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I vinterferien 2020 drar G16
til Spania på treningsleier

HURRA Cup
2019 opplevde
vi masse god
fotball på
Spikkestad

ROS 1, som 
nå skal spille 
2. div, har ikke 
tapt en eneste 
seriekamp 
på veien 
oppover!

BEACH 
håndballen 
blomstrer 
i ROS

Første 
gang 
på pallen i VM

Årets dommere 
på Cupen holdt 
høy kvalitet

2 SØLV til ROS i veteran EM

«Aktive Lokal-
samfunn» rulles ut 

i  nye Asker
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Håper alle har hatt en super sommer.
Tilbragt mye tid med familie, venner og kanskje lært noe nytt!
Det nærmer seg raskt 1.januar 2020, da nye Asker kommune blir virkelighet.
Det er mulig selve overgangen blir like storslått som millenniumskiftet var.
Kanskje forventningene er litt vel store?
Det virker som vi har fått inn flere politikere enn forventet i Asker kom-
munestyre. Noe som kan være viktig. Dette tror jeg er også viktig også med
tanke på idretten, selv om vi har følt oss velkommen og blitt behandlet rettferdig
de siste par årene vi har vært med i fellesskapet Asker Idrettsråd.
Harmonisering på forskjellige områder i våre tre kommuner i «Nye Asker» 
er viktig. Det kan skje på driftsmodeller av anlegg. Kostnader på leie av haller
er kanskje det viktigste for de enkelte gruppene som leier haller i Røyken. 
Administrasjonen i Røyken kommune fikk for ca. to år tilbake hva vi som 
idrettslag bruker på haller. Leie til ROS Arena + leie av kommunens haller.
På et møte på Teglen i ble det sagt at det var satt av kr.4.0 mill til denne
harmoniseringen. I tillegg ble det sagt at alt ville ikke skje i 2020. Det må ikke 
ta lang tid, da kan det slå negativt. Dette må ha vært et tema under bud-
sjetteringen. Vi jobber med saken.

Vi vil oppfordre alle grupper til å kontakte lag/grupper i større lag,
som jobber med det samme i Asker kommune. Tror det faktisk er viktig å være
ganske fremover lent på en positiv måte i denne prosessen. Vi kan lære noe av
hverandre, kanskje kjøre enkelte felles arrangement etc. Håper der ikke føler
at vi har mer enn nok med oss selv – gi et signal.

Vi fikk et lag som ble norgesmestere i Beach håndball.
Det er fantastisk at slikt skjer, spesielt for de spillere og ledere som har vært
med. Vi gratulerer! Dette resulterte i en invitasjon til et europeisk mesterskap
i Italia under høsten. Det ble en kamp med tiden for å skaffe midler til turen, 
og å melde seg på føre fristen. De lykkes også med det, og blir med. 
Vi ønsker laget god tur og lykke til!

Visste du at det hvert år dør flere av selvmord enn i trafikken.
Vi hører dessverre ikke så mye om disse dødsfallene. Tror det ligger mye 
i åpenhet generelt i samfunnet. Det er du og jeg som medmennesker som
virkelig kan bety en forskjell i hverdagen blant venner, familie og kollegaer. 
Du er ikke alene, lett å si sier du, men kjenner vi hverandre så godt egentlig, 
er vi åpne nok med hverandre? Vi kan aldri bli for åpne og ærlige med
hverandre, la oss by litt på oss selv. IL ROS engasjerer seg på dette området.
Den 18. september arrangeres et 6 timers kurs 
(OBS kurs) som vil gå på forebygging – men også 
hvordan kan vi oppdage- se signaler på en person 
som tenker i de baner. Ta kontakt med Arne B, 
hvis du vil delta. 

Våre utbyggingsprosjekter beveger
seg fremover. Det jobbes med Rammesøknad, 
kjøp av tomt. Lysløypa og asfaltering rekker 
vi ikke under høsten – det blir til våren. 
Ha en fin høst sesong – skap trivselsmiljøer 
– det skal være gøy å være sammen!

Sigmund Kjos

Spikke
stad
Open

Ola i aksjon under et Spikkestad Open i 2007

Ola under Spikkestad 
Open i 2019

Gjennom snart 50 år har Iver Hole vært
primus motor for diskosstevnet på
Spikkestad Open som i snitt avholdes 
6-10 ganger per sesong. Små og store,
erfarne og ferske, lokale og langveis-
farende diskoskastere fra 5 år til over 
80 år finner veien til Spikkestad, 
og diskosstevnene betegnes etter hvert
som legendariske i norsk friidrett.

Et lag i utvikling
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Bjørn Terje under Spikkestad Open 2019

Lotta Fallingen, Jorunn Hole og Elisabeth Rosvold under Spikkestad Open 2019

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

    Godshuset.qxp_Layout 1  29.10.17  22.21  Side 1

Totalt for perioden 1970 til 2018 er det blitt arrangert
380 kaststevner. To olympiske mestere, Ludwig Danek fra
Tsjekkoslovakia (Gull i 1972) og Mac Wilkins fra USA (Gull 
i 1976) har deltatt sammen med andre aktive som har olym-
piske medaljer, er europamestere og har hatt verdensrekorder 
i øvelsen. Mac Wilkins har banerekorden med 68,76 m.
(1980), noe som er lengste diskoskast i Norge noensinne.
Mette Bergmann har banerekorden for kvinner med 62,36 m.
(1989).

Så langt i år har det vært arrangert 4 Spikkestad Open, 
med 55 deltakere mellom 12 og 64 år. 3 stevner til er planlagt 
i løpet av høsten.

Ola Isene fra Sturla debuterte som Spikkestad Open-
deltaker i september 2004. Da var han 9 år og satte personlig
rekord med 21,50 m. med 600 g. diskos. Siden den gang har
han vært en hyppig gjest på Spikkestad, og det har vært

morsomt å følge ham frem til han nå kaster i den ypperste
verdenseliten. Med en årsbeste på 67,78 m. ligger han i dag
som nr. 5 på verdens-statistikken. Friidrettsgruppa ønsker
ham lykke til i VM i Doha i september.

Bjørn Terje Pay fra IL ROS, som foruten å gjøre det 
godt i veteran-friidrett, også satser på seniornivå, har et lengs-
tekast på 51,78 m. i år. 45 åringen tok en flott 4. plass i årets
norske hovedmesterskap, der han var nærmere 20 år eldre 
enn de fleste av sine konkurrenter.

Jorunn Hole fra IL ROS har kastet diskos i mer enn 45 år,
og kan bl.a. vise til 19 medaljer fra norske seniormesterskap.
Under Spikkestad Open i juni kunne hun gratulere to spreke
ungdommer som omsider har tatt hennes norske aldersrekorder
i øvelsen i hhv. 16- og 17 årsklassen. Som 16 åring kastet nem-
lig Jorunn diskosen 46,66 m., en rekord som skulle overleve 
i hele 41 år, før Lotta Flatum Fallingen fra Brandbu IF tok den
i fjor. Lottas nye 16 års-rekord lyder på 47,72 m. Jorunns
aldersrekord i 17 års klassen ble også stående i 41 år, frem til
Elisabeth Rosvold fra Asker Sk. Friidrett tidligere i måneden
kastet 49,53 m. 

58 åringen fra Spikkestad og de to ungdommene er
skjønt enige om at den klassiske øvelsen er vel verd å satse på 
i alle aldre.
Spikkestad 12.9.2019 Jorunn Hole

Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

BBjjøørrnn JJiimm AAnnddeerrsseenn
CCaatthhrriinnee FF.. PPeerrssssoonn

TTllff..  3311 2288 1133 8800

SSppiikkkkeessttaaddvveeiieenn 112244
33443300 SSppiikkkkeessttaadd

                
                  

              

Din komplette
leverandør av skilt og dekor

Daglig leder: Thorvaldur Gudmundsson
thorvaldur@logoflex.no - Tlf. +47 46 84 81 33
www.logoflex.no - Hyggenveien 35, 3440 Røyken
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2 SØLV 
til ROS i 
veteran EM
i friidrett
Veteran EM i friidrett gikk av stabelen i de tre
italienske byene Jesolo, Eraclea og Caorle
utenfor Venezia i perioden 5.-15. september.
Ca. 8000 deltakere fra 43 land deltok.
ROS-utøverne Bjørn Terje Pay (45 år) og Jorunn Hole (58
år) tok nok en gang hver sin medalje i et internasjonalt mester-
skap. Denne gangen ble det sølv på dem begge. Bjørn Terje
kastet 49,08 m, og ble kun slått av Ralf Mordhorst fra Tyskland 
på 51,63 m. Bronse gikk til Jerome Dumas fra Frankrike på
43,94 m. Jorunn kastet 36,27 m. og ble slått av Eha Rünne 
fra Estland som vant på 39,05 m. Christine Ecker fra Tyskland
fikk bronse på 35,70 m. Gullvinner Rünne var forøvrig 
OL-deltaker både i 1996 og i 2004.

Både Jorunn og Bjørn Terje har oppnådd mange gode
internasjonale veteran-plasseringer de siste årene. De ble begge
verdensmestere i Perth i Australia i 2016. Under EM i Århus 
i 2017 ble det gull på Bjørn Terje og sølv på Jorunn, mens 
de begge kom hjem med hver sin gullmedalje etter nordisk
mesterskap i Borås og hver sin sølvmedalje etter VM 
i Malaga i 2018. 

Leder av friidrettsgruppa i ROS, Iver Hole, har vært
medog heiet på sine håpefulle utøvere i alle disse mesterska-
pene. Han var også denne gang stolt over at nye internasjonale
medaljer kunne bringes tilbake til Røyken og Spikkestad. 

Spikkestad 11.9.2019 Jorunn Hole

Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad 
997 26 727 - sms

Onl inebooking: Beautyderm.no
Beautyderm facebook: Se al le behandl inger her.

Mai l : l inda.f lornes.1961@ gmai l .com

Hud, fot- og kroppspleie
BEAUTYDERM

KVELDS-

ÅPENT

MASSASJE

• Diverse hudpleie-
behandlinger

• Fruktsyrepenslinger
• Vipper og bryn
• Voksbehandlinger
• Rynkereduserende 

behandlinger og fillers 
• Kroppspeeling /

innpakninger
• Manicure
• Fotpleie
• Lakk/shellac
• EXUVIANCE 
hudpleiekremer



steptrafikkskole@gmail.com
www.steptrafikkskole.no

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

         

PÅ SPIKKESTAD
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BEACH håndballen blomstrer 
i ROS. Mange yngre lag spiller
serie og markerer seg godt, men
for de eldste er det deltagelse 
i NM som er målet i Beach.
Så 14. juni dro 80 spillere  med supportere fra IL ROS
til Sandefjord for å delta i NM. 93 lag skulle sloss om
å bli årets Norgesmestere i årsklassene 16 år, 18 år
og  Senior.
Forventningene var store og stemningen god da
ROS stilte med totalt 8 lag, både gutter og jenter. Ar-
rangement er bra både sportslig og sosialt. Det er eli-
tespillere og utenlandsproffer kommer hjem på ferie
og deltar på Beach NM for sine moderklubber i håp
om medalje, andre tar det som en sesongavslutning
med sene kvelder. Det lugget for ROS lagene fredag
men i strålende sol lørdag ble det en knall bra dag 
for alle og vi fikk store forventninger til sluttspillet
søndag. I klassen G18 anså vi raske Melhus/Gimse
som den største konkurrenten og i herre senior 
ubeseiret gjennom mange år, Runar.
I G18 var det ROS 1 mot ROS 2 i semifinalen,
og vi var sikret finale og bronsefinale. ROS 1 trakk
det lengste strået og skulle stå opp mot Melhus/Gimse
i finalen. Gutta kom fort bakpå i 1 omgang men med
nytt mot var Ros i ledelsen gjennom 2 omgang og 
vi øynet en shootout. Melhus/Gimse ble dessverre 
for sterke i slutt minuttene og dro seieren i land men
ROS 1 fikk en sølvmedalje med hjem. ROS 2 vant 
en overlegen seier mot Stag i bronsefinalen og tok
dermed fin tredjeplass.
Herrelaget startet sin finale litt i samme stil som
G18 og kom bakpå men det var bestemte gutter som
gikk på banen i 2. omgang og dro inn omgangs-
seieren. Da ble det shootout og Håkon Økern avgjør
herre finalen med glimrende taktisk spill og ROS
gutta kan dermed kalle seg Norgesmestere 2019. 
Foruten om gullmedalje og pokal er gutta nå kvali-
fisert til EM for klubblag til høsten. 
Økern med sine gode prestasjoner gjennom
NM og på landslagssamlinger sikret seg også en plass
på Beachlandslaget og deltok i EM i Polen første
uken i juli. Beachgutta ble historiske i Polen da de
gikk helt til finalen der det dessverre ble tap for
Danmark. De ferske sølv vinnerne reise helgen etter
til Nederland for å spille turnering der. Og det er i
sentral Europa det skjer hele sommeren da det spilles  
European Beach Handball Tour som besår av totalt 
64 cuper der lag fra hele Europa deltar.

Foto: Beate DahleNM gull - Norgesmestere 2019.
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HS Bolig AS
Spikkestadveien 108A

Spikkestadveien 95
3440 Røyken

Telefon 3128 28 75
ÅPENT: Mandag, tirsdag, onsdag,

torsdag, fredag 10-17 - lørdag 10-15

Simon Melhus og Adrian Røgeberg
er to ROS gutter som synes Beach håndball er kjempe
gøy og var så heldige at de ble invitert med av
Nederlanske Hiekka Hauskaa for å spille Ismaning
Beach Cup i München. Spenningen var stor da de an-
komme arenaen torsdag for å hilse på laget og delta i
første treningsøkt. Hiekka Hauskaa kunne absolutt

spille beach og laget med   ROS gutta på banen vant
turneringen både i G18 og Herre senior. Det ble en
veldig morsom helg for spillere og supporter gjengen
som var med til Tyskland. ROS gutta tar med seg
mange nye erfaringer og lure taktiske triks hjem og
håper de kan komme tilbake neste år 
for å spille i ROS drakt.

GULV-
SLIPING
GULV-

SLIPING
Parkett-
sliping 
til avtalt 
tid og 
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

Kjell Bakken
Ovnerudveien 22, 
3430 Spikkestad
Mobil: 970 12 981

www.kbgulvsliping.no
kbgulvsliping@gmail.com

        Adrian Røgeberg nr. 7 og Simon Melhus nr. 22 

Øverst fra vestre: Kenneth Honningsvåg (lagleder), Sivert Kristiansen, Anders Ege, Marcus Finnerud,
Patrick Emanuelsen (lagleder), Paul Bøe (lagleder). Nederst fra venstre: Eirik Stølen, Emil Carlsen,
Håkon Økeren, Jørn Hogseth, Snorre Volden og Ole-Jacob Borch som fikk bestemannsprisen.
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Håndball 
Herrer Elite
Begge lagene var i 4. divisjon for 
2 år siden og har spilt seg opp 
til henholdsvis 2. og 3. divisjon. 
ROS 1  som nå skal spille 2. div, har ikke tapt en eneste
seriekamp på veien oppover. Så det blir spennende å se 
om vi klarer å holde oss på dette nivået. Målet er å forbli 
i 2.div og ikke rykke ned igjen.Samme gjelder ROS 2 
også, å holde seg i divisjonen.
Laget består av en del godt etablerte ROS gutter som også
har vært i DHK og St. Hallvard, men kommet tilbake, 
samt Gutter-18 bidrar sterkt på begge lag.
Vi har mistet 3 sterke spillere fra ROS 1 etter forrige sesong
pga. studier, jobb og tidsklemma. Det har kommet noen 
nye erfarne spillere til laget som har tidligere spilt for 
St. Hallvard, som er med på å forsterke laget.
Som oppkjøring til kommende sesong så har vi hatt to 
treningskamper mot HK72, som har en sesong bak seg 
i 2. div allerede. Det ble spennende å møte dem, hvor vi
tapte knepent 24-22 borte i Sande, men vant solid 36-28
hjemme i ROS Arena.

Første kampen bar preg av mange personlige feil, dårlige
avslutninger og ikke helt tenningen. Returkampen i ROS
arena var noe helt annet, laget satte et solid forsvar og
leverte flotte scoringer så ledelse på 18-10 til pause.
Vi slapp dem litt inn i kampen igjen i 2. omgang, men 
avsluttet veldig bra.
Det neste er nå NM kvalik kamp borte mot Kolbotn
27. august.

Lagets trener Arne Borch
Lagledere Marianne Røgeberg, 

Susanne Melhus og Paul Bøe

Lerøy-kvalik i ROS Arena
Siste helgen i august var det kvalifisering til Lerøyserien i
ROS Arena. Lerøyserien er en turnering hvor de beste 18-år-
ingene i Norge spiller mot hverandre. Ros G18 var vertskap
for første kvalifiseringsrunde, hvor de tok imot ØIF Arendal,
Nøtterøy og Namsos. Helgen startet strålende med en meget
overbevisende 33-13 seier mot Namsos. Lørdag kveld var det
duket for toppkamp mot ØIF Arendal, som tidligere på dagen
hadde gått av banen med en imponerende sjumålsseier mot
Nøtterøy. Ros startet kampen bra, og ledet 14-11 til pause. I
2.omgang klarte ikke Arendal å komme seg nærmere, og Ros
vant til slutt kampen med fire mål. Spillerne og trener Arne
Borch var svært fornøyd med prestasjonen disse to kampene.
Ros gikk inn i søndagens kamp mot Nøtterøy med stor selv-
tillit, men klarte dog ikke å få kampen ordentlig inn i sitt
spor. En svært god Nøtterøykeeper sørget for at Ros lå under
med ett mål til pause. 2.omgang startet forferdelig for Ros-
gutta, det ble for mange bomskudd og tekniske feil i angrep,
noe som gjorde at Nøtterøy kontret inn mål på mål. Ros kom
seg noe mot slutten, men det endte til slutt med et kjipt 19-21
tap. Da helgen var omme havnet Ros på en andreplass i
gruppa, dette betyr at gutta må en tur til Bergen for å spille
ekstrakvalifisering mot Vålerenga, Kolbotn og Fyllingen-
Bergen. Til tross for at de må ut i en ny kvalifiseringsrunde,
lover helgens prestasjoner godt for den kommende sesongen
og mer spill i Lerøyserien.
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www.
classicpizza.no

3128 99 90
Åpent:

Mandag-fredag
15-23

Lørdag-søndag
13-23

31 28 99 92 www.classiccatering.no

Her kan du bestille 
både amerikanske og 

italienske pizzaer

Håndballgutter på Cup  i Spania
Siste uka i juni dro 12 spillere,
trener, lagleder og 17 supportere
på håndballtur til Barcelona!
Spillere og foreldregruppa på ROS gutter 2005 har jobbet
med dugnader siden sist høst, blant annet loppemarked på
Midtbygda skole som hovedinntektskilde, for å få råd til å
dra på håndballcup i Barcelona. Vi klarte målet vårt; å tjene
nok til å dekke oppholdet + en del av flyreisen for alle
spillerne! Reisearrangøren SpainActive ordnet alt med cupen
og overnatting på hotell i L`loret de Mar. Her var det også
andre håndballag både fra Norge og andre land, både jente-
og guttelag, så det var en god håndballatmosfære på hotellet,
med liv og røre til langt på kveld! 
En sånn tur er hyggelig og sosialt både for spillerne og for-
eldrene, og noen søsken fikk også være med. Hver kveld
samlet vi gjengen til middag, etterfulgt av sosialt samvær
med bading, brus og is, så vi fikk skravlet litt, klaget på

varmen og snakket om dagens inntrykk før det var leggetid og
tidlig opp dagen etter. Stort sett alle kampene ble spilt tidlig 
på morgenen, så vi ble hentet på hotellet i 9-tiden. Og med
frokost før 07:45 så det var ikke rom for å rangle sent oppe,
hverken for spillere eller supportere! Gutta bodde 3 og 3
sammen på rom og fikk selv ansvaret for å passe klokka, møte
opp til frokost, avreise, holde leggetider, og hjelpe hverandre 
å huske det de skulle! Noen kvelder måtte vi fortelle dem at
det var natta, men etter litt innkjøring og opplæring på dette, 

så gikk det veldig bra! Kvelden før første kamp
var vi på åpningsseremoni i Granollers. Masse
folk, musikk og opptog gjennom byen, 
avsluttet kvelden med lys- og danseshow inne i
Granollers hjemmearena! En storslått seremoni!
I gruppa vår var det bare Spanske lag. Åpnings-
kampen var mot selveste hjemmelaget
Granollers. Vi var spente på nivået, dommerne,
hallene og varmen. Det viste seg at vi skulle
spille på en utebane (med betongdekke!) og vi
startet med godt mot og mål i første angrep. Så
gikk det bare nedover. Spanjolene spilte et for-
svar som lignet mer på basket enn håndball og
møtte oss på midtbanen. Vi ble skikkelig satt ut
og tapte stort!  

Det var gudskjelov bare en kamp denne første
dagen og vi dro tilbake til hotellet, luftet tanker
og pleiet stoltheten. De påfølgende fire kam-
pene gikk bedre og bedre, vi forberedte oss på
et offensivt forsvar, fikk fokus på samspill, å
holde motet oppe, og ha det gøy uansett re-
sultat, og vi klarte å kjempe oss til en flott seier
i siste kamp lørdag. Vi havnet på 4. plass i
puljen, men på grunn av målforskjell gikk vi
dessverre ikke videre til søndagens sluttspill.
Det var selvsagt surt, men så fikk vi en
etterlengtet dag på stranden som premie og
plaster på såret. Den største utfordringen var
hetebølgen denne uka. Vi som hadde tenkt at
det var perfekt å spille håndball i Spania i
slutten av juni, før varmen kom, tok alvorlig
feil. På det verste var det 43 grader. Vi hadde 3
timer å vente på neste kamp, og det var like

Galleri Margrethe
gallerimargrethe.no - turid@gallerimargrethe.no

  
  

   

              

DIN GARN-
BUTIKK
Hurumveien 9, 
3440 Røyken
Tlf. 994 91 996

Her får du alt du kan
tenke deg av matvarer!

SPAR Røyken • Bråsetveien 3
Røyken Sentrum • Tlf.3129 29 10 • www.spar.no
Mail: spar.royken@spar.no 
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varmt inne som ute, få steder å være, så vi ble hengende
utenfor hallen i påvente av kamp. Det tok nok piffen av
mange spillere. Hvor forsvarlig det var å gjennomføre
kampen i den varmen for oss bleke nordmenn vites ikke, og
når det toppet seg med bussturen hjem hvor aircondition
hadde streiket fordi det var for varmt så var det stor lykke å
komme tilbake til kysten med bare 28 grader og basseng!
En flott tur med mange opplevelser, både kameratslige og
sportslige. En fin og sammensveiset gjeng med gutter og for-
eldre, både på og utenfor banen og tribunen.
Ett minne for livet!



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

Telefon: 
32 8318 00
Epost: 
syn@syndrammen.no
Adresse: 
Nedre Torggate17, 
3015 Drammen

www.syndrammen.no

• Standard SYNSTEST
til kr. 495,- 
(normalpris er
kr. 650,-)

•15% rabatt på kjøp 
av komplett 
ny brille (glass og 
innfatning).

• 10% rabatt på 
kjøp av linser.

• 20% rabatt 
på solbriller.

Rabatten gjelder 
IKKE allerede 
rabatterte produkter.

Oakley 
og Adidas
sports-
solbriller! 
Ski-, sykkel- 
og løpebriller
med og uten
styrke

SOM 
MEDLEM 
i R.O.S.
FÅR DU:
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Asker og Røyken Rør As
Romar Andre Bech, Rørleggermester
Tlf. 99 22 99 90 • post@arror.no 

             

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

VI HAR 
SPESIALISERT 
OSS PÅ PRODUKTER 
MED HULLER I

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

N           

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50
www.roykeneiendom.no

      18.26  Side 1
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Din komplette
leverandør av skilt og dekor

Daglig leder: Thorvaldur Gudmundsson
thorvaldur@logoflex.no - Tlf. +47 46 84 81 33
www.logoflex.no - Hyggenveien 35, 3440 Røyken
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ID LOCK 150
Markedets mest moderne og driftssikre
digitale dørlås for ettermontering. 
Glem nøkkelen for godt, og lås deg selv
og familien inn i huset, slik det 
passer dere best. 

Med Z-Wave installert,
kan den kobles opp mot de 
fleste Smarthusløsninger.

Montering fra
kr.1.750,- inkl.mva

Danalock V3 kr.1490,-  Danapad kr. 1390,-
Montering av Danalock kr.1690,-
innenfor Røykens grenser

Dana Lock V3

Når det gjelder Id-Lock

blir prisenkr. 4490,-
Montering kr. 2490,- innenfor Røykens
grenser.  Alle priser er inkl Mva

elfag.no - Når du trenger elektriker

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad

Tlf.3129 07 99
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Helgen 17/18 august stilte
ROS J12 på Haslum Cup.

Her møtte de innledningsvis 
Reistad og Njård som de greit
stoppet med sifrene 13-4 og 9-4.
På søndagen ble først Søreide
sendt hjem med sifrene 10-7, 
før Ull/Kisa tok samme veien
med sifrene 11-5 i lomma.
I finalen ventet Ullern Power.
Etter 5 minutter var stillingen
fortsatt 0-0, men derifra ble 
det klart at ROS jentene var det
beste laget, med en bredde i
laget som ble for tøff for Ullern.
10-4 ble sifrene etter meget 
godt forsvarsspill, og variert 
angrepsspill.
Trenerne Marita og Sturla kan
fornøyd konstatere at utallige
treningsøkter skaper mye moro
og glede.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

ROS 
Jenter 12

ROSROS-til alle!-til alle!
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Våre boksejenter Andrea G, Elin, Hannah, Nuela og Viktoria samt
tidligere medlem Andrea B. deltok på Golden Girl Training Camp
hos BK Rebell i Skene, Sverige. Fredag 30. aug suste vi avgårde
med masse treningstøy og boksehansker i bagasjen. Under de tre
dagene gikk vi igjennom grunnleggende teknikker satt sammen til
gode øvelser - dette er øvelser som må sitte som ryggmargs-
reflekser. Jentene har fått presisert viktigheten av fotarbeid og
balanse som grunnlag for god teknisk boksing. Det var kon-
disjonsøvelser og mye trinnvis oppgavesparring og øvelser for å
bygge gode slagkombinasjoner. En teknisk økt fredag kveld og tre
treningsøkter på lørdag ga utslag i at det 
ble en tidlig kveld etter en hyggelig fellesmiddag.
Søndag startet med løpetrening kl 0730 og avsluttet med en 
2 timers økt med teknikk og oppgavesparring før hjemreise.
Nyttig lærdom er gitt jentene. De har fått lov til å teste grenser  og
kjenne på treningsstølhet. Jentene fungerer godt sammen og er
flott gjeng å ha med på tur. En stor takk til Ray Husac i BK Rebell
for en utmerket treningsleir. Hovedtreneren var en av Englands
mest suksessrike trenere, Sabatino Leo som også hadde med seg
WBC International Female Super Lightweight, Cherrelle Brown.
Med sine utrolig gode kunnskaper ga trenerduoen de 60 jentene en
fantastisk opplevelse for livet. 

Golden Girl Training Camp
Svensk jente (tv) og
Andrea G (Orange t-shirt)
under teknisk opp-
gaveboksing.

Nuela (hvit t-shirt) og Elin
(Blå t-shirt) under teknisk
oppgaveboksing.

Svensk jente (tv) og Viktoria (th) under oppgavesparring.
Nuela og Hannah (bak).

Hannah (lys blå t-shirt) og svensk
jente (th) under oppgavesparring.



Spikkestadveien 95 - 3440 Røyken
paa.hjornet.cafe@gmail.com

Telefon: 99 59 48 89 

ÅPNINGS-
TIDER:
• Tirsdag, 
Onsdag, 
Torsdag, 

• Fredag
kl.10:00-
17:00

• Lørdag 
kl.11:00-
16:00 

• Søndag 
og  Mandag  
STENGT

Monica
Andersen
(eier), ønsker 

velkommen 
til en koselig 

liten kafé med servering 
inne og ute. 

• Her kan du nyte 
både mat og kaker. 

• Tar også i mot kake-
bestillinger.
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Håvard, Magnus og pappa Ronny, Sander
og Sebastian har deltatt på tren- ingsleir
med 35 andre boksere i Sverige.
I tillegg hadde vi med Kamilla fra Drammen BK
og Ahadi fra Tønsbergkameratene. 5 tøffe treningsøkter
på 2 dager og sosial aktivitet har vi vært igjennom.
Hovedtrener John Warburton (UK) som er utdannings-
ansvarlig for talenter i Team Great Britan kom med
mange grunnleggende og veldig gode tekniske øvelser.
Skoleboksing stod i fokus de to første dagene med 
vekt på separate øvelser for fotarbeid, bevegelse i over-
kroppen og bruk av armene i forsvar og angrep. Disse
øvelsene ble etappevis satt sammen til oppgavesparring
og åpen sparring. I de frie øvelsene skulle bokserne 
bestemme hvilke angrep og forsvar de skulle gjennom-
føre og ut i fra dette utvikle sin evne til å tenke selv på
hva som er best mot forskjellige motstandere. Tempoet
ble etter vært skrudd opp, men kraften i slagene skulle
ikke være hard. Dette krever gode ferdigheter og
disiplin. For å lære må man kunne holde et lavt til
moderat tempo og kraft i slagene. Det har vært nok 
en super treningssamling hos BK Rebell i Sverige. 
Våre utøvere gir tilbakemelding på at det er gøy 
å lære nye ting og så har vi hatt det veldig fint sammen. 
Treningsamlingen har også gitt det «lille ekstra» for 
å utvikle bokserne videre på en lang som bokser. 
Stor takk til Ray Husac som arrangerer så gode trenings
leire og til John Warburton som med sin boksefilosofi 
😁

KINGS 
TRAINING
CAMP 
13-15/9

har gitt oss mye nytt å tenke på.

Nærmest - Magnus blå trøye, Sebastian rød trøye og Sander sort trøye

Håvard (tv)

Magnus Fra venstre, Sander, Tomm, John Warburton, Magnus, Håvard, Sebastian.
Foran Ahadi og Kamilla.



BELTER

KVALITETS-

DU FINNER OSS I RØYKEN-SENTERET

Her kan 
du nå
kjøpe 
gaver 
til JUL
og for 
NESTE
SOMMER!

SANDALER herre, skinn

Veil. 599,-

Nå:
199,-

Vanucci
DRESS

SKO

1 for 
400,-

2 for
600,-

T-
SKJORTER

3 for 

200,-

JEANS /DONGERI-
BUKSER

1-199,-
2 for 299,-

SHORTS
1-199,-
2 for 299,-

JAKKE 
-70 %

JAKKER /BAGGER -70 %

          

ANNONSE
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Nye Stasjonsvei 15
3430 Spikkestad
Telefon: 31 29 08 50

Mandag-lørdag 
kl. 07:00-23:00

Spikkestadveien 80
3440 Røyken
Telefon: 31 28 35 07

Mandag-lørdag 
kl. 07:00-23:00

KIWI
RØYENTORGET

KIWI
SPIKKESTAD

Gull og Bronsjevinner - og til høyre, vår egen SØLV-vinner Linn.

Første gang
på pallen i VMMasters-VM 

i svømming 
i Gwangju

Det føles ganske ok å ta medalje i et VM etter 
å ha misset pallen tre dager tidligere med minst
mulig margin. Den beste følelsen er likevel å seire
over revmatiske ledd og føtter.
Av Linn Krogh Hansen, nestleder i ROS svømming 
og aktiv mastersvømmer
Som eneste lokale utøver og en av totalt seks norske svømmere i årets masters-
VM i Sør-Korea, stilte jeg til start på 100 og 200 bryst, samt 200 meter butter-
fly. Som 49-åring ført på slutten av året, stiller jeg i klassen 50-54 år.
Etter en dag med sightseeing på egenhånd og nok en dag med togreise fra
Seoul til VM-byen sør i landet, startet jeg mesterskapet med 100 meter bryst.
Det er mye tyngre å konkurrere på langbane, det vil si 50 meters basseng, enn
på kortbane (25 meter) når man ikke er vant til dette. For min del er det likevel
en fordel å svømme på langbane, ettersom jeg har dårlige vendinger enn mange
av konkurrentene mine.
Stang ut 
Etter et elendig stup svømte jeg meg opp og forbi de fleste i feltet på den første
lengden, og vendte som nummer to etter 50 meter. Stresset og kavingen det
medførte å ta igjen de andre etter det dårlige stupet fikk jeg ikke helt uventet
straff for på slutten. Det ble stang ut i forhold til pallen, med under 3/10
margin. Jeg bruker ofte å vinne close races, men her var konkurrentene på den
andre siden av bassenget. Om det hadde hjulpet å vite hvordan de andre lå an i
forhold til de fattige tidelssekundene jeg tapte, blir bare spekulasjon. Trøsten
var at det deles ut medaljer til de seks første i VM, og at dette var min beste
VM-plassering noe gang.
Revansjen
Jeg bestemte meg for å satse alt på 200 meter bryst tre dager senere, og meldte
meg derfor av de to bonusøvelsene 400 medley og 100 butterfly for å spare
krefter. Istedet ble det sightseeingtur med svømmevenner fra Slovakia og
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BOSCH
VISKERE
Kr. 399,-

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: roykenglass

Steinsprut?

Din 
glassmester 

i Røyken 
og Hurum

          

Jeg, Una-Lisa Nordskog, er helt fersk i ROS svømming,
og jeg har ansvaret for den delen. Brenner for denne
sporten, og har holdt på med svømmimng så lenge jeg
kan huske. Er helårsbader, og har tro på at det er bra 
for helsen. Er det noen som vil være med, er det bare 
å ta kontakt.
Vi vet at selv om man kan svømme 25 m i basseng og er
såkalt svømmedyktig, kan man absolutt IKKE svømme 
i åpent vann. Kunne ønske meg at alle skoler skulle ha
en test i åpent vann før elevene er såkalt svømmedyktig.

Mine tanker om svømming i ROS er: 
•  Få flere på kurs, forhindre drukning ved at flere 
lærer å svømme.
•  Få svømming til å bli «INN» - føler at mange syntes 
svømming er en liten spennende sport - fotball er kulere.

ROS svømming har mange unge flinke instruktører, 
og vi må gi dem mulighet til å skolere seg mer for
å bli enda flinkere.
Den delen av ROS svømming som handler om de eldste
svømmere, må vi ha foreldre som oppmann når
svømmerne skal på stevner. Det er veldig viktig at ROS
svømming får et navn utad. De små kursdeltekerer må 
få være med på rekruttstevner som deltekere, eller bare
med for å ufarligjøre stevnedelen.
Svømming er varmt, vått og sosialt (noen beklager seg
over at det er altfor varmt i hallen, og det er slitsomt 
å sitte å se på stevner). Jeg er enig at det er varmt, men
man må kle seg etter klamt innemiljø - og en ting er 
helt sikkert, at det lukter IKKE tåfis sådan som det 
gjør i ballhallene.
Bli med å svømme og meld deg på kurs 
– gi svømmekurs i gave til barnebarna.
Skulle du som leser akkurat dette få lyst til 
å vite mer, så ta kontakt med meg.

Svømmehilsen Una-Lisa

Få flere på svømmekurs, 
kan forhindre drukning

ÅPNINGS-
TIDER:

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
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Bergen, til blant annet en strand ved Gulehavet der vi ble
tvunget til å bade med redningsvester. Ganske så komisk syntes
vi, og benyttet anledningen til å utfordre hver andre i butter-
flysvømming i saltvann med vest. 
Da lørdagen kom, våknet jeg klokken 06 med vonde føtter 
og stive ledd. Ikke særlig bra start med tanke på at jeg skulle
svømme 200 bryst allerede klokken 09. Jeg hadde spist bra
middag kvelden før, ettersom jeg regnet med at det kom til 
å bli utfordrende nok å trykke ned et par bananer og en
kaffelatte i timene før konkurransen. 
Om det var adrenalinen som tok over vet jeg ikke, men
revmatismeplagene forsvant brått i det vi ankom den gedigne
svømmestadion i Gwangju. 
Så fulgte 30 minutter innsvømming etterfulgt av 10 minutters
rutinemessig krangling med en trang konkurransebadedrakt
som for anledningen var enda mer kranglete å få på i det
fuktige tropeværet med 35 grader. Ritualet med å få på de
trange badedraktene er egentlig å regne som oppvarming i seg
selv, og for ikke-svømmere ser det nok totalt meningsløst ut 
å bruke 10-15 minutter på å få på seg en drakt. 
Men det gjelder å redusere motstanden mest mulig, også for
oss «gamlinga» som svømmer masters.
200-meteren gikk helt etter oppskriften, bortsett fra en ting; 
Jeg hadde regnet med at de to første ville ligge lengre foran
meg. Jeg hang godt på til siste 50 meter, og var ikke mer enn
2,5 sekunder bak vinneren. Dermed var første ordentlige 
VM-medalje i boks. Dette var sykt gøy, og ga valuta for alle
timene alene på Røykenbadet og Drammensbadet i sommer. 

Svømming som medisin
Når man er 49 år og har fått revmatiske sykdommer som
psoriasisartritt og leddbetennelser, er det helt supert å trene 
i vann. Selv om jeg merker at jeg har mistet kreft i fotbladene
og anklene, går det som regel greit å svømme. Det kjedelige er
at den reduserte styrken gir utslag i dårligere konkurransetider
på crawl og butterfly fordi jeg ikke klarer å bruke «kicke» 
på samme måte som før. Jeg trener derfor stryke i tillegg, men
må nok innse at jeg ikke kommer til å få tilbake den samme
fleksibiliteten og styrken i fotbladet og anklene som før.
Det viktigste for meg er å holde sykdommen i sjakk ved 
å trene jevnt i bassenget 3-4 ganger i uken. Konkurransene er
også viktige, for de fungerer som «gulroten» for jevn trening
året rundt. Og med nordisk mesterskap om høsten, NM om
våren og EM/VM om sommeren er det alltid noe å trene mot,
selv for oss masterssvømmere.

Din komplette
leverandør av skilt og dekor

Daglig leder: Thorvaldur Gudmundsson
thorvaldur@logoflex.no - Tlf. +47 46 84 81 33
www.logoflex.no - Hyggenveien 35, 3440 Røyken
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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

• REGNSKAP • SKATTERÅDGIVNING
• SELVANGIVELSE • LØNN
• KONSULENTBISTAND
• FIRMAETABLERING

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

         

 Røyken Senter · Bråsetveien 3 
post@allianceroyken.no

 Tlf 31 28 56 00
www.allianceroyken.no

ROS kom først i toget
Festivalen ble gjennomført på gressbanen utenfor ROS
Arena. Været viste seg etterhvert fra sin beste side da blant
annet ordfører Eva Noren Eriksen og Sigmund Kjos sa
noen velvalge ord til alle deltakere og en fullsatt «tribune». 

Klart for aktiv hall på lørdagskvelden
Søndag var det igjen trening på oppvis-
ningene før alle samlet seg for felles
defilering til ROS Arena fra Kiwi.
Spikkestadveien ble pyntet med flagg
og et sammesatt korps fra Åros og
Slemmestad spilte og skapte bra stem-
ning i toget. 

Treninger på kunstgressbanen
For de som ikke var meldt på konkurransen var det mulighet for å besøke Røykenbadet.
Etter konkurransen var det grilling og sosialt samvær undenfor ROS Arena. Det ble konsumert veldig mange burgere,
og det var stor aktivitet i grillteltet for å servere de mange sultne turnerne.
På kvelden innredet vi ROS Arena til en stor lekeplass, med oppblåste apparater til stor begeistring for både eldre 
og yngre deltakere. Stor takk til 365 ungdommene som stilte opp og hjalp til med gjennomføringen.

IL ROS Turn hadde gleden av å arrangere Buskerud Gymnastikk og
Turnkrets sin årlige gymnastikkfestival. Festivalen arrangeres for alle
klubbene i Buskerud og for turnere på alle nivåer. 
Totalt var over 650 turnere samlet i og rundt ROS Arena helgen 25. og
26. mai. Av disse overnattet nesten halvparten på Spikkestad Barneskole,
ungdomsskole og på Klubbhuset.Lørdag ble det, i tillegg til trening på
fellesoppvisning og klubbvis oppvising for søndag, arrangert SALTO
Konkurranse i ROS Arena. Dette er en lavterskelkonkurranse for alle
turnere på alle nivåer, hvor alle får vist hva de kan. 
IL R.O.S. hadde flest deltagere i SALTO konkurransen Trening på opp-
visningene ble gjennomført utendørs på kunstgresset. Det ble en bra tren-
ingsøkt for riggegjengen som måtte flytte utstyr til og fra ROS Arena.

Gymastikk
festivalen 2019 
for Buskerud
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VI HAR 
OGSÅ

�Snøfresere
�Gass/Propan
�Service og 

reparasjoner
�Bil/Små-

motorer
�Alt av slite-

deler BIL
�Billakk
�Gressklippere
�Motorsager

BILDELER
OG SMÅMOTOR

FAST
LAVPRIS

Helge Stensrud
Hurumveien 41,
3474 Åros - Sundbykrysset
post@globalbildeler.no
Tlf. 31 28 8810 - 91176 223
Fax: 3128 8811

VINTEREN NÆRMER SEG

www.STARCO.NO

HER ER FEM DEKKMERKER FRA STARCO:

KJØP
SNØFRESER

NÅ!

VINTER
DEKK/
FELGER

Global

DEKK
SKIFT FRA

Kr. 300

           

3333

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

        

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

         

Turnerne fra IL R.O.S. hadde sin tra-
disjonelle oppvisning på Røykenmila i år
også. Vi hadde med lufttumblingen denne
gangen, og fikk vist frem litt av det vi
trener på for mange interesserte tilskuere.
Det var noen små øvelser for å lage litt
show, og litt luftigere svev mot slutten 
for å vise frem det vi trener på til kon-
kurransene. Hyggelig å være en del av et
så flott arrangement, og fint å få vise oss
frem litt for de som ikke vet hva turn-
gruppa driver med.

Vi hadde flere turnere som også deltok
i løpet, og Ciara O’Reilly tok en flott
2.plass på 5-kilometeren før hun deltok 
i oppvisningen vår – imponerende innsats!
Oppfordrer flere til å være med neste år,
det passer for både utøvere og foreldre 
og er flere distanser å velge mellom. 

Hold av første søndag i september 
neste år.�

Røyken-
mila 2019

IL R.O.S. hadde ansvar for mange opp-
visninger. Etter en relativt rask opp-
rydding var vi alle enige om at dette var
et vel gjennomført arrangement!

Vi ønsker å si unnskyld for at vi ikke varslet naboer om 
arrangemenetet! Vi forstår at støynivået ble høyt til tider.
Vi lærer til neste gang, om vi en gang i fremtiden får
mulighet til å arrangere et utendørs arrangement igjen! 

Det var mange oppvisninger, både fra klubbene og fellestropper fra hele
kretsen. IL R.O.S. hadde sin egen oppvisning, og som arrangører hadde
vi også ansvaret for å lage og trene inn fellesoppvisningene.

Sist men ikke minst vil vi takke alle foreldre som stilte opp på dugnad og gjorde at vi fremsto som en klubb 
med evne til å gjennomføre større arrangementer, som igjen gir turngruppa gode inntekter! 



34 35

Vi er igang med ny sesong på 
allidretten, det som fram til
sommeren 2019 het idrettskolen.
Fire grupper med til sammen over 100 barn 
i alderen 4 til 8 trener én gang i uken og
oppdager idrettsglede og får prøve varierte
aktiviteter. Etter en fantastisk sommerav-
slutning i midten av juni har idrettskolen nå
byttet navn til allidrett. For deltakerene i IL
ROS har dette ingen praktisk betydning,
men nå er navnet mer beskrivende for hva 
vi driver med. 
Variert tilbud. I løpet av sesongen
2019/2020 skal barn og trenere få prøve 
seg på Taekwondo, håndball, turn, fotball,
orientering, sykkel, basket, innebandy og
mye mye mer. Allidrett handler om å få
prøve mange forskjellige treningsformer 
og aktiviter, med fokus på moro, mestring,
samhold og konkurranse. Det er primært
barna i barnehagealder som trener på all-
idretten, men de som har begynt på skolen
som ikke har lyst til å velge en særidrett
ennå har vi også plass til på treningene våre. 
I år har vi en god blanding av erfarne og 
nye ansikter i trenergruppen vår. Tilsammen 
er vi nå 18 trenere på de fire partiene våre. 
Vi er alltid åpne for å ta imot flere som har
lyst til å få smaken på hva IL ROS står for
og hvordan det er å bruke litt av fritiden 
sin i breddeidretten. 

Allidretten har trening hver mandag, der
barn født i 2015 og senere trener fra 17:00
til 17:45 i Midtbygdahallen og på Spikke-
stad barneskole. Barn som er født i 2014 
og tidligere trener fra 17:45 til 18:30 
på samme steder. 
Det er fortsatt plass til flere!

Ta gjerne kontakt med oss i trenergruppa
eller møt opp på angitt tid og sted for å
prøve allidrett! Fra januar 2020 åpner vi
også for barn født i 2016 på treningene våre! 
Vi sees på trening!

Ny sesong forAllidretten

Premiebord.jpg «Det ble
delt ut pokal til alle
deltakerene, samtidig
som de fikk servert frukt
og smoothie»

«Fornøyde barn og
trenere samlet for å feire
en vellykket sesong med
allidrett»

Har du barn som
er født fra og med
2012 til og med
2016? Sjekk ut IL
ROS Allidrett på
facebook, der
finner du mer 
informasjon om
gruppene, 
treningssteder 
og tider!

«Det var fritt valg blant mange aktiviteter, fra tautrekking til innebandy, fotball og lek på allidrettens avslutning i juni»
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31 29 64 80
post@ok-senteret.no
www.ok-senteret.no

Lokal tilhørighet. Nasjonal kompetanse.

Profesjonell fremtidsrettet regnskapsbedrift.

HURRA-
Cup 2019
Helgen7. og 8. september ble 
HURRA-Cup arrangert for 2. året.
Cupen er et samarbeid mellom Sætre Graabein og IL ROS
Fotball, og er en videreføring av tidligere ROS-cup. 
8-11 åringene spilte 5er og 7er kamper på Spikkestad lørdag 
og de yngste spilte 3er kamper i Sætre på søndag. I år var 
75 forskjellige lag fra Røyken, Hurum, Lier, Drammen 
og Asker påmeldt, både jenter og gutter.
Lørdag opplevde vi masse god fotball og godt humør på
Spikkestadsletta selv om været ikke spilte på lag i år. 
Både jentene og guttene koste seg med kamper både mot 
kjente og noe mer ukjente motstandere. Jenter 2010 fikk sogar
prøvd seg både i ordinære 5er-kamper og i 2 kamper i 7er
fotball, som de skal spille i neste års serie. Utfordringen tok
jentene på strak arm, og de spilte jevngodt selv mot eldre 
motstandere. Jenter 2010 er ROS Fotballs største jentelag 
i barnefotballen, og dette er en gjeng som tydelig har det gøy
med fotball. Tilskuerne kunne høre jentene som heiet på
lagvenninnene sine på sidelinjen, og repertoaret av egen-
komponerte HEIA- sanger er imponerende. ROS jenter 2010
var veldig fornøyde etter å ha spilt både 5er kamper, samt
prøvd seg for første gang i 7er fotball. 
Fotballcupen er et arrangement som krever stor dugnads-
innsats fra foreldrene i ROS fotball hvert år, og som oppleves
som viktig i lokalsamfunnet. I år var det foreldrene til G2008
som hadde hovedansvaret for gjennomføringen av ar-
rangementet på Spikkestad, ledet av en engasjert Marita
Johanne Lindstrøm. Det er godt å ha så mange positive for-
eldre, trenere, lagledere og fotballspillere som bidrar - sier
Marita. Vi er helt avhengige av alle som stiller opp, for å få
gjennomført arrangementet slik vi ønsker til det beste for 
barna våre.   Leder for HURRA-cup Cecilie Loe-Eriksen
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På Spikkestad ble det spilt kamper på åtte for-
skjellige 5’er og 7’er baner. 16 klubbdommere
var i aksjon på disse banene fra tidlig til sent på
lørdagen. Dessverre regnet det nesten hele dagen
så det ble en kald og våt opplevelse for dom-
merne. Da var det godt å ha noen pauser innimel-
lom og komme seg inn på Klubbhuset å varme
seg og slappe av. Veldig mange iskalde hender 
da jeg takket dem for innsatsen etter endt dyst 
på slutten av dagen.
Regnet hadde bøttet ned i dagevis med det re-
sultat at når publikum og spillerne tråkket utpå
ROS banen ble hele det området mer og mer
leirete, så alle 5’er kampene ble raskt flyttet 
over til Kunstgresset etter en rask beregning av
Sportslig leder om plassbehovet. Tror nok mange
var glade for det. Stadion holdt fortsatt grei
kvalitet og resten av 7’er kampene gikk som
planlagt der.
Årets dommere på cupen holdt høy kvalitet og
jeg er meget stolt over den utviklingen de har
hatt og hva de viser av dyktighet og det ansvaret
de tar både på cupen og i seriekamper. Vi fikk
heller ingen klager på dømmingen denne gangen
og det viser vel hvor bra det var. Best ever!

Dommeransvarlig Mette Remme

932 17 770
Mai ladresse:

post@svidal.no

• Turkjøring
• Inn- 

og utland
• Gruppereiser
• Hotell- 

og ferge-
reservasjon

• Billettservice
• Konferanser
• Kurs

Direktebestilling for MINIBUSS 

som har plass til 19 personer.  Ring 982 44 281. 

Vil du bli kjørt i LIMOUSIN? Da er det bare 

å ringe 932 17 770

Vær smart 
- bruk din lokale
turoperatør - det 

lønner seg!

Enten du er 
privatperson eller bedrift - 

vi skreddersyr din neste
reise fra A til Å

Hvis service 
og kvalitet er viktig
for dere, ring oss
for en hyggelig

samtale!

SVIDAL��S

MINIBUSSER
&TURBIL-

SERVICE
16 klubbdommere var 
i aksjon på HURRA-Cupen

TRYKKSAKER:  BROSJYRER • BLADER • BØKER

Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: typowiik@gmail.com

macbeth

N          
          

ROSROS-til alle!-til alle!Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: post@typowiik.no
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Kiosken ved klubbhuset er en viktig sosial arena.  Her
møtes store og små til en fotball prat, et nystekt vaffel,
en kopp kaffe, smoothie eller is.  Kiosken drives på
dugnad av fotball foreldre som gjør en solid jobb.
Tusen takk til alle som har hatt vakt, eller laget vaffel-
røre / kake i år!  Det er givende å være en del av dette.
Vi trenger gode og trygge møteplasser for alle aldre.   

KIOSKEN - en sosial viktig arena

Ca.35 spillere som er født i 2004 og 2005 skal trene, spille
kamper og ikke minst ha en kjempe fin og sosial 5 dagers
tur.  Guttene panter flasker, selger lodd og jobber godt for
å spare penger.  En stor takk til Byggmax, Slemmestad
som sponser laget.  Det setter vi stor pris på!

SPANIA - here we come!

Hilsen Linda og Tonen, kiosk ansvarlige

Kiosken er åpen mandag til torsdag (og noen
fredager) gjennom hele fotball sesongen.  Det er
herlig å se køen av små fotball spillere som dannes
når en 3’er, 5’er eller 7’er kamp er ferdig.  Etter en
iherdig innsats på banen, hører det med å få noe
godt. ROS til ALLE!

I vinterferien 2020 drar Gutter 16
til Spania på treningsleier.  
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Alle medlemmer 

i IL ROS får kr. 5.000 i rabatt 
ved valg av FREM eiendomsmegler. I tillegg vil IL ROS 

få kr.1.250 i returprovisjon for hvert hus 
som blir solgt på denne måten. 

Telefon 31 29 74 00

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

Askestad - Aas Elektro AS
www.askestad-aas.no

Autoservice Røyken A.S

post@autoserviceroyken.no
Industriveien 9, 3430 Spikkestad

Tlf: 31 29 07 77

EU-kontroll     
BiloppreTting    

Bilberging

informerer

KLUBB PRO

50 deltakere på banketten
ROS Arená s

SPONSORCUP 4. mai

I sponsormarkedet har det vært noen 
naturlige utskiftninger, men viljen til å bidra
finner vi stadig hos lokale bedrifter,dette 
setter vi veldig stor pris på. 
Det har etterhvert blitt en tradisjon å arran-
gere SPONSORCUP årlig, der alle sponsorer
blir invitert ti l fotballcup med bankett. 
Dette har vært en suksess, og det gleder oss 
at sponsorer blir bedre kjent med hverandre 
og våre fasiliteter. FORTSETTES NESTE SIDE

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

          

• AKTIVITET
• HELSE
• VELVÆRE
WWW.ROYKENBADET.NO

     2 23.04.2019   11:35:19

I cupspillet deltar påmeldte lag med 5 spillere
(+heiagjeng) til korte, men intense Kamper, under kampleder /
overdommer Kåre Sauton sitt strenge regelverk. Ikke alle lag er
kanskje ikke like godt organisert og «toppet» men spillegleden 
og teambuildingen er minst like sterkt tilstede.

ROS Arena stiller også 
med eget lag bestående av:
• Styreleder
• Rektor Spikkestad ungdomsskole 
• Driftsleder
• Leder av ROS Fotball
• Øvrige styremedlemmer.

Lag som deltok på årets sponsorcup 2019 var:
• Stenseth & RS (vinner 2019)
• Cenika 
• KlubbPro (vinner av bankett 2019) 
• Askestad Aas (fairplayprisen 2019)
• Teknos
• STEP trafikkskole 
• ROS Arena / REMA 1000

Tidligere vinnere av sponsorcup er:
• Cenika
• Elopak x 2
• Stenseth & RS

Men ellers i ROS Arena, så er aktivitetene godt
i gang. Helt siden starten av august var håndball og turn i gang
med treningen. En periode i august hadde vi også besøk av
Drammen håndball- klubb, og som stortrives med våre
fasiliteter. 
Sommeren har vi benyttet til å utføre mindre vedlikehold, 
som maling av vegger og storvask av flater. Håndballbanen 
er merket opp til ny standard for de yngre lagene. Booking av
arrangementer for sesongen er så godt som fullt, og alle flater
er godt utleid i alle ukedager. (noe ledig i speilsal)
Lag, foreninger og andre som 
har faste aktivitetstider denne sesongen er:
• ROS Håndball • ROS Turn • ROS Boksing 
• ROS Fotball akademi • Dramnen turnforening
D.R.K. Kickboksing • Åpen hall • Åpen hall for voksne 
Aktiv fredag • Jentetreningen.

Askestad & Aas

STEP Trafikkskole

TRYKKSAKER:  BROSJYRER • BLADER • BØKER

Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: typowiik@gmail.com

macbeth
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Spikkestadveien 98, 
3440 Røyken
Ved Røyken togstas jon

31 28 41 00
tannlegenoso@gmail.com
Hjemmeside:

tannlegenoso.no

Tannklinikken
Nohre-Solvang

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

Mobil: 982 03 123 • Mailadresse: post@typowiik.no
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STYRE og STELL
Styreleder: Sigmund Kjos - 916 36 112
e-post: sigmkjos@online.no

Nestleder:
Tone Sagstad Larsen - 905 16 767
e-post: tone.sagstad@gmail.com

Styremedlem: 
Mette Trine Heimstad - 995 07 969
e-post: theimsta@online.no

Styremedlem:
Eivind Limstrand - 954 05 702
e-post: brage211@gmail.com

Varamedlem:
Kine Storholt - 900 24 128
e-post: kine@storholt.no

Varamedlem: Chris Grostøl - 
e-post: chris.norge@hotmail.com

FOTBALL

Bjarte Grostøl - 917 12 847
e-post: begrosto@online.no

HÅNDBALL

Atle Hellerud - 979 53 277 
e-post: atle.hellerud@hotmail.com

SKI
Tone Sundby (fungerende) - 951 74 132
e-post: ski@ilros.no

FRIIDRETT
Iver Hole - 901 31 088
e-post: ivehol@online.no

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

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

SYKKEL
Petter Kristiansen - 406 02 772
e-post: petterk85@gmail.com

VOLLEYBALL
Nina Engedal - 976 85 157
e-post: nina.engedal.gm@gmail.com

BOKSING
Tomm Heltzen Sande - 474 87 210
e-post: tommsande@hotmail.com

BADMINTON
Ola Bård Langlo - 901 21 211
e-post: olabard@gmail.com

ALLIDRETT
Magnus Sjaavik - 982 22 920
e-post: magnus@gmail.com
ROS HELE LIVET
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems@online.no

SVØMMING
Frode Berntsen - 909 49 496
e-post: Frode.Berntsen@dnvgl.com

BASKET
Bjarte E. Grostøl - 917 12 847
e-post: begrosto@online.no

Regnskapsfører ØKONOMISENTERET
Lars Henrik Eriksen - 901 19 929
e-post: lars.henrik@ok-senteret.no

UTLEIE 
AVSKI-
HYTTA
Skihytta er 
skigruppas
samlingssted
på Spikkestad 
i bunnen av 
lysløypa.

Det er mulig 
å leie skihytta
for små og
store anled-
ninger med
plass til ca.
25 personer
og koster 
kr. 500,- 
for et døgn, 
og kr.1000,- 
for en hel helg. 
Vask er ikke in-
kludert!

Skigruppas 
medlemmer 
leier gratis.

Hytta er utleid
hverdager 

08:00 -16:00

TA KONTAKT
MED:

Kamilla Wiik
i telefon: 

928 33 705
eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.com

I den forbindelse ønsker vi å invitere nye og nåværende
hytteverter til et informasjonsmøte søndag 29.9 kl. 12.00.
Det blir servering av ROS-hytta vafler og drikke. 
Ta med dere venner og kjente dere tror kan
tenke seg å bidra på hytta. Vi har alltid behov 

for flere. Etter infomøte oppfordrer vi dere til 
å bli igjen på en liten klargjøringsdugnad. 
Håper vi ser dere.
For å være sikre på at vi har nok vafler/drikke, ber vi om
påmld. til infomøtet innen 15.9. 
Det er fullt mulig å leie hytta til avslutninger og sam-
linger. Det har blitt tradisjon for skoleklasser og noen
fotball-lag å holde avslutning på ROS-hytta.  Ta kontakt
med Egel Holmquist på tlf. 905 16 508
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 overnattings-
muligheter 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. 

På vegne av styret i ROS-hytta; Rine Rud

Vi åpner hytta
søndag 13.okt.
klokken11.00

Ny sesong for ROS-
hytta nærmer seg

Jobbhuset Røyken As • T: 400 28 200 / M: 922 10 277
www.jobbhuset.no
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Aktive Lokalsamfunn er idrettens be-
tegnelse på nærmiljøer der idretts-
laget har tatt et utvidet ansvar for å
styrke tilhørigheten, fellesskapet og
aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Konseptet har blitt utviklet av Buskerud
idrettskrets, og nærmiljøet på Spikkestad og flere
steder i Drammen kommune var med helt
fra starten. Det er utviklet ulike tiltak
for å skape mer fysisk aktivitet, og
åpne for at barn og ungdommer
som ikke er med i organisert id-
rett eller andre fritids-
aktiviteter får muligheten til
å bli mer kjent med
tilbudene i sitt nærmiljø.  

For 6 år siden
var IL ROS med gruppa
«ROS for alle» i samarbeid
med Spikkestad ungdoms-
skole og FAU med på å ut-
danne Aktiv 365 elever på
ungdomsskoletrinnet, for å
skape mer fysisk aktivitet i sitt
nærmiljø. «Åpen hall» er et tilbud i
til 5.-7. klassinger fra Hyggen skole og
Spikkestad barneskole etter skoletid en dag i
uka. Aktiv 365 elevene sørger for at alle barna kan
møtes i ROS arena for lek og aktivitet, og bli mer
kjent med mulighetene.  «Aktiv Fredag» åpner
ROS Arena for ungdommene og har gjennom
årene bydd på mange morsomme aktiviteter,
som samler ungdommene til en aktiv fredags-
kveld sammen med andre. Her har man
lykkes med å inkludere både de som er med,
og de som ikke er med på organiserte fri-
tidsaktiviteter. Tiltaket har vært drevet av
FAU på SPUSK og Aktiv 365 elevene.

I Hyggen har man i tillegg utviklet sin
lokale modell med «Aktiv i Hyggen». Et
samarbeid på tvers av Hyggen idrettsfor-
ening, Hyggen Speidergruppe, Hyggen skole
og FAU her. Samarbeidet har bidratt til ut-
vikling av nærmiljøanlegg som sykkelbane og
klatrepark på området til skolen. Aktiv 365 elevene
fra SPUSK som kommer fra Hyggen og speiderledere
er aktivitetsledere for barna som går på SFO på Hyggen

«Aktive Lokal-
samfunn»
rulles ut 
i nye Asker

Jorunn
Horgen,

ildsjel

skole. Når ungdomsskoleelevene
kommer tilbake til SFO en gang i uka,
blir det muligheter for andre spenn-
ende aktiviteter sammen med «for-
bildene». 

I Spikkestad og
Hyggen har vi lagt et godt
grunnlag for å videreutvikle en
helhetlig modell. Målet er å in-
kludere alle barn og ungdommer i
mer aktivitet og fellesskap, og her kan
vi «gå foran» i nye Asker. Nå er tiden

inne for å samle alle de gode kreftene i
nærmiljøet. Her kan flere idretter fra

gruppene i IL ROS, alle skolene i
Spikkestadsonen og andre

frivillige lag og for-
eninger samarbeide
på tvers. Røyken
kommune har
vært en viktig
støttespiller
hele veien,
og vi tror på
å videre-
føre det
gode sam-
arbeidet i
nye Asker
kommune.
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FRI FRAKT
Brev / pakkepost 
over kr. 320,- / kr.1400,-

GEBYR kr. 0,-

Bestill før kl.12 - og vi sender samme dag!

Kun kr.25,-
Pr. pakke - KJØP NÅ!  80 gram laser og kopipapir 

Vare nr. 8678
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Tonerweb.no As • Jon Leiras vei 1, 3440 Røyken
(Vi holder til på nedsiden av Katrineåsen i Midtbygda)

Telefon: 400 22111

LAGER
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www.tonerweb

               


