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Med vennlig hilsen
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I enhver organisasjon er det viktig å ha en god miks av kvinner og menn/jenter
og gutter. Min erfaring er at vi utfyller hverandre i praksis. Samtidig har jeg også
erfart at «det svake kjønn» (beklager skrive feil) har helt klare områder hvor de
er mye dyktigere enn oss menn.
Vi kan ta det å skape god miljøer, samarbeid, mellom menneskelige faktorer 
er områder hvor mange av oss bør lære å lytte for å lære. «MEN gjør det da» 
Er det ikke fantastisk så lenge vi har muligheter til å utvikle oss kjære «menn» 
Er vi fornøyde med jenteandelen hos oss i ROS, eller er det 
noe mer enn det vi gjør, som bør gjøres?
Den politiske «lobbingen» i forbindelse med utvidelse av Arena var faktisk
positiv. Vi lærte mye om hvordan systemet fungerte, vi lærte at det er lønnsomt
å være fleksibel, og fire litt på «krava». Det er fornuftig også å lytte til andre. 
Alt dette resulterte i at vi fikk aksept for 50% av det forespurte beløp til årlig 
økning av husleien. Generelt vil jeg si, gi aldri opp – det finnes alltid realistiske
muligheter. Det ligger 3-400 som fortsatt må skaffes fast.
Trakassering skal ikke forekomme i vårt idrettslag. Vi skal behandle hverandre
med respekt, og ikke gjøre eller si noe som kan oppleves krenkende. 
Tenk litt på hvordan du ønsker andre skal oppføre seg mot deg. Vær opp-
merksom på at trenere, utøvere og ledere også har et privatliv, og respekter
det. Tror det er viktig å ha begge kjønn i støtteapparatet. Når vi er sammen,
tenk hele tiden på hva du sier. Unngå vitser og meninger som omhandler
utøvers kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
Du sier nå sikkert, er ikke dette normal oppførsel?  Det burde vært det, men
dessverre svaret blir nei. Vi vet det er bra i ROS, men la oss være enda mer 
bevisste. Vi følger idrettens retningslinjer. Det kommer mer i klubbhåndboken,
og vil bli kommunisert. 
Andreas Kirkeng er en av landets beste langrennsløpere i sin årsklasse. 
Han har utmerket seg i flere år. Dette året beviste han sitt nivå under Hoved-
landsrennet, også under andre renn. Jeg vet jeg har alle medlemmene med
meg, når jeg roper en rungende tre ganger tre hurra, hurra, hurra. 
Vi finner sikkert på noe fornuftig til Andreas.
En av de siste nyhetene må være håndballs herrelag som slo Konnerud for
noen dager tilbake. Vi vet at treneren var litt nervøs, men det var bare føre
kampen. Under kampen fungerte spillere og trener som et «winning team».  
Vi gratulerer☺
Det blir 3. divisjon i 2018/2019 for herrene, men ikke 
bare det, damelaget er allerede kvalifiserte til 3. divisjon.
Vi merker alle at våren endelig kommer sterkt. 
Det er fortsatt snø i marka, men begynner å bli dårlig 
for ski. Det ligger flere positive utfordringer foran oss 
i de nærmeste fire til fem måneden. Noen små og 
noen litt større. 
Vi ønsker alle utøvere og medlemmer en fin vår og 
en fantastisk sommer – i varmens tegn.�

God kommunikasjon -viktig for oss alle!

ROS-spiller med 
en fantastisk debut 
på landslaget
Nikolai Moe fra ROS gutter
2002 har vært på alle 
landslagssamlinger siden
sommeren 2017.  
Helgen 4.-7. april i år, 
var første samling utenfor
Norge. 

16 spillere fra 02-årgangen dro til Montargis,
rett sør for Paris. Tett program med hoved-
kamp mot selveste Frankrike på fredag
kveld.
Frankrike kan håndball, og med nesten 1000

tilskuere på tribunen og fullt trykk, var det
ganske nervøse spillere som entret banen.
Norge klarte likevel å styre store deler av
kampen, men med litt mange 2-minuttere 
i siste delen, så ble det tap med 31-28. 
Men uansett en hederlig innsats mot
verdens beste håndballnasjon.

Det er en del år siden ROS har hatt spillere
inne på landslag. Nikolai Moe har klart 
å få plass som midtbekk og viste at det gror
i håndballen i ROS. Men med 7 spillemål
og 8 assist, ble han av det franske håndball-
forbundet kåret til banens beste spiller.
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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

Ett løft for jente-
håndballen 
IL ROS håndballstyret ønsket å gjøre ett løft for jentene i håndballen. 
De arrangerte derfor jentesamling i vinterferien, for jenter fra 10-14 år. 
Vi hadde samling fra fredag til søndag, med overnatting lørdag til søndag.
Det var en glad og ivrig gjeng på 20 jenter som samlet seg i ROS Arena denne
helgen, under ledelse av ansvarlig Trener Håvard Gjeldokk og sporstlig 
ansvarlig Henrik Tobiassen fra henholdsvis styret og Sportslig Utvalg i IL ROS
Håndball.  Jentene fikk gode treningsøkter med svært dyktige trenere med 
hver sin økt med fokus på Vingspill, Kontra, Flyball og en svært morsom og 
utfordrende turn-økt! Dette var en virkelig suksess!
Cenika sponset T-skjorter fra KlubbPro og Kiwi Røyken og Liertoppen sponset
frukt og drikkeflasker, og så var de sultne jentene så heldige at Pizzabakeren
Røyken sponset masse deilig pizza til dem!!
Jentene var slitne, men godt fornøyde etter en intensiv helg med håndball!
Initiativtakerne var også svært fornøyde og satser på få gjort dette igjen, 
da også med håndballguttene på banen!
Vi takker sponsorer og frivillige og også jentene for deltagelsen!
BRA GJORT!
Med vennlig hilsen Kirsten Strasser-Gjeldokk

Hinderløypa med ball.
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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

�Vedkløyver-
utleie

�Dekk/felger
�Alt av slite-

deler BIL
�Billakk
�Gress-

klippere
�Motorsager

BILDELER
OG SMÅMOTOR

TYPE LANDSKAP
Ujevn plen med bakker 

og skråning er krever 
bredere dekk og kraftigere 

motor.  I en liten hage 
med mange hindringer, 

kan en liten 
Rider være

løsningen.

FAST
LAVPRIS

HVORDAN 
VELGE RIKTIG
PLENKLIPPER?

Helge Stensrud
Hurumveien 41,
3474 Åros - Sundbykrysset
Tlf. 31 28 8810 - 91176 223
Fax: 3128 8811

www.STARCO.NO

HER ER FEM DEKKMERKER FRA STARCO:

DEKK
SKIFT FRA

Kr. 300

VI 
HAR 

OGSÅ

Global

SOMMER
DEKK/
FELGER

G            

7

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

VIL DU
PRØVE
BASKET?

Røyken Raiders inviterer til åpen trening for jenter 
og gutter født i 2004, 2005 og 2006

25. april og 2. mai kl. 19:30-20:30
i gymsalen på Spikkestad Barneskole
Hvis det blir nok interesse, er vi klare for å starte et lag.
Vi har 3 trenere tilgjengelig som har 
fullført Trener1 EasyBasket nå i vinter.
Målet er lek, moro og aktivitet i trygge omgivelser
for alle som vil være med. Det vil legges mye
vekt på å skape en god og positiv sosial
gruppe for middels ambisjonsnivå.

Se også https://www.ilros.no/Basket.html
og / eller ROS Basket på Facebook 
for mer informasjon.
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Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50
www.roykeneiendom.no

         

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

   11.08.16  21.04  Side 1    30.08.16  15.27  Side 1

Sykkelsesongen 2018 endelig i gang
Etter en lang, fin og snørik vinter, er det nå på tide å sette skiutstyr i
boden og børste støvet av sykkelen. En grundig vask, noen dråper olje
på kjedet og en sjekk av bremser kan være lurt før sykkelen tas i bruk.
Det er fortsatt skiføre ute i skrivende stund, men vi i sykkelgruppa har
nå startet opp med faste organiserte utetreninger 3 dager i uka. Det vil
nok drøye en tid før vi kan bevege oss ut i marka med sykkelen da det
fortsatt er mye snø, men de asfalterte veiene i området er klare for oss
syklister.  Det eneste vi nå savner er litt varme, men det kommer nok. 
IL ROS Sykkel er en terrengsykkelklubb for voksne damer og menn
som ønsker å holde seg i form, som ønsker noen å sykle sammen med,
og evt. som ønsker noen å sykle noen ritt sammen med. Vi er alle på
forskjellig nivå både teknisk og formmessig og vi har plass til alle.
Alle som drar ut sammen på trening kommer samlet tilbake, ingen blir
frakjørt. Er fremmøte stort deler vi oss i grupper etter nivå. Terreng-
sykling er sosialt, utfordrende og veldig gøy. Det er hele tiden noe nytt
å strekke seg etter. Som fersk syklist vil du merke rask kondisjonsfor-
bedring og sykkelferdighetene forbedres raskt utover vår/sommer.
Vi sykler intervaller på asfalt eller i terrenget, langturene på søndager
blir som oftest lagt til grusveier og tirsdagsturene som er
terrengturene, foregår mest mulig på sti.
Er dette noe som frister finnes treningstider og informasjon på vår
Facebook-side  IL R.O.S Sykkel eller evt. www.ilros.no/sykkel

Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad 
Mobil: 948 74958 / 997 26 727-sms
Onlinebooking: beautydermspikkestad.onlinebooq.net
Beautyderm facebook: Se alle behandlinger her.
Mail: l-florne@online.no

• Diverse hudpleiebehandlinger
• Hårfjerning med voks
• Vipper og bryn
• Med.behandlinger
• Rynkebehandling/
filler

• Fotpleie • Manicure  
• Qi-terapi
• Øreakupunktur
• Exuviance produkter
• Etc.

KVELDS-
ÅPENT

Hud,fot og kroppspleie
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BIL
PLEIE

VASKE
ANLEGG
MED POLERINGS-

PROGRAM OG UNDER-
SPYLINGDEKK

SERVICE

OLJE
SKIFT

KOM INNOM

ELLER RING 905 92 602

SHS Bilpleie
v/ Steinar H. Sagvik

Spikkestadveien 118, 3430 Spikkestad
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framtiden 
for idretten 
i «Nye
Asker?»
De fleste av oss vet nå at Hurum,
Asker og Røyken blir en kommune fra
1. januar 2020. Noen er generelt mot
og andre for. Dette er vi vant til 
i Norge, som heldigvis har et demo-
kratisk og åpent samfunn. 

I prosessen er kanskje denne uenigheten også 
en del av det kreative i selve prosessen.
På et Allmøte på ROS Arena i mai 2017 kom
det klart fram at de tre idrettsrådene, kommune-
admini-strasjonen hadde gjort en god jobb
med tanke på «Nye Asker». Idretten i de tre 
kommunene hadde tidligere mottatt et godt
spørreskjema, med veloverveide spørsmål for 
og mot. Vi fikk også et «hårete mål» og strekke
oss etter. «Vi skal bli Norges beste «Idretts 
bygd - kommune». Dette forplikter ikke bare 
idretten, men også «Nye Asker».
Det går klart fram at vi sammen skal «jobbe» 
mot målsettingen. Det skal satses på gode 
anlegg sammen med idretten, og midler må 
følge med.
Det må kanskje sprenges noen grenser i pro-
sessen. Vi vet at det vil bli et bedre samfunn 
når idrett, kommune, politikere og andre kultur-
aktiviteter samarbeider. Vi som organisasjon 
har her et ansvar - vi vet hva ansvar betyr.
En fellesnemd blir nå lavet av våre tre idrettsråd.
Forståelse, respekt og likeverd er viktige faktorer
i dette arbeidet. Noen av oss har vært med på
møter, dialogkonferanse, og erfart at prosessen
«kjøres» proft. Alle blir involvert og hørt.
En fellesnemd dannes nå av idrettsrådene.
Vi skal være med på å skape en ny identitet - et
bedre samfunn med hva vi gjør i den nærmeste
fremtiden. Kompetansenivået er høyt i ROS 
- la oss få det fram.

Sigmund

Kartet er gjengitt 
med tillatelse 
fra informasjons-
magasinet
ASKER 2020.
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DAB 
RADIO?

Vi selger og
monterer

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

Steinsprut?

Din 
glassmester 

i Røyken 
og Hurum

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

kbgulv@online.no

        

Juniorjentene fra IL R.O.S. deltok i kvali-
fiseringskonkurransen for å få delta i junior
NM som blir arrangert i Stavern i mai.
Kvalifiseringen var i Arendal, og det er mange som vil
kjempe om de 15 plassene som gir rett til NM deltagelse.
Våre jenter deltok i frittstående med en flott 3. plass i fjor,
og har planer om å bedre plasseringen i år! Resultatene fra
kvalifiseringen viser at det er et realistisk mål, siden laget
kunne klatre helt opp på toppen av pallen i kvalifiseringen!
Vi er også kvalifisert i tumbling i år, for første gang på lenge.
Trampett har vi deltatt i flere år på rad nå, men denne gangen 
i konkurransen dessverre.

Hard trening, terping på detaljer og nervene under kontroll
den 5. mai – dette blir spennende.😊

vant NM-kvalifiseringen
Junior-jentene 

Uttatt på landslaget!
I høst og vinter har det vært uttakssamlinger til landslaget
i troppsgymnastikk, og nå er troppen klar. IL R.O.S. har
to utøvere som kom med på satsingen frem mot EM 
i Portugal høsten 2018, vi gratulerer Hedda Skaug og
Kamilla Byrkjeland. Det var langt over 100 jenter som
var kvalifisert til å delta på den første landslagssamlingen
i oktober, og det var hard kamp om plassene på landslaget
som skal konkurrere i Portugal i slutten av oktober 2018.
Fem av jentene var fra IL R.O.S., og med såpass høye
krav til deltagelse som det var denne gangen var 
det imponerende i seg selv for en så liten klubb som oss.
Etter flere samlinger var det to av jentene som fikk være
med videre, og det var Hedda og Kamilla. Det er 18
jenter og 18 gutter som skal danne lag i kvinner, herrer 
og miks klassen, og Hedda fikk plass på kvinnetroppen.
Kamilla kom med som reserve, og må vise seg frem på
samlingene fremover for å kjempe til seg en plass på laget.

Gratulerer til begge to!
Alle får muligheten til å se Troppsgymnastikk på høyt
nivå i september, da skal vi arrangere landslagssamling
og testkonkurranse for landslaget i ROS Arena. 
Først for juniortroppene, der våre jenter deltar, helgen
22.-23. september, og så for seniortroppene helgen etter,
den 29.-30. september.

Kamilla 
og Hedda.

Vinnere.
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Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK

         

Håndball+TURN er sant
Vinterferietrening i håndballgruppa, og turngruppa fikk være
med! Da håndballgruppa arrangerte trening for jenter 05-07
over tre dager, ble turngruppa invitert til å gjennomføre en 
to-timers økt.  På www.handball.no legges det vekt på at 
treningsøkter for barn og unge skal tilrettelegge for allsidighet, 
og hver trening bør inneholde følgende punkter i omtrent like
store deler:
[if !supportLists]•  [endif]Individuelle øvelser – ballbehandling og teknikk
[if !supportLists]•  [endif]Basisøvelser – balanse, koordinasjon 

og bevegelighet
[if !supportLists]•  [endif]Kast og mottak
[if !supportLists]•  [endif]Småspill: to mot to, tre mot tre osv.

Med utgangspunkt i vår kompetanse og i tråd med håndballens
retningslinjer, laget vi en trening der vi kombinerte basis-øvelser
som styrker balanse, koordinasjon og bevegelighet, med ball-
behandling. Oppvarming og hinderløype, ble gjennomført med
ball. Deretter hoppet vi trampoline og trampett. Treningen ble 
avsluttet med bevegelighetsøvelser. 
Håvard Gjeldokk og de andre trenerne i håndballgruppa syntes
treningen var særdeles bra, tilbakemeldingene fra jentene 
var også positive. I tillegg var dette en morsom trening å gjen-
nomføre for oss i turngruppa. At vi i IL R.O.S  oftere bør 
samarbeide på tvers av særidrettene er vi enige i.  

Olympiatoppen er tydelig på at barn og unge ikke skal trene
etter de samme retningslinjene som voksne. Å trene barn betyr 
å tilrettelegge for en utviklingstilpasset trenings- og konkurranse-
oppbygging, tilpasset det faktum at barn utvikler seg forskjellig.
Målsettingen med organisert idrett i regi av Norges idrettsforbund
er at flest mulig ønsker og delta, at barn og unge utvikler seg
fysisk, psykisk og ikke minst sosialt. Nøkkelen er treninger som
er spennende, varierte og lekbetonte. I et fleridrettslag som IL
R.O.S. har vi gode muligheter til å tilby aktivitetsopplegg som
stimulerer barn og ungdoms kreativitet og utvikling, samtidig som
det gir oss trenere inspirasjon til å utvikle eget treningsopplegg.
Martine og Trine i turngruppa hadde også en morsom dag
sammen med treningsivrige og flinke håndballjenter!
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steptrafikkskole@gmail.com
www.steptrafikkskole.no

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs
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PÅ SPIKKESTADDenne sesongen ser ut til å bli 
den beste vi har hatt på mange år,
sier en ivrig Jo Lien, leder 
i IL ROS tennisgruppe. 

Vi har nå hatt flere år med fast trening for 
en gjeng ungdommer i alderen 15 til 19 år. 
Og har planer om å delta i konkurranser, 
samt en klubbkonkurranse. Her håper vi at
nmedlemmer og ikke-medlemmer vil delta, 
slik at vi får så mange deltakere som mulig, 
og stor aktivitet på banene på Spikkestad. 
Og håper at mange er interessert i å spille, 
uansett om man er en gammel tennishelt, 
eller noen uten erfaring, gammel eller ung 
- vi har plass til alle.
For å få nøkkelkort og årets nye kode til bane-
låsen, må man bli medlem i tennisgruppa. 
Og om man bare vil spille en gang i blant, er 
det fullt mulig å leie bane og betale med Vipps.
Det koster 150,- per time. Ta kontakt med meg
fi mobil 403 41 050 for mer informasjon, 
avslutter en smilende Jo Lien.

I år ønsker vi å delta i flere konkurranser



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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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

Inga Låmi for26.gang
Lørdag 10.mars gikk Inga Låmi av stabelen for 26. gang. 
Med start og mål på Birkebeiner stadion i strålende solskinn 
lå alt til rette for en super dag på ski, både for de som gikk 
15 km og de som gikk 30 km.
16 blide IngaROSER strålte om kapp ned sola etter målgang!
Alle har sine egne mål for rennet, det viktigste å delta! 
Enda viktigere er veien til målet. Gjennom hele denne fantas-
tiske snørike vinteren  har vi trent to gsnger i ukenmed Emil
Wiik som teknikktrener. Uansett tidligere form og forutsetning
er det utrolig moro og se fremgangen i skisporet til alle
damene. Har du lyst til å snakke med en av nykommerne 
i gruppa, kan jeg anbefale å ringe Tove Gullaksen! 

Mvh Kamilla Wiik
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Hos                   får du veiledning og riktig pris.                             Det lønner seg å prate med fagfolk!

DIN FAGMANN PÅ

BYGGEVARER

Renomatic Light leddport Woodgrain hvit
2500 x 2125 mm + Lifttronic 700 portåpner 
med 2 stk. håndsendere og innvendig bryter.
Pris for kun garasjeport: 6890,- 

13990FERDIG MONTERT

FERDIG MONTERTKna�priser på 

TUN 353 ytterdør. Hvit med klart glass 
ferdig montert med foringer, innvendige 
lister, beslag og dørvrider. 
Pris for kun dør: 6990,- (Veil. 9113,-)

14990FERDIG MONTERT

Vaskebekkveien 12 (Innkjøring via Heggveien) - 3440 Røyken - Telefon: 31 28 60 67 - www.snekkern-royken.no

Lysløype prosjektet har over flere år jobbet veldig godt for å
utbedre lysløypa på Spikkestad. Før årets snø falt, rett før
julestria satte inn, stod lysløypa klar til bruk i de traseene som
er klare. Løypene er brede og fine - mange trær er fjernet og vi
trenger minimalt med snø før løypekjørerne kan sette spor.
Med dette oppfordrer vi alle skiglade brukere av lysløypa om å
støtte Skiforeningen - det snør ikke skispor. Eller om du vil
støtte skigruppa i det arbeidet vi legger ned i Lysløypa, så er
vårt VIPPS nummer #84054, vi setter pris på all den støtten vi
kan få.

Ny flott lysløype
stod ferdig til
sesongen 2017/18

Telenor karusellrenn      
Hurra! I år var det nok snø til å arrangere Telenor karusellrenn
- det ble 4 renn totalt og alt fra 50-80 deltagere deltok hver
gang. Størst representert var de yngste barna og vi håper at
mange hadde gode og morsomme opplevelser gjennom disse
arrangementene og har lyst til å prøve seg på skitreninger. 
Vi ønsker alle barn og unge velkommen til skigruppa og håper
vi får en like fin vinter neste sesong. Se vår nettside for mer 
informasjon: www.ilros.no/Ski 

Andreas Kirkeng18 år 
og Junior Norgesmester
2018 og vinner av Birke-
beinerrennet M18
Vår egen Andreas Kirkeng har hatt en fantastisk sesong 
- han vant 15 km klassisk under Jr NM i Steinkjer, han vant sin
klasse M18 i Birkebeinerrennet hvor han blant annet slo Petter
Northug med over 6 minutter!! I skrivende stund er Andreas 
i Alta på NM, del 2, i dag vant han 10 km klassisk i sin klasse
og leder dermed Jr Norges Cup foran siste konkurransedag. 
Vi gleder oss til å se hva sluttresultatet blir.
Andreas har vært god gjennom hele sesongen, han har gått
mange gode renn noe som resulterte i at han fikk være med 
å representere Norge under JR Nordisk landskamp i Finland. 
Vi gleder oss til å følge deg videre Andreas, lykke til fremover!

Synes du ski er gøy?
Da har vi et flott tilbud til barn og unge
Skileik er for barn fra 7 til 10 år - hvor leik, balanse og det å ha
det gøy på ski er i hovedfokus. Under ser dere bilde av våre to
flott skileiktrener som ønsker seg flere deltagere. Se vår nett-
side for mer informasjon: www.ilros.no/Ski

Andreas 
Kirkeng.
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Morsomt samarbeid med Hyggen Allidrett

I mars måned stilte svøm-
megruppa med instruktører
for barna i Hyggen Allidrett.

Målet var at barna skulle
fåen introduksjon til

svømming som idrett.

Tekst og foto:  Linn Krogh Hansen
Tilsammen 38 barn på 1.-3.trinn i barneskolen deltar på 
allidretten, som går ut på å la barna prøve seg i forskjellige
idretter gjennom hele året.
Samarbeidet med ROS´ svømmegruppe gikk over tre ons-
dager, med en knapp skoletimes undervisning hver kveld.
Nivået varierte fra en stor andel ikke-svømmedyktige

elever, til enkelte som kunne gått rett inn på rekruttpartiet 
til ROS. Gruppen ble derfor delt i to; en stor gruppe med to
instruktører i Hev- og senk, og en liten gruppe som fikk
prøve seg i det store bassenget.
Instruktørene laget så et opplegg tilpasset nivået til hver 
av gruppene.  Gradvis tilvenning og morsomme vannleker
gjorde at flere av de skeptiske barna på kort tid følte seg

tryggere i og under vann. Ettersom vi kun hadde to instruk-
tører i det lille bassenget, stilte også flere foreldre i vannet
for å holde øyet med barna.  Noen ekstra voksen-øyene 
med fokus på barnas sikkerhet gjorde at instruktørene 
kunne konsentrere seg om undervisningen.
Undervisningen i det store bassenget gikk ut på å lære fra-
spark, etterfulgt av begynnende crawl og rygg svømming.

Det var en glad gjeng som fikk tre timers lynkurs i vanntilvenning, lek og svømming. Foto: Linn Krogh Hansen.
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På SummerCampen vil det bli forskjellige golfaktiviteter 
i hovedsakelig basert på konseptet til Barn og Golf.
For de eldre deltagerne og de som har bedre golfferdigheter 
blir det også spill på banen. For de yngste deltagerne vil  
det være mye lek og moro i tillegg til golfaktivitetene.

Barna behøver ikke å ha spilt golf tidligere eller være
medlem i en golf klubb. Det er mulig å låne golfutstyr på Campen.

Summer Campen vil ha et godt faglig innhold
tilpasset både de som har golfferdigheter fra før og de som 
er nybegynnere. Kjekstad Golfklubbs trener (Pro) er ansvarlig 
for det golffaglige innholdet. I tillegg til trener (Pro) vil det 
være assister som har ansvaret for en gruppe barn (10 barn). 
Assistenten vil gjennomføre aktivitetene.
De organiserte aktivitetene begynner kl. 09.00 og avsluttes 
kl. 15.00, men summercampen er åpen i fra 08.30 til 15.30. 
Rekker du ikke spise frokost før du kommer, ta med deg 
matpakke så spiser du den sammen med oss. 
Det er viktig å ha spist før aktivitetene starter.

Deltakerene må ha med egen matpakke til lunsj.
Vi holder drikke (saft) og frukt tidlig på ettermiddagen. 
Ta gjerne med drikkeflaske som kan fylles med saft 
eller vann i løpet av dagen.

Golfere er ute i alt slags vær, ta derfor med tøy tilpasset
været. Ved pent vær er joggesko et godt alternativ, men er det
fuktig eller regn, ta med gummistøvler og godt regntøy. 
Ta gjerne med et ekstra par sokker med mer.

Pris på Summer Campen er:  Kr.1.800,-
og som gir: • Trening/aktivitet i alder- og ferdighets-
inndelte grupper, ca.10 i hver gruppe.

• Baller på drivingsrange.
• Greenfee på korthullsbanen for juniorer som 
ikke er medlem i Kjekstad Golfklubb.

• Lån av køller hvis du ikke har det
• Samvær med jevnaldrende 
golf spillere mm. 

NB: Ved behov for ledsager 
må deltageren ha med 
ledsager selv.

Påmelding på hjemmesiden:
www.kjekstad-gk.no

SummerCamp
PÅ KJEKSTAD GOLFKLUBB
VIL DU SPILLE GOLF 
i SOMMER?
Bli med på SummerCamp 25. juni
til 30. juli på Kjekstad Golfklubb!

www.kjekstad-gk.no

ANNONSE

Spikkestadveien 98, 
3440 Røyken
Ved Røyken togstas jon

31 28 41 00
tannlegenoso@gmail.com

Hjemmeside:

tannlegenoso.no

Tannklinikken
Nohre-Solvang

Anne Nohre-Solvang 
Amanda Hembre Ulsund

Litt tid til stup og hopp fra pallen ble det også på tampen 
av hver time. Noen av barna vekslet mellom å være med på
den tekniske opplæringen i det store bassenget og å delta 
i den mer lekbaserte instruksjonen i det grunne bassenget. 

Naturlig å stille opp
ROS IL svømming takket ja til å stille med delvis ubetalte
instruktører, ettersom vi synes initiativet med å la barna får
prøve flere idretter er bra og fornuftig. Som eneste svømme-
gruppe/klubb i området er det naturlig å stille opp for den
lokale barneidretten og skolene, mener styret I svømme-
gruppa. Kontaktperson for Hyggen Allidrett, Maria Algers

Bakken, forteller at ungene gledet seg til hver gang, og at
flere er har meldt seg på svømmekurs. 
− Min sønn på syv år har vært på Røykenbadet fire
ganger i tillegg i denne perioden. Nå er han skikkelig
motivert til å lære seg å svømme, forteller Bakken.
Hun forteller videre at Hyggen IF prøver ut et nytt 
konsept for Allidretten skoleåret 2017/18, som gir
mulighet for barna å utforske og øve på ulike idretter. 
Dette gir et godt grunnlag for senere trening, og er 
i tråd med anbefalinger for barneidrett.

Høy kvalitet 
Hyggen Allidrett har hatt ambisjon om høy kvalitet på
tilbudet, noe som innebærer bidrag fra foreldre med 
bakgrunn i idrett, og samarbeid med flere særidrettslag.
Tilbudet favner både gutter og jenter som trener sammen.
Kostnaden for deltakelse er holdt lav. Per nå er det 38
barn av 50 mulige fra 1.-3. klasse som deltar, så dette 
tilbudet er blitt tatt veldig godt imot av både foreldre 
og barn. 
− I tillegg til svømming med ROS IL, har vi hatt klatring,
håndball, turn, skileik/langrenn, og vi skal fortsette ut
over våren med friidrett, sykkel, orientering og vann-
sport, forklarer Bakken.

KURS: IL ROS svømming arrangerer flere kurs i løpet av åre - og  Andreas, Olav, Salma, og Olesia 
viser stolt frem diplomene etter avsluttet kurs.
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Velkommen til

Vi møtes på Kjekstad Bruk - Skiltet innkjøring via Heggeveien 
opp mot Kleiverfeltet - For mer informasjon, se røykenmila.no

Røykenmila har blitt et av Røykens største utearrange-
menter, med ca. 4000 besøkende i fjor. Til nå har vi delt
ut 2 millionrer kroner til lokale lag og foreninger og
til allmennyttige prosjekter. Med minimila, rebusløp, 
5 og 10 kilometersløp og andre aktiviteter, vil vi gjøre
årets arrangement enda større.

Røykenmila inviterer til 

5 års jubileum
søndag 2. september

Landsmesterskapet i Diplomboksing
Mesterskapet ble gjennomført i ROS
Arena, 20.-21. jauar. Det var 75 påmeldte
jenter og gutter i alderen 10-14 år, dette
er deltakerrekord på Landsmesterskap. 

ROS Arena er en kjempeflott arena å arranger slike store
mesterskap i og Boksegruppa med frivillige foreldre leverte
100% slik at Landsmesterskapet ble en suksess for arran-
gøren, Norges bokseforbund, deltagere og publikum. 
En superstor takk til alle som bidro til at vi klarte å lykkes
så bra med gjennomføringen 

IL ROS deltok med tre boksere, Andrea Grønvold (11) 
fra Bødalen, Alfred Berglund Sande (11) fra Midtbygda 
og Snorre Hall (11) fra Spikkestad. På lørdag 20. jan. 
ble det bokset 1 kvartfinale, 19 semifinaler og fire finaler. 
I Diplomboksing er det om å bokse teknisk riktig og
bokserne får poeng for sine boksetekniske ferdigheter 
innen fotarbeid, forsvar og slagkombinasjoner. Først ut 
i semi-finalekampene møtte Andrea på favoritten i sin 
vektklasse, 44 kg. Det ble et knepent tapt den denne 
gangen med 1,5 poeng. Andrea bokset en veldig god kamp,
kanskje sin best kamp noen sinne mot 

Anniken Østby fra Askim BK,
men måtte gi tapt for Askim-
bokseren som også ble vinner i
klassen. Andrea har jobbet veldig 
godt i denne sesongen og vi tar med oss erfaringen videre
og er sikker på at hun kommer sterkere tilbake.
Neste mann ut var Alfred Berglund Sande i 40 kg klassen. 
Han bokset også en veldig god kamp mot Hans Jørgen
Holter fra Jessheim BK. Her var det god teknisk boksing 
og høyt tempo hele veien, men det ble dessverre tap for 
Alfred - turneringens blideste bokser «det er bare så mor-
somt å bokse i Landsmesterskapet». Så for denne gutten
gjelder mottoet: «tap og vinn med samme sinn». 
Hans Jørgen gikk senere av med seieren i finalen. 

Så var det Snorre Hall sin tur til å entre ringen mot Adlan
Temaev fra Jessheim BK. Dette ble en kamp som bølget
frem og tilbake og de to bokserne var svært teknisk jevne. 
Dette ble også bekreftet når poengsummen ble lest opp 
og de guttene sto lik poengsu, men to av de tre poengdom-
merne hadde Snorre som vinner og da var saken avgjort. 
Endelig en finalist for IL ROS. 

På søndag stod det 21 finaler på programmet og Snorre
Hall hadde fått gode råd under forberedelsene og visste 

Snorre Hall tok sølv 
i Landsmester-

skapet, her sammen
med en stolt pappa
og trener i Bokse-

gruppa.

Alfred Berglund
Sande har godt

fokus på oppgaven
og syntes det var
veldig morsomt

å delta på Lands-
mesterskapet.
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Jørn-Erik Jacobsen, Daglig Leder
 Mobil: 941 77 330
Telefon kontor: 3128 7777
Næringshagen,Katrineåsveien 20,
3440 Røyken • www.comed.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

         

Spikkestadveien 95
3440 Røyken • Telefon 3128 28 75
ÅPENT: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag 9-17, lørdag 10-15

Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

Bjørn Jim Andersen
Cathrine F. Persson

Tlf. 31 28 13 80

Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

hva han skulle gjøre. Her bokset han sin beste kamp mot
Adam Vasna Da Silva fra Tønsbergkameratene. Mye god
grunnleggende bokseteknikk ble vist frem og vi som satt
ringside trodde at det skulle gå vår vei, forteller hovedtrener
i Boksegruppa, Tomm Sande. Da poengen ble lest opp
måtte vi erkjenne at det ble sølv, men dette var en stor 
pres-tasjon av Snorre. Vi er veldig godt fornøyd med de
prestasjonen våre tre boksere fremviste. En stor gratu-
lasjon går til de 24 jentene og guttene som ble kåret til
Landsmester. Beste klubb jentebokser ble B-30 fra Trond-
heim og beste klubb gutteboksere som ble Jessheim BK. 
Presidenten i Norges bokseforbund delte ut pokal til
Sunniva Hofstad, B-30 som ble beste jentebokser og Brage

Elverhøy, Jessheim BK som ble beste guttebokser. 
Som avslutning må det

nevnes at det
er en så utrolig
flott idrettsung-
dom i bokse-
norge samt
at det er et

fantastisk godt
miljø i bokse-
klubbene - som
flere anbefales 
å oppdage. 

Andrea Grønvold t.h. bokset en av sine beste kamper
under Landsmesterskapet.

Snorre Hall blir kontrollert av kampleder før bjella går.Det var gjeve premier som skulle deles ut til de beste
tekniske bokserne.

Denne
fantastiske gjengen 
med foreldre i Boksegruppa
gjorde en super jobb og alt
gikk på skinner - Vi takker alle
som bidro til at Landsmester-
skapet ble en kjempesuksess.

Denne
logoen for
Landsmester-
skapet og alle
som deltok fikk
utdelt t-shirt.
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OL i Pyeongchang, Sør-Korea
for de voksne – Ski-OL 2018
på Spikkestad Skistadion for
barna på Idrettskolen i IL ROS!
Vi tjuvstartet OL med vårt eget SKI OL på
Spikkestad skistadion 05. februar 2018. 
Rundt 100 ski glade barn i alderen 3-8 år 
møtte opp og gikk løype etter ferdighet
og lyst; kort, mellom og lang løype. 
I mål så ble alle premiert med GULL medalje som de fleste
av barna oppdaget at var en sjokolademedalje. Ekstra stas
var det i år at vi hadde fått låne startnummer i fra skigruppa
slik at alle fikk skikkelig følelsen av å gå ett ordentlig
skirenn. Med en snørik og kald vinter har vi fått gått mye
på langrenn og skøyter i vinter. Nå ser det ut som snøen
smelter og når det blir bart ute blir det tid for sykling, 
orientering og fotball på Idrettskolen.
Vi har treninger på Midtbygda og Spikkestad hver mandag
for barn født 2010-2014. Se treningstider i egen boks. 
Følg med på facebook sidene.
Kom og prøv da vel! Ta med innesko og drikkeflaske. 
Vi sees på Idrettsskolen!

Ski-OL 2018
på Idretts-
skolen
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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)

GULL
medalje 
til alle
deltakerne 

Mange skiglade barn på SKI-OL 2018 

Høytidelig utdeling av GULL medaljer!

Moro med
litt lek etter endt
skirenn!
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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

Søndag 18. mars var ROS
Volley U17 invitert til en venn-
skapsturnering i regi av Lier
Volleyballklubb. Turneringen 
foregikk i Hegghallen i Lier-
byen, og det var fire U17 lag
som deltok.
Disse lagene var, foruten ROS og Lier,
Tønsberg vbk og Jardar vbk. Formålet
med vennskapsturneringen var å skape
blest om volleyball i lokalsamfunnet
samt sosial integrasjon på tvers av
klubber. I tillegg var målsettingen selv-
følgelig at lagene skulle ha en morsom
dag. Alle lagene spilte mot hverandre,
og Jardar vbk gikk til slutt seirende 
ut av turneringen. 
Mellom kampene var det uhøytidelige
og artige kåringer som bredeste smil,
beste lagånd, best uten ball og beste
servelag. Sistnevnte kåring hørtes i ut-
gangspunktet ikke så vanskelig ut, men
det var det! Lagene skulle ikke bare
serve, men de skulle i tillegg treffe en
ballkasse på motsatt banehalvdel! 
DET krevde presisjon fra utøverne! 
Det var liv og røre fra tribunen gjen-
nom hele turneringen, hvor publikum
var anbefalt å ha med lydeffekter som
kubjeller og andre «rasleinstrumenter».
Dette var rett og slett en turnering med
god stemning fra begynnelse til slutt,
så tusen takk til Lier vbk og deres
sponsor Multi Kraft for et flott initiativ
og arrangement! Bente Bene �

Multi Kraft
Ungdoms
Cup 2018

ROSROS-til alle!-til alle!
Multi kraft Ungdomscup i Lier.
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TANNLEGENE

JENS PETTER WELDE
og

KIRSTI DYRSTAD
Tannlege MNTF

Spikkestadveien 128, 3430 Spikkestad

Email :
tannlegen@fast legene.no

3128 68 00

Minivolley - hva driver vi med?
Minivolley er volleyball tilpasset barn 
ned i 6-års alder, men metoden kan 
også benyttes for alle aldere for å trene
opp ferdighet.
Vårt første kull med minitrenere flyttet på grunn av 
studier og militærtjeneste så høsten 2017 måtte vi bygge
opp med nye trenere for å opprettholde tilbudet.  
Fire av våre flotte juniorjenter tok utfordringen og har
gjennomført kurs og påtatt seg oppgaven.  ROS volley 
ønsker å gi barna et godt treningstilbud med en alternativ
lagidrett hvor barna opplever mestring og har det gøy
samtidig som de utvikler volleyballferdigheter.

Så hvorfor minivolley?
•  Enkelt og på barnas premisser
•  Mye aktivitet
•  Justeres lett i ferdighetsnivå
•  Jenter og gutter sammen
•  Annerledes lagspill

Reglene, banestørrelsen og netthøyden tilpasses ut-
øvernes utvikling og ferdighetsnivå. Med 2- 3 utøver på
banen om gangen er spillet inkluderende og det er høy
aktivitet med lange ballvekslinger. Dette legger til rette
for gode opplevelse, mestring og utvikling for alle
deltakerne. 

Minivolleyball/minisandvolleyball spilles på mindre
baner og har 4 ferdighetsnivåer. Banestørrelse varierer
fra 4,5 x 4,5 meter til 6 x 6 meter. Nivå 1 passer for 
5-6 åringer og inneholder volleyball/sandvolleyball
relaterte bevegelser med ulike kaste- og gripeteknikker.
På Nivå 2 og 3 utvikles spillet og det kommer i nye
volleyball-/sandvolleyballelementer inn. Nivå 4 er det
ferdige spillet, men med 2-3 utøver på en mindre bane.
Minisandvolleyball spilles med 2 utøvere fra nivå 1-4.

Minivolley i ROS trener en gang i uken i Midtbyg-
dahallen og stilte med 2 lag i årets første turnering 
arrangert av Oslo miniliga i Nydalen 4. februar og 
som lagbildet viser var det en morsom opplevelse.

ROS Teen volley
Teen Volley ble etablert som tilbud i fra NVFB region
øst første gang høsten 2017 og for oss i ROS Volley’s
første års junior passet dette tilbudet godt.  Konseptet
er et tilbud til tenåringer i ungdomsskolen og på
videregående skole, og spillerne deles inn etter eget
nivå. Tilbudet tilrettelegges for de som er med, og det
gjør at alle kan bli med uansett om man har spilt mye
eller lite.

Spillerne  deles inn etter nivå og alle spiller turnering
på sitt nivå. Teen Volley har som mål å favne ALLE
ungdommer, også de beste.

Teenvolley har hatt en fin sesong i 2017/18 og vi er for-
nøyde med å ha fått flere spillere på laget. Nå gjenstår
det bare en turnering igjen før sommeren. Lagene har
gjort det bra på turneringene og vist gode ferdigheter
og mye volleyball-glede! 
Vi har også hatt mulighet til å delta på utviklingssam-
linger med trenere fra elitelag og toppspillere fra
sandvolley. Dette har vært veldig motiverende og in-
spirerende både for spillere og trenere, med et sosialt
utbytte ved å møte spillere/trenere fra hele region øst.
Når snøen forsvinner gleder vi oss til å legge inn en
trening i sandvolleyball-banene på Ros arena. Her skal
vi få leke oss litt i nytt miljø og finne ut om vi ønsker
å stille lag i sandvolleyball. 
Trenerne er i ferd med å bli ferdige med trener 
i utdanning, så vi har mye å glede oss over i tiden 
fremover.

Mvh trenere Stine og Ingar
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elfag.no - Når du trenger elektriker

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad

Tlf.3129 07 99

        

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

Randi Vatna og Tina Haugland
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. 

KOMPETANSEOMRÅDER:
• Muskel- og skjelettplager
• Aktiv med artrose treningsgruppe
• Rehabilitering av plager og sykdommer
• Idrettsskader

        Side 1

ROSROS-til alle!-til alle!

Mini med premie.

Mini serv. Minijenter.
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Vi har et bredt og godt utvalg på de 
populære Hoka skoene. Både til dame 
og herre, asfalt og grus/terreng.
Som klubbmedlem med avtale hos oss, 
får du:

Alle er 
velkommen 
til prøve-
spilling
Foreldre til betalende juniorspillere kan
trene gratis hos oss mens deres Juniorer
trener om det er ledig banekapasitet.
ROS Badminton har gjennomført årsmøte for
2017.  Det ble noen endringer i styret da
vår leder gikk av. Hans Peter Lanner-
stedt takket for seg etter 2 år som 
formann. ROS Badminton takker 
så mye for det arbeidet Hans Peter
la ned som formann. Heldigvis gir
ikke Hans Peter seg helt. 
Han fortsetter som styremedlem
og vil ha ansvaret for hjemme-
siden til ROS Badminton og Face-
book siden vår. Magnus Isaksen 
trer inn som ny Leder i ROS
Badminton. Vi er veldig takknemlig
for at du vil ta på deg dette vervet. 
Nytt er også at Guro Meiland Flakstad har blitt
stemt inn i styret etter at hun tilkjennegav sitt kandidatur. ROS
Badminton er meget glad for at en av foreldrene til våre junior-
spillere nå stiller opp som styremedlem.😊

Sittende styre er da som følger:
Leder: Magnus Isaksen
Nestleder: Kim Antonsen
Kasserer: Monika Huseby Antonsen
Styremedlem 1: Ola Bård Langlo
Styremedlem 2: Guro Meiland Flakstad
Styremedlem 3: Hans-Peter Lannerstedt
Styremedlem 4: Oskar Nybø
Regnskapet for 2017 og Budsjettet for 2018 ble vedtatt på 
årsmøtet. ROS Badminton styrer mot et underskudd for 2018,
men vi håper at alle som har et lite hjerte for badminton vil stille
opp på lotteriet som vi avholder i disse dager.
Ta kontakt med Styret i ROS Badminton om dere vil støtte 
vårt arbeid. Vi kommer også til å intensivere vårt arbeid med 
å synliggjøre vår klubb i vårt nærområde.

Som vanlig så trener Badmintongruppen i Røykenhallen:
Mandager  19:30-22:00
Fredager  18:30-19:30

Alle er velkommen inn til prøvespilling. Foreldre til betalende
juniorspillere kan trene gratis hos oss mens deres Juniorer trener
om det er ledig banekapasitet.

Kim Antonsen, nestleder
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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

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

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  fra ROS Arena
2018 er godt i gang. Klubbens årsmøter 
og ROS Arenas generalforsamlinger 
(to selskaper) er avholdt og det kommende
året er formelt på plass i alle planer.

Generalforsamling
Styret i begge selskaper stilte til gjenvalg og ble enstemmig
valgt på generalforsamlingen. Det er samme styresammenset-
ningen i begge selskaper. Vi er for øvrig på jakt etter et nytt
styremedlem med erfaring fra større prosjekter og gjerne
byggeledelse da vi ønsker å styrke kompetansen i styret. Ved-
kommende vil være verdifull i utvidelsesprosessen som pågår.
Dersom noen har forslag til kandidater, vennligst ta kontakt
med styrets leder Jens Lillegraven.

Styret i ROS Arena AS er som følger:
• Jens Lillegraven/Styreleder
• Atle Hellerud/Styremedlem
• Sigmund Kjos/Styremedlem (og leder av IL R.O.S.)
• Ivar Jørgensen/Styremedlem

Utvidelse.  ROS arena planlegger for utbygging og må
ha stålkontroll på inntekter og kostnader. Det har vi hatt i
alle driftsårene, men nå fremover blir det ekstra viktig å
kunne tallfeste både det vi vet om (eksisterende utleie) og
fremtidig utleie i den nye hallen. Det siste blir antag-
elser/prognoser, men basert på erfaring, har vi god kon-
troll på hvor resultatet må være.

Div drift.  Hvert år justerer vi leieprisene iht en indeks.
Noen ganger blir nødvendig å legge på prisene mer enn
indeksen og planleggingsfasen for den nye hallen har vist
at vi kan komme inn i en slik periode fremover. Som kjent
har vi diskutert med Røyken Kommune at vi trenger

kr. 600.000 årlig leie, og fortrinnsvis på dagtid. Kommunen har i en
intensjonsavtale foreslått kr 300.000. Det betyr at vi må få dekket 
inn kr. 300.000 fra andre kilder. Frivilligheten kan ikke dekke dette
alene, men de må sannsynligvis bidra med en del av beløpet. 
Vi kommer til å jobbe hardt for at andelen blir så liten som mulig.
For de gruppene som er leietakere i ROS Arena er det viktig at man
har en årlig gjennomgang av sine leiekostnader og oppjusterer dem 
i takt med prisutviklingen som vi som utleier har. Hvis dette ikke
gjøres, kan man fort komme på etterskudd, og bli nødt til å gjøre
store endringer i egen gruppe.

Det går mot vår.  Denne vinteren har vært unormalt snørik for
oss (og alle andre) og nå håper vi det kan gå mot vår og sommer. 
Perioden frem mot sommeren er normalt en roligere periode for ROS
Arena, og det er mye som skal gjøres før vi kommer i gang igjen til
høsten. I løpet av mars/april har det meste av håndballkamper blitt
spilt og det er heller ingen turnstevner som skal arrangeres lokalt. 
Vi håper at alle våre kunder/leietagere, sponsorer og andre forbin-
delser har kunnet nyte den flotteste påskehelgen på mange år.
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Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

Bjørn Jim Andersen
Cathrine F. Persson

Tlf. 31 28 13 80

Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

En livlig gjeng fra Spikkestad 
ROS Gutter 2005 er en livlig og sosial kompis gjeng på 28
spillere fra Spikkestad, Midtbyda og Hyggen. I disse dager får
vi enda to nye spillere som vi skal ta godt imot. Vi har trent
godt gjennom vinteren og gleder oss nå til seriestart i slutten 
av april.  I år stiller vi med et lag i 1 divisjon og et lag i 3. di-
visjon.  Målet vårt er hårete: vi vil bli kretsmestere en dag!

I August 2017 bestemte vi oss for å dra til Slagter Winter
cup i Danmark i pinsen 2018.  Dette blir en realitet takket
være en strålende dugnads innsats både av spillere og for-
eldre/foresatte/besteforeldre.  Vi har solgt toalettruller,
T-lys og stått fire ganger og solgt lodd på Kiwi, Rema og
Røyken senteret.  Tusen takk til alle som har støttet oss!

Martin Lobben er vår hovedtrener og gjør en meget god
jobb sammen med Dennis Johnsen, Jørn Kristiansen og
Nils Harald Strøm.  Det ene bilde er fra vår treningssam-
ling på klubbhuset i februar, hvor vi snakket taktikk og

hadde spillersamtaler.  Bilde nummer to er fra trenings-
kamper vi hadde i mars mot Holmen.  

Vi skal gjøre vårt beste i år, ha det gøy sammen 
og gjøre ROS stolte.  Heia gutter 2005 og 

ROS TiL ALLE! 
Hilsen lagleder Linda

Monter Slemmestad • Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Telefon: 31 28 40 12 • www.monter.no

VÅR LOKALE TRELASTLEVERANDØR

        



RUBRIKK
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

Hair & Nail
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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

FOTBALL

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

HÅNDBALL

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

SKI
Kjetil Teisbekk - 951 74 132
e-post: kteisbekk@gmail.com

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

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

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

SYKKEL
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
Magnus Isaksen - 906 73 234
e-post: isaksen@invento.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

Regnskapsfører ØKONOMISENTERET
v/ Kari-Anne Borch - 959 43 265 
e-post: kari-anne.borch@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.no

 FOSSER 
TAKSERING

Takst på bolig og eiendom
48 99 88 30

post@fossertaksering.no


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 

Grendehuset fra1.april -2018

LEIEPRISER

STORSALEN 
Fredag-lørdag  
Døgnpris 3.500 kr

Søndag
kl. 08.00-16.00
2.500 kr

Helgen 
Fredag-Søndag
kl. 16.00-00.00
5.000 kr

LILLESALEN
Fredag-lørdag  
Døgnpris 2.700 kr

Søndag
kl. 08.00 -16.00
1.800 kr

Helgen 
Fredag-søndag
kl. 16.00-00.00
3.500 kr

Leien inklusiv vask av gulv i sal + kjøkkengulv (1.000 kr )
Ved ungdomsarrangement tilkommer 1.000 kr ekstra for vask.
Oppvask + vask av benker etc. må foretas av leietaker.

Hei alle idrettssinteresserte!
Det våres etter en vinter som har vært full av 
aktivitet for inne-idrettene, og skigruppa fikk 
den vinteren de ønsket seg. 
Nå banker ute-sesongen på døra.
Behovet for arenaer å ha all aktiviteten våre 
på øker, og det jobbes det hardt med dette
på flere fronter.
Og vi ser at antall medlemmer er økende. 
IL ROS er et stort idrettslag og i øyeblikket er 
vi 1970 medlemmer. Håper vi kommer opp 
i 2000 i løpet av 2018. 
Som tidligere nevnt koster aktiviteten. Årsmøtet
øket i fjor klubbkontingenten. Denne ble sendt ut
18. januar, og de nye kontingentene finnes her:
https://www.ilros.no/IL-ROS/Horizontal-
menu/Kontingenter.html 
Vi ser vi at mange barn prøver seg i flere av
tilbudene særidrettsgruppene våre har. 
En stor takk til alle de som jobber i og for disse
tilbudene til barn og voksne i lokalsamfunnet.
Treningsavgift for barn i 1-2. klasse som går på
aktiviteter i IL ROS faktureres fra Idrettskolen 
og inkluderer Idrettsskole, Fotball, Håndball,
Turn, Volleyball, og Ski.

Husk Grasrotandelen, den øker nå fra 5% til 7%:
•  En enkel måte å støtte klubben på. 
Du kan legge inn ROS Idrettslaget (982342813),
hvis du ikke allerede har gjort det. 
En annen enkel måte å støtte klubben på er 
å bruke reisebyrået vårt, se www.ilros.no.
•  Nå kan alle bestille Apollo ferie med ROS 
nettreisebyrå. Hver reise bestilt fra oss gir penger
tilbake til klubben, og særidrettene! 
Husk at også Apollo reiser gir inntekter tilbake 
til vår klubbkasse.
Til slutt; Er det noe lurer på, så er det bare 
å ta kontakt. 
Ha en riktig god vår med mye idrett.

Arne Borch - 91321761 - arborc@online.no

17.mai komitéen 2018 har valgt 
å snu årets 17. mai tog på Spikkestad. 
Det innebærer at toget ender opp 
ved ROS Arena, og arrangementet vil 
foregå i og utenfor hallen.
Programmet for dagen vil distribueres 
i RHA, via sosiale medier og plakater 
vil bli hengt opp på utvalgte steder.
Vi ønsker alle velkommen til en flott
feiring av dagen!

R.O.S til alle - 17. mai for alle

17.mai
i ROS 
Arena
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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

               


