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Årsmøte for 2017  

Dagsorden 21.mars 2018 kl.1800 ROS Arena Auditoriet 

Sak Tekst Bidragsyter 

0 Åpning: Godkjenning av stemmeberettigede Leder 

1 Godkjenning av innkalling: Leder 

2 Valg av møteleder, HS forslår: Arne Borch Leder 

3 Valg to personer for undertegnelse av årsmøteprotokoll, følgende personer 
foreslås:  
 

Møteleder 

4 Valg av møtereferent, følgende foreslås: Nina Engedal Møteleder 

5 Godkjenning av dagsorden: Møteleder 

6 Behandle Hovedstyrets årsmelding, regnskap og budsjett Sigmund  Møteleder 

7 Gruppenes årsmeldinger, regnskap og budsjett ligger på gruppenes nettsider.  Møteleder 

8 Generalforsamling IL ROS Arena AS: Jens Lillegraven Møteleder 

9 Info fra ROS Hytta: Egel Holmquist Møteleder 

10 Fastsette kontingent for år 2019: Årsmøte 2017 vedtok økning i 2018. Det 
foreslås å beholde disse satser også i 2019.  

Møteleder 

11 Innkomne forslag og informasjon:  

• Mulig oppgradering fotballanlegg. Fotball informerer. 15 Minutter  

• 1 minutts taletid i diskusjonen 

Møteleder 

12 Valg  Møteleder 

13 Leder for valgkomite neste år: Forslag Fotball Møteleder 

14 Avslutning: Leder 

   

   

 
 
 
 
 



  
 
 

ÅRSMELDING for 2017 

ROS – Respekt, Omsorg og Samhold 

 
 
Visjon  
Sammen for et utfordrende og inkluderende idrettsliv, med økt samfunnsansvar. 
Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben 
Virksomhetsidé 
IL ROS skal være et sosialt samlingssted i Røyken. Vi er et breddeidrettslag som skal tilby sunn 
fysisk aktivitet gjennom godt trenings-, utviklings og konkurransemiljø for alle. Vårt mål er flest 
mulig, best mulig, og lengst mulig.   
ROS TIL ALLE 
Dette «slagordet» forplikter alle våre medlemmer, spillere, trenere, lagledere, styre 
medlemmer og supportere. 
Ut fra disse felles verdier har vi tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene 
beskriver hvordan vi er og hvordan vi ønsker å fremstå. 
 
Generelt: Årsmøtet blir avholdt 21.mars 2017 

Viktige saker 2017: 

Ny Webside fra Weborg kom inn i 2016. I 2017 har en liten gruppe jobbet med 
implementeringen, samen med gruppene. Gruppene bruker nå siden aktivt, og holder den 
levende. I tillegg benyttes andre viktige kommunikasjonsmiddel ut fra behovet i gruppene.  
Prosjekt - utbedring Lysløype har nå pågått i ca. 2 år, og fortsetter i 2018. Vår plan er 
ferdigstillelse under 2018. Kanskje litt vel optimistisk, men senest 1. halvår 2019.  
Entreprenørene vil fortsatt ha betalt for steinmassene. Det jobbes hardt for å få så mye som 
mulig kostnadsfritt.  
Vi søker nå hele tiden om midler for å fullføre prosjektet. Videre laves det en video film, som 
skal benyttes ovenfor sponsorer. De vil få profilert sine navn på stolper og egen tavle. Har 
0.5mill merket for asfalt. Vi snakker om ca.1.5 -2.0 mill resterende kostnader. Det vil ikke bli 
brukt midler ut over det budsjetterte på prosjektet, før vi har midlene. Vi er også enige med 
skigruppa om å utsette asfalteringen, hvis nødvendig. 
Noen av dere har sikkert allerede merket at det ikke behøves mange cm med snø, før løypene 
blir fine. Dette til glede for skigruppa og andre skientusiaster. 
Organisasjonsplanen/klubbhåndboken ble klar under året av en liten gruppe personer, fra de 
gruppene som ville være med. Vårt mål er at dokumentet bidrar til å klargjøre klubbens drift 
og ambisjoner, og på den måten motivere den enkelte til frivillig og lystbetont innsats for IL 
ROS. Dokumentet er bygd opp av et hoveddokument som skisserer prinsipper og føringer for 
IL ROS. Detaljerte rutinebeskrivelser finnes i vedlegg til dokumentet. 



Innholdet er grovt historien, verdier, visjon og virksomhetside‘, organisasjon, grupper, 
vedtekter, kontingenter, forsikringer, krav til basiskompetanse og alt som har med klubbens 
drift og formaliteter. 
Dokumentet er å finne på www.ilros.no.  

Samarbeidsavtale er skrevet med Sætre IF Graabein 

Samarbeidet skal være på tre nivåer. Styre/ledernivå – gruppe og lag nivå.  Avtalen skal gi 
kompetansehevning og økt aktivitet. Det skal være et åpent og positivt samarbeid. 
Selskapsformer fremover har blitt vurdert med tanke på anlegg som kommer de nærmeste 
årene. Dette ut fra styring, risiko som frittstående enhet, og mva. Risiko ut fra idrettslaget 
ansvar, men også medlemmenes engasjement og tilhørighet. Med tanke på anlegg er et AS 
fornuftig. Når det gjelder selve idrettslaget er det viktig å beholde den formen vi har i dag. 
Dette går på tilhørighet, engasjement etc. Det var artikler i DT&BB hvor det ovennevnte 
prinsipper kom klart frem. 
I tillegg har fotball i sitt prosjektarbeid tatt temaet opp med BIK, og blir anbefalt å beholde 
gruppen/laget og organisere anlegg o.l. i en eller annen form for AS. 
 
ROS hele livet/aktiv fredag som nå har fungert i vel tre år, utvikles og har viste seg å være et 
konsept som ungdommene setter pris på. Konseptet er bygget opp, og etter hvert overtatt av 
ansvarlige unge, som selv tar ansvar for driften. Hele tiden i samarbeid med voksne, som ikke 
blander seg for mye inn. 
Målsettingen er hele tiden å beholde de unge i idrettsmiljøet, og få inn de som ikke har vært i 
miljøet tidligere. Konseptet videreføres til andre deler av kommunen. 
 
IL ROS Arena Drift har hatt et år med en omsetningsøkning på kr.132‘. Resultatet ble –kr.110‘. 
IL ROS Arena fikk et overskudd på kr.290‘ Kontantstrømmen er god i begge selskaper. Styrets 
vurdering er at det er behov for mere hallkapasitet i kommunen. Det har vært jobbet med 
utvidelse prosjektet. Grovt investeringsnivå, inntekt og kostnadsnivå ble utviklet, og sendt til 
Røyken kommune. Vi ba om kr.600‘til fremtidig drift. Etter mye jobbing med administrasjonen 
og ikke minst våre politikere fikk vi aksept på årlig leie på kr.300‘. Vi ser nå videre på hva vi kan 
gjøre for å komme i mål. I prosjektet ligger også en støtte på 4.0mill fra departementet, etter 
innstilling fra kampsportforbundet. 
Dette er en del av totalprosjektet, som betyr en maksimering hele anlegget, også kommunens 
fotball bane. Fotball, Arena og HS er alle enige om den totale løsningen, som inkluderer 
oppgradering av kommunens bane. Løsningen dekker fotballens behov, plassering av sand 
baner og utvidelse hall. Dette kommer til å bli Nye Askers indrefilet av et anlegg, fra 2020.  
Oppgraderingsprosjekt kommunal bane er tatt videre av fotball, etter et grovt totalt innspill 
til Røyken kommune høsten 2017 fra hele gruppen. Kjøp av tomt er/kan være aktuell for en 
krone.  
En fremdriftsplan er lagt fram, med forslag til dugnader i de to nærmeste årene, 
sponsorinntekter, salg av anleggs navn, 100-års gave fra kommunen, miljø ansvar etc. 
Investeringen er på ca.15mill. 
Fotball vil kjøre prosjektet fremover. Vi vil hele tiden se realiteten og risiko i prosjektet. Når et 
totalt bilde vises positivt og risikofritt, blir investeringen lagt fram. 
Kompetansebygging har er og vil være en viktig faktor for fortsatt utvikling. Økt kompetanse 
skaper ikke bare sportslig utvikling, men også trivsels miljøer. Vi mener at enkelte kurs kan 
deltagere ha nytte av i jobben.  
 
Klubbhuset/Grendehuset har nå fungert en stund som utleie del, klubbhus for fotball og som 
alltid garderober. Positivt for fotball å ha sitt eget, som har gitt nye muligheter i praksis og økt 
trivsel, som kan bygges videre. 

http://www.ilros.no/


Sand bane prosjektet er nevnt tidligere. Spillemiddelsøknaden er sendt inn. Vi regner med å få 
kr.300‘. 
ROS basket ble startet, og har hatt et godt driftsår. De trenger helt sikkert flere medlemmer og 
spillere.  
 
Medlemstallet i IL R.O.S. pr 31.12.2017 var 1970. (pr:31.12.2016: 1745) En positiv økning som 
kommer fra de miljøene vi har i gruppene, nye innbyggere, utbygging etc. 

Positive tall som skaper engasjement, og som gir ytterligere engasjement! 

Økonomi: 
IL ROS total hadde et underskudd på Kr. – 726.994,-. Lysløype prosjekt underskudd: 
Kr.1.112.498 i 2017. Beløpet har blitt dekket av eksisterende prosjekt midler.  Overskudd IL 
ROS grupper kr.385.504. Fotball kunstgress, Håndball, og Idrettsskolen stod for det meste av 
overskuddet. De andre gruppene bortsett fra svømming, fotball og badminton gikk med 
overskudd. Meget bra. På lysløype prosjektet er det allokert inntekter og utgifter i forhold hva 
som har skjedd. Vi har 500‘som skal benyttes til asfaltering. 
 
 
Laget totalt har hatt god likviditet gjennom året. Egenkapitalen er på kr.5.417.500 
IL R.O.S. eier 51% av ROS-hytta, og 50% av Grendehuset. 
IL R.O.S. eier 100% av IL ROS Arena. 
IL R.O.S. har Organisasjonsnummer: 982 342 813 
 
 

Framtiden 

- Flerbrukshall fotball RVG Midtbygda. Satt på kartet under året, av våre politikere. Det 
snakkes/arbeides også med en hall i Åros området. Turn, fotball etc. Den kommer 
eventuelt etter at vi tilhører Nye Asker. 

- Generell kompetansebygging skal hele tiden være i fokus i gruppene. Det vil bli 
forskjellige kurse føre ferien. «Hvem er vi» «Faglig for kasser» «Hvordan bygge 
positive foreldremiljøer rundt lagene» og andre opplegg via gruppene/BIK under året. 
Videre vil klubbhåndboken bli lagt inn her. 

- Vi skal fortsatt bygge «ressurs grupper etter behov», istedenfor å drive rovdrift på de 
valgte i styre og stell. 
 

Handlingsplaner fra gruppene har blitt større de siste årene, slik at vi har valgt å sakse noen 
aktuelle saker i et eget dokument. Planene ligger også på hver enkelt gruppe Webside, for 
lesing. 
 
 
 
 



 
 
 
 





 



 



 



 

 





Klipp fra gruppenes handlingsplaner 2018 
 
Boksing 
Rekrutteringen har vært økende og det bør spesielt nevnes antallet damer som har begynt med 
fitnessboksing og ungdom 15-16 år som har begynt på boksetreninga. Vi har derimot mistet 3 
av våre lovende diplomboksere (10 åringer) fra 2016 pga. at de har fått økt treningsmengden i 
fotballen slik at det ikke er mulig å holde på med flere idretter samtidig.  
Trenerkapasiteten er økt fra 3-4. Vi satser på trenerutvikling og dommerutdanning. 
Dommerdeltakelse bidrar til at boksegruppa henter mye bokseteknisk erfaring fra 
boksestevner som igjen brukes intern i klubben både for trenere og utvikling av medlemmene. 
I tillegg gir det en meget god anseelse utad i det boksemiljøet.  Boksegruppa tok 3 
sølvmedaljer i NBF Landsmesterskap 2017 for diplomboksere. Søknad til Norges 
kampsportforbund om 4 MNOK i program satsingsmidler har blitt prioritert og vil gå inn som 
støtte for utbygging av ROS Arena med boksehall på 400m2. 
Aktiviteten stemmer overens med målsettingene og Boksegruppa har oppnådd sine mål i 
2017. 
 
Håndball 
IL R.O.S. Håndball har også for sesongen 2017/2018 en partneravtale med SHK (St. Halvard 
Håndballklubb) på guttesiden. Dette for å sikre et fullverdig tilbud til spillere på G16, G17, G18 
og herrelagene. Med eget herrelag i ROS ser vi at våre eldre spillere vil kunne ha mulighet for 
ekstra trening sammen med herrelaget. 
På jentesiden har vi fremdeles en gjeldende samarbeidsavtale med RHH (Røyken og Hurum 
Håndball) fra og med jenter 15 år (J2002). Samarbeidsformen mellom RHH og moderklubbene 
er under revisjon og evt endringer vil påvirke klubbens sportslige aktiviteter fremover. 

Gutte-/herrehåndball 

Det er god rekruttering på guttesiden i R.O.S. Det er viktig at vi har en langsiktig plan for å 
beholde spillerne lengst mulig i idretten. Med dette som bakgrunn ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som skulle se nærmere på herrehåndballen. Det er skissert et opplegg der det 
satses på opprykk og at vi på denne måten beholder våre spillere i klubben lengst mulig. 
Ordningen skal evalueres ved sesongslutt 2017/2018. 

Jente-/damehåndball 

Styret har besluttet å se nærmere på organiseringen av jente-/damehåndballen i ROS 
Håndball. Det er satt i gang et arbeid der vi ønsker at RHH fusjonerer med ROS. Det vil bli 
utarbeidet en plan for jentesatsingen i ROS våren 2018. 

Spillerutvikling 

Vi har hatt spillere fra guttelagene, 2001, 2002 og 2003 på spillerutvikling siste året i regi av 
Norges Håndballforbund. Spillere fra G2001 og G2002 har vært tatt ut til nasjonal 
spillerutviklingssamling. G2001/2002 har kvalifisert seg til BRING, en nasjonal serie i regi av 
NHF. Sluttspill starter i januar 2018. 
Høsten 2017 satte vi fokus på sunn idrettsmat. NHF har en kampanje der det er muligheter for 
gode avtaleordninger på sunn idrettsmat. Dette har blitt tatt veldig godt imot av våre gjester 
og konseptet videreføres. Nytt i sortimentet er nå grove baguetter, fiskeprodukter fra Lerøy og 
fruktbeger. 
Håndballgruppa deltar med kiosksalg under Røykenmila i samarbeid med Røyken pike- og 
ungdomskor. Dette har blitt en årlig aktivitet. 
Aktivitetene som gjennomføres i klubben hadde ikke vært mulig uten den store dugnadsviljen. 
En stor takk til alle som bidrar gjennom sesongen. 



Fremtid for IL R.O.S. Håndball 

Visjon:  Sammen for livslang aktivitetsglede 
Verdier: Respekt, Omsorg og Samarbeid (ROS til alle) 
Strategi: Et morsomt og utfordrende aktivitetstilbud til alle. ”ROS hele livet” 
 
Dette skal vi oppnå ved å delta på mini- og aktivitetsturneringer, seriespill, cuper og 
idrettsskole der en felles innsats på tvers av lag og grupper arrangerer aktiviteter for våre 
aldersgrupper.  
 

Handlingsplan for 2018 

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

annet fortsatt påvirkning av Røyken kommune, Røyken Idrettsråd samt 
samarbeid med Hovedstyret. Litt mer langsiktig blir fokus nå rettet mot nye 
Asker. Styret skal arbeide aktivt for å få redusert kostnader til halleie. 

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

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

d. Utvikle seniortilbudet i IL ROS Håndball både på herre- og damesiden. 
e. Har fokus på Fair Play. 
f. Drive aktiv rekruttering av nye spillere fra de helt nystartede 1.klassinger og 

oppover. 
g. Styret må følge opp arbeidet med en eventuell utvidelse av IL R.O.S. Arena 

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

 
Fotball 
Ved utgangen av 2017 hadde Il ROS Fotball ca. 640 medlemmer. Antall aktive spillere er litt 
over 480. Disse er fordelt på rundt 50 lag. Antallet spillere har vært stabilt i 2017. 
Damefotballen har for tredje året på rad hatt vekst og stilte for sesongen 2017 med 2 A-Lag 
(11er), et lag i 3. div (samarbeidslag med Stoppen) og et i 4 divisjon. Den gode trenden med 
tilvekst i i jentefotballen fortsatte også i 2017 og antallet jenter som spiller fotball i klubben er 
nå ca. 140 stk, en vekst på 63 % på tre år. I 2017 har fotballgruppa videreført visjonen: ROS TIL 
ALLE. 

Målet for fotballgruppa er FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG 

ROS Fotball sluttførte sin sertifiseringsprosess for å bli en kvalitetsklubb i 2016 og hadde sitt 
første driftsår som sertifisert Kvalitetsklubb i NFF Buskerud. Som nr 9 i kretsen. 
ROS Fotball er en breddeklubb hvor det fundamentale er at idrett skal være gøy. 
ROS Fotball skal oppretthold et godt tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.                       
Aktivitetene skal drives på frivillig basis og innsats av spillere, foreldre og foresatte. 
I tråd med anbefalinger fra ROS Hovedstyre fortsatte/utvidet Fotballgruppa avtale med 
firmaet Cordo AS for å sikre inntektene / treningsavgiftene. Ordningen ble i 2017 følges opp 
manuelt av økonomiansvarlig og Medlemsansvarlig får å påse at alle medlemmer ble fakturert. 
Faktureringstidspunktene ble også flyttet frem for de kommende halvårs-faktureringer da 
dette er kritisk for likviditet i fotballgruppa. 



Banestatus 2017 

Det jobbes med å utvikle nye anlegg og oppruste eksisterende, nå med spesielt fokus på 
Spikkestad. I 2017 har ROS Fotball sikret sine fremtidige ambisjoner om nye anlegg en plass i 
kommunenes kultur/idrettsplan som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2017. Dette er 
viktig for realisering ila kommende fireårsperiode. 
Primært er oppgradering av Spikkestad stadion det som er nærmest å kunne realisere. Arealet 
eies av Røyken kommune men er utleid til ROS Fotball gjennom en gjensidig drifts/leieavtale 
på 71 000 kroner. Dette medfører gratis leie mot vedlikeholds/klippeansvar for banen og 
området rundt. 
Spikkestad stadion er satt på kartet / varslet ovenfor kommunen i forbindelse med at 
Hallidrettene søkte om driftstøtte til utvidelse av ROS Arena. ROS Fotball påstartet prosjektet 
og har lansert de første skisser og kalkyler for å kunne lansere en oppgradering av en 11er og 
en 7er bane på dagens Spikkestad stadion. Hovedstyret samt øvrige særgrupper vil bli 
orientert. Fotballgruppa håper på støtte til å igangsette prosjektet / innlevere søknader om 
spillemidler ila 2018. 

Sportslig 

Også 2017 har vært et år med fokus på å jobbe med å tilfredsstille de krav som stilles av NFF 
for å opprettholde godkjenningen som en kvalitetsklubb. Vi har holdt fokus på trenerutvikling 
og i den forbindelse gjennomført NFF C-lisens/Grasrottrenerkurs for nesten samtlige trenere. 
Det arbeides også med å rekruttere flere kvinner som trenere og i 2017 hadde vi fem stk. i 
klubben 
Vi er også i 2017 innenfor de kravene som NFF og IL ROS fotball stiller til trenerkompetanse. IL 
ROS Fotball består nå av rundt 50 lag, og 640 personer er registrert som medlemmer i 
fotballen. I tillegg kommer ca. 150 spillere fra 1. og 2. klasse som ikke betaler treningsgebyr til 
fotball, men som er medlemmer av idrettslaget.  IL ROS ønsker å gi et godt sportslig tilbud til 
alle som ønsker å spille fotball ved å tilby dyktige trenere som innehar de samme grunnverdier 
som klubben. Klubben en operativ Sportsplan. Dagens mal er revidert de siste tre årene, og 
revideres høsten. Sportsplanen forankres igjennom prosess med Sportsligutvalg og blir endelig 
besluttet av styret. 
Barnefotballen 

Som ledd i det å forbli en Kvalitetsklubb er det jobbet frem NY sportsplan av 2016/17 for 
aldersgruppene/barnefotballen. Denne er tilgjengelig på websidene og i Klubbhåndboka. 
ROS Fotball har valgt å engasjere inn en erfaren trener til å veilede trenere i barnefotballen. 
Dette for å sikre at sportsplanen kommer helt ut på feltet. Dette er satt spesielt og fornyet 
fokus på i 2017 og egne trenersamlinger er gjennomført. 
Tilveksten av spillere i de yngste årsklassene er stor, og det lover godt for fremtiden. 
Ungdoms- og seniorfotball 

Som ledd i det å bli en Kvalitetsklubb er det jobbet frem NY sportsplan av 2016/17 for 
aldersgruppene/ungdomsfotballen. Denne er tilgjengelig på websidene og i Klubbhåndboka 
Kommunestyret vedtok at anlegget/uteområde kan gis/overdras til Klubben hvis det er behov 
for dette for å oppgradere området. 

Basket.  

Ved utgangen av 2017 hadde Il ROS Basket 10 medlemmer. 1 lag for ungdom. Antallet spillere 
har vært stabilt i 2017. Gruppen har og 6 eldre spillere / hjelpetrenere som har bistått med 
treningsengasjement for ungdommen. Det kan hende at det også dannes grunnlag for et 
senior lag. 
Ila 2017 har gruppen blitt kontaktet av foreldre for jenter fra kullene i 2001 – 2003 med ønske 
om etablering av treningsgrupper 



Turn 

Avslutning 2017 har vært nok et aktivt år for IL R.O.S. turn. Vi har stabilt medlemstall, og har 
fått fin sportslig utvikling. Vi må fortsatt jobbe med å sikre at vi har tilstrekkelig med trenere 
og treningstid, spesielt er det viktig med nok hjelpetrenere nå når vi kan ta imot flere utøvere 
på hver trening. Hva betyr det, mer inntekter? 
Totalt er det over 400 deltagere på treningene i løpet av en treningsuke. Mange trener på flere 
partier i uka, men antall aktive gymnaster er allikevel rundt 250, noe som er en svak nedgang 
fra fjoråret. Vi ser ikke at antallet kan øke før kapasiteten blir bedret i form av hall tid og flere 
antall trenere med riktig kompetanse. Det er svært mange deltagere på alle partiene for de 
yngste gymnastene, noe som lover godt for rekrutteringen fremover. Vi har også fått en fin 
økning av aktive ungdommer, og har fortsatt et økende antall gutter på treningene.   
Økonomien i turngruppa er god. Dette skyldes i hovedsak inntektene fra årets arrangementer, 
der vi var ansvarlig for landslagssamling for troppsgymnastikk senior. Kretsmesterskap og 
selvfølgelig vår egen juleavslutning.  

Volleyball 

ROS Volley har i løpet av 2017 hatt en nedgang i antall medlemmer. Årsaken er at vi mistet 6 
trenere etter vårsesongen fordi de flyttet 6 fra kommunen. Dette gjorde det vanskelig å ha 
kraftfull rekruttering i oppstarten av høstsesongen. Vi mistet også grunnlaget for å holde 
damelaget i gang da dette i hovedsak var personene som sluttet inkludert deres trener. 
Herrelaget manglet egne drivkrefter.  
Styret besluttet å sette fokus på barn og ungdom og forsøke å bygge ressurser rundt disse 
lagene for deretter å kunne aktivt rekruttere spillere. Vi har i løpet av høsten gjennomført et 
«ballsidighetskurs» internt med tanke på å bygge aktivitetsleder/ trenerkompetanse blant våre 
spillere og foreldre. Her hadde vi med 12 deltagere. 
Ved oppstart høstsesong rykket nesten alle våre minispillere opp i junior så det var en prioritet 
å få på plass et trenerteam som kunne videreføre dette laget. Her fikk vi på plass 2 foreldre, 
samt en seniorspiller som driver gruppen. 
U17 og U19 har treninger sammen og er en veletablert gruppe med god støtte i fra en etablert 
foreldregruppe. Lagene har potensiale for å vokse ytterligere forutsatt at vi har hallflater og 
trenere tilgjengelig. 
For rekruttering benytter ROS Volley ROS-web, ROS nytt, sosiale medier og oppslag på SFO og 
ved haller i bygda. 

Svømming 

Sportslige aktiviteter 

IL ROS svømming tilbyr i hovedsak svømmeopplæring for barn fra det året de fyller 7 år.  
Svømmegruppe med fem svømmere deltok på to svømmestevner i høst. Det er blitt lagd og 
sendt ut terminliste med årets svømmestevner som de har mulighet til å delta.  
Styret har òg diskutert andre aktiviteter enn kun svømming, målet er å starte opp med Vill i 
vann og Vannpolo/minipolo etter hvert. Vannpolo/minipolo kurs og utstyr kan Norges 
svømmeforbund dekke kostnader for.  

Visjon: 

Svømmeglede til alle. Fokus på idrettsglede og breddeidrett, svømming for alle. IL ROS 
svømming skal være med å skape glede i vannet, og at barn og unge blir trygge svømmere.  

Handlingsplan for 2018:  

1. Styrke økonomien - gjennom å tilby flere kurs og få fulle kurs. Fokusere på salg av 
badehetter.   



2. Utvikle flere tilbud i vann 
3. Utdanne flere instruktører og gi flere videreutdannelse i instruktøryrket, slik at de gjør 

en god jobb og er trygge i sin rolle.  
4. Rekruttere flere ungdommer til svømmekurs og svømmegruppen gjennom åpne 

treninger på Røykenbadet.  
 
Friidrett 

 
 

1. Idrettslig aktivitet. 
 

Bjørn Terje Pay, 43 år, har hatt nok en god sesong. Med 53,90m. i diskos krabbet han opp 
på en 3. plass på Norgesstatistikken for senior, samtidig som han topper statistikken 
suverent i klassen for veteraner 40-44 år. Han fikk dessuten sin første medalje i et norsk 
seniormesterskap, da han ble nr. 3 under NM i Sandnes med et kast på 52,75m. I tillegg ble 
han Norgesmester i veteranklassen og han vant veteran-EM i Århus, Danmark, med et kast 
på 53,20m.  

Parhat Arken, 33 år, kastet 26,39m. i diskos. 
Per Marius Hole, 28 år, fikk 33,00. som årsbeste i diskos. 
Ruth Kari Krokeide, 28 år, satte ny personlig rekord med 20,52m. i diskos. 

Jorunn Hole, 56 år, fikk sølv i diskos under veteran-EM i Århus med et kast på 37,21m. Med 
sitt besteresultat på 38,65m. topper hun Norgesstatistikken i sin klasse, og fikk dessuten en 12. 
plass på seniorstatistikken.  
Iver Hole, 73 år, hadde et lengste-kast i diskos i sesongen med 26,67m.  

”Spikkestad Open”: 

Friidrettsgruppa har arrangert 7 ”Spikkestad Open” stevner med deltakelse fra lokale utøvere 
og representanter for Norgeseliten i diskos, tilsammen 67 enkelt-starter. Yngste deltaker var 
11 år og eldste deltaker 73 år. 

Dommere: 

Friidrettsgruppa har en aktiv forbundsdommer, Iver Hole og flere kretsdommere, av hvilke 
Harald Rustad og Jorunn Hole har vært aktive i 2017. Egel Holmquist har i år som tidligere 
assistert ved de fleste stevner, og vi har i tillegg hatt god hjelp av Rune Høybråten, Halvor 
Andersen og Per Marius Hole 
 
2. Trenersituasjonen. 

 
Iver Hole har vært diskostrener gjennom hele året. Sammen med Per Marius Hole og Ruth 
Kari Krokeide avholdt han treningssamling i diskos for en rekke danske ungdommer i Sæby i 
november. 

 
3. Mål for 2018-sesongen. 

 

• Rekruttere flere diskoskastere til friidrettsgruppa. 

• Etablere facebook-gruppe for friidrettsgruppa. 

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

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

• To medaljer i veteran VM i Malaga. 

• Verdensrekord i diskos i klasse kvinner 55-59 år. Nåværende rekord er 22 år gammel. 



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

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 
 
 
 
 

 
 

Forslag til Medlemskontingent for 2019 
 
  
Styrets forslag er ingen økning for 2019, da denne ble økt 2018  
 
                                                                                                              2019       
 
Familie (foreldre og barn til og med 19 år)      kr. 835  
       
Voksen  20 +       kr. 415   
 
Barn til og med 19 år        kr. 310     
 
Støttemedlemmer      kr. 500   
 
Valgte ledere, trenere, ikke aktive    Kr 100 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Spikkestad 14. mars 2018 
 
Hovedstyret. 
      
 



FORSLAG OPPGRADERING FOTBALLANLEGG 

 



 



 



 



 



 



VALG 

VK’s INNSTILLING 

ROS hovedstyre 2018/2019. Alle valg er for 1 år av gangen.  

 
Styreleder - Sigmund Kjos (Gjenvalg) 
Nestleder - Tone Sagstad Larsen (ny) 
Styremedlem- Mette Trine Heimstad (Gjenvalg) 
Styremedlem - Morten Henriksen (Gjenvalg) 
Styremedlem - Eivind Limstrand (Gjenvalg) 
Styremedlem - Kjetil Momrak (Gjenvalg) 
Styremedlem - Birger Bjørnstad (Gjenvalg) 
 


