har utviklet seg
positivt år for år og er det næranlegget vi har i Røyken/Spikkestad område. Det tar ca 15 min med bil fra sentrale Røyken mot
Asker. Røyken kommune skal også bli en del av Nye Asker
kommune i 2020. Vi har derfor forhandlet frem en avtale for
alle i skigruppa så vi kan tilby trening på kunstsnø, dersom det
IKKE er natursnø på Spikkestad skistadion.

Vi har fått tildelt følgende
treningstider Eid skiarena

Vi har fått tildelt følgende treningstider Eid skiarena;
En dag i uken for alle gruppene, det er torsdag for skileik 1-4,
det vil si fra alder 7- 10 år kl 17.45 til 19.15. Gruppe 1+2 som
er fra alder 11 år til 14 år har treninger fra 18.45 til 20.15,
Gruppe 3 som er fra alder 15 + har trening på Onsdag fra kl
19.00 til 20.30, men i skrivende stund har vi masse herlig
natursnø og vi har organisert trening på Tirsdag og Torsdag kl
18.00 for alle årsklasser på Spikkestad skistadion. Vi tilbyr
også en turgruppe for de som ønsker seg en rolig tur i marka på
Torsdager kl 19.15, denne går også fra Spikkestad skistadion
Ta med hodelykt og drikkebelte, VEL MØTT.
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Sander Teisbekk fra ROS, kaster seg over målstreken
som vinner av klassen G 16.

ROS Sprinten 2018
ROS Ski arrangerte sprintrenn 21 Januar 2018 med flotte
løyper og fint vær. Vi hadde 123 deltagere som herjet rundt på
Spikkestad skistadion, masse fart og moro med sprintrenn. Avvikling av renn gikk fint med flotte løyper og god stemning
rundt i løypen. Det var deltagere fra 8 år og opp til senior
klassen, så her var det en utfordring for alle aldere, moro å se
så mange er med på renn men vi har plass til flere!
Mange flotte lokale prestasjoner, hvor noen kan nevnes,
Gjertrud Rasch Haugen vant klassen K18, Erik Kjønnø Støa nr
2 i M17, Eivind Melaaen gikk inn til en flott andre plass i G13
år og Kristian Kirkeng tok en fin første plass i G12 år.

SPESIALISTEN PÅ EIENDOMSMEGLING I RØYKEN OG OMEGN
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken • 928 69 240 • post@rooe.no
www.rooe.no • Åpningstider: Mandag -fredag kl. 08.00 -16.00

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

Parkettsliping
til avtalt
tid og
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

Andreas Kirkeng inn som førstemann i klassen M18.
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Starten til Jenter 9 år.

Hektisk aktivitet i målområde.

Amalie Mørck fra ROS klart til start.

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

Nå håper vi at snøen
ligger lenge og ønsker alle
en fortsatt flott vinter.
Hjemmeside:
https://
www.ilros.no/Ski.html
SKI ER GØY 😊

VOLLEY
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Utviklingssamling med en av landets beste trenere

Vare nye trenere - ballsidighet.

På ungdomslaget for volleyball
spillere under15 år, har vi en
munter og herlig gjeng. Vi teller ikke mer enn
8 spillere for tiden, men har veldig lyst til
å bli flere.
Vi er et mix-lag med jenter og gutter på samme
lag. De fleste har spilt volleyball
tidligere, men her kan man bli med uten
tidligere erfaringer med volleyball.
Vi trener to ganger i uken på Midtbygda skole,
mandag 18.30-20 og onsdag 19-2030.
Fordi vi ikke er så stor en gjeng passer Teenvolley godt for oss. Da har vi kamper med 2-3
spillere på hvert lag, og kan velge mellom 4
ulike nivåer- fra nybegynner til erfarne. Vi er
med i turneringsspill med andre regionale lag,
seks formiddager i året. Turneringene er veldig
fine for vi møter motstand på det nivået vi
ønsker å spille på. Det å vinne jevne kamper
smaker aller best!
Målet vårt er å ha et godt miljø og bli bedre i
volleyball!
Hvis du synes at dette høres spennende ut, så
er det bare å komme og prøve! Vel møtt.
Hilsen trenerne Stine og Ingar

U15

U15 laget.

Audun
pa utviklings
-samling.

ROS Volley hadde en utfordrende start
høsten 2017 siden 6 av våre trenere
flytta i fra bygda, men i løpet av siste
kvartal har gruppa kommet godt i gang
igjen og startet med å bygge opp en ny
trenerpool. Vi har satt opp et trenerkurs
i ballsidighet som gir et godt grunnlag
for å trene barn og ungdom. Kurset har
blitt gjennomført over
4 ganger med mye moro og en veldig
engasjerende kursholder; Ingrid Emilie
Brevik. Hele 12 av våre spillere og
andre ressurspersoner deltok så da skal
vi være godt rustet til å kunne bygge
klubben videre for
å ta i mot nye spillere.
I regi av NVBF-region øst stilte ROS
Volley som
teknisk arrangør av Utviklingssamling
for juniorspillere i hele regionen.
Hovedtrener for samlingen var Espen
Sørum som er en av Norges beste
trenere som også har trent sine to sønner
til europamestertittel i aldersbestemt
klasse. Hensikten med disse samlingene
er å gi spillere og klubbtrenere en
vitamininnsprøytning i forhold til å lære
nye øvelser og utvikle egen teknikk.
Spillere deles inn etter nivået de er
på og får tilbakemeldinger deretter.
Arrangementet gikk knirkefritt og vi
fikk gode tilbakemeldinger i fra
deltagerne og forbund.
13. desember kjørte vi en felles juleavslutning for hele gruppen med nisseluer, pepperkaker, lotteri, leker og
spill. Til sist før juleferien senket seg
for alle sammen stilte noen av våre
juniorspillere som pakkehjelp på
REMA1000 Spikkestad, vår sponsor,
som takk for det uunnværlige
bidraget vi får til gruppens barne- og
ungdomstilbud.
Status når vi står på terskelen til 2018
er at vi ønsker
oss langt flere spillere i barne- og
juniorlagene og nybegynnere er velkommen til å komme å prøve om de
liker idretten. Når det gjelder seniorspillere har vi
i ROS tilbudet Hobby mix hvor spillere
over 20 år kan være med å spille. Dette
laget har hatt en jevn
økning av antall spillere utover høsten
og har også fått inn noen yngre krefter
noe vi som har holdt på en
stund setter pris på.
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Fitnessboksing er tilbake på ROS Arena
IL ROS BOKSING fikk inn flere ønsker om å starte opp igjen
med fitnessboksing. Så i høst bestemte boksegruppa seg for å
kjøre et prøveprosjekt frem til jul med trening to ganger i uka.
På den første treninga kom over 25 stk for å prøve. De fleste
av disse ble værende og trente ut perioden. Noe gruppa anser
som en suksess. Med bakgrunn prøveprosjektet tilbyr vi
fitnessboksing for damer i ROS Arena på tirsdager klokken
20.00-21.00 og lørdager 10.30-11.30.
Boksing er en genial treningsform og passer folk i alle aldre.
På fitnessboksingtimene er det jenter fra 16 til over 50. Timene
består av oppvarming, teknisk boksetrening, intervalltrening,
utholdenhetstrening, styrketrening med fokus på legger, rompe
og lår, og den viktige kjernemuskulaturen. Fitnessboksing er
ikke-kontakt boksing. Trenerene har fokus på at alle skal få
maks ut av treningen og at jentene skal dra fra trening slitne
og blide. Trivsel er superviktig.
Det som er så flott med boksetrening er at det er en sport
der du kan styre intensiteten på trening selv. Derfor passer
den så bra til alle, trente som utrente. Vårsesongen koster 800
for å trene en time i uka og 1200 for to ganger i uka.
Trenerene melder om at det er en fantastisk herlig gjeng
jenter som trener. Hvor de virkelig gir det de har og latteren
sitter alltid løst.
Tilbakemeldingene fra utøverne er lik.
Om noen ønsker å prøve kan de ta kontakt med boksegruppa
gjennom Facebook siden:
IL ROS BOKSING eller Tomm Sande på telefon 474 87 210
ev.t på tommsande@hotmail.com.
Hilsen Tomm
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TANNLEGENE
Hyggenveien 35,
3440 Røyken
Tlf. 22 06 57 00
www.megaprint.no

JENS PETTER WELDE
og
KIRSTI DYRSTAD
Tannlege MNTF

Spikkestadveien 128, 3430 Spikkestad

Email:
tannlegen@fastlegene.no

31 28 68 00
VÅR LOKALE TRELASTLEVERANDØR
Monter Slemmestad • Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Telefon: 31 28 40 12 • www.monter.no

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50

www.roykeneiendom.no
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Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK

Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996
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Jiippii,
vi skal spille
i Bring-serien!

Samarbeid mellom gutter 02 og 01 pluss godt spill gjennom høstsesongen har ført til at guttene er kvalifisert til
Bringserie som er en nasjonal serie for 16 åringer. Det er
tilsammen 24 guttelag som i løpet av vinteren skal spille
i to grupper av 12 lag. De beste lagene i hver gruppe
møtes til sluttspill i mai og vinneren blir kåret til Norges
beste 16 års lag!
ROS gutta har i mange år hatt som ambisjon å klare å
kvalifisere seg til Bringserien og nå som første målet er
nådd skal de gjøre sitt beste for å komme til sluttspillet
og kjempe om en plassering i toppen.
Dette betyr at gutta må ut å reise og i februar braker det
løs med kamper i Bergen og Trondheim.
18. mars er vi så heldige at vi har fått arrangement i ROS
Arena og vi får besøk av Fjellhammer og Bjørnar. Da
håper vi på stort engasjement fra ROS familien med
stormende jubel fra tribunen så vi oppfordrer alle til å ta
turen innom hallen denne dagen. Mange lag i vår pulje
har vi spilt mot før, men det er også veldig mange vi aldri
har møtt, så dette blir utfordrende og spennende.
Å delta i Bring krever stor innsats på trening og en god
del dugnadsjobbing for å minske kostnadene til den
enkelte spiller. Vi har forsøkt å finne frem til dugnadsformer som kan gi penger til lagkassa der gutta selv
bidrar og som ikke innebærer salg av diverse produkter.
Vi har derfor hjulpet til med å rydde bort jula ved å samle
inn juletrær og vi har avholdt to aktivitetsdager for gutter
og jenter 9-12 år. Sist nevnt har vær veldig morsomt og
mange har kommet til hallen for å bli med på 3 timer
med fysisk aktivitet med ball sammen med gutta. Det er
gutta som bestemmer øvelsene og de er med på dem
sammen med de yngre spillerne. På disse aktivitetsdagene er hovedmålet å ha det gøy sammen med fysisk
aktivitet og håndballfokus. Så langt har vi hatt fokus på
skudd, målvakt og ballbehandling. Flere aktivitetsdager
er planlagt i tillegg til dugnad hos Cenika.
Er du nysgjerrig på hvordan det går fremover så følg oss
på facebook gruppa, Håndballgutta IL ROS

Din
glassmester
i Røyken
og Hurum

DAB
RADIO?
Vi selger og
monterer

Steinsprut?

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

Slemmestadveien 14, 3440 Røyken
Tlf: 32 22 34 00 • Epost:post@roykenglass.no
Facebook • Åpningstid: Mandag - fredag: 08.00 -16.00
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Jenter
06
11 år

Ventetid mellom kampene.

Juleavslutning

Klar til kamp mot Holeværingen.

Koselige fellesmåltid på Cup.

Jenter 11 år er en flott gjeng på hele 25 jenter som
trener sammen 2 dager i uken. Denne sesongen er vi
så heldig å ha hele 4 trenere, Henrik Tobiassen,
Kristine Bellen Wear, Vibeke Engen og Erling Ekrene.
Lagledere er Janne Karin Rønning og Benedicte
Haugene Nansdal.
Vi spiller seriespill med 3 lag i A-nivå og møter mye
bra motstand i mange lokale lag. Vi har hatt mange fine
opplevelser på banen den første del av sesongen, og alle
jentene har scoret mål før jul noe som er en stor målsetning for oss i alle kamper vi spiller. Vi har hatt stor
utvikling i løpet av det første halvåret og jentene er
veldig positive og er flinke til å stille opp på trening.
Før jul hadde vi sesongavslutning hjemme hos lagleder
Janne. Der koste vi oss med Pizza, pepperkaker og
gløgg etterfulgt av Håndball-quiz. Så fikk alle jentene
genser, bukse og shorts fra KlubbPro som ble sponset
ved hjelp av noen av foreldrerenes arbeidsplasser.
TUSEN TAKK!
Vi gleder oss til våren da skal vi på StorhamarCup med
overnatting i mai og en lokal cup i april. Da blir det
første gang med sluttspill så det gleder vi oss litt
ekstra til.

Spikkestad
frisør
Alt i moderne
hårpleie
Bjør n Jim Andersen
Cathrine F. Persson
Tlf. 31 28 13 80
Spikkestadveie n 124
3430 Spikkestad
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Partille Cup 2017

Gutter
03

Vinner Beach Gutter 14

Gutter 14 er en
14 år
stor og stabil gjeng
på hele 18 gutter
som trener sammen
3-4 dager i uken.
Vi har to lag i serien og laget trenes av
Alexander Christiansen og Ole Jacob Borch.
Gjennom året deltar vi på mange cuper.
og har siste året vært med på PW Cup,
partille Cup i Sverige, Haslum Cup og Ski
Cup. Haslum Cup vant vi B-sluttspillet.
I tillegg var vi våren 2017 med på Beach
Håndball hvor vi vart regions-mestere
i klassen vår.

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

PÅ SPIKKESTAD

Her kan du bestille
både amerikanske og
italienske pizzaer
31 28 99 90
Åpent:
Mandag-fredag
15-23
Lørdag-søndag
13-23

www.
classicpizza.no

31 28 99 92 www.classiccatering.no

steptrafikkskole@gmail.com

www.steptrafikkskole.no
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dyktige instruktører som har
spilt håndball i mange år.

IL ROS Håndball arrangerer
håndballskole i vinterferien
(mandag 26., tirsdag 27. og onsdag 28. februar).
Her blir det mye fysisk aktivitet,
lek med ball og ikke minst mye
moro. Vi har med oss mange

Totalt 50 plasser.
Aldersgruppe 6 – 11 år og er
både for nybegynnere og de
litt mer øvede.
Klokkeslett: 09.00 – 15.00
Det serveres lunsj hver dag
og alle får hver sin håndball
og T-skjorte.
Pris kr 500,Link til påmelding finner
du ved å gå inn med
følgende adresse:
https://www.
ilros.no/handball

TRENINGSTIDER
Gutter 2007
oppstart tirsdag
30 januar kl 17:00 -18:00
Røykenhallen.
Gutter 2009 onsdager
kl 17:00 - 18:00
Røykenhallen.
Gutter 2010 onsdager
kl 17:00 - 18:00
Spikkestad Barneskole.
Gutter 2011 onsdager
kl 17:00 - 18:00
Røykenhallen.
Jenter 2009 tirsdager
kl 17:00 -18:00
Røykenhallen.
Jenter 2010 og 2011
tirsdager kl 17:00 - 18:00
Spikkestad Barneskole.

Side 1

Ivrige1.klassinger som skal
ha sin første mini-turnering i februar
Angrep, forsvar og pasninger er det det øves på, før de
skal spille kamp. Treningen til jentene er preget av både
oppvarming, morsom ball-lek til musikk og uttøyning.
Trenerne Elise og Leni overfører både kunnskap og håndballens gleder, til jentene.

Treningen foregår i gymsalen på Spikkestad barneskole,
tirsdager kl. 17-18. Kom å bli med. Vi har plass til mange
flere.
Mvh Elisabeth Gulbrandsen

Tverrfaglig utredning med ultralydundersøkelse
sikrer deg en spesifikk diagnose og en nøyaktig og god behandling.
Bestill time på: www.godshuset-fysioterapi.no
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En bedre
måte å tjene
penger på

HÅNDBALL
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Gutter
04

Vi startet
13 år
høstsesongen
tidlig med
deltagelse i Haslum
Cup. Vi har 17 spillere
og har denne høsten spilt
med to lag i serien.
Det har vært en fin sportslig utvikling og flere
spennende kamper mot
gode lag i regionen.
I tillegg til DHK spiller
Kristoffer Norgren Olsen,
fikk vi i høst også inn
Martin Solberg som trener.
Dette synes vi har sikret
videreføring av et godt
trenerteam.
Det blir en spennende
vårsesong med kamper
i serien og deltagelse
i SørNorge cupen.
I tillegg er det planlagt
deltagelse i PW cup og
Baldus cup.»

Mvh Bjørn

for alle
SÆRIDRETTSGRUPPENE
i idrettslaget!
Enda en dugnad? Kjøpe mer
dopapir? Eller vaskemidler?
Er det ikke nok at vi steker vafler, jobber
med loppemarkedene, kjører egne og
andres barn til trening og konkurranser
og kjøper alle de usolgte loddene som
barna ikke får levere tilbake?
Jo, det er absolutt en flott,
og nødvendig innsats

Men hva med en alternativ dugnad som ikke tar noe tid,
eller koster penger i det hele tatt?
Se også neste side

Vi har fått vårt
eget reisebyrå!
Levert oss gratis av Idrettsreiser
Her kan vi tjene penger. Mye penger!
Våre idrettsfamilier og supportere av alle slag kan booke sine reiser
på vårt eget nettreisebyrå.
På hver eneste bestilling får vi hele 30 % av inntektene bestillingen gir ! *
Og reisene, de finner dere på www.idrettsreiser.no/ros
- reiser til samme pris som dere finner hos turoperatørene selv.
Hos reisebyrået vårt finner dere koder for alle særidrettsgrupper
så inntektene kommer til riktig sted!
Ja, det krever ressurser for å drive et reisebyrå, men det gjør Idrettsreiser
for oss. Gratis.

«Støtt ROS når du reiser på ferie!»
må være vårt nye slagord .
Det er noe annonseplass på nettsiden. Den gir inntekter til de som
kommer med annonsøren. Kontakt Arne
Ja, jobbreiser gir også inntekter til gruppene. Idrettsreiser samarbeider
med Berg-Hansen, etter manges mening landets beste forretningsreisebyrå, ikke minst på sikkerhet
Her får kundene/bedriftene profesjonell service og bestemmer
hvor grasrotandelen skal gå! Noe for annonsørene våre?
Og foreldre med reisebudsjett i firmaet?
Idrettsreiser er en brand i ABX Sport og Helse As,
Organisasjonsnummer: 938 048 207.
ABX er medlem av Reisegarantifondet både juridisk og
økonomisk ansvarlig for ROS nettreisebyrå

* (Ingen inntekt på flybookinger
- flyselskapene gir ikke provisjon
til Idrettsreiser).

www.idrettsreiser.no/ros
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Fellestreningene i ROS sykkel
ble avsluttet
i oktober
Mange medlemmer benytter nå anledningen til å
drive litt alternativ trening. Vi er heldige og har
mange fine lokale alternativer for å drive litt annen
aktivitet. Flotte skiforhold i umiddelbar nærhet med
kilometervis med ny kjørte spor. Spinning klasser
og styrketrening i det nye Røykenbadet eller på
Sporty trening (og sikkert flere steder), eller trygge
veier for de som foretrekker en løpetur (piggsko
anbefales).
Det er ikke alle medlemmene som setter bort
sykkelen før høst /vinter. Truls er en aktiv
sykkelkross utøver og her foregår de fleste konkurranser på høsten, så han trener mye sykkel hele
høsten. Truls ble i 2017 Norgesmester i sykkelkross
i sin master klasse, gratulere så mye.
Det er også andre medlemmer som fortsetter sykkelsesongen, de har kastet seg på trenden med
«Tjukk sykkel». De tråkker og «pakker» stier i
marka for at det skal bli fine forhold for denne type
sykling. Gruppa har nå en runde med fin sti på ca 5
km som de forsøker å holde «sykkelbar» så her er
det bare å prøve seg. Runden starter i bunnen av
bakken i lysløypa (på Spikkestad). Ta av til venstre
og inn i skogholtet der skogholtet møter jordet. Se
også egen facebook gruppe, «Spikkestad Tjukkassykkel»
Ros sykkel starter opp igjen med organiserte treninger til våren, uken etter Påske. Følg med på våre
facebook sider når tiden nærmer seg, inntil da kos
dere med alternativ trening.

Spikkestadveien 80
3440 Røyken
Telefon: 31 28 35 07

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00

KIWI
SPIKKESTAD

Nye Stasjonsvei 15
3430 Spikkestad
Telefon: 31 29 08 50

Mandag-lørdag
kl. 07:00-23:00
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ROS Fotball - Satellitt Røyken
og Hurum i NFF Buskerud
En kjølig grå søndag i november startet det
som for ROS Fotball antagelig vil stå som nok
en merkedag. Vi sparket i gang treninger for
Satellitt Røyken og Hurum.

I forkant av første trening, søndag 28. november, hadde ROS
og de 8 omlandsklubbene i Røyken og Hurum nominert totalt
90 spillere til sonetiltaket. Dette er de spillerne som er ekstra
motiverte. Spillerne som vil spille fotball i allslags vær og
ønsker å bli bedre.

kommet lengst i satellitt-klubbene og omliggende klubber
trener sammen hos satellitt-klubben. Trenere i omliggende
klubber og trenere fra satellitt-klubben fungerer som trenere
i satellitten.
NFF utdanner trenere og trenerveilederere i satellittene.
Trenerveilederen og trener fra nærmeste toppklubb står for det
sportslige innholdet i treningene som skal være 1 gang i uken,
utenfor sesong. I sesong trenes det en gang annenhver uke.
I denne perioden er det lagt opp til at klubbaktivitet skal
prioriteres. Fordeling av satellittklubber på toppklubber:

Meldingen var klar fra trenerteamet
«Kle dere godt det blir kaldt og det kan ventes regn,
sludd eller snø»

Strømsgodset: Sif, Stoppen, ROS,
Kongsberg/Skrim, Konnerud.

Satellitt tiltaket som nå har startet opp er en direkte konsekvens
av ROS Fotball sitt initiativ på Kretstinget i februar 2017. ROS
Fotball ønsket å gjøre noe med at mange ambisiøse spillere
velger å søke seg til akademier i andre klubber enn sin moderklubb. Dette i alt for ung/lav alder. Ofte også til private tilbud
i tillegg til Eliteakademier hos de store klubbene på Østlandet.
Dette er ikke positivt. De unge håpefulle trekkes ut av sine
lokale klubber, mister sin tilhørighet til kompiser og tilbringer
alt for mye av sin oppvekst i baksete på en bil på vei til trening
enn å faktsik trene. Initiativet resulterte i det som senere har
blitt gitt navnet «BUSKERUD-MODELLEN». Modellen har
blitt omtalt både i Drammens Tidene og på Godset, og Mjøndalens hjemmesider.
Ideen er enkel. Bli lengst mulig best mulig i den lokale klubb.
Nærmest mulig ditt lokale miljø. Samling av alle som vil litt
ekstra i lokale satellitter. Unge som senere havner på samme
skole. Unge som møtes oftere og oftere både på og utenfor
fotballbanen.

ROS Fotball ble en av de ni satellittene med ansvar for Hurumhalvøya. Dette er en tillit Vi som klubb skal forvalte med et
stort hjerte for omlandsklubbene på halvøya. Både spillere og
trenere fra omlandsklubbene skal føle seg velkomne hos oss
i ROS. Dette er også et spørsmål om ROS TIL ALLE!

Initiativet fra ROS Fotball

Buskerud-Modellen bygger på 9 satellitter geografisk fordelt
i Buskerud. Satellittene har et knippe av omlandsklubber tilknyttet. De spillerne som er mest dedikerte og de som har

ROS Fikk tilliten til å fylle rollen

Mjøndalen: Hallingdal, Hønefoss,
Vikersund/Modum, Mjøndalen.

Det var liten tvil om at Trenerteamet gleder seg til å komme
i gang og det samme vet vi at spillerne også gjorde.
Etter nyttår var det flere som hungret etter å komme i gang.
Utålmodigheten var til å ta og føle på da vi allerede i romjulene
fikk spørsmålet «Når åpner satellitt-treningene».
Første trening etter nyttår ble søndag 14. januar. En søndag
senere enn først planlagt pga sterkt nediset bane. ROS Fotball
sine baneansvarlige jobbet iherdig fra tredjejuledag til midt i
uke 1 i det nye året før de fikk kontrollen over frosten i banen.
Satellitt-treningene er for gutter her hos oss i ROS. Dette for
kullene 2005, 2004 og 2003. For yngre spillere har vi et ROS
sitt interne tilbud – SIF Proffen. Jentene har tilsvarende sone
tilbud i annen satellitt-klubb. De yngste jentene er også en del
av SIF-Proffen. Banen er mao fylt med aktivitet hver søndag
fra tidlig til sent; fra 10 til 16:30. Før og etter dette er satt av
til baneforberedelser/vedlikehold.

90-100 Gutter fra halvøya

Annes Catering

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

Tannklinikken
Nohre-Solvang
Spikkestadveien 98,
3440 Røyken
Ved Røyken t ogs tasj on

31 28 41 00
tannlegenoso@gmail.com
Hjemmeside:

tannlegenoso.no
Anne Nohre-Solvang
Amanda Hembre Ulsund
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Rohit Saggi. Foto: NTB scanpix

Dommerkurs
Som tidligere vil teoridelen inneholde 3 kurskvelder,
fra kl. 17.30-21.30, med avsluttende praksis/dømming
i Drammencup helgen 06.-08. april.

• Hønefoss, teorikvelder: 05.02 – 07.02 – 13.02
• Drammen, teorikvelder: 06.02 – 08.02 – 13.02

Vi håper at alle vil bidra med litt markedsføringshjelp av dommerkursene, og at dere klarer å finne kandidater som både er
nysgjerrige og har interesse av å prøve seg som dommere.

Påmeldingsfrist for rekruttkurset er
1.februar via denne linken:

https://fotball.formstack.com/forms/
rekrutteringsdommerkurs_19
https://fotball.formstack.com/forms/rekrutter
Nyttige lenker

08.08.16 15.13 Side 1

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

Vi kommer i løpet av kort tid også til å sende ut invitasjoner
med dato/tid/sted for følgende andre dommerkurs:
9er/rekrutt «påbyggingskurs»:

Vår NYE adresse er:

Spikkestadveien 95
3440 Røyken • Telefon 31 28 28 75
ÅPENT: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 9-17
Lørdag 10-15

Hønefoss (lør 17.02) og Drammen (lør 10.03)
Drammen (19.02) – Kongsberg (20.02) –
Hønefoss (21.02) – Modum (22.02)
En kvelds 9er kurs:

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

Nytt år – ny hall i nær framtid?
Neida, det blir ikke i år, men om
«noen» år. Det tar tid med forberelser
og planlegging.

2018 har startet for fullt. I tillegg til ordinære aktiviteter
fra IL R.O.S. og skolen, jobbes det intenst med utbyggingsplaner. Planene for utvidelse av hallen foregår
paralellt med nye uteanlegg for volleyball, håndball og
fotball: sandbaner. Alt dette legger til rette for økt aktivitet
og mulighet til å betjene flere mennesker på anleggene
våre. Sandbanene er et prosjekt i regi av IL R.O.S.
I løpet av 2017 har vi fått laget tegninger til hallen og
fasilitetene den skal inneholde. Vi ser frem til å få realisert
dette og tilføre anlegget mange nye muligheter. Vi håper

også at skolen og andre brukere ser hvilke
muligheter som kommer når hallen blir ferdig.
Planene for hallen er nå kommet inn i fasen hvor
søknad om spillemidler og andre tilskudd skal
ferdigstilles. Før vi kom så langt at vi kunne levere
spillemiddelsøknaden, har vi fått lånetilsagn for
byggeperioden og for den langsiktige delen av lånet.
Bygging av ny hall vil utløse mulighet for ulike tilskudd, og i dag kom bekreftelse på at det første er
innvilget. Vi ser frem til fortsettelsen av prosessen.

Sponsorer
Men i tillegg til prosjektet med utvidelse går de
«vanlige» aktivitetene sin gang i hallen. Det trenes

og spilles kamper, avholdes turneringer og annet hver dag og
hver helg. Dette fører til at sponsorene finner ROS Arena
interessant; denne sesongen har vi fått to nye sponsorer:

/\ZLULMVSRZUHRRLYVT
;SM ^^^IVSPNWHY[ULYUV

• Pizzabakeren
• Rype Entreprenør

Vi ønsker dem velkommen til ROS Arena.

Arrangementer
Kommende helg arrangeres Landsmesterskap i boksing for
gutter og jenter 10-14 år.Stevnet arrangeres av IL R.O.S.
Boksegruppen. Se for øvrig RHA fra i dag (18.01.2018).
Vi har også forberedt ROS Arena for flere volleyballbaner
slik at det skal bli enklere å arrangere turneringer.

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

Autoservice Røyken A.S

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

EU-kontroll
BiloppreTting
Bilberging

34

35

IDRETTSSKOLEN

Aktiviteter
på juleavslutningen

Idrettskolen har startet opp igjen i 2018 med trening
på mandager. 2014 barn er nå velkommen til å bli
med oss på treningene. Kom og prøv da vel! Ta
med innesko og drikkeflaske. Følg med på facebook sidene til de forskjellige partiene da vi også er
mye ute nå om vinteren.
Da har vi kommet godt i gang med årets Idrettsskole for alle barn i alderen 4-7 år på Spikkestad og
Midtbygda. Idrettskolen er i år delt opp i fire partier
(se oversikt over treningstidene).
På Idrettsskolen får barna prøve seg i flere idretter i
flere miljøer. Vi har f. eks. i løpet av fjoråret hatt
aktiviteter som orientering, friidrett, sykling,
fotball, MiniRøris, volleyball, håndball,
Taekwondo, svømming og selvfølgelig barnas
favoritt hinderløype. I løpet av vinteren var vi ute
på ski og skøyter når været tillot det. Før vi tok en
velfortjent juleferie på Idrettskolen hadde vi juleavslutning med besøk av selveste julenissen.
Julenissen hadde fått med seg hvor flinke barna har
vært i høst så han hadde med smoothie, frukt og
diplom til alle barna. Julenissen var sporty og stilte
opp som målvakt slik at alle kunne vise han hvor
flinke de har blitt til å kaste ball.
Vi gleder oss til ett nytt år med Idrettsskole og
håper mange nye barn vil være med oss å finne
gleden i idrettens verden. Vi sees på Idrettsskolen!

Julenissen kom på juleavslutningen.

Treningstider (alle treningstider på mandager):
2013/2014 - Spikkestad barneskole kl. 17:00-17:45
(facebook: 2013/2014 Spikkestad IL ROS Idrettsskole)
2010/2011/2012 – Spikkestad barneskole kl. 17:45 – 18:30
(facebook: 2010/2011/2012 Spikkestad IL ROS Idrettsskole)
2013/2014 - Midtbygda hallen kl. 17:00-17:45
(facebook: 2013/2014 Midtbygda IL ROS Idrettsskole)
2010/2011/2012 – Midtbygda hallen kl. 17:45 – 18:30
(facebook: 2010/2011/2012 Midtbygda IL ROS Idrettsskole)

Og det ble mange forskjellige aktiviteter på juleavslutningen på Idrettsskolen.

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

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

Julenissen som målvakt.

BASKET
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Endelig er basket en del av bredden i IL ROS
Vi er mange i idrettslaget ROS. Vi
er en av de største idrettslagene i
Buskerud og faktisk også en av
de større på vestsiden av Oslofjorden. Dette betyr at vi også
har et mangfold både sportslig og
sosialt. Basket er en større idrett
internasjonalt enn den er her
hjemme. Internasjonalt vies nok
Basket mer plass både i media og
som folkesport. Tradisjonelt har
de store idrettene som Fotball,
Håndball, Ski osv. vært nok for de
fleste i ROS. Men den tiden er nå
forbi! Nå har vi Basket!

Vi er mange i idrettslaget ROS. Vi er en av de
største idrettslagene i Buskerud og faktisk også
en av de større på vestsiden av Oslofjorden.
Dette betyr at vi også har et mangfold både
sportslig og sosialt. Basket er en større idrett
internasjonalt enn den er her hjemme. Internasjonalt vies nok Basket mer plass både i media
og som folkesport. Tradisjonelt har de store idrettene som Fotball, Håndball, Ski osv. vært
nok for de fleste i ROS. Men den tiden er nå
forbi! Nå har vi Basket!
Fra tid til annen dukket
det samme spørsmålet opp!

– Hvorfor har ikke ROS egen
Basketgruppe og egne lag for
flere aldersgrupper?
Svaret vi kan gi nå er at Basket er etablert
som egen gruppen og er i god utvikling.

Vi har fremdeles plass til flere. Mange flere.
Vi inviterer med oss alle som vil spille Basket.
Alle ambisjonsnivåer er velkomne. Fra de som
bare vil trene til de som ønsker å satse på
seriespill. Etter ROS TIL ALLE.

Det hele startet med 10 gutter i alderen 1516 år som de siste par årene har spilt basket en
gang i uken i Røykenhallen for moro. Årsmøte
for IL ROS vedtok i Mars 2017 å støtte opprettelsen av Basket. Oppstarten fikk også støtte
fra Idrettsrådet til etableringen. ROS Basket er
nå også registrert i Norges Basketballforbund
(NBBF) og er klare til å ta videre skritt.
Høsten 2017 ble det gjennomført treningskamper mot Asker og Drammen. Sistnevnte
med seier så resultatene viser at laget har utviklet seg godt. Denne vinteren og våren vil
det bli spilt flere treningskamper for å forberede oss på det store målet. Nå satser vi litt
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Hyggelige møteplasser i lysløypa. Når vi hadde fått bordet fra Spikkestad Vel,

var det noen som ville lave en gapahuk. Det var ok for grunneier, og arbeidet ble satt i gang. Her ser du reisverket.
Du kan avtale møte med venner og bekjente, for å møtes. Det er sitte plass til mange, og gapahuken er klar for sosiale
sammenkomster. Jens Stedje er som alltid lederen for alle dugnader i Lysløypa.
Mange har vært med. På bildene ser vi Eirik Bjelde, Per Gunnar Graff, Per Gundersen, Sigvar Brusegard.
En som har hjulpet oss med de største trærne som måtte ned er vår alles Per Huseby. Bra jobba☺
Side 1

Randi Vatna og Tina Haugland
Marius-Kim-Hopp på kurv.
mer og trener hver mandag og onsdag i gymsalen på Spikkestad Barneskole. Målet er seriespill fra høsten 2018.
ROS Basket har fått tegnet egen logo, skaffet drakter, satt
faste treninger, etablert eget støtteapparat og bygger nå sin
egen identitet innenfor ROS Familien. ROS RAIDERS!
Draktene følger de tradisjonelle ROS fargene med blått og hvit.
Basket har valgt Hvit med blå detaljer/striper som sin første
hjemme drakt. Spillerne har gjennomført sine første dugnader
og samlet sammen penger til drakter og utstyr.
ROS Basket ønsker flere aldersgrupper velkomne til å starte
lag og treninger. Måten dette gjøres på er ved å ta kontakt med

oss i styret og gjerne ved å stikke innom på treningene våre –
det er kjempegøy å se! Det er mer plass til flere treningsgrupper.
Styret i ROS Basket hjelper til med å etablere og få i gang
lag men er avhengig av foreldre til å innta roller som lagledere
og trenere. ROS Basket vil tilby alle som ønsker å ta en rolle
som trener eller lagleder kurs i regi av NBBF. Styret har også
tilgang på gode trenerveiledere som kan bistå. I skrivende
stund har vi pågående prosess for å starte egen jentegruppe for
aldersgruppen 2002-2004.

Vi tilbyr fysioterapi, manuellterapi og kognitiv terapi, og vi
har kommunal driftsavtale. Det er kort ventetid for vurdering
og en kan komme direkte uten henvisning fra fastlege.
KOMPETAN S EOM R ÅD ER :
• Muskel- og skjelettplager
• Aktiv med artrose treningsgruppe
• Rehabilitering av plager og sykdommer

• Idrettsskader
Hjemmeside: www.roykenfysioterapi • Dere finner oss også på Facebook Instagram
Spikkestadveien 95, 3440 Røyken • Tlf: 31 28 49 01 / 969 11 654 • E-post: post@roykenfysioterapi.no
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SVØMMING

Teknikk,
stevner
og trivsel
− Jeg gleder meg over å få trene
en så fin gruppe, og ser frem til
hva dette året bringer, sier svømmetrener Rebecca Sterri.

Gjennom hele det første året har jeg hatt gleden av
å jobbe med svømmegruppen i IL ROS. Det vi har
fokusert på det dette året er teknikk, kondisjon,
forberedelser til svømmestevner. I tillegg har vi
selvfølgelig har vi hatt det gøy!
Gruppen har forbedret seg mye det siste året, ikke
bare i forhold til tider, men også teknisk. I løpet av
det året har vi vært på to stevner. Dette var første
gang IL ROS deltok en svømmekonkurranser, og
vi har både hatt det gøy og vunnet.
Jeg har hatt gleden av å følge de fem svømmerne i
treningsgruppen i ett helt år. Vi har nylig fått med
en svømmer til, noe vi er kjempeglade for. Det er
dermed seks svømmere som trener tirsdager og
torsdager. Som trener er det gledelig å se at
gruppen er blitt såpass sammensveiset og trives så
godt sammen. I det siste har vi fokusert på effektive vendinger og å utnytte hver bevegelse for å
gli raskere gjennom vannet. Som trener er det utrolig gøy å se forbedringen hos svømmerne, men
enda bedre når de selv ser forbedringen.
I 2018 vil vi fortsette fokuset på teknikk på treningene, og så dra på stevner for å ta i bruk det de
har lært hjemme på Røykenbadet. Nye kurs har
begynt og alle har hatt sin første trening i 2018.
Jeg gleder meg til det kommende året og over at
jeg får trene en kjempeflink og fin gruppe med
svømmere! Vi ser frem til hva dette året bringer!
−Gleder meg til dette året

I løpet av 2017 har 200 barn gått på kurs og 281
kursplasser er blitt benyttet i regi av ROS
svømmergruppe. Per januar 2018 har IL ROS 55
barn på kurs og 6 barn i treningsgruppen. Mest
populært er Selungen-kurset, der barna lærer å
svømme crawl.
−Den første kursrunden som startet i uke 2
hadde halvparten så mange påmeldte som forventet. Vi håper derfor på flere etter hvert, sier
leder for svømmegruppen, Irmelin Heggertveit.
Hun forteller videre at Røykenbadet med sine
mange muligheter fungerer veldig godt som opplæringshall, og at samarbeidet med Røykenbadet har gått veldig bra.
Mange ledige plasser

Meld deg
på kurs
Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad
Tlf. 3129 07 99

elfag.no - Når du trenger elektriker

IL ROS tilbyr svømmeopplæring og trening fra det
året barnet er fylt syv år og
oppover. For mer informasjon om påmelding til
neste runde se Tryggivann.no

Rebecka Sterri
Trener IL ROS svømming (tekst og foto)
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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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SOM
MEDLEM
i R.O.S.
FÅR DU:

Turnering i Nord Norge.

ROS Badminton har lagt bak seg et tøft år
turneringer som vi deltar i
så har vil du få den alle
beste treningen om dere vil
satse på sporten. For de som
bare vil lære seg badminton
har vi et opplegg også.
Hos oss får dere begynner racket, og alle betalende Junior medlemmer
er med i trekning av en
Badminton Bag 2 ganger i
året. Erlend Langlo vant
høstbaggen.

Dalende medlemsantall og dermed
dalende klubbinntekter har medført at ROS
Badminton har måttet gjøre flere tiltak for
å sikre inntekter.

En av tingene er å delta under Røyken Mila som gir kjærkommen tilskudd til klubbkassa. Ellers har vi også gjennomført
lotteri som gav noen kroner inn.
2017 deltog klubben for første gang i regionale turneringer.
Vi sendte en liten gruppe opp til Bodø for å delta i Polarcirkel
cup. Og vi fikk flere fine resultater.
Sindre Sjåvåg klarte sølv både i Singel og Double med sin
makker sondre Flagstad som klarte bronse i samme singelklasse.
Oskar Nybø og Eivind Molland klarte ikke å hevde seg i sin
double klasse eller i sine singelklasser, men viste god innsats.
Vår trener Bengt Pedersen vant derimot Mix double med en
makker fra Bodø. Deretter fulgte han opp med bronse medalje i
singelklassen sin.
Etter en slitsom turnering ble det fellesmiddag og sjanse for
å knytte nye vennskapsbånd med spillere i Nord.
ROS Badminton går nok inn i 2018 med håp om at flere vil
komme å se på idretten vår. Vi hevder oss mer og mer i de

KOM INNOM OSS:
Mandag 19:30 og
Fredag 18:30 i
Røykenhallen.

Høstvinner av
Badmintonbag Erlend

• Standard SYNSTEST
til kr. 390,(normalpris er
kr. 550,-)
• 15% rabatt på kjøp
av komplett
ny brille (glass og
innfatning).
• 10% rabatt på
kjøp av linser.
Oakley
og
Adidas
• 20% rabatt
sportspå solbriller.
solbriller!
Rabatten gjelder
IKKE allerede
rabatterte produkter.

Ski-, sykkelog løpebriller
med og uten
styrke

Elisabeth Cordt-Hansen, Marianne Lauritzen, Ina K. Sundan.

www.syndrammen.no

For ROS Badminton
Kim Antonsen
Nestleder

Middag etter Turneringen

Telefon:
32 83 18 00
Epost:
syn@syndrammen.no
Adresse:
Nedre Torggate 17,
3015 Drammen

TURN
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Bredde og toppidrett
- hånd i hånd
I IL R.O.S. turn forsøker vi å ha to tanker
i hodet samtidig; bredde og topp.
Vi ønsker å tilby grunntrening
og troppsturn til flest mulig.

Vi legger opp treningen slik at de passer like godt
for dem som kanskje en gang vil konkurrere i
turn og for dem som bare ønsker å trene variert
og allsidig. I tillegg har vi i IL R.O.S turn et
mål om å være blant de beste troppene i Norge,
både i rekrutt- og juniorklassen.
Ikke alle kan, vil eller skal bli topputøvere
i turn, men alle kan turne hele livet! Ikke alle
vil utvikle seg i det tempo de ønsker, men alle
kan bli litt bedre for hver dag. Skal man bli
topputøver i troppsturn, må flere forutsetninger
være til stede. Noen har med treningstider,
trenere, foreldre, venner og andre ytre faktorer
å gjøre. Skal du bli god, må du gjøre mange repetisjoner av øvelser du kan, noe som viser seg å være
krevende for de fleste barn. Det holder f.eks. ikke å
kunne komme seg rundt i en flikk-flakk, det er først da
du kan begynne å øve. Igjen og igjen må du øve teknikk,
styrke, hurtighet, «timing». Flikk-flakk er ikke et mål for topputøvere i troppsturn, verken på junior eller rekruttnivå, flikk-flakk
er et moment som brukes for å samle fart før en baklengs salto.
De viktigste faktorene for å mestre og utvikle seg som troppsturner er
likevel knyttet til den enkeltes fysiske forutsetninger, sosiale og mentale egenskaper.
Når de fysiske forutsetningene er på plass; styrke, koordinasjon, utholdenhet,
bevegelighet, romforståelse, er motivasjon og egeninnsats avgjørende.
Fra det året man fyller elleve kan man konkurrere i Troppsturn, før dette har vi en del oppvisninger og øvingskonkurranser. For å konkurrere i troppsturn, må gymnastene som et
minimum mestre et sett med grunnøvelser i turn, disse settes sammen til en samling av øvelser.
Selv om vi konkurrerer som lag, er innsatsen i konkurranse en sum av lagets enkeltprestasjoner, jo høyere vansker det er på øvelsene jo større sjanse er det for å vinne konkurranser.
I IL R.O.S turn, har vi et lukket parti for turnere i rekrutt- (11-13 år) og juniorklassen 13-17 år),
dvs at man ikke kan melde seg på, men vil kunne få et tilbud om å trene på dette partiet.
Tilbudet i det lukkede partiet går til de vi vurderer vil kunne utvikle seg ytterligere gjennom
denne formen for trening og som tillegg ønsker å konkurrere i turn. Det er fullt mulig å være
med konkurrere i troppsturn også for utøvere som ikke trener på dette partiet.
Hvert år etter skolestart og fram mot jul, gjør vi en vurdering av hvor mange gymnaster vi vil
kunne gi et tilbud til på konkurransepartiene, og hvem dette er. Disse vil få et tilbud en gang
i løpet av høsten. Et fellestrekk ved dem som får plass på et av konkurransepartiene er at:
• Vi vurderer at gymnasten vil kjenne på mestring både på treninger og i troppsturnkonkurranser fra han eller hun starter opp. Mestring er et svært viktig element for utvikling i turn.
• Vi vurderer at gymnastene har motivasjon og tilstedeværelse til å gjennomføre treninger
på som er mer turnspesifikke; med mye repetisjon, høyere intensitet, økt krav til deltakelse
og derfor mer krevende enn de andre treningene vi tilbyr.
• Vi vurderer at gymnastene vil kunne utvikle seg ytterligere gjennom dette tilbudet.
• Gymnastene og foreldre forplikter seg til å delta i konkurranser lokalt, regionalt og nasjonalt.
Selvfølgelig vil langt flere enn de som får plass på dette lukkede partiet kunne utvikle seg til
topputøvere i turn så vel som i andre idretter, det bety ikke at det er nok å trene en gang til.
Det som begrenser opptaket utover kravene til den enkelte utøver, er kapasitet;
halltid og tilgang på kvalifiserte turntrenere.

Det er liv og røre i Spikkestad Grendehus!

Vandrepokal
til ROS-jentene

Buskerudtrampetten er
landets største konkurranse
i Troppsgymnastikk, og den
arrangeres i november hvert
år. Vi deltok med mange lag
med god innsats og flere
premieringer denne gangen.
Våre junior jenter gjorde
imidlertid en ekstra god
innsats denne gangen!
Vandrepokalen deles ut til
beste lag i frittstående uansett klasse, og med seier i
klassen for junior kvinner
ble det IL R.O.S. denne
gangen. Med helt nytt program var det litt uventet at
det skulle gå så bra, men
det viser at jentene begynner å komme på et
veldig høyt nivå nå. Tre
napp i pokalen før den er til
odel og eie, så her er det
bare å stå på videre…

Grendehuset er som kjent et sameie mellom ROS og SPUVI,
og vil være det i all overskuelig fremtid. Er nå etablert en ny
driftsform, hvor SPUVI og ROS Fotball har enes om hvem
som vedlikeholder hva. I store trekk er dette delt ved at hver av
klubbene har bruks, drift og vedlikeholdsansvar for sin del.
Deler som driftes sammen er redusert til et minimum.
Det er daglig aktiviteter i ”Klubbhuset”: Dansesonen bidrar
med positiv aktivitet for barn og unge, noe som er
sammenfallende med intensjonen bak ROS Klubbhus.
Dansesonen holder til i Storsalen 4 dager i uken og har
tilnærmet fulltegnede kurs med glade unger.
Kropp i Form har trening 1 kveld pr.uke
Våre unge håpefulle på ROS Fotball Akademi benytter klubbhuset 3 ganger pr uke. Det spises, lekes og gjøres lekser der i
forkant av fotballaktivitetene.
I tillegg til de faste leietakerne, blir huset mye utleid til arrangementer, selskaper etc. ROS Fotball har lagt seg på et prisnivå for utleie som sikrer mye aktivitet og samtidig ivaretar
økonomien i huset. Utleieprisene skal være bærekraftige, men
inneha klubbens sosiale profil som er manifestet i slagordet
igjennom mange år – ROS TIL ALLE.

Ved gjenåpningen i fjor, var vi så heldige å få nytt parkettgulv
til storsalen. Dette ble nå i januar slipt og oljet på nytt, også
dette uten kostnad for fotballen. Vi er meget takknemlige for
denne gaven fra Tarkett. Slike gaver bidrar til at vi kan holde
utleieprisene på et fornuftig nivå.
Ønsker du å leie, send en mail til utleie@spikkestad.no
eller ring Rine Rud på tlfnr. 481 59 849.

LEIEPRISER 2018

Storsalen Lillesalen

Dager
Fredag-lørdag
Søndag
Helgen

Leie
2500
2000
4000

Tidsrom
Døgnpris
08.00-16.00
Fredag 16.00
Søndag 00.00

Leie
1750
1500
2500

Leien ink. vask av gulv i sal + kjøkkengulv.
Oppvask + vask av benker etc. må foretas av leietaker.

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

TOGSTASJONEN

 SMS 41 43 40 00
time@hair-nail.no
Foto: Linn Krohg Hansen

Vi trenger din hjelp
på ROS-hytta
ROS-HYTTA
er åpen alle søndagerfra kl.11:00 -16:00 fram til påsken!
I tillegg er det åpent alle lørdageri samme periode såfremt det er
skiføre. Det er fullt mulig for ROSmedlemmer å leie hytta for en natt.
Hva med en treningssamling/overnattingstur i Kjekstadmarka?
Behovet for hytteverter er fortsatttilstede, så ikke nøl med
å melde dere til tjeneste. Dugnaden består i en helg på høsten,
og en på vinteren.
Spørsmål rundt ROS-hytta kan rettes til:
Rine Rud i tlf. 481 59 849 eller Egel Holmquist i tlf. 905 16 508

Hair & Nail

Etterlyser frivillige. Men høysesong betyr også et

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

hver helg, skal vi klare å holde servicen oppe.
Behovet for mer hjelp er stort. Vi står nå i fare for og ikke
klare å holde hytta åpen til påske. Så vi håper inderlig at noen
melder seg til tjeneste. Hvis du ønsker å bidra kan du kontakte
Rine Prestesæter Rud på tlf. 48159849 eller ta en titt på hyttas
egne Facebook-gruppe med navn Roshytta

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!

STYRE og STELL

Styreleder: Sigmund Kjos - 916 36 112
e-post: sigmkjos@online.no
Nestleder:
Birger Bjørnstad - 970 23 736
e-post: birgerbjo@gmail.com
Styremedlem:
Mette Trine Heimstad - 995 07 969
e-post: theimsta@online.no
Styremedlem:
Morten Henriksen - 975 82 078
e-post: mortnbh@gmail.com
Styremedlem:
Eivind Limstrand - 95405702
e-post: brage211@gmail.com
Styremedlem:
Kjetil Momrak - 901 67 334
e-post: kjetil@momrak.com
Styremedlem:
Ingunn Rese - 4413 39 662
e-post: ingunnrese@yahoo.co.nz
Regnskapsfører ØKONOMISENTERET
v/ Kari-Anne Borch - 959 43 265
e-post: kari-anne.borch@ok-senteret.no
FOTBALL
Bjarte Grostøl - 917 12 847
e-post: Begrosto@online.no
HÅNDBALL
Atle Hellerud - 979 53 277
e-post: atle.hellerud@hotmail.com
SKI
Kjetil Teisbekk - 951 74 132
e-post: kteisbekk@gmail.com
FRIIDRETT
Iver Hole - 901 31 088
e-post: ivehol@online.no

08:00 -16:00

TURN
Yngve Hellerud - 909 23 765
e-post: Yngve.hellerud@gmail.com

TA KONTAKT
MED:

TENNIS
Jo Lien - 403 41 050
e-post: lien.jo@gmail.com

Kamilla Wiik

stort behov for frivillig innsats, og styret etterlyser flere som
vil stille opp bak disken i helgene – gjerne også fra Asker og
Lier.– Det å være frivillig er jo riktig hyggelig, og er en fin
anledning for familier til å gjøre noe sammen. Mange bidragsytere velger å overnatte, og lager det hele til en helgetur.

I vintersesongen må det være minimum 6 voksne på

Skihytta er
skigruppas
samlingssted
på Spikkestad
i bunnen av
lysløypa.

Hytta er utleid
hverdager

i telefon:

928 33 705
eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.no

Hyggelige arbeidsoppgaver. Det å være

Her får du alt du kan
tenke deg av matvarer!

UTLEIE
AV SKIHYTTA

Skigruppas
medlemmer
leier gratis.

I disse dager er det høysesong for ROS-hytta - Kjekstadmarkas turparadis og knutepunkt. Her venter en velfortjent
pust i bakken til turglade skiløpere i alle aldre, med god
servering fra det frivillige vertskapet. ROS-hytta har vært
drevet på dugnad siden åpningen i 1971.
ROS-hytta er et andelslag, så du trenger ikke å være medlem
av IL ROS for å bidra.

hyttevertskap er ikke særlig komplisert; – Alle nye som melder
seg, blir satt sammen på team med erfarne frivillige, slik at de
slipper å stå der alene den første gangen.
Arbeidsoppgavene dreier seg hovedsakelig om å sørge for den
gode lukta av nystekte vafler som ROS-hytta er kjent for, og
ikke minst ha både kakao, kaffe og pølser klare til forventningsfulle besøkende med roser i kinnene.
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SYKKEL
Frode Wille Nilsen - 454 11 060
e-post: fwnilsen@gmail.com
VOLLEYBALL
Nina Engedal - 976 85 157
e-post: nina.engedal.gm@gmail.com
BOKSING
Tomm Heltzen Sande - 954 64 148
e-post: tommsande@hotmail.com
BADMINTON
Hans-Peter Lannerstedt - 917 00 409
e-post: b@msen.no

FOSSER
TAKSERING
Takst på bolig og eiendom
 48 99 88 30
post@fossertaksering.no

IDRETTSSKOLEN
Thomas Bøhlerengen - 982 80 807
e-post: Thomas.Bohlerengen
@askeroppm.no
ROS HELE LIVET
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems@online.no
SVØMMING
Irmelin Heggertveit
e-post: irmelin.heggertveit@gmail.com
BASKET
Bjarte E. Grostøl - 917 12 847
e-post: begrosto@online.no
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25,-

Kun kr.

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

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

Telefon: 400 22 111

www.tonerweb

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

GEBYR kr. 0,-

