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Det er bare noen få uker tilbake siden vi hadde «Stafett for livet» på vårt idrettsanlegg.
De ansvarlige var kreftforeningen, sammen med et lokalt valgt styre. 
Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for 
å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer
at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid 
bør være noen på banen for den som er syk.
Jeg sier vel ikke for mye når jeg sier at en vesentlig del av de frivillige kom fra vår klubb.
Dere har virkelig satt ROS på kartet, også utenfor Røyken. Vi gikk tilsammen en og 
en halv gang til Nordkapp, ikke dårlig. Vi takker for innsatsen, og det kan anbefales
å være med i en eller annen form i fremtiden. 
Ryktene sier at muligheten er stor for at det blir et tilsvarende arrangement i 2019.
Som kanskje noen har fått med seg, har klubbene 100 års jubileum å feire i 2019.

Spikkestad Idrettsforening ble stiftet 6.mars i 1963. Den 20. mars 1963 gikk foreningen
sammen med Røyken Idrettsforening som igjen var stiftet 16. mars 1932. Etter navne-
konkurranse og adskillig diskusjon ble resultatet Idrettslaget R.O.S. Jubileumsfesten 
vil gå av stabelen den 27. april 2019. Derfor håper jeg du setter av datoen, slik at 
vi kan feire og ha det hyggelig sammen. Det kommer invitasjon etter hvert.
Litt om prosessen med harmonisering på forskjellige områder i våre tre «Nye Asker»
kommuner. Det skjer på driftsmodeller av anlegg, kostnader på leie av haller etc. 
Vi som lag er med kommunikasjonsmessig. Avgjørelser etter hvert ligger hos 
våre politikere.
Oppgradering av idrettsanlegget er i prosess. Dette gjelder kommunens bane, 

utvidelse av Il ROS Arena, og sandbaner. Det som er viktig nå er å ha finansierings-
plan klar under høsten. 
Lysløypa har fått en del kostnadsfri masse i begynnelsen av sommeren, som 

har blitt kjørt på plass. Som vi alle vet, koster det å planere steinmassen. Vi kommer 
til å vise Gjensidige Stiftelsen under høsten hva vi har gjort for midlene vi har fått.
Vi regner med at det blir en stund til snøen kommer her, men den observante leser
har registrert at snøen har vist sin ankomst på ca. 1200 m.o.h. Etter hvert vil sikkert
skifolket søke etter snøen i rimelig avstand fra Spikkestad. Vi har allerede lagt merke 
til at noen har begynt å gjøre seg synlig på resultatlistene i område på rulleski, 
og det ser lovende ut. Kan tenke meg at bekreftelse på formen er viktig allerede 
tidlig i sesongen. 
Et uformelt samarbeide med Bærum Sykkelklubb i området skistadion og lysløype,

har vist seg å bli en vinn/vinn situasjon for oss begge. Drenering av skistadion har 
blitt en realitet, og utbedring av «skihuset/garasje» kan bli en realitet. Sykkelklubben 
har tilgang til området som egner seg utmerket for konkurranser og tilsvarende 
for sykkelklubben. 
Det er ikke mange dagene tilbake vi hadde verdensdagen for forebygging 

av selvmord. Visste du at det hvert år dør fire ganger så mange 
i selvmord enn i trafikken. Vi hører gudsjelov ikke så mye om 
disse dødsfallene. Noen mener at hvis flere hadde vært 
samlet i mindre miljøer, hadde ikke så mange følt seg 
ensomme. Det er du og jeg som medmennesker som 
virkelig kan bety en forskjell i hverdagen blant venner, 
familie og kollegaer. Du er ikke alene, lett å si sier du, 
men kjenner vi hverandre så godt egentlig, er vi åpne 
nok med hverandre? Den som går med vanskelige 
tanker er naturlig redd for å åpne seg, og vi andre er 
nervøse for å blande oss. 

Vi kan aldri bli for åpne og ærlige med hverandre, 
la oss by litt på oss selv. 

ROS en viktig enhet i lokalsamfunnet
Sigmund Kjos

VM i friidrett for veteraner
gikk av stabelen i den spanske
byen Malaga i perioden 4.-16.
september.  Arrangementet
samlet nærmer 8.300 del-
takere fra mer enn 100 na-
sjoner, og er derved et viktig
bidrag til både folkehelse og
internasjonal forbrødring.
Den norske troppen telte 82 deltakere, og
to av disse var fra friidrettsgruppa i IL R.O.S.
Både Bjørn Terje Pay (klasse 40-44 år) og
Jorunn Hole (klasse 55-59 år) var regjerende
verdensmestere i diskos fra forrige mester-
skap i Perth, Australia i 2016. Denne gangen
møtte de begge sterkere motstand, men er
allikevel strålende fornøyde med hver sin
sølvmedalje i samme øvelse.

Bjørn Terje har trent svært godt det siste året,
men har de siste ukene dessverre vært plaget
av skader. Han måtte derfor stå over både
senior NM og veteran NM i august. I Malaga
var han ytterligere uheldig med en ekstra-
ordinært glatt diskosring og vanskelige kast-
forhold i lett regnvær. Han kastet allikevel en
jevnt god serie, og endte med et besteresultat
på 49,23m. Amerikaneren James Dennis fikk
kun ett av seks kast målt lengre enn Bjørn
Terjes, og vant med 50,66m. Filip Peetrain
fra Belgia ble nr. tre med 48,33m. 16
deltakere fra 10 land konkurrerte i klassen.

Jorunn har også trent målrettet og godt siden
forrige VM for veteraner. For hennes del ble
konkurransen denne gangen svært spenn-
ende, og etter litt tekniske problemer i de
første kastene, lå hun på en fjerde plass frem
til siste omgang. Det siste kastet klaffet
heldigvis vesentlig bedre.  Med 40,25m.
klatret hun opp til sølvplass, kun slått av Eha
Runne fra Estland som kastet 65 cm. lengre,
dvs. 40,90m. Runne har tidligere deltatt i to
OL og har en personlig rekord på over 63m.
Bronsemedaljen gikk til Lea Vahter – også
hun fra Estland. 34 deltakere fra 20 land kon-
kurrerte i klassen.

Leder av friidrettsgruppa i IL ROS, 
Iver Hole, heiet også denne gang på begge
utøvere fra sidelinjen, og er svært godt
fornøyd med gruppens medaljefangst. 
Både Bjørn Terje og Jorunn satser offensivt
videre mot veteran EM i Venezia i 2019 
og et nytt veteran VM i Toronto i 2020.

Malaga 12.9.2018 Jorunn Hole

2 sølv til ROSunder VM for veteraner i Malaga

Jorunn Hole kaster til SØLV.

Bjørn
Terje Pay 

tok 
SØLV

Iver Hole 
(leder i Friidretts- 
gruppa, her 
med Jorunn 
Hole (hans 
hustru 
og Bjørn   
Terje 
Pay 
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Friidrettsgruppa har så langt i år arrangert 5 Spikkestad Open
der totalt 70 diskoskastere i alderen 10-73 år har stilt til start.
Stevnegeneral Iver Hole gleder seg stort over at stevnene 
fortsatt inspirerer hele bredden av utøvere; fra de yngste som
kanskje prøver seg i en diskosring for første gang, til erfarne
eliteutøvere på internasjonalt nivå. Et godt eksempel på dette
fikk vi 10 august, der 10 år gamle Fredrik Sønju Stabæk satte
personlig rekord med 15,66 m. – før han med store øyne 
beundret Ola Isene som kastet 62,86 m. 23 årige Ola, som
selv deltok i sitt første Spikkestad Open da han var 9 år,
hadde bare noen dager i forveien vært i diskosfinalen under
EM i Berlin.

Flere av de beste svenske damekasterne har også funnet
veien til flere av Spikkestad Open-stevnene i år, bl.a. Vanessa
Kamga som ble svensk mester både i 2017 og 2018. Vanessa
har en personlig rekord på nærmere 55 m., og kastet 51,12 m
på Spikkestad i mai.

Andre resultater verd å nevne, er 11-åringe Susanne 
Tveit Amundsen som under Spikkestad Open i juni satte ny
personlig rekord med hele 26,31 m. Røykenjenta som kon-

kurrerer
for Asker
SK Fri-
idrett, er et
allsidig fri-
idrettstalent som
vi garantert vil få     
høre mer om i tiden 
som kommer. Live Båsen 
fra Modum FIK satte i mai norsk veteranrekord i klasse 60-64 år
med 27,40 m., og Ida Nesse fra Tyrving deltok i 3 av vårens
Spikkestad Open som oppladning til at hun i august tok gull i
Para-EM i Berlin med ny personlig rekord på 34,08 m.

Friidrettsgruppas egne diskoskastere har også prestert godt på
hjemmebane i år. Bjørn Terje Pay kastet seg inn på topp 30 listen
gjennom alle tider i Norge, da han i mai satte ny personlig
rekord med 55,42 m, mens Jorunn Hole satte ny norsk
veteranrekord i klasse 55-59 år med et kast på 41,24 m. i juni.
Sist hun kastet like langt, var hun 12 år yngre.
Spikkestad 14.9.2018  Jorunn Hole 

Spikkestad Open
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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
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Boksegruppa satte fredag 31. aug kurs for Sverige og BK Rebell i
Skene, seks mil øst for Gøteborg. 70 jenter deltok denne helgen med
totalt 7 treningsøkter som inneholdt mye god teknisk skoleboksing
og sparring. Viktigheten av å kunne sin bokse-ABC ble betydelig
fremhevet av hovedtrener Anders Styve (Norgesmester 7 ganger,
178 amatørkamper og 10 proff kamper). Teori i " The Art of
Boxing" ble gjennomfør av den tidligere norske landslagstreneren,
Hjalmar Styve.
Under treningsøktene var jentene svært engasjert. Blandingen av
skoleboksing med fokus på detaljer, oppgaveboksing og sparring ga
meget god utvikling og progresjon for deltakerne.Jentene våre fikk
en veldig fin og lærerik boksehelg,og selvfølgelig masse jenteprat.
Samtidig ble det arrangert trenerkurs med den Russiske topptreneren
Igor Avakian som også er trener for tidligere Golden Girl Champion
og nå, WBC World Champion, Tatiana Zrachevskaya. 
Utøvere og trenere har fått bra trening og hevet sitt kompetansenivå.
Vi hadde også med oss noen boksere fra andre klubber, så det har
vært en meget god idrettslig og sosial helg for våre boksejenter.
For oss trenere ble det en helg med mange nye impulser, gode 
diskusjoner og utveksling av erfaringer innen treningsplanlegging. 
Skal man utvikle seg må en alltid være ute etter å lære noe nytt.
"It Rather Be Boxing"
Følg oss på FB: IL ROS Boxing

Golden Girl Sparring and Technic Camp og Trainer Education 2018

God teknisk skoleboksing 
og sparring av 70 jenter 

Vårt bokseteam sammen med WBC Champion Tatiana i midten og hennes trener Igor stående bak.

Andrea G. og Anniken under en av  sparringsøktene.

IL ROS jentene Andrea B. mot Andrea G. under oppgavesparring.

En flott gjeng med godt over middels interesserte jenteboksere  fra Norge, Sverige, Danmark, Russland og Slovenia.
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�Billakk
�Gressklippere
�Motorsager

BILDELER
OG SMÅMOTOR

FAST
LAVPRIS

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

VINTEREN NÆRMER SEG

www.STARCO.NO

HER ER FEM DEKKMERKER FRA STARCO:

KJØP
SNØFRESER

NÅ!

VINTER
DEKK/
FELGER

Global

DEKK
SKIFT FRA

Kr. 300
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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

        

Female Box Norway er en satsingsgruppe på
norske jenteboksere. Det øverste nivået i Norge
er landslaget, men Norges Bokseforbund prøver
å få fram flere jenter på høyt nivå og dette er da
unge boksere som kanskje vil bli future fighters
for Norge. Satsingen drives av de to engasjerte
trenerene Anne Tjønndal og Vera Schnabel,
begge fra Bodø Bokseklubb.
På samlingen i Irland var det en herlig gjeng på
42 treningsvillige jenter som hadde to og tre
økter om dagen, pluss en god porsjon sosialt
samvær. To av treningsdagene sparret de med
irske jenter. Den første dagen ble det en tøff
batalje for enkelte av de norske jentene der
kulturforskjellen på norsk, teknisk boksing og
frisk irsk sparring barket sammen. Dagen etter
var de norske jentene bedre mentalt forberedt og
det ble mye god sparring. De norske jentene
mot de irske endte dermed «1-1»...
Det var et utrolig bra samhold på hele gruppen.
Jentene heiet på hverandre og det var en herlig
oppbacking for hverandre, selv om de er fra for-
skjellige klubber og med god spredning i alder. I
Norge er mange av de motstandere for
hverandre, men her var det «oss mot de». IL
ROS boksegruppe vil rette en stor takk til Anne
Tjønndal, Vera Schnabel og Norges Boksefor-
bund som legger ned mye arbeid for å få fram
jenteboksere. Det siste året har IL ROS bokse-
gruppe hatt med jenteboksere og trener på slike
samlinger i Bodø, Irland og i høst skal vi til
Belgia. IL ROS boksegruppe legger til rette for
de jenter i klubben som vil satse på en bokse-
karriere. Denne sesongen er dette Andrea
Byrgin og Andrea Grønvold, men vi har et par
jenter til som også kan være aktuelle fremover.

Den første helga i juni ble Ekstremsportveko på Voss ar-
rangert. Der var det også en treningsleir som ble avsluttet
med et boksestevne lørdag kveld. IL ROS boksegruppe
hadde med Andrea Grønvold og trener Lars Ivar Grønvold.
Andrea gikk diplomkamp mot en bokser fra Viking Bokse-
klubb. Etter en litt trå sesong klarte Andrea å avslutte den
med sin årsbeste i poeng og hun vant kampen. Den motiva-
sjonen trengte hun og hun har trent bra i sommer og har ut-
viklet seg bra den siste tiden som bokser. Målet denne
sesongen er Landsmesterskapet 2019 under ungdomslekene
på Lillehammer i april. Før det blir det kamper både i
Norge, Danmark og Sverige. Andrea Grønvold (i blått) gjør en god kamp mot sin motstander.

Norges Bokseforbund og IL ROS boksegruppe. Fra v Andrea Byrgin (ROS), Vera Schnabel (NBF), Lars Ivar Grønvold
(ROS), Anne Tjønndal (NBF) og Andrea Grønvold (ROS).

Andrea trener teknikk med Frank Wahl 
fra B-30, Trondheim.

Boksestevne under
ekstremsportveko på Voss

I mai var IL ROS boksegruppe med på en fire dagers 
treningsleir i Irland sammen med Female Box Norway.
Boksegruppa hadde med Andrea Byrgin (15) fra
Bekkestua, Andrea Grønvold (12) fra Bødalen og
trener Lars Ivar Grønvold fra Bødalen. 
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G IL ROS boksegruppe og Female Box Norway
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Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad 
Mobil: 948 74 958 / 997 26 727-sms
Onlinebooking: beautydermspikkestad.onlinebooq.net
Beautyderm facebook: Se alle behandlinger / priser her.
Mail: l-florne@online.no

• Diverse hudpleiebehandlinger
• Hårfjerning med voks
• Vipper og bryn
• Med.behandlinger
• Fruktsyrepenslinger
• Fotpleie
• Manicure  
• Qi-terapi
• Øreakupunktur
• Exuviance produkter
• Etc.

KVELDS-
ÅPENT

Hud,fot og kroppspleie

Boksegruppa stilte med stand på Røykenmila
2. september til glede for barn og voksne.
For at publikum skulle få prøve seg med boksehansker
var det hengt opp sandsekk og "strikkball", i tillegg var
det mulig å slå på "puter" med en av trenerne. Bokse-
standen var meget populær blant barna som også fikk
både veiledning og mye moro.

Boksegruppa hadde også oppvisning med to av sine
yngste diplombokserne, Hauke Rosenthal (9) og Michael
Sivertsen (8) som har trent boksing henholdsvis halv-
annet og ett år. Guttene skal gå sin første kamp på
hjemmebane under diplomstevnet i ROS arena den 
7. oktober. I dilomboksing er det kun fokus på teknikk
og grunnleggende bokseferdigheter, noe begge disse 
guttene er meget gode på. Begge gikk flere oppvisnings
runder til glede for tilskuere, men også for guttene selv.

Det var mye interesse for boksegruppa og mange 
som hadde hørt om oss og hvilket arbeid vi gjør i lokal-
samfunnet. Det er da en får betaling for alle dugnad-
stimene - Vi tar til oss de positive tilbakemeldingene. 
I tillegg til den ordinære boksetreningen, ble det også
promotert for Fitnessboksing som holdes for
jenter/damer på tirsdager og lørdager. Fitnessboksing 
er en veldig allsidig og god treningsform med "tilpasset"
høy intensitet, koordinasjon og styrke. Dette er uthold-
enhets-trening kombinert med "ikke-kontakt" boksing. 
I etterkant av Røyken mila har flere meldt sin interesse
for bokstreningen og fitnessboksing. Dette gleder Bokse-
gruppa stort. Du finner mere informasjon om Bokse-
gruppa ved å søke på Facebook: IL ROS Boksing.

Mvh Tomm IL ROS-Boksegruppa

Boksegruppa 
var der!

Røykenmila 2018

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

         

Er barneidretten for kostbar?
for å falle utenfor sosialt og bli utsatt for mobbing.
Idrett for barn og ungdom driftes som vi vet av frivillige
organisasjoner. Høy treningsavgift har ofte en sammen-
heng med idrettslagets rammevilkår og ambisjoner. Noen
gir deler av skylden for at barneidretten er så dyr til kom-
munene. Det er jo ofte kommunen som eier det som finnes
av baner og anlegg rundt om i idretts-Norge. Dyr leie for 
å bruke haller, svømmebasseng, er med på å skru opp den
prisen barna betaler til slutt.  Vi i idretten bør også se på
våre egne driftsformer og kostnader. Kan vi drifte de for-
skjellige særidrettene til en lavere kostnad? Vi tror det kan
være nyttig med en gjennomgang med jevne mellomrom.
På den andre siden har enkelte idretter fått et så høyt
kostnadsnivå at selv de med normal inntekt sliter med å
henge med. Her utfordrer idrettsforbundet oss og de ulike
særidrettene til å gjennomføre både strukturelle tiltak og
informasjonsarbeid. Det er viktig at man i idrettslaget dis-
kuterer hvordan kostnader påvirker muligheten for å delta.
Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha
mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet,
uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. For at
dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som
er rundt barnet gjøre en felles innsats. Erklæringen er 
signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisa-
sjoner. Du kan lese mer om Fritidserklæringen og laste 
den www.allemed.no
Jeg vet at vi tar en del kostnader, og gjør så godt vi kan,
men vi kan sikkert gjøre mere, og kanskje spesielt sammen
med andre enheter i Røyken. Sigmund

Vi er inne i en tid med stadig 
økende forskjeller, sier mange 
i media, i politikken, og sikkert
også flere foreldre. 
Økende forskjeller gjør seg også gjeldende innenfor 
idretten, der dyre aktiviteter og utstyr legger press på
familiene som har dårligst råd. Mens flere og flere familier
har foreldre med lønnsinntekter godt over en million
kroner i året, har aleneforeldre vesentlig mindre å forsørge
seg og familien med. Dette gjør det vanskelig å betale for
alt ungene vil være med på, av idrett og andre fritids-
aktiviteter.
Å delta i langrenn, for eksempel, er ikke som i gamle
dager. I dag må man kanskje ha egne ski for klassisk og
skøyting, og selvfølgelig rulleski for å trene om sommeren.
De med penger har gjerne også mange forskjellige ski av
hvert slag som de kan bruke alt etter forholdene på kon-
kurransedagen. I tillegg kommer nødvendig tilbehør.
Flere foreldre enn før er etter hvert nødt til å si stopp, og
kreve at barna bare deltar i én idrett når de selv kanskje 
har lyst til å delta i to eller tre. Foreldrene må jo også ta
hensyn til at barna har andre interesser som koster penger,
enten det er teknologi, musikk, eller andre ting. Dette kan
være vanskelig for barna å forstå, og tungt i forhold til en
venneflokk som kanskje har et høyere aktivitetsnivå. 
Å stå utenfor fritidsaktiviteter øker også dessverre risken



En litt annerledes møbelforretning

Velkommen innom for en hyggelig møbelprat

ANNONSE

Eternitveien 4, 
3470 Slemmestad
Telefon: 92 22 53 43 / 99 69 18 15
E-post: post@pgmobler.no
Webside: 
www.pgmobler.no
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GULV-
SLIPING
GULV-

SLIPING
Parkett-
sliping 
til avtalt 
tid og 
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

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

www.kbgulvsliping.no
kbgulvsliping@gmail.com

        

Over 800 unge spillere møttes til
«HURRA-Cup» på de flotte fotball-
banene på Spikkestad ved ROS
Arena lørdag 8. september.
Det var til sammen 85 lag med spillere i aldersgruppene 
8 til 12 år fra Lier, Asker, Røyken og Hurum. 
Med kampstart kl. 08.30 ble det lagt til rette for at alle
lagene skulle gjennomføre tre eller fire kamper i løpet 
av dagen.
Det viste seg at værgudene gjorde sitt ytterste for at
Cupen skulle bli gjennomført, fordi store deler av 
dagens kamper ble det sol og lettskyet høstvær.
Det nye av året var at alle lagene spiller lengre kamper
enn tidligere. Det var ønske om å heve kvaliteten på 
kampene, slik at alle fikk spille en tilnærmet normal
kamp. Ved å heve spilletiden 2 x 15 minutter for de
yngste, og 2 x 20 minutter for de eldste, får man mer
fokus på spillet. Det har i år også vært flere jentelag 
enn tidligere.
Søndag spilte de aller yngste sin HURRA-Cup, 
og som gikk av stabelen i Sætre.
Det nye CUP-navnet HURRA, står for Hurum, Røyken,
Asker. Navneendringen er en tilpasning til samarbeid 
på tvers av de nåværende kommunene. 

«ROS-Cup» er forandret til «HURRA-Cup»

Hurra cup
Mathias 
gutter 8  
forønøyd 
etter 
3 kamper.

Alle foto: 
Linn Krog 
Hansen 
på Spikkestad.
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Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK

         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

Katinka Røise og Noura Hiyabo.

Hurra cup Premie til alle. 
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steptrafikkskole@gmail.com
www.steptrafikkskole.no

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

    14.09.15  17.52  Side 1

19

PÅ SPIKKESTAD

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

            

De yngste spilte 
sin HURRA-Cup  
søndag 9. sept. 
på Sætre

Foto: Vegar Bystrøm i Sætre 

GLADE GUTTER: Sigmund, Hrooy, Benjamin, William, Johannes, Odin, Karl Ludcvg «Ludde» og Vebjørn spiller alle 
på ROS 2008 eller 2010-klassen.
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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
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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 10-17, lørdag 10-15

Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

Bjørn Jim Andersen
Cathrine F. Persson

Tlf. 31 28 13 80

Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

Festivaloppvisning og treningsleir
Jentene i svømmegruppa startet
sommeren med oppvisning på Trebåt-
festivalen i Hurum og avsluttet
skoleferien med treningsleir i Sverige.
De fire eldste jentene i svømmegruppa stilte sporty
opp da de fikk forespørsel om å vise publikum de fire
svømmeartene på åpningsdagen under Hurum
Trebåtfestival i Sætre havn den første dagen i juni.

Emily Aker, Nora Pedersen Dyrrdal og søstrene
Magdalen og Natalia Havnen svømte medleystafett,
slik de pleier å gjøre i konkurranser innendørs. Denne
gangen hadde de ingen konkurrenter. Derimot hadde
de publikum og deltakere, inkludert ordfører og fes-
tivaledelse, som publikum. Mens jentene svømte sine
etapper, forklarte nestleder i svømmegruppa, Linn
Hansen, hvordan de forskjellige svømmeartene 
gjennomføres og hva som særpreger de fire disiplinene
i svømmesporten.

Treningsleir i Sverige
ROS´ svømmegruppe har kun holdt på i ett og et halvt
år, og svømmerne er fortsatt unge. De færreste har
deltatt på organisert treningsleir tidligere. Da tilbudet
om å bli med bassengkollegaene fra Drøbak IF på opp-
startsleir den siste uken før skolestart, takket tre av
jentene ja.

Med tidligere Asker-elitetrener Vadim Forafonov 
som trener, slo tre av ROS-jentene følge med 10 DIF-
svømmere til svenske Hagöns Camping i Halmstad.

Svømming og gruppeaktiviteter
Målet med oppholdet var å bygge grunnformen etter
sommerferien, samt å ha det hyggelig og bli bedre kjent.
Gruppen bodde i firemannshytter på sjøcampingen, 
og sto opp klokken 07.30 hver morgen. Etter en lett
frokost fulgte tre kvarter med basistrening på land, 
før svømmerne avsluttet med sjøbad og en ordentlig
frokost som utøverne lagde selv.

Så fulgte nok en to timers treningsøkt fra klokken
10.00. Etter dette var tid til lek og plask i Aquaparken.
Ettermiddagen var satt av til gruppeaktiviteter som
minigolf og strandleker, samt fritid. Middagen ble 
laget av foreldre og spist på campingen i fellesskap. 
En kveld gikk turen inn til byen, med besøk i sentrums-
butikker og middag på pizzarestaurant.

– Hyggelig stemning, god trening og positive 
holdninger gjorde at svømmerne fikk en fin kickstart 
på sesongen. Alle var fornøyde, sier trener Vadim 
Forafonov.

Vi i ROS er takknemlig for at jentene våre fikk 
være med Drøbak IF, og synes det er positivt at de to
klubbene som trener på Røyken
badet kan samarbeide 
på denne måten.

SPORTY JENTER: Emily April Aker, Nora Elise Pedersen Dyrrdal, Magdalen Havnen og Natalia Havnen stilte opp på
Trebåtfestivalen i Hurum og viste de fire svømmeartene foran publikum på stranden og i båtene. Foto: Linn Krogh Hansen.



Eternitveien 4, 3470 Slemmestad - Telefon: 31 28 9715 

Du kan 
også handle 
hos Bogerud på NETT:
nettbutikk.bogerud.no

Høy kvalitet og gunstige
priser for hele familien

Hjemmeside: www.bogerud.no
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Spikkestadveien 98, 
3440 Røyken
Ved Røyken togstas jon

31 28 41 00
tannlegenoso@gmail.com
Hjemmeside:

tannlegenoso.no

Tannklinikken
Nohre-Solvang

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

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

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

www.syndrammen.no

• Standard SYNSTEST
til kr. 395,- 
(normalpris er
kr. 595,-)

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

• 10% rabatt på 
kjøp av linser.

• 20% rabatt 
på solbriller.

Rabatten gjelder 
IKKE allerede 
rabatterte produkter.

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

SOM 
MEDLEM 
i R.O.S.
FÅR DU:

Lørdag 8. september arrangerte ROS
Volley en utviklingssamling for gutter
og jenter i alderes 13 til 19 år
i Midtbygdahallen. 
Fokus på samlingen var forflytningsteknikker og ballkon-
troll. Hele 62 ungdom deltok ivrig gjennom 4 timer med in-
struksjoner og gjennomføring av øvelsene. 

Deltagerne kom i fra hele Region Øst som Oslo Volley,
Tønsberg VBK, Skjeberg og vår hyggelige nabo Lier
VBK– hele 10 klubber var representert . Hovedtrener for
samlingen var Odd Ekerhovd som i dag er assistenttrener
på herrelandslaget og er  trener på Wang Tønsberg. Han
har tidligere vært trener for kvinnelandslaget i mange år,
vært trener for jentenes juniorlandslag i mange år samt
trener i eliteserien for kvinner i en årrekke. Han kan vise
til lang erfaring med å utvikle unge spillere teknisk. 

Vi som var til stede under samlingen fikk se en trener
som sammen med sine assistenter klare å holde fokus
gjennom mange fine og varierte øvelser, blant annet opp-
varming ved hjelp av stein-saks-papir, og å samles tett i
ring og sitte på hverandres fang. Ungdommene ble vist
riktig teknikk for forflytning raskt sideveis og frem og
tilbake for å komme bak ball, hvordan man bruker
armene i tilløp for et angrep. Ved siden av at det er
lærerikt å delta på slike samlinger er det også morsom å
møte andre som driver med volleyball. 

ROS volley har høsten 2018 trening for barn og ungdom
i fra barneskole og ut videregående. Minivolley opplevde
bra vekst i minivolley-gruppen og U15 på våren, vi har
dog rom for noen spillere til. For de eldste juniorene har
vi plass til langt flere og dersom noen er interessert er det
bare å ta kontakt – dere finner informasjon om oss på
ROS web’en og på FB siden «IL ROS volleyball klubb».

Fulltegnet utviklingssamling
i regi av ROS Volley  

Terper baggerslag.
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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

 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 

En konsentrert Tuva. 

Arrangørene med hovedtrener Odd.

En lydhør gjeng.
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terrengsykkel-
sesong går 
mot slutten
Årets sesong har gitt perfekte
forhold for sykkeltrening. 
Tørre fine asfaltveier på våren mens vi ventet på at
snøen smeltet i skogen, deretter tørre fine veier og
stier i marka, akkurat som vi i sykkelgruppa vil ha
det. Den varme regnfrie sommeren har gjort stiene i
marka tørrere enn vi noen gang har opplevd. Normalt
etter en økt i skogen må både sykkel og rytter igjen-
nom en grundig vask etter å ha passert mange til dels
våte og gjørmete strekninger. I år derimot, har tid-
ligere våthull tørket ut og støv har vært det eneste 
å vaske/spyle av syklene etter fine stisykkel turer.
Vi har kjørt 3 treninger i uka igjennom sesongen:
Stisykkel, intervall og langtur. Vi har medlemmer 
på nesten alle nivåer og tilpasser treningene så det
passer alle.
I tillegg til å møtes til sosial trening er det også en
del medlemmer i sykkelgruppa som kjører sykkelritt.
Farrisrunden og Birkebeinerrittet er de to som samler
flest av medlemmene og er typiske grusritt. 
Vi er også stadig flere fra ROS som kjører Terreng-
sykkelrittet som er mer likt de treningene vi har 
på stisykkel dagene. Det å melde seg på et ritt er fin
motivasjon for å holde treningen i gang igjennom
sesongen. 
Det er fortsatt mulig å delta på treninger utover
høsten, men følg med på vår FB side IL ROS
SYKKEL for å se om noen skal ut, det er litt lavere
aktivitet i gruppa utover høsten. Noen ivrige
medlemmer sykler hele året rundt, mens andre setter
bort sykkel og finner frem joggesko og etter hvert
ski, men trene helet året, det gjør vi. 
Informasjon om gruppa finnes på
www.ilros.no/sykkel
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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
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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

ROS-løper
på Junior-
landslaget
Andreas Kirkeng fra
ROS SKI fører Norges
langrenns arv videre
Mandag 16 April presenterte Norges Skiforbund
uttaket til «Morgendagens Helter» rekrutt- og
juniorlandslag den kommende sesongen og
Andreas Kirkeng (18) har fått plass på Junior-
landslaget. Etter en sesong som overgikk alle
hans forventninger kom ROS-IL løperen på
andre plass i norgescupen sammenlagt.
Kommende sesong konkurrerer han i 19/20-års-
klassen, det er Kirkeng forberedt på at det blir
enda tøffere konkurranse. Vi er stolte og glade
for at vi har Andreas i klubben som er en flott
motivasjon til alle medlemmer i Ros Ski.

VI HAR FØLGENDE GRUPPER:
Skileik (7-10 år)
Skileikgruppene starter opp når snøen har kommet. 
Tidligere år har denne gruppa vært delt inn i 4 grupper.
Skileik 1 og 2 (7-8 år, 1 og 2 klasse) oppstart når snøen kommer,
på Torsdager. 
Skileik 3 og 4 (9-10, 3 og 4 klasse) oppstart trening: 
Torsdag, 11 oktober, kl. 18.00.
Trenere: Ingeborg Kvarme og Randi Stensvand. 
Se kontakt detaljer www.ilros.no velg Ski.

Gruppe 1 og 2 (11-14 år)
Gruppe 2 har startet med trening på tirsdager, etter høstferien
starter også gruppe 1.
Da blir det treninger på tirsdager og torsdager.
Gruppe 1 (11-12 år, 5 og 6 klasse) oppstart trening: 
Tirsdag, 9 oktober, kl. 18.00.
Gruppe 2 (13-14 år, 7 og 8 klasse) Har startet opp trening: 
Tirsdager, kl. 18.00.
Trenere: Emil Wiik, Gunilla Melaaen og Hilde Kirkeng. 
Se kontakt detaljer www.ilros.no velg Ski.

Gruppe 3 (15 år +)
Gruppe 3 har startet sine treninger, men det 
er bare å sende en mail til trener Marius Berg
dersom du ønsker å være med.
Trener: Marius Berg:  mariusb90@hotmail.com

For ytterligere informasjon, 
gå inn på www.ilros.no velg Ski
På sidemenyen klikker du på Gruppene 
og videre på den gruppen du ønsker 
mer informasjon om.

Bli med på skitrening - SKIer gøy!

Andreas Kirkeng.
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Vårens 
rekrutterings-
dager gir frukter
ROS Baket er i full vekst og får stadig nye spillere. 
Seneste tilskudd etter vårens rekrutteringsdager er 
årskullene 2006 og 2007. Begge årskullene startet opp
treninger på Spikkestad Barneskole rett etter skolestart
og er 10-12 spillere i hver gruppe. Men det er
fremdeles plass til flere.

Driver trenerutvikling
Trenersituasjonen for en nystartet klubb, vil kanskje
mer enn for etablerte klubber/idretter, være en utford-
ring. Vi har allikevel lykkes med å hente inn engasjerte
og motiverte trenere. 2007 har en pappatrener og 2006
har trener levert av klubben. Sistnevnte er faktisk også
egenproduksjon i klubben. I våres sendte vi 3 juniorer
på trenerkurs til Norges Basketballforbund. 
Resultatet ble tre godkjente barnetrenere. Årskullene 
2007 og 2006 inngår i det som omtales som Easy
Basket og kan meldes opp i miniturneringer og serie. 
Vi er godt fornøyd med utviklingen.

Ambisjon om seriespill
ROS Basket hadde og har fremdeles en ambisjon om 
å stille lag i serien. Årskullet 2001/Junior var klare og
motiverte på vårparten men klarte ikke å stille nok
spillere til å stille et robust lag til seriespill. Vi burde
være 15 spillere stabilt for å kunne dekke opp et lag 
til hver kamp.
Til nå har det mao ikke lykkes å etablere lag i serien.
Men vi har ikke gitt opp håpet om å få i gang yngre års-
klasser. Vi starter forsiktig med miniturneringer og får
evaluere fortløpende underveis. Årskullet 2007 er
allerede i gang med å melde seg på en miniturnering
denne høsten.

Flere spillere ønskes velkommen
Er du en av de som lurer på om Basket kunne være noe
for akkurat deg, eller en av dine barn, er det bare å ta 
kontakt. Det er alltids rom for flere. Vi ønsker også å
kunne starte opp egen treningsgruppe for 2004/2005.
Klubben har noen spillere men i skrivende stund ikke 
nok til en treningsgruppe/lag.
Det neste trinnet er 2003/2002 som 
vi ser for oss skal inngå sammen 
med allerede etablerte juniorlaget/
årskullet 2001. Vi vet at det finnes 
ungdom der ute som har sluttet 
med enten fotball eller håndball 
som kunne tenke seg en 
lystbetont aktivitet.

Skistadion har under sommeren blitt opparbeidet
med ny drenering og doserte svinger. Dette har vi
kunnet gjøre siden Sparebankstiftelsen DNB har
tildelt IL ROS 400 000 kroner til grunnarbeider.
Skistadion har de siste 3 årene blitt brukt til
sykkelkrosstreninger og årlige Norgescupritt med
opptil 130 deltakere fra hele landet.
Ski og sykkelgruppa samarbeider tett og
kreativiteten blomstrer. Dette gode samarbeidet
mellom ski og sykkelgruppa har også resultert i at
en flott tursti i nærmiljøet fra skistadion og opp til
Furumo har blitt skiltet og de bløte myrpartiene
har blitt kloppet. Vi har også kjøpt inn en kratt-
knuser som er en maskin som kan klippe over en
meter høyt gress, denne krattknuseren lager flotte
sykkelløyper til treningsrittene.
Disse rittene har blitt lagt merke til av Norges
Cykleforbund og vi fikk i år henvendelse om vi
ville arrangere Norgesmesterskap her i Spikkestad
i år! For en flott annerkjennelse, og neste år vil vi
søke om å arrangere Norgescupritt her igjen! 
Sykkeltreninger arrangeres nå på tirsdager klokken
1900 og søndager klokken 1300 og alle er vel-
komne uansett alder og nivå.

Oppgradert
skistadion!
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elfag.no - Når du trenger elektriker

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad

Tlf.3129 07 99

        

ROSROS-til alle!-til alle!

Økt satsing 
på rekruttering 
i ROS håndball
Styret har besluttet å ha økt rekruttering til håndballen som 
et av fokusområdene denne sesongen. 
Fra høsten 2018 ble det inngått samarbeid med SFO på både
Midtbygda og Spikkestad Barneskole om trening i SFO-tid 
for 1. og 2. klassinger. Det er ordnet transport fra Hyggen
og til Spikkestad slik at også barna der får et godt tilbud.
Treningen startet opp i uke 36 med over 50 påmeldte barn, 
en super start!Veldig moro at så mange har lyst til å bli med 
i håndballgjengen!
Har du et barn som vil forsøke håndball, så kom gjerne 
på prøvetime eller meld på via IL ROS sin hjemmeside.

ROS Håndball har gleden av å arrangere 
"KIWI - ROS Håndballskole" i ROS Arena 1.-3. oktober
Dette er en håndballskole som passer for alle i alderen 
1.-3. klasse, om en har spilt håndball før eller ikke har ingen
betydning. Her er alle velkomne, om de spiller håndball 
til vanlig eller ikke. 

Meld på barnet dit via link på  ilros.no/handball
Velkommen!

På vegne av håndballstyret, 
Benedicte Nansdal

Håndballskole for de yngste

Stolte og fornøyde jenter etter flott innsats i både Bø cup og Flint cup.

ROS J10 er et lag med 21
motiverte jenter fra Røyken,
Spikkestad og Hyggen.
Vårsesongen ble avsluttet
med Bø cup i juni. En flott
opplevelse med mye god
håndball, spilleglede, sam-
hold, latter og moro.
Den første helgen i september
gikk startskuddet for årets
sesong- Flint cup i Tønsberg.
En fornøyd gjeng som reiste
hjem med ti seire og kun et
lite tap! 
Jentene trener hardt og mål-
rettet, og utvikler seg hele
tiden. De trener to ganger 
i uken av sine dyktige trenere,
Vibeke og Leif Ole Engen,
Tom Allan Carlsen og Javier
Lopez.
På sidelinjen står en stolt hei-
agjeng med familie og venner.
Vi gleder oss til å følge jentene
gjennom årets sesong.

Jenter
10
8 år
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Idrettsanlegget på Spikkestad er fantastisk. ROS Arena tilhører dette
og her holder både håndball, turn og boksing til. Dette gir muligheter til
å trekke erfaringer på tvers av idrettene og å bruke hverandre i tren-
ingsarbeidet.
Denne gangen var det boksegruppa ved Tomm Sande og Lars Ivar
Grønvold som sa seg villige til å kjøre herrelaget i håndball på ett par
økter.
Og for noen økter! Sandsekkene ble hengt opp og gutta fikk på bokse-
hansker. Så kjørte man i gang fysisk trening med skikkelig trykk til
dundrende kvalitetsmusikk. Artig som trener å observere likheter mel-
lom sportene våre i fotarbeid og utgangsposisjoner. Begge idretter er
avhengig av styrke i kroppen, og det var det det gikk på.
En meget svett håndballgjeng takker for hjelpen og håper på flere
muligheter.

Håndballgutta på boksetrening

Det ble bråbestemt at vi skulle
stille et lag i NM og fikk
trommet sammen en gjeng,
samt et par gjeste-spillere som
startet sine karrierer i ROS som
barn. som lagleder fikk vi med
Torbjørn Bergerud.  De fleste
fikk til 4 treninger før mester-
skapet startet. Første kampen
tapte vi så det suste mot Fjell-
hammer, men vi ble bedre og
bedre for hver kamp. Med seier
over Stag og Oslostudentene-
3, ble det andreplass i gruppa
og videre til A-sluttspill.
Første kampen i sluttspillet var
mot Oslostudentene-2 som vi
vant 2-1 på Shoot-out.
Neste hinder på veien var mot
Norstrand IF som også endte
2-1 på Shoot-out, dermed var
vi klare for finalen mot Runar,
som har en tradisjon for å bli
NM mestre.  Det ble en tett og
spennende kamp, men vi tapte
begge omganger med kun ett
poeng. Ole-Jacob fikk også
rødt kort i andre omgang. Det
gikk langt bedre enn forventet
og alle gutta ble strålende for-
nøyde med Sølvmedaljer.

Herrelaget NM
Beach 2018

Bak f.v. Sivert Kristiansen, Anders Eggum Ege,Marcus Finnerud, Kristoffer Norgren Olsen, Paul Bøe og Torbjørn
S. Bergerud. Foran f.v. Hans Fredrik Cordt-Hansen, Ole-Jacob Borch, Håkon Økern og Jørn Lindholm Hogseth.

Spillermøte, pizzakveld, overnatting i klasserom,
felles frokost, lunsj og foreldremøte.

Treningssamling i ROS Arena

Vi startet håndball-sesongen med en treningssamling i månedsskiftet august / september.
En veldig fin oppstart med en herlig gjeng med jenter. Laget har per i dag 8 spillere. 
Vi vil veldig gjerne ha med flere jenter - det er bare å ta kontakt eller møte opp på trening dersom
du har lyst til å være med oss.
Vi gleder oss til å følge jentene på trening og i kamper framover.
Hilsen trenerne Lone og Camilla

Jenter
09
9 år
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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
Den store oppgaven, utvidelse av hallen, pågår fortsatt om
noen har lurt på hva som er status. Det er stor aktivitet
blant de som søker spillemidler, og ROS Arena kom ikke
med i årets utdeling. Men søknaden er godkjent, og det
gjelder bare å komme seg fremover i køen. Snart blir 
det vår tur. I mellomtiden vil planleggingen fortsette.

I august var stor deler av anlegget til IL R.O.S. (Stadion
og ROS Arena) i bruk for avviklingen av Stafett for livet.
Dette pågikk et helt døgn og engasjerte mange personer.
Det er flott å se hva ROS Arena kan brukes til av ulike 
aktiviteter.

Ellers er det stor aktivitet, hovedsakelig med Håndball, 
Turn og Boksing.

Håndball: Det er treninger hver kveld.
Det nye i år er klubbens 3.divisjonslag for herrer og damer.
Det har allerede vært avviklet NM-runder og seriekampene
kommer etter hvert; følg med på klubbens nettsider.
Turn: Treninger pågår hver kveld.
De to siste helgene i september har landslaget i tropps-
gymnastikk leid ROS Arena til trening og oppkjøring til EM
i Portugal. Dette er andre gangen landslaget vil bruke ROS
Arena pga at vi har et så bra anlegg.

Boksing: Det er treninger på tirsdager, torsdager og lørdager. 
Se IL ROS Boksing på Facebook.

Sponsorer: Vi har gleden 
av å informere om at vi har
fått REMA1000 på Spikkestad 
som sponsor. Det er vi svært 
glad for og ønsker dem velkommen.

Som vanlig oppfordrer vi alle til å komme i hallen på kampdager 
og stevner, og ellers på kveldene i ukens fire første dager; 
da er det åpen kafeteria.

Årets kretsmesterskap arrangeres helgen 27.-28. oktober i ROS Arena. 
Det er Drammen Turn som er arrangør, og her anbefaler vi at dere stiller som publikum.

SPIKKESTAD
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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 10-17, lørdag 10-15

Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

Bjørn Jim Andersen
Cathrine F. Persson

Tlf. 31 28 13 80

Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

Nye attraktive treningstider
Badmintongruppa har nå fått litt tidligere treningstider og vi
håper vårt nye tilbud kan være attraktivt for barn og ungdom
som har lyst å lære seg sporten. Foreløpig er det 8 nye som
har meldt seg inn. Vi har plass til flere som har lyst å utforske
Badminton. Det er hjelpetrener Kim Antonsen som har an-
svaret for nybegynnertreningene. Disse treningene vil ikke
bli så veldig harde, men det er fokus på å forstå teknikken
bak slagene og spillingen, slik at de som blir med tar noen
hakk opp fra hagebadmintonen.

Bengt Pedersen er vår eminente hovedtrener og har an-
svaret under viderekommende/voksentreningen. Dette er en
trening som vil gi en god utfordring til alle som ønsker å ta
Badminton opp til høyere nivå.

I ungdomsgruppa/Voksengruppa har det vært en stor ut-
skifting nå da mange av våre ungdommer har begynt på
skoler som ikke er i vårt distrikt. Disse ungdommene vil bli
savnet da de virkelig hadde begynt å få sving på racketen.
Alle hadde gjort seg bemerket i de turneringene de hadde
deltatt i. Forhåpentligvis tar de turen innom oss hvis de er 
på besøk hjemme. Det vil alltid stå en bane klar for dem 
på våre treninger.

Badmintongruppa har også gjennomført Facebook lotteri
for å få inn penger til klubbkassa. Det ble totalt gitt ut 6
gavekort på stor Pizza fra Classic Pizza som lotteripremier.

Bildet til venstre er fra Røykenmila der Badmintongruppa
hadde stand. Vi hadde også en ny aktivitet som var veldig
populær. Vi hadde fått lånt serveblink fra Badmintonfor-
bundet. Dermed kunne vi arrangere en litt mer seriøs kon-
kurranse i år. Premie ble det til de 2 beste. Disse fikk hver 
sitt gavekort på stor Pizza fra Classic Pizza.

For dere som synes Badminton høres gøy ta kontakt med
oss. Vi har masse plass til nybegynnere i alle aldersklasser.
Vi har også plass til gamle travere som vil blåse støv av
racketen sin igjen.

Alle nye barn og ungdomsspillere som melder seg 
inn får gratis racket av oss.
Velkommen for gratis prøvetime!

For IL ROS Badminton
Kim Antonsen Nestleder

Jørn-Erik Jacobsen, Daglig Leder
 Mobil: 941 77 330
Telefon kontor: 3128 7777
Næringshagen,Katrineåsveien 20,
3440 Røyken • www.comed.no
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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 - 412 72 364
e-post: thomas.bohlerengen@
gmail.com

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.com

Hytta er åpen alle søndager fra andre
helga i september og fram til påske, 
og lørdagene i tillegg når det er skiføre.
Åpningstiden er som før kl.11:00-16:00. 

ROS-HYTTA

ROS-hytta 
trenger hjelp til 
å holde åpent!
Nå kommer høsten, og det er igjen
tid for å ha ROS-hytta åpen for
glade turvandrere. Enten det er tur
til fots, sykkel eller på ski.
I år velger vi å åpne først 14.oktober, da det er mange andre
arrangementer i september. ROS-hytta har vært drevet på
dugnad siden åpningen i 1971. Det kommer stadig nye inn-
flyttere både til Røyken, Asker og Lier. ROS-hytta er et an-
delslag, så du trenger ikke å være medlem av IL ROS for 
å bidra. Dessverre ser vi at dugnadstrenden går nedover, 
og vi sliter med å få nok frivillige til å hjelpe til å på hytta.
Dersom det skulle smelle til med en ny snørik vinter, vil 
vi ikke klare å holde hytta åpen alle helgene frem til påske.
SÅ VI TRENGER DERES HJELP!  Få med dere naboen,
familie og venner, og ta en helg på hytta.
Til info var Blåfjellhytta stengt i fjor vinter grunnet mangel 
på frivillige. OG VI ØNSKER IKKE Å STENGE HYTTA!
Dugnaden består i å servere på ROS -hytta 1 søndag på
høsten, og en helg på vinteren. Dette er en fin anledning 
for familier til å gjøre noe sammen. Mange bidragsytere
velger å overnatte, og lager det hele til en helgetur. 
Alt av varer blir fraktet opp til hytta.
Hyggelige arbeidsoppgaver
Det er ikke komplisert å være hyttevert – Alle nye som
melder seg, blir satt sammen på team med erfarne frivillige,
slik at de slipper å stå der alene den første gangen. Arbeids-
oppgavene dreier seg hovedsakelig om å sørge for den gode
lukta av nystekte vafler,som ROS-hytta er kjent for (samme
oppskrift siden oppstart), og ikke minst ha både kakao,
kaffe og pølser klare til forventningsfulle besøkende med
roser i kinnene. Vi håper veldig at mange melder seg, 
så vi kan gå vinteren i møte som vi ønsker.
Ta kontakt med Rine Rud tlf. 481 598 48, 
mail; rine.rud@)gmail.com, eller søk oss opp
på Facebook: roshytta.

NM i troppsgymnastikk for junior ble ar-
rangert i Stavern 5. og 6. mai, og jentene
fra IL ROS ble Norgesmestere i frittstående!
Målrettet innsats over tid gir resultater, og vi har etablert
oss i norgestoppen i troppsgymnastikk.Våre juniorjenter 
har jobbet hardt i mange år for å hevde seg i norgestoppen 
i troppsgymnastikk, og det har vi klart å oppnå. Vi har
i flere år klart å kvalifisere oss til NM, og fikk en flott
tredjeplass i fjor. 2018 er siste året i juniorklassen for halve
laget, så det var i år det måtte klaffe. 
Vi har jobbet mye med vansker og med presisjon i øvel-
sene, så alt var egentlig på plass når jentene satte kursen
mot Stavern fredag ettermiddag. Men det er mye som skal
klaffe for å komme på toppen av pallen i NM. Alle må gjen-
nomføre alle elementene perfekt i det ene forsøket man har
ute på gulvet, så spenningsnivået må være riktig og kon-
sentrasjonen på topp. Vi snakker om idrett på høyt nivå, og
det nytter ikke å kjempe mot store klubber som Trondhjem,
Oslo, Holmen, Arendal og Drammen hvis ikke alle pres-
terer på topp. Det gjorde heldigvis jentene fra IL R.O.S. 
Gratulerer til Henriette Sverdrup, Hedda Skaug, Sarah
Maxwell, Leah Tresselt, Tuva Lohne og Kamilla Byrkje-
land - Norgesmestere 2018! 
Like store gratulasjoner går til våre dyktige trenere Randi
Roen og Martine Lillegraven. Uten deres fantastiske 
innsats hadde vi ikke nådd dette målet.

Turngruppa gjennomførte oppvisning under Stafett for livet 18.
august, og Røykenmila 2. september.  Det var 2005/2006-partiet
som sto for oppvisningen, som var fine gjennomkjøringer for
gymnastene foran høstsesongens turnstevner og kretsmesterskap.
Videre kan nevnes at turngruppa skal være vertskap for landslags-
samlinger de to siste helgene i september i ROS Arena.  Den ene
helgen juniorene, og den andre seniorene.  Landslagene skal også
i løpet av helgene gjennomføre testkonkurranser.  I forbindelse
landslagssamlingene er det anledning for publikum å komme og
se på.  Kafeteriaen holder også åpent.  Vel møtt!

Turngruppa med opp
visning under «Stafett for
Livet» og «Røykenmila»

Norgesmestere
i frittstående
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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 
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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
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