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ANNONSE!

HG MEDIA-ANNONSE
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HER ER HØSTENS BLAD!

Hei.
Høsten er her og bladene faller fra trærne...men her er høstens blad! I denne utgaven står 
det om ulike idrettspersonligheter, A-laget i bandy og en større presentasjon av triatlon i Røa. 

I det dette skrives tikker det inn på Facebook at Thomas Stordalen har fullført Atacama 
Crossing, hvor han på 7 dager har krysset ørkenen - 250 km. Gratulerer til Thomas, som du 
leser mer om i dette bladet.

Vi ønsker tilbakemeldinger og tips, både på det som er laget og det som vi bør få med i de 
neste numrene, så ikke nøl med å ta kontakt.

Ha en fin høst!

Roger Bjørn Haugen          Wilfred Vuillaume
Daglig leder/Redaktør        Redaktør 

Legevakt Vest som er mer enn legevakt, har flyttet 
fra Røa til moderne og store lokaler på Ullern.
Vi ligger rett overfor Ullern kirke på samme side 
av Ring 3, som Radiumhospitalet.

LEGEVAKT VEST  l  SILURVEIEN 2, 0380 OSLO  l  KONTAKT@LEGEVAKTVEST.NO  l  TELEFON 2325 1111

TRANSPORTMULIGHETER:
 •  T-bane linje 2 Kolsås, holdeplass Åsjordet
 •  Buss linje 32 Kværnerbyen holdeplass Vækerøveien
 •  Buss linje 23 Simensbråten, holdeplass Blokkajordet

LEGEVAKT VEST ER:
Legevakt, fastlegesenter, spesialistsenter, hudklinikk, 
muskel- og skjelettavdeling.
Våre tre manuellterapeuter har alle refusjonsordning.

VI HAR:
• hudlege
• gynekolog
• indremedisinere
• kardiolog
• psykiatere
• allmennleger
• kirurger

• plastikkirurg
• ortoped
• urolog
• fysikalskmedisiner
• akupunktør
• infeksjonsmedisiner
• arbeidsmedisiner

Legevakt Vest som er mer enn legevakt, har flyttet 
fra Røa til moderne og store lokaler på Ullern.
Vi ligger rett overfor Ullern kirke på samme side 
av Ring 3, som Radiumhospitalet.

LEGEVAKT VEST  l  SILURVEIEN 2, 0380 OSLO  l  KONTAKT@LEGEVAKTVEST.NO  l  TELEFON 2325 1111

TRANSPORTMULIGHETER:
 •  T-bane linje 2 Kolsås, holdeplass Åsjordet
 •  Buss linje 32 Kværnerbyen holdeplass Vækerøveien
 •  Buss linje 23 Simensbråten, holdeplass Blokkajordet

LEGEVAKT VEST ER:
Legevakt, fastlegesenter, spesialistsenter, hudklinikk, 
muskel- og skjelettavdeling.
Våre tre manuellterapeuter har alle refusjonsordning.

VI HAR:
• hudlege
• gynekolog
• indremedisinere
• kardiolog
• psykiatere
• allmennleger
• kirurger

• plastikkirurg
• ortoped
• urolog
• fysikalskmedisiner
• akupunktør
• infeksjonsmedisiner
• arbeidsmedisiner

På Legevakt Vest ser vi deg.  
Din totale leverandør av helse.

•  Tverrfaglig  
samarbeid

•  Spesialistsenter
•  Manuellterapeuter 

med driftstilskudd

•  Hudklinikk  
med hudlege

•  Massør og  
akupunktør

•  Fastleger

Godkjent leverandør av  
bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet.

ÅPNINGSTIDER:
Legevakt 365 dager i året - med drop-in og timebestillinger  

fra kl 09-21 på hverdager, kl 10-16 på lørdager, kl 12-18 søndager og helligdager. 
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Hei kjære Røa venner

Sesongskifte
Når du leser dette er vi godt inn Oktober og for 
de som driver innen flere av våre idretter 
eller mener at det er om vinteren det skjer, 
rettes kanskje nå oppmerksomheten mot ski og 
bandy etter at fotballen/sykkel/triatlon er i ferd 
med å avrunde sine sesonger.

Breddeidretten står alle som er tilknyttet Røa 
nær men enkelte individuelle prestasjoner 
betinger en oppmerksomhet:

Kari Lingsom er nå sertifisert som Norges 
råeste dame etter at hun vant årets Norseman. 
Det er bare å ta av seg joggeskoene for henne!

Arild Christophersen ble nr 8 i Birkebeinertrip-
pelen og vinner i M45 og følger opp fjorårets 
outstanding resultater.

Dette gir håp om at rekrutteringen til disse 
våre nye idretter skyter fart når vi har slike 
forbilder.

Vi bøyer oss selvfølgelig også i kunstgresset for 
våre Dynamite Girls som har en særlig 
lidenskap for Cupfinaler! Da er det klart; vi 
møtes 19 november på Telenor Arena for å se 
jentene spille sin 8. cupfinale siden 2004!

Strategi
Vi, som utgjør styret i klubben, vil bruke høsten 
til å utarbeide en strategi- og handlingsplan 
som skal gjelde for den neste 3-5 års perioden. 

Som del av dette planlegger vi bl.a et møte på 
tvers av gruppene sent i november for å få in-
put fra alle dere, som er tillitspersoner i 
idrettslaget,  inn i denne prosessen.

Dette gir en unik mulighet for alle klubbens 
medlemmer til å påvirke prioriteringene i 
idrettslaget i neste planleggingsperiode. 

Arbeidet i klubben blir ikke bedre enn det vi 
klarer å få til sammen og vi som har påtatt oss 
sentrale tillitsverv har alltid godt av impulser og 
korrektiver.

Husk at du er bare noen elektroner unna !

Vi snakkes

Mvh Jon

LEDER 
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DETTE ER RØA IL

Idrettslaget tilbyr trening innen 
allidrett, langrenn, fotball, trim, bandy, sykkel 
og triatlon. 

I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite, 
som favner om toppfotballen på kvinnesiden, 
Dynamite Girls, inkludert juniorfotballen på 
jentesiden.

Røa IL har over 2400 medlemmer fordelt på de 
ulike grenene. Idrettslaget har breddeidretten 
med barn og unge i fokus, men er også en 
klubb for de med høye ambisjoner.

På Røa Idrettsanlegg har idrettslaget eget 
klubbhus, egen hall og tre kunstgressbaner. I 
tillegg har vi nytt kunstisanlegg på 
Bogstad og idrettslaget disponerer skiløype-
anlegg i Sørkedalen.

Røa IL har fem fast ansatte og over 300 
trenere og oppmenn i de ulike grenene. 

Alle trenere og støttefunksjoner i barne-
aktivitetene er med på frivillig basis. 
Idrettslaget styres av et hovedstyre. I tillegg 
har hver gren et eget styre som står for den 
daglige driften av aktivitetene.

Røa Idrettslags visjon er:
”En klubb å være stolt av!”

Med dette mener vi at:
– Røa IL skal være for alle – uansett om du er 
utøver eller heiagjeng, eller kommer fra andre 
deler av Oslo!

– Røa IL skal være klubben hvor alle føler de 
blir godt tatt vare på!

– Røa IL skal være klubben som
foretrekkes!

Verdigrunnlaget vårt, og det som skal kjenne-
tegne oss i de aktivitetene vi gjør, er:

Glede
Hos oss er det viktig å etablere gode 
holdninger (som likeverd og respekt) som gjør 
at alle har glede av å være hos oss.

Mestring
Hos oss betyr dette at alle skal ha kompetanse 
og kunnskap som fører til personlig utvikling 
og en følelse av mestring.

Raushet
Hos oss innebærer dette å inkludere alle. Røa 
IL skal favne både unge og gamle, aktive og 
ikke-aktive gjennom ulike grupper.
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KORT OG GODT FRA RØA

LOPPEMARKEDER HOS ALLE SKOLEKORPS
Lysejordet skoles musikkorps gjorde unna 
sitt høstloppemarked i september, mens både 
Huseby og Voksen arrangerer sine nå i oktober. 
Bruk muligheten til å gjøre kupp, samtidig som 
du støtter skolekorpsene. 

RØAKOLLEN KOMMER
En helt ny bydelsby kommer nå, øverst i 
Aslakveien. Over 300 leiligheter gjør at Røa vil 
få mange nye beboere. Dette skaper både ut-
fordringer og muligheter og Røa IL gleder seg.  

NUMMER 8 I BIRKEBEINERTRIPPELEN
Røa har lange og gode tradisjoner for å 
prestere i Birkebeineren, enten dette gjelder 
langrenn, løp eller sykkel. De aller tøffeste 
deltar i Birkebeinertrippelen og her ble Røas 
Arild Christophersen i år nummer 8 uansett 
aldersklasse og vant sin klasse M45. 

LILLE KUNSTGRESS REHABILITERES
Nå skal det bli bedre å trene på den minste 
kunstgressbanen på Røa Idrettsplass! Røa IL er 
selv i gang med å skifte ut både gjerder, ball-
fangernett og banelys. Dette vil være en stor 
forbedring. Rehabiliteringen kan gjennomføres 
blant annet takket være Sparebankstiftelsen 
DNB som har gitt penger til prosjektet.
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Gjennom Grasrotandelen kan du støtte oss 
hver gang du spiller hos Norsk Tipping. 

Hvis du tilknytter oss som din grasrotmottaker, 
vil vi motta inntil 5% av din spillinnsats.

Du kan tilknytte deg på følgende måter: 
- Hos kommisjonæren
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- SMS, send Grasrotandelen 971491787 til 
2020. 
Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen. 

Vi ønsker DEG som grasrotgiver

Røa ILs 

organisasjonsnummer er

971 491 787
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NY START - LANGE LØP

Thomas Stordalen er en Røaprofil som mange kjenner fra hans tid på og rundt 
Røas herrelag i fotball. Thomas har en engasjerende og sterk historie og er 
samtidig aktiv og flink på sosiale medier. Vi ba han derfor om selv å skrive en sak 
til Røaposten om hans historie og gjerne gi noen råd til andre. Her er hans 
“blogginnlegg” til oss:  

28 mai 2009. Jeg husker dagen som om det var i går. Herrelaget til Røa 
spiller andre runde i cupen mot selveste Lyn, som da spilte i Tippeligaen. 
Jeg hadde drømt om dette helt siden jeg var liten gutt. Få en mulighet til 
å spille mot de største gutta i norsk fotball - og nå var tiden inne. Flott 
vær på stadion, mye mennesker og et Røalag hvor alle som var i troppen 
ønsket å spille. 

Tiden går og det nærmer seg slutten og med 20 min igjen sitter jeg fortsatt på benken. Røa har 
gjort sine to første bytter og er i ferd med å gjøre det tredje. Drømmen min er i ferd med å bli 
knust. Etter alt jeg hadde ofret i forkant, vi lå under med 5 mål så skulle jeg ikke få denne 
sjansen. Så kommer det fra trener Tore Fjørtoft, ”Thomas, gjør deg klar, du skal inn”. Drømmen 
går i oppfyllelse og jeg får mine 15 minutter mot de store gutta. Det største øyeblikket i min 
karriere som Røa-spiller og noe jeg aldri kommer til å glemme.
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I dag spiller jeg lenger ikke fotball og en skade 
var utslagsgivende for at jeg ga meg i 2013, 
men også fordi jeg begynte å bli mett etter 
mange år som både spiller, oppmann, lagleder 
og altmuligmann for herrelaget. Det var en helt 
fantastisk tid og de 8 årene som Røa-spiller er 
helt klart det fineste jeg har hatt som fotball-
spiller. Jeg har fått venner for livet og vært med 
på oppturer og nedturer om hverandre. 

De siste par årene har jeg ikke vært så aktiv 
i miljøet lenger men en del av meg lengter nå 
tilbake og det kan godt tenkes at jeg i 2017 blir 
å se igjen på Røabanen som selvutnevnt 
motivator og inspirator for både barn og 
voksne.

Men det var ikke bare fotballen jeg var mett på, 
jeg var også mett på livet og mett på meg selv. 
Vekta hadde gradvis gått oppover og mentalt 
var jeg i ferd med å bli et vrak mot slutten av 
2012. Bunnen ble nådd på en Berlintur i 
oktober/november det året da jeg drakk til jeg 
stupte i 3 dager og hadde mistet det lille jeg 
hadde igjen av livsgnist. 

Noe måtte gjøres, det visste jeg men jeg vis-
ste bare ikke hvordan jeg skulle gjøre det. 
Spørsmål som hvem jeg var og hva jeg ville 
gjøre med livet hadde jeg aldri tenkt over. 
Verdivalg var også fremmed for meg. 

1. januar 2013 står nok som den viktigste 
dagen i mitt liv i nyere tid for det var da jeg 
bestemte meg for å bli den beste utgaven av 
meg selv. Jeg ser meg selv i speilet og blir 
ganske sjokkert. Vekta viser rundt 136 kg og 
jeg kjenner ikke meg ikke igjen i det hele tatt. 
Hvem i alle dager er du blitt, Thomas?

Der og da bestemte jeg for at jeg i hvert fall 
skulle ta tak i den fysiske biten, da det var det 
enkleste. Jeg hadde jo drevet med trening i hele 
mitt liv men aldri satt det ordentlig i 
system, ei heller noe godt forhold til kosthold. 
Jeg fikk god hjelp av Røakjenningen Vidar 
Munkvold og da var jeg i gang. 7 måneder se-
nere var 25 kg borte og jeg var i ferd med å bli 
en ny mann, både fysisk og mentalt. 

I dag er jeg stolt over den livsstilsendringen jeg 
har vært igjennom og at jeg klarte å snu på en 
tilsynelatende håpløs situasjon. At jeg skulle 
ende opp som langløper er vel kanskje det mest 
sensasjonelle oppi dette men jeg fikk en 
kjærlighet til løpingen etter Nordmarka Skogs-
maraton og Oslo Maraton i 2013 og ble da bitt 
av basillen. Siden den gang har jeg deltatt i 
mange maraton og ultraløp i både inn og ut-
land. Maraton er favorittdistansen men 
ultraløping er noe som jeg trekkes mer og mer 
i mot. 

I skrivende stund er det 14 dager til jeg skal 
løpe 250 km i verdens tørreste ørken, Atacama-
ørkenen i Chile og det vil sette et helt utrolig 
punktum for denne sesongen og et nytt 
kapittel lukkes i mitt liv. Dette året har tatt meg 
til steder på Gran Canaria, i Namibørkenen, 
Nordmarka, de Sveitsiske alper og nå skal det 
hele krones med en tur til Chile.

(Forts. på neste side)



10

G
LE

D
E
 -

 M
E

S
T
R

IN
G

 -
 R

A
U

S
H

E
T

Det gir meg håp, stort håp for alle andre 
mennesker der ute som sliter og som har det 
vondt. Uansett hvor du kommer fra, hvilken 
hudfarge du har, hvor tjukk du er eller hvor 
miserabelt livet ditt er, så er det alltid håp og 
et lys i den andre tunnelen. 

Denne reisen jeg er på har lært meg så utrolig 
mye om meg selv, om andre og med hjelp av 
enkle grep så kan du ta store steg hvis du har 
den rette disiplinen. Motivasjonen kommer og 
går for de aller fleste men disiplinen må ligge i 
bunn hele veien, hver eneste dag, hver eneste 
uke og hver eneste måned. 

Det koster å skulle nå sine mål, det koster å 
gå for drømmen men det er virkelig verdt det. 
Se på Dynamite Girls som nok en gang skal 
spille cupfinale dette året. Tenk deg alt det 
harde arbeidet som ligger bak der, over tid, 
over flere år for å komme dit. Slikt inspirerer 
meg veldig.

Det handler ikke alltid om talent og 
potensiale. Men den troen du som menneske 
har på deg selv og dine evner. Jeg liker 
uttrykket; ”What you think – you become” og 
det er noe jeg ofte bruker når jeg nå 
jobber med å finne min vei i livet, hva jeg 
ønsker å jobbe med og hvor langt jeg skal ta 
denne ultraløpingen. For meg er denne reisen 
todelt og den ene biten er den personlige og 
egoistiske biten. Den delen av meg som 
ønsker å finne ut hvor langt og hvor hardt kan 
jeg pushe meg selv, hva er det mulig for meg 
å få til med løpeskoene på. Kan jeg løpe 

maraton på under 3 timer, vil jeg noen gang 
klare 200 km på 24 timer og er det mulig for 
meg en gang i fremtiden og komme meg 
igjennom de 3350 km som strekker seg langs 
Appalachian Trail i USA?

Den andre delen, som er den aller viktigste er 
det budskapet jeg kommer med. Den driven 
jeg har til å hjelpe andre, inspirere og 
motivere. Gi masse tilbake og stå opp for de 
som virkelig trenger det, både barn og 
voksne. 

Det å gi noe tilbake er så utrolig viktig og jeg 
kjenner mer og mer at det er en stor del av 
den personen jeg er i dag. Hva kan jeg gjøre i 
dag som er bra for andre? Her morgen tenker 
jeg litt på det. Hvis jeg kan få frem smilet i en 
person hver eneste dag eller gi litt inspirasjon 
til en der ute gjennom uken er jeg veldig, 
veldig fornøyd. 

Vi sitter mer og mer, vi blir større og større 
og det er en retning som er farlig. Vi må være 
mer i bevegelse, vi må leke mer og drive med 
fysisk aktivitet. Jeg vil at alle skal få like 
muligheter til å drive med lek og idrett og 
gjennom dette å holde seg i god form. 

Trening hjelper mot det aller meste og er blitt 
min terapi. 

Jeg heter Thomas Stordalen, elsker livet og 
går for drømmene mine. En gang Røagutt – 
alltid Røagutt.
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RØHNE SELMER BLIR CUPSPONSOR 

Røa Senter. Tlf: 22 35 59 00

Kjøp en. Få en.
Verdi inntil kr 3 000 enstyrke / kr 4 000 progressive

Velg fra bl.a. 
Carrera • Marc Jacobs

 Michael Kors • Ray-Ban 
Emporio Armani

Tilbudet inkluderer innfatning inntil kr 2000
og standard glass frem til 19. nov. Vi spanderer 

den rimeligste innfatningen. Kan ikke 
kombineres med andre tilbud eller rabatter.
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RØA IL TRIATLON VIL BLI STØRRE

Langrennsgruppen i Røa idrettslag har i flere 
år hatt voksne og ungdommer som driver 
triatlon. Sammen med den varslede nye 
svømmehallen på Røa var dette en del av 
bakgrunnen for at vi i 2014 stiftet triatlon-
gruppe i Røa IL, med barn og unge som 
satsingsområde. Vi ble i 2015 en av fire 
Sportsmasterklubber i Oslo-regionen, som er 
en del av Triatlonforbundets satsing på 
ungdomstriatlonklubber.
 
Svømmetrening barn
Elixia Røa Bad åpnet dørene i mars 2015, 
men det har tatt litt tid å etablere et 
treningstilbud. Elixia er jo en kommersiell 
organisasjon. Det må vi respektere, men det 
er jo ikke like lett å kombinere det med den 
kostnadsprofil vi  ønsker i en breddeklubb 
som vår. Vi har imidlertid nå fått til et tilbud 
som vi mener er bra nok for de som er 8-12 
år. Dette svømmetreningstilbudet begynner 
allerede i høst, prisen er avhengig av hvor 
stor gruppe vi blir.  Tilbudet er for barn som 
allerede er svømmedyktige – for svømmekurs 
henvises til Elixia Røa Bad.

Ungdom
Blant de eldre ungdommene er det store 
nivåforskjeller i svømmeferdigheter. Her er 
planen å knytte oss opp til en svømmeklubb i 
Oslo Vest, og generelt samarbeide med andre 
idrettsklubber i Oslo-området om samlinger 
og trening i helgene. Det blir bl.a. en 
samling 23. oktober i Hokksund for ungdom 
født 2005-1997.
 

Arrangementer
Vi hadde i 2015 ett Røa Bogstad Triatlon-
arrangement. I sommer har vi hatt to 
arrangementer, senest 23. august, da vårt 
første Klubbmesterskap i Triatlon ble gjen-
nomført. Vi har hatt omtrent 50 deltakere 
hver gang, og opplever altså stor interesse for 
arrangementene våre. Vi satser på å 
videreføre dette med nye Røa Bogstad-
arrangementer i juni og i august neste år. 
 
Vi håper selvfølgelig på at det etterhvert vil 
danne seg en fast treningsgruppe av barn og 
ungdom i Røa IL som også blir med på 
samlinger og konkurranser utenfor Oslo. I år 
har vi hatt to barn på en fantastisk TriCamp i 
Numedal. Neste år blir samlingen i Danmark, 
og vi tror vi blir flere. Dette er en arena for 
å treffe andre unge i Norden som driver med 
triatlon. Man får venner i hele Norge, 
Danmark og Sverige.
 
Variert
Det å bygge en triatlongruppe kan ta tid, men 
vi ser allerede flere som viser interesse for 
idretten hos oss. Det som er moro med 
triatlon - man konkurrerer om sommeren, 
og om vinteren kan man like godt drive med 
vintersport og holde seg i god form ellers. Det 
å få mye variert trening i ungdomsårene er 
viktig for helhetlig fysisk og psykisk utvikling.
 
Voksne
Parallelt med ungdomssatsing vil vi kanskje 
åpne for en voksengruppe. Utfordringen der 
er at de fleste har allerede en tilknytting til 
noen etablerte treningsgrupper.
 

Triatlon er for tiden en av de raskest voksende idrettene i verden og i Norge.
Vi har fått Røas triatlongruppe til å gi oss en liten statusrapport.
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Hva er Triatlon?
Triatlon er mye mer enn Norseman og det 
ekstreme bildet som har blitt skapt i Norge av 
idretten. Triatlon er en allsidig og variert multi-
sport sammensatt av øvelsene svømming, 
sykling og løping. Det er en idrett som passer 
for alle og som kan gjennomføres med ulik 
motivasjon og ambisjonsnivå. Det er all-
sidigheten i triatlon og måten man kan variere 
og kombinere elementer i de ulike grene som 
gjør at vi kan sette sammen et utall av 
variasjoner der alle kan oppleve idrettsglede og 
mestring!

Kan hvem som helst starte med Triatlon? 
Ja, alle kan starte med triatlon. Min sønn på 
7 år har gjort fire barnetriatlon allerede, to 
av dem arrangert av Røa IL Triatlon. Triatlon 
har store variasjoner med tanke på lengde og 
gjennomføring av de ulike elementene, så det 
burde absolutt være noe for de fleste. Vi ser at 
folk i alle aldre debuterer med triatlon, og det 
er jo litt artig når barnebarn og bestemor kan 
debutere nærmest samtidig.

Hvilke egenskaper bør en triatlet ha? 
En triatlet bør først og fremst være glad i å ut-
fordre seg selv. Med tre idretter i en, er det nok 
av utfordringer å ta av. Triatleter, uansett nivå, 
er modige! Skal du bli god i triatlon må du ha 
evne til å pushe deg selv på trening og ha et 
øye for detaljer. Det er tre tekniske øvelser du 
skal gjennom, så utholdenhet og tålmodighet 
er viktig. 

Hvordan må man forberede seg til en 
konkurranse?
Vi pleier å si at alt du trenger er badetøy, 
sykkel og løpesko. Realiteten er nok litt 
annerledes. Triatlon har blitt en utstyrssport (i 
hvert fall for mosjonister og supermosjonister). 
Så å sørge for at utstyret er i orden og trene 
på å skifte tøy og sko i skiftesonen er viktig. 
Jeg bruker mye tid på mentale forberedelser, 
da jeg synes det er tøffe tak på svømmingen – 
enten fra konkurrenter, fra bølger og vind, eller 
gjerne alt på en gang. Det må jeg trene på å 
takle.

Så skal du jo også trene på det du skal gjen-
nom. Uansett distanse så hjelper det å være 
forberedt ved å ha trent litt på forhånd. Men 
det holder lenge med tre økter i uka (en i hver 
idrett) om du har lite med tid i hverdagen og 
målet er å gjennomføre.

3 IDRETTER FOR PRISEN AV EN!
Triatlon ble etablert som gruppe i Røa IL i 2014 og er fremdeles en ung gruppe. Nå er 
det imidlertid ting som tyder på at man vil bli større. I høstens konkurranse var det 
altså god deltakelse og dette skjer samtidig som det blir flere og flere voksne triatleter 
som representerer Røa. Den mest kjente; Kari Flottorp Lingsom, vant årets Norseman 
i august og vant også NM i kortdistanse! Hun gir oss en innføring i en krevende sport 
som er i sterk økning i Norge.

Kari Flottorp Lingsom
36 år
Bor med mannen Kristian og 
sønnen Magnus på Røa
Vinner av Norseman Xtreme Triathlon og 
NM sprint Triatlon 2016
Representerer Røa IL og Team Smartfish 
Fuji
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Det er nå plassert tekstilbeholdere i kommunen din. 
Beholderene er profilert med logoen til Idrettsklubben 
som er i nærheten av deg! For hver kilo klær, sko 
eller tekstiler du leverer støtter du din nærklubb.

Har du klær som 
ikke passer lenger?

Dugnad med mening og verdi 
Renotec AS

renotec@online.no
www.renotec.no

Mob: 402 34 663

IDRETTSINNSAMLINGEN

Røa IL søker flere oppstillingsplasser for våre tekstil-    
containere. Eier du grunn hvor dette kan være aktuelt, 
eller kanskje jobber du et sted hvor det hadde passet med 
en slik container? Ta kontakt med roger@roail.no eller ring 
kontoret. 
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Hvordan og hvor mye trener du? 
Jeg har trent som en toppidrettsutøver det 
siste året. Det vil si at hele min hverdag har 
blitt lagt opp rundt hva jeg gjør av trening. I 
snitt har jeg trent 20 timer i uken hver 
eneste uke siden november. Noen uker er det 
10 timer med trening, andre uker 35. Det 
kommer veldig an på hvor i periodiseringen 
jeg befinner meg. Jeg har hatt fast hviledag 
på mandager, da har jeg vært på jobb i 
Norges Triatlonforbund istedenfor å trene. 

En normal uke for meg i oppkjøringen til 
Norseman besto av 13 timer sykling, 3 timer 
svømming og 7 timer løping. Med bakgrunn 
som svømmer var det den idretten som måtte 
vike når ting måtte prioriteres. Et godt råd er 
å prioritere det som er svakhetene dine. For 
meg var dette sykkel og løp. For de 
aller fleste er det svømmingen som er 
akilleshælen. Bruk tid i basseng, og lær deg 
skikkelig kråleteknikk! Min mann gjør også 
triatlon, og han trener mye mindre enn meg. 
Han bruker transporttrening som sitt grunnlag 
og sykler til og fra jobb (8km hver vei) hele 
året. Noen ganger løper han isteden. Det gir 
han akkurat nok med trening, og så sper han 
på med en svømmeøkt i uka. Totalt 7-8 timer 
trening ukentlig.

Har du lyst til å drive med triatlon vil jeg si 
at det er en god start å gjøre hver idrett to 
ganger i uken, fordelt på seks økter. Det var 
slik jeg begynte med triatlon. Jeg startet i det 
små og koste meg med hver treningsøkt! De 
aller fleste mosjonister trener for hardt.

Er det dyrt å drive med triatlon, mye ut-
styr?
Det blir så dyrt som du selv ønsker det. Vil 
du bare prøve et triatlon, eller du har barn 
som vil prøve, så holder det med badetøy, en 

hvilken som helst sykkel, og løpesko. Samt 
gjerne en shorts og singlet/t-skjorte til å 
konkurrere i. Dette har de fleste hjemme 
allerede. Eller man kan låne en sykkel av 
noen som har. Så inngangsprisen er lav. Så 
er det mange som vil oppgradere når de vil 
øke innsatsen noe. Da står gjerne våtdrakt på 
listen, samt en landeveisykkel og sykkelsko 
i tillegg til løpesko. En triatlondrakt er også 
å anbefale, så slipper du skifte underveis i 
konkurransen.

På mitt nivå er det veldig dyrt å drive triatlon. 
Konkurransene koster en god del å delta i, 
treningsleire koster penger, og det er ganske 
mye å hente på å kjøpe det ypperste av uts-
tyr for å minske luftmotstand. Jeg mener 
imidlertid at du skal være på elitenivå for å 
legge ned såpass mye penger i idretten din.

På din blogg (www.fullfartlingsom.no), 
skriver du også om kosthold, er det en 
viktig del av den idretten?
Ernæring er viktig. For meg er det først 
og fremst avgjørende at jeg får i meg nok 
næring. Det går med 3000-6000 kalorier 
daglig og får jeg ikke i meg nok klarer jeg 
ikke å restituere godt eller utvikle meg som 
utøver. 

For min del består kostholdet i vanlig mat. 
Ikke noe fiksfakseri. Jeg tenker mer på å fylle 
på med næring enn med kalorier. Og jeg 
mener det er smart å tenke naturlig mat, det 
vil si minst mulig ferdigmat. Det betyr at det 
blir lite pasta, brød og tomme kalorier. Jeg 
spiser mye fisk, kjøtt, fett, grønnsaker, frukt, 
nøtter og fet yoghurt. Så skeier jeg ut med 
sjokolademelk etter de lengste øktene og tar 
meg et glass rødvin og mørk sjokolade når 
jeg har lyst på det. Jeg skal jo leve også!

Forts. om triatlon



Her kommer vinteren. 
Her kommer den kalde fine tida.



Her kommer vinteren. 
Her kommer den kalde fine tida.
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BANDY - IGJEN TOPPIDRETT I RØA

Endelig fått hjemmebane igjen
Det var et stort løft for Røa Bandy å endelig få 
vår egen kunstisbane og slippe å reise til NIH 
hver gang man skulle trene og spille hjemme-
kamper. Det merket vi allerede ved den første 
treningskampen på Bogstad (BVP) mot Frigg, 
hvor mange av Røas unge spillere gikk hånd i 
hånd med en Røa- eller Friggspiller og stilte seg 
opp på midtbanen før kampen. Endelig var det 
mulig å få en etterlengtet nærhet mellom de 
yngre lagene og A-laget.

For å styrke disse båndene fremover har 
bandystyret besluttet at et av syverlagenes 
foreldre får ansvar for hver av hjemme-
kampene til A-laget kommende vinter. Til 
gjengjeld skal flere av A-lagsspillerne bistå 
trenerne på syverlagene på noen av 
treningene. Dette lar seg nå lettere gjennom-
føre når vi alle er samlet på BVP.

Rød tråd
Røa Bandy har gjennom mange år jobbet med 
en «rød tråd» i vår spilleidé, som igjen er 
støttet opp av gode øvelser som 
eksemplifiserer det vi ønsker å oppnå ute på 
isen. Ideen er tilpasset 11-erbandy, noe som 
gjør spillernes overgang fra 7-erbandy til 
11-erbandy enklere. Dette kom tydelig frem da 
vår eldste 7-erlag på tampen av fjorårs-
sesongen kom helt til finalen i Stabæks 
11-er cup.

Sikre plassen
Målsettingen for A-laget inneværende sesong 
er først og fremst å sikre plassen i 
1. divisjon. For å greie det må vi heve 
kvaliteten på samspillet et hakk fra i fjor og 
ideelt sett burde vi trent noe mer. Vi satser på 
is fra ca. 20. oktober på BVP og har i tillegg en 
treningsleir i Sverige første helgen i 
november. Treningsleiren i fjor var meget 
vellykket, der vi fikk trent mye sammen samt 
diskutert spillertaktikk og ikke minst sosialisert 
mellom årgangene. Vi har en spillerstall på 18 
spillere som består av bl.a. tre 2. års junior-
spillere, samt klynger av spillere rundt våre 
94-95 årganger og 91-92 årganger. Rutinen 
er viktig å ha i bandy, og heldigvis har vi 5-6 
spillere som er født på 80 tallet.

Støtteapparat rundt laget
Jon Røstad har vært lagleder de senere årene 
og gjør en kjempeinnsats på alt det 
administrative rundt A-laget. Sist vinter var 
Håkon Langeland spillende trener, men 
grunnet familieforøkelse denne høsten ønsker 
Håkon å fokusere på å være spiller kommende 
sesong. Erling Christoffersen overtar som 
trener inneværende sesong, men målet er i 
følge Erling selv å ha en yngre trener fremover. 
Inn i administrasjonen har vi vært så heldig 
å få Einar Asbjørnsen som vil hjelpe til med 
skøyteslip. 

Etter flere år i 3. og 2. divisjon er Røa IL Bandys seniorlag endelig tilbake i 1. divisjon 
etter andreplass i 2. divisjon sist sesong (når toppklubbenes “andrelag” ikke regnes 
med). Vi har fått årets trener, Erling Christoffersen, til å fortelle litt om laget og mål-
setningen for sesongen. 

Fra Røa-Frigg, treningskamp ved åpning av kunstisbanen på Bogstad i 2015, sammen med yngre 
spillere fra Røa
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ALT FOR RØA

Vi fortsetter vår spalte hvor vi gjennom 
å presentere en Røa-ildsjel, ønsker å gi 
honnør til alle som bidrar frivillig. Denne 
gang: Erling Christoffersen. Erling mot-
tok tidligere i år Røa ILs hedersmerke for 
gjennom mange år å ha gjort “en særde-
les fortjenestefull innsats for Laget”. 

Her forteller Erling selv om hans tid i Røa IL:

Oppvokst i en tid hvor barn ble straffet med 
«husarrest», og hvor det eneste man kunne 
gjøre hjemme var lekser og se på NRK, så var 
det en gave å ha en storebror som spilte 
bandy! Jeg fikk tidlig være med på Røabanen, 
og fikk jeg lov til f.eks. å skyte litt på en mål-
vakt måtte jeg skyte fra begge sider. 

I tillegg spilte mange av de eldre gutta i Mose-
rabben bandy. Dette ga meg et godt forsprang 
i forhold til mange jevnaldrende og jeg ble 
belønnet med en tidlig debut på 11-erlag (den 
gang var det kun 11-erlag). Med en far som 
alltid var med og en storebror som trener var 
settingen satt. De første sesongene var jeg 
knapt nær ballen i kampene, men når vi 
etablerte eget 11-er lag for min egen årgang 
så ble situasjonen en annen.

Landslag
Som 15. åring ble jeg tatt ut som hjemme-
værende reserve på U16-landslaget - året etter 
var jeg kaptein. Vi slo Finland og spilte 6-6 mot 
Sverige, utrolig gode minner! Samme året de-
buterte jeg på Røas Eliteserielag og stod plut-
selig side om side med spillere som de senere 
årene hadde vært mine trenere. 

Jeg fikk landskamper både på U19, ungdoms- 
og A- landslaget. Stort var det å få med meg 
VM i 1980 i Sovjetunionen.

Tilbakebetaling
Etter 15-16 år i eliteserien var det på tide å 
legge ambisjonsnivået lavere og tid for tilbake-
betaling. Sammen med en driftig gjeng damer 
startet vi opp Allidrett i Røa på midten av 90- 
tallet og fikk fort over 200 barn i 6- og 7-års 
alderen med på dette allsidige prosjektet. 
Bandydelen av allidretten tok jeg tidlig 
ansvaret for og har med ujevne mellomrom 
hatt dette helt frem til i år. Det er utrolig gøy å 
se hvilken fremgang og mestring barn i denne 
alderen får på skøyter, og derigjennom stor 
glede, som smitter over på oss som 
administrerer dette.

Foto: Erling i aksjon med allidretten januar 2016

Jeg har vært med som en av flere trenere 
rundt mine sønners (født 1989 og 1994) 
bandylag fra de forlot allidretten. Gjennom det 
arbeidet ser man hvor viktig det er å involvere 
så mange foreldre som mulig slik at det ikke 
blir for mye på enkeltpersoner. For 89-
årgangen var jeg alene som trener mens for 
94-årgangen kunne jeg relativt tidlig trekke 
meg ut og overlate trenerjobben til andre 
foreldre.

Krevende
Bandy er på flere måter mer krevende å drive 
enn mange andre lagidretter, skøyter skal 
slipes, vant skal legges ut og tas inn etter 
kamper/treninger, og dessverre har det de 
senere årene vært lite naturis slik at spillere 
har måttet blitt fraktet til kunstisen på NIH 
eller til Valle Hovin. Dette har ført til at vi i Røa 
har mistet mange årganger og sist vinter 
dessverre ikke hadde noen 11–er lag i 
seriespillet. Heldigvis er rekrutteringen på 7- 
er lagene god, både spillere og ikke minst på 
trenersiden!

Støtte hjemme er viktig
Gjennom hele livet har jeg hatt støtte på 
hjemmebane for idrettsaktivitetene, siden 1988 
fra en forståelsesfull og tålmodig kone! 

Historien som jeg ble fortalt for noen år siden 
om en A-lagsspiller som i 1992 spilte en av 
sine siste A-lags kamper på Røabanen, mens 
en høygravid kone satt hjemme ferdigpakket 
for fødestuen, er sann – forutsetningen var at 
telefonen i klubbhuset ikke skulle brukes under 
kampen og at vi hadde en mobiltelefon “i back 
– up”. Vår datter ble født samme natten!
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DYNAMITE GIRLS TIL CUPFINALE!

Endelig er vi der igjen! Det føles som om det er mange år siden, men faktisk har det bare vært 
tre år uten Røa i jentenes cupfinale. På en fantastisk septemberlørdag på Røabanen, hvor det 
først ble arrangert Røhne Selmer Røa Cup i barnefotball, spilte Dynamite Girls semifinale mot 
Trondheims Ørn og vant 4-2. 
Vi gleder oss og hele Røa er invitert til finale på Telenor Arena lørdag 19. november. 
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NYHET FOR DEG SOM HAR HUND 
Gladmelding til alle hundeeiere på Røa

Nå kan du trygt plassere hunden din i et 
hundehi mens du er inne og handler på en 
av Rema 1000 butikkene i Røa-området. 

Hundehiene er grundig testet og utviklet i 
samråd med eksperter og veterinærer. De 
fleste hunder finner seg raskt godt til rette 
der.

Nøkkelkort med “5 klipp” får du 
kjøpt av Røa IL til kr 50. Kjøpes 
på kontoret eller via 
www.roail.no
Hundehiene har temperaturstyrt 
ventilasjonssystem, og desinfiseres 
automatisk med UVC-lys etter hvert 
hundebesøk. De gir ekstra sikkerhet for 
hunden og motvirker at barn kan bli bitt, 
samtidig som de gjør det enklere å ha med 
hunden oftere ut på tur.

For mer info, se www.hundehi.no

BLI MED PÅ CUPFINALEN 
LØRDAG 19. NOVEMBER KL 16.00

TELENOR ARENA

LSK KVINNER - RØA FOTBALL ELITE
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Røa IL har i mange år hatt pantekasser 
hos velvillige butikker i nærområdet, 
hvor dere som bor her har muligheten 
til å gi pantelappene deres til idrettsla-
get. Enten det er 1 krone eller 50, så er 
dette penger som kommer veldig godt 
med i idretts-
lagets arbeid for å legge til rette for 
meningsfull barne- og ungdomsidrett.

Tusen takk til dere som putter pante-
lappen i kassene våre og også en veldig 
stor takk til butikkene som lar oss få ha 
pantekassene oppe ved siden av pan-
teautomatene.

Hver for seg er ikke bidragene så store, 
men summerer vi opp alle panteinntek-
tene over mange år, så er støtten BE-
TYDELIG!

Takk til:

KIWI Bogstad

Joker Røa 

REMA 1000 Aslakveien

Nærbutikken Rustad Ullern

PANT TIL NYTTE
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Løpet er åpent for alle som ønsker å teste høst-
formen, og vi oppfordrer spesielt alle foreldre, 
trenere og hjelpetrenere å stille!

Det blir salg av kaker, boller og brus.

Klasseinndeling og starttider er som følger 
(NB! Klasseinndeling er som det blir til vin-
teren; dvs du tilhører klassen tilsvarende det 
året du fyller i 2017):

J/G 0-7, 8, 9: kort runde (ca 700 m). Start 
12:00 -12:10 (avhengig av antall)

J/G 10, 11, 12: 1 runde (ca 1,5 km). Start 
12:20

J/G 13, 14, samt K20-29, K30-39, K40-49, 
K50-59, K60-69, K70-79 og K80-89: 2 runder 
(ca 3 km). Start fra 12:30

J/G 15, 16, 17, 18, 19 samt M20-29, M30-39, 
M40-49, M50-59, M60-69, M70-79 og M80-89: 
3 runder (ca 4,5 km). Start fra ca 12:40 

K/M Mosjon (20-89): 1 runde (1,5 km). Start 
ca 13:00

Praktisk informasjon: 
Startnummer : hentes ved start senest kl. 
11:00 samme dag (fra ca 10:30)
Første start : kl. 12:00
Etteranmeldinger : ved start før kl. 11:00
Etteranmeldingsgebyr : kr. 50,-

KLART FOR ÅRETS TERRENGLØP

Velkommen til Røa IL Langrenns terrengløp lørdag 29.oktober ved 
Skuggenjordet (opp fra P-plass v Bogstad Badeplass).
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MUSIKK FOR DE HARDE ØKTENE

Sportssjef Ola Rock&Roll Loe i Røa IL Fotball trenger hard musikk for de harde 
løpeøktene. Musikken på denne lista girer han opp til å yte maks. Etter løpeøkten 
roer han ned med annen musikk, gjerne norsk pønk. Ola har mange lister å velge 
mellom og hører mye på musikk.

Olas løpemusikk se slik ut:

Hva er din beste trenings-
musikk? Send gjerne lista 
til post@roail.no så er 
det kanskje den som blir 
trykket i neste utgave?



25Vi gjentar fjorårets suksess
 PÅMELDING OG INFO 
www.roail.no/bandy

RØA ETTERSKOLE-BANDY

Et tilbud i AKS-tiden, hele året
PÅMELDING OG INFO 
www.roail.no/fotball

RØAAKADEMIET FOTBALL
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KJØP DITT PAPIR VIA RØA IL
Røa IL har i mange år solgt toalett- og tørkepapir gjennom Norsk Idrettshjelp. 
Papiret blir levert direkte på døra inntil tre ganger per år. Siden alle bestillinger 
skal bekreftes og det er enkelt å justere bestillingen, blir det aldri bomkjøp.

Dette er kvalitetspapir til en fornuftig pris!

Bestill direkte på www.idrettshjelp.no eller kontakt Røa IL via roger@roail.no 

Husk å oppgi Røa IL ved bestilling.
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Flere hundre barn, ungdommer, trenere, 
oppmenn og andre i støtteapparatet er i 
gang igjen med barmarksesongen som gir 
grunnlaget for en flott skisesong i Røa IL!

I år er det 2009-kullet som er gamle nok til å 
bli med, og vi har allerede hatt foreldremøte 
for å gi informasjon, og like viktig: å finne en 
oppmann, en hovedtrener og opp mot 10 hjel-
petrenere til gruppen. Dette er det som gjør 
Røa IL Langrenn så spesiell, alt er foreldre-
drevet de første årene. Kun i de eldste 
gruppene er det gjort bruk av betalte deltids-
trenere, samt at de eldste utøverne gir tilbake 
til klubben med å bistå som trenere mot 
betaling.

Alle gruppene tar utgangspunkt i Bogstad 
skole for så å benytte nærliggende områder 
som treningssteder. De siste årene er også 
«Skuggenjordet» rett på oversiden av 
parkeringsplassen ved Bogstadvannet blitt 
benyttet mer og mer. Dette området kaller vi 
vårt eget og har plassert ut lysmaster og bod 
for oppbevaring av treningsutstyr som bildekk 
og porter. Vi drømmer om snøproduksjon og 
skirenn i nærmeste fremtid på dette området 
som har blitt omtalt som blindeløypa i mange 
år. Her avholder Røa IL Langrenn også sitt 
årlige klubbmesterskap i terrengløp i slutten 
av oktober. Flere hundre barn løper forskjellige 
distanser og det blir en stor folkefest.

Mange av årskullene har allerede før den 
offisielle oppstarten vært på samlinger og tre-
ninger, det er blitt mer og mer vanlig at lan-
grennsgruppene finner på morsomme 
aktiviteter i store deler av året. Felles har vi 
tur Beitostølen første helgen i september som 
tradisjon. 

Det er mange sosiale happenings i løpet av 
sesongen og turen til Skeikampen første 
helgen i desember er et av høydepunktene. 
Her er det tradisjon for tidlig snø og ski på 
bena for første gangen for mange. Vi håper på 
rundt 500 deltagere i år. Lørdag kveld samles 
alle i konferansesalen med underholdning og 
informasjon fra alle grupper. Her er det rom og 
plass til alle, fra 2009-barna til seniorløpere. 
Alle skal føle seg velkommen!

Røa IL Langrenn har et tett samarbeid med 
Oslo Skikrets og ansvaret for kretssamling for 
13/14-åringer der skiløpere fra alle klubber i 
kretsen samles til lek og trening midt i oktober. 
Vi er også med og arrangerer kretssamling for 
15/16-åringer, Milsluker´n cup for 13/14-åring-
er, samt delarrangør av Naborunden - et renn 
for naboklubber i de yngste klasser. Nabrunden 
er et av verdens største skirenn for barn og er 
et lavterskelrenn som alle kan og bør delta på.

Etter juleferien setter vi inn høygiret og det er 
renn hver helg frem til påske på ulike steder 
i nærområdet, men også flere steder i hele 
Norge. Det er frivillig hvor mange renn som 
skal deltas i og det er opp til den enkelte, men 
vi ønsker at det å gå renn skal være ufarlig og 
gøy. Det er smørehjelp før rennet og vi stiller 
med telt for å samle klubben mest mulig. Alle 
skal ha det hyggelig på renn og det klarer vi 
best sammen hvis alle hjelper hverandre på 
best måte.

I løpet av sesongen blir det avholdt smørekurs 
og sammen med vår samarbeidspartner og 
sponsor Milsluker’n er det smørehjelp å få. 
Vårt bruktmarked på Facebook er ment å 
bidra til en billigere inngang til sporten, samt 
at det er godt omløp på utstyret som er blant 
medlemmene i klubben. Vårt hovedmål er at 
ingen skal være redde for hverken smøring el-
ler skispørsmål, husk at alle har vært uerfarne 
engang. Oppmennene koordinerer spørsmål og 
ønsker og spiller disse inn mot styret i 
Langrennsgruppa. Dette er noe det settes stor 
pris på.

Medio mars er det klubbmesterskap i langrenn 
klassisk og fristil annet hvert år. Dette avholdes 
i Sørkedalen og i fjor var det et av landes 
største klubbmesterskap med over 450 del-
takere. Over 1500 mennesker var innom og det 
var veldig moro. 

Vi kunne skrevet om mange flere saker og ting, 
men bli med på laget og se selv hvor utrolig 
hyggelig det er sammen med denne gjengen 
som antageligvis overstiger 500 
aktive denne sesongen. Røa IL er den beste 
klubben og vi skal være der for både de yngste 
og de eldste, samt ha plass til alle som har lyst 
til å gå på ski og ha det gøy!!

Rune Lorenzen, Styreleder i Røa IL Langrenn

SESONGSTART FOR LANGRENN
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TRENINGSTIPS fortsetter fra s 19

4. Planke (mangler illustrasjon)

Mye av de samme grunnprinsippene som i 
push ups. Kroppen skal være helt avstivet og 
rett (tenk som en planke) Viktig at dere ikke 
synker sammen i kjernemuskulaturen (mage 
rygg). Albuleddet skal være plassert rett 
under skuldrene dine. Til variasjon her kan 
dere også prøve å flytte noe av vekten 
fremover for så tilbake i grunnposisjon. Holde 
så lenge en klarer å holde ryggen rett, feks 
3* 45 sek - 15 sek pause mellom
Utfordring : Løfte annethvert bein, holde i 3-5 
sek sette ned igjen
Muskelgrupper: Kjernemuskulatur (mage/
rygg)

5. Skiløperen

Stå på kne, krum deg godt sammen for så å 
strekke godt ut i en diagonal strekk. Pass på å 
holde rett rygg og se frem når du strekker ut. 
Bruk god tid på hver repetisjon og kjenn at 
det strekker godt i ryggen.
Muskelgrupper: Lange ryggstrekkeren

6. Balanseøvelser

- Stå på et bein, utfordring: lukke øyne.
- Stå/gå på ujevnt underlag, bøye litt i beina.
- På rulleski à utfordre deg selv med å løfte et 
og et bein og holde oppe så lenge så mulig før 
du bytter.

Muskelgruppe: Ben, ankelledd og balanse

7. Burpies

Dette er en tung men effektiv øvelse. Start i 
en oppreist posisjon – gå ned i knebøy med 
hendene i gulvet – hopp med bene bakover 
slik at du står klar til å ta en push ups. Ta 
deretter en push ups og hopp raskt opp igjen 
i en knebøystilling. Fra knebøystillingen skal 
du skyte fart rett opp før du senere gjentar 
bevegelsen. Gjør det såpass sakte at bev-
egelsen blir gjennomført kontrollert og kor-
rekt.

Muskelgrupper: Rygg, bryst, sete, ben og 
spenst.
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10 KJAPPE:
1. Hvem ble toppscorer i sommerens fotball-EM?

2. Hvem vant fotballfinalen for kvinner i OL?

3. Hvem vant fotballfinalen for menn i OL?

4. Hvem er toppscorer for Dynamite Girls i Toppserien denne sesongen?

5. Hvem vant verdenscupen i langrenn for menn forrige sesong?

6. Hvem vant for kvinnene?

7. Hvor ble sommer-OL arrangert?

8. Hva heter bandet med hiten “Si ja!”

9. En norsk film om andre verdenskrig har akkurat hatt premiere. Hva heter den?

10. Hvor skal kvinnenes cupfinale i fotball spilles den 19. november?

MORO FOR JUNIOR OG SENIOR
Svar:
1. Antoine Griezmann 
2. Tyskland
3. Brasil
4. Elisabeth Jeppesen 
5. Martin Johnsrud Sundby
6. Therese Johaug
7. Rio de Janeiro, Brasil
8. Innertier
9. Kongens nei
10. Telenor Arena, Fornebu

x-ord
1. Norges største skøytebane

2. Kaptein på Dynamite Girls

3. Bror til Martinus

4. Annet ord for sann

5. Bør man sjekke barna for hver uke 

6. Norges hovedstad

LØSNINGSORDET FINNER DU I DET GULE FELTET. DETTE KAN SENDES TIL post@roail.no 
OG DET BLIR TRUKKET UT 3 PREMIER. SKRIV NAVN OG ALDER I TILLEGG TIL SVARET.
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STRATEGIPROSESS I RØA IL

Hovedstyret i idrettslaget er denne høsten i gang med en ny strategiprosess, som 
skal lede fram til ny strategi for årene fram mot 2020. Røa og bydelen utvikler seg og 
idrettslaget ønsker å være med på denne positive ferden. 

Hva tenker du er det viktigste i årene som kommer? Hva skal være målet? Hvordan skal vi 
komme dit? Hva må gjennomføres?

Alle medlemmer har mulighet til å påvirke denne prosessen og vi tar i mot alle innspill. Meld 
gjerne fra direkte til styreleder Jon Tufte-Johnsen eller daglig leder Roger Bjørn Haugen. Kon-
taktinformasjon på siden til høyre. Innspill kan også gis via gruppelederne. 

Fellesmøte for alle grupper skal avholdes i slutten av november, så innspill bør derfor gis innen 
10. november. 

 

HOVEDSTYRET

Jon Tufte-Johnsen
Leder

1

Christen Møller
Leder Bandy

Kathrine Godager
Barneidrett

Thomas Berg-Nielsen
Leder Fotball

Lene W Alfredsen
Økonomi

Bjørn Frogner
Organisasjon

Roger Bjørn Haugen
Daglig leder

Olaug Villanger
Nestleder/informasjon

Alf P Bjercke
Anlegg

4

Karette Sandbu
Sport

11

Rune Lorenzen
Leder Langrenn
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KONTAKTINFORMASJON RØA IL
Røa IL, Pb 109 Røa, 0701 Oslo

Tlf 22 50 31 55

post@roail.no

www.roail.no

facebook.com/roail.no

 

Styreleder Jon Tufte-Johnsen, 
jt1000@online.no

Daglig leder Roger Bjørn Haugen, 
roger@roail.no, 22503155 - 92615431
 

Kontoret i klubbhuset:

Tlf 22 50 31 55 (ca kl 09.00-16.00)

Daglig leder Roger Bjørn Haugen, 
roger@roail.no

Driftsansvarlig Erling Ruud, erling@roail.no

Regnskapsmedarbeider Harald Helverschou, 
harald.helverschou@roail.no

Kontormedarbeider Katarina Liptakova, 
katarina@roail.no

 

Fotballgruppa:

Styreleder Thomas Berg-Nielsen, 
tbergn@gmail.com

Sportssjef Ola M Loe, ola@roail.no

Dynamite Girls

Styreleder Harald Nickelsen, 
harald@nickelsen.no

Daglig leder Tom Inge Egedahl
dynamitegirls@roail.no
22503155 - 91583691

Langrennsgruppa:

Styreleder Rune Lorenzen, 
rune@elektro-sivert.no
 

Bandygruppa:

Styreleder Christen Møller, 
christenmoller66@gmail.com

 

Trimgruppa:

Styreleder Lisbeth Berger, 
lisbeth.berger@rr-research.no

 

Sykkelgruppa:

Styreleder Paal Berg, paal.berg@telenor.com

 

Triathlongruppa:

Styreleder Knut Bergo, knb@wiersholm.no

 

Allidrettsgruppa:

Kontakt daglig leder, post@roail.no



SOLGT.
DET SKULLE

BARE 
MANGLE

Det eneste vi forventer av deg som kunde,
er at du forventer mer av oss.

Hilsen PrivatMegleren på Røa

Tlf. 22 51 06 50 • scenario@privatmegleren.no • Vækerøveien 210, 0751 Oslo
www.privatmegleren.no


