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Godt i gang med svømmekurs

TENNIS-
GRUPPA tilbyr
trening for alle
mellom 
12 og 90 år

Begivenhetsrik 
sesong med stor 
sportslig suksess

Sykkeltrening 
INNE i hele vinter, 
men nå starter
vi 18. april UTE
med STI-SYKLING

I ÅR STILLER 
VI MED 

TO DAMELAG,
SOM SNART 
ER KLARE
TIL KAMP
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De fleste av oss får positive reaksjoner fra lyset. Våre kropper tanker energi, vi blir
gladere. Det er faktisk viktig ta imot sollyset og mer lys generelt. De fleste Enzymer,
hormoner og vitaminer trenger sollys for i det hele tatt å virke slik de skal. Det er
meningen vi skal ha masse sol på kroppen. Nyt derfor vår og sommer på en 
fornuftig måte. Det viktigste er kanskje å lære seg til virkelig å nyte og glede 
seg med våren. Din omgivelser vil også sette stor pris på det.
Vi har for tiden mye å glede oss over i vårt ROS-miljø. 
Turn gjorde det fantastisk I Håkonshallen på Lillehammer. Våre troppsgymnastene
fikk to førsteplasser, og hadde flere gode prestasjoner. Tumbling sto på pro-
grammet på søndagen, og det var mange som ville vise seg frem i et nytt apparat
etter lørdagen. Det ble svært så vellykket. Alle lagene viste frem flotte øvelser, og
presterte opp mot sitt aller beste. De eldste rekruttene gjorde det aller best av våre,
og klatret opp på pallen til en flott 3.plass. Juniorene hadde tumbling i miks klassen
på søndag. Etter å ha bommet litt i NM kvalifiseringen for noen uker siden var det
utrolig moro å vise frem at de faktisk er ganske gode i tumbling også. En sikker og
stilfull øvelse med høy vanskelighet feide konkurrentene av banen så det ble en
overlegen seier! Vi gratulerer!
En snøfattig vinter skaper også resultater for ski. Dere har sikkert lest om vår
første års junior Andreas Kirkeng. Andreas har 2. 3. og 4. plass i NM. I resten av de
«store renn» blant topp 14. Han har mulighet til å bli nr.5 i Norges Cup. Broren Ole-
Marius, andre års junior som presterer bra, 6. 22. og 26 plass i Norges-Cup. Ski har
også flere glade gutter, og en av de er Sander Teisbekk, som er hovedlandsutøver
15/16 år. Sander nærmer seg de topp 30. Det er faktisk rundt 250 som kjemper 
om de beste plasseringene. Gratulerer gutter, trenere og alle som er med i teamet!
Vi vet det er flere som har utmerket seg som lag og enkeltvis. Vi forsøker å få med
de fleste i våre tre utgivelser på året. Det skrives også egne artikler, om mye står 
på web-siden. 
Forventninger har vi til det meste tror jeg. Det kan defineres som er en antakelse, et
bilde av hvordan en gitt situasjon kommer til å bli. Forventninger kan sikkert være
bevisste eller ubevisste. Ser vi inn å vår lille ROS - verden, kan jeg med sikkerhet 
si at vi alle har forventninger til hverandre. Vi er en organisasjon som er basert på
frivillighet, stort sett. Vi er avhengig av at vi alle gjør det vi har sagt vi skal være med
på å skape. Det er derfor viktig at vi kommuniserer våre forventninger/hva som 
skal gjøres så nøyaktige som mulig til den/de vi skal fungere sammen med.
Det gjelder horisontalt og vertikalt i organisasjonen.  Vi har også funksjons-
beskrivelser. Det viktig å kommunisere forventninger begge veier f.eks. 
mellom utøvere og trenere. Hvis disse to grupperingene ikke 
forstår hverandre kan det bli vanskelig å skape et lag, 
et miljø hvor alle trives.
Vi vet vi alle kan bli bedre på å kommunisere forventninger. 
Blir vi mer beviste her, tror jeg vi vil trives/skape enda 
bedre sammen. Det blir mer åpenhet og tillit. 
Utrolig hva som skjer når tilliten og åpenheten blomstrer. 
Heldigvis er vi bra også i dag, men vi kan strekke oss litt til.
Nyt solen og lyset. 
Det gror rundt oss på mer enn en måte!   

Håper du er en av de mange som ser fram
imot våren og lysere tider - bokstavelig talt!

STORTRIVES
Svømmere 

på treningspartiet 
koser seg i den nye 

våte storstuen i bygda.
Her er det Amalie,

Natalia, Magdalena 
og Emily som boltrer 
seg etter instruksjon 

fra trener 
Rebecka Sterri.

Foto: 
Linn Krogh Hansen.

Godt i gang med svømmekurs
Nyoppstartede IL ROS svømmegruppe 
er i gang med svømmekurs og trening 
i Røykenbadet. 

Av Linn Krogh Hansen
Svømmegruppa har gledet seg til å komme i gang med
aktiviteter i det nye badet, og onsdag 7. mars fikk de
første håpefulle barna prøve seg i vannet for første gang.
Svømmegruppen har i dag 126 barn fra seks år og
oppover i aktivitet, fra grunnleggende svømmekurs 
til begynnende treningsparti for dem som allerede 
kan svømme. 

Treningsgruppen har i dag tilbud om svømming to
kvelder i uken i det storebassenget, mens kursene fo-
regår i de to 12,5-metersbassengene.
- Kursene fungerer godt, og selv om vi har kapasitet
til 220 barn per uke ved helt fulle kurs, er vi godt 
fornøyd med oppslutningen nå i begynnelsesfasen. 
Alt er nytt, også for oss, men ting begynner å komme
på plass, forteller Irmelin Heggertveit, leder og kurs-
ansvarlig i IL ROS svømming.
Svømmegruppen har mottatt noen midler til opp-
starten, og har gått til innkjøp av opplæringsutstyr,
vannleker, og badehetter. 
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Det nærmer seg innspurten på nok
en hektisk sesong i håndballgruppa 
og det gir meg grunn til litt ettertanke:
Frivillig innsats – dugnadsarbeid
I IL ROS Håndball er det totalt 370 aktive hånd-
ballspillere i alderen 6 til 16 år. I tillegg kommer
herrelaget som består av spillere i alderen16 til 40+.
Det nedlegges utallige timer av frivillig innsats for
å holde aktivitetene i gang. Det er treninger, kam-
per, cuper, hallvakter, vasking av drakter, planlegg-
ing og organisering – og alt gjøres på dugnad. 
Det er ingen i vårt system som er lønnet for den
innsatsen som nedlegges – lønnen vi får er blide 
og fornøyde barn og det er lønn mer enn god nok.
Det skrives mye i media om kostnader for å

kunne delta i organisert idrett og det er jo ikke til å 
stikke under en stol at det også i IL ROS koster
penger for å være aktiv til tross for all dugnadsinn-
sats. Hva er det da som koster?
En av vår store kostnader er halleie. Håndball 

er som kjent en innendørsidrett, og for hver time 
vi har trening eller spiller kamp, koster det oss ca. 
kr. 300,- . Bare i IL ROS Håndball har vi en årlig
kostnad på ca 500.000,- som må betales allerede
før morroa starter. Deretter kommer kostnader til
forbundet for deltakelse i seriespill / turneringer,
kostnader til dommere under kamp, kostnader 
til utsyr.
Som leder i IL ROS Håndball skulle jeg ønske 

at Røyken kommune så verdien av det arbeidet vi
legger ned som en del av arbeidet med forebygg-
ing, hindre inaktivitet og bidra til god folkehelse,
at de kunne bidratt med gratis leie av lokaler.
Da kunne pengene vi i dag bruker til dette blitt
brukt på det de egentlig burde brukes til 
– aktivitetstilbud.
En oppfordring til alle dere som leser: Kjenner

du en politiker eller møter en på din vei, så be dem
om å gjøre noe med denne kostnaden. Jeg vet at 
i flere nabokommuner så er all halleie gratis, eller
sterkt subsidiert. Vi tar opp kampen i fellesskap.
Tusen takk til alle dere som stiller opp for barna

våre – det fortjener de.              Atle

Fantastisk 
dugnadsvilje

i gruppa

HU laget avsluttet kampsesongen i Skien fritids-
park søndag 26. mars med A-sluttspill i HU-
serien. Totalt 4 kamper ble spilt, 1 tap og 4 seire,
og denne fantastiske gjengen endte på en solid 3
plass i serien. Det var kun målforskjell (totalt 4
mål) som skilte mellom 1. og 3. plass så her var
det veldig jevnt på toppen. HU-serien avsluttes
hver sesong med sluttspill og sosial sammenkomst
med pizza og brus. Totalt 150 spillere fra Region
Sør var samlet denne søndagen.
Laget til IL ROS Håndball har hatt en formidabel
utvikling siden oppstart i 2012 og hovedfokus er
idrettsglede, mestring og fysisk aktivitet. Laget
ledes i dag av Markus Aas Rafdal (foreløpig
permisjon vårsesongen), Eline Schie Eikrem og
Atle Hellerud som alle understreker viktigheten av
å kunne ha dette tilbudet i idrettslaget. ROS –til
alle begrepet får virkelig betydning.
En stolt gjeng som mottok premie etter sesong-
slutt og en spesielt stolt mottaker av den gjeve
pokalen.

Bronsje 
til HU-laget

GULV-
SLIPING
GULV-

SLIPING
Parkett-
sliping 
til avtalt 
tid og 
pris!

NÅR KVALITET TELLER - Etablert 1989

Kjell Bakken
Ovnerudveien 22, 
3430 Spikkestad

Mobil: 970 12 981
www.kbgulvsliping.no

kbgulv@online.no
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SØNDAG 3. SEPTEMBER
Røykenmila-arrangementet i fjor ble en stor suksess
med over 3000 besøkende. Siden oppstarten har
Røykenmila delt ut over 2 millioner kroner, fordelt på
ulike lokale prosjekter. Halvparten har gått direkte til 
tiltak som har kommet allmennheten tilgode og halv-
parten har gått til lokale organisasjoner og foreninger. 

Nytt for i år er Minimila på 2,5 km med premier til alle. Røykenmila 
har besøkt alle skolene i Røyken med målsetting om å involvere skole-
elevene og lærerne i dette prosjektet. 2/3-del av startkontingenten vil gå
tilbake til elevenes trinnkasse, og i tillegg gis det en gave på kr.10.000,-
til den skolen som prosentvis stiller med flest deltakere i løpet. 
Målet er at dette gir motivasjon til bedre folkehelse.

For mer info: røykenmila.no VI SEES PÅ RØYKENMILA

Velkommen tilVelkommen til

Aurora var en av mange som sikret seg autografen til Torbjørn.

Håndballhelten fra VM og tidligere ROS spiller, 
Torbjørn Sittrup Bergerud, kom på besøk i ROS
Arena og auditoriet var fylt til randen av
ivrige tilhengere. Tidligere trenere og
lagkame-rater var selvsagt tilstede
under markeringen. 
Ordføreren, Eva
Norèn Eriksen, var
en av de som stilte
for å hylle helten.
Røyken kommune
stilte med stor
marsipankake til
alle fremmøtte.
For IL ROS
Håndball er det jo ekstra stas at
Torbjørn startet sin håndball-
karriere i vår klubb og det er liten
tvil om at vi nå har mange ivrige
unge keepertalenter som ser
muligheter. En av dem er Simen, som er
keeper på Gutter 13, som nok er den
ivrigste. Etter å ha fått med seg mamma til
Danmark for å oppleve Torbjørn i mål på en av
hjemmekampene til Holstebro, ba vi Simen om 
å forberede noen spørsmål til keeperhelten når 
han kom til ROS Arena.

Simen og Torbjørn

VM helten, Torbjørn Sittrup Bergerud,kom til ROS Arena



steptrafikkskole@gmail.com
www.steptrafikkskole.no

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

    14.09.15  17.52  Side 1

PÅ SPIKKESTAD

8
H
Å
N
D
B
A
LL

9

Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK
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Tradisjonen tro var full fart i ROS Arena i vinterferien. 
60 ivrige håndballspillere i alderen 6 – 10 år deltok på
håndballskolen som ble arrangert av IL ROS Håndball.
Tre hele dager med håndballmorro under god veiledning
av dyktige instruktører fra egne rekker i ROS og Røyken
og Hurum Håndballklubb (RHH). Det var øving på kast
og mottak, generelle håndballøvelser og håndballkamp.
Det aller viktigste er likevel å ha det gøy med ball.
Vi håper selvfølgelig at håndballskolen bidrar til økt
rekruttering til denne fantastisk morsomme idretten
samtidig som vi legger til rette for positiv aktivitet 
i ferien. Alle som deltok fikk utdelt en håndballbag som
inneholdt håndball, T-skjorte og drikkeflaske.
Som all annen aktivitet i regi av IL ROS er også hånd-
ballen avhengig av frivillig innsats fra foreldre. En stor
takk til de som hadde muligheten til å bidra. Forelde
sørger på dugnad for servering av lunsj og frukt hver 
dag og vi avsluttet som vanlig med pølsefest.

Fra venstre: Cornelia, Kristine, Ole Jacob, Magnus,
Martin, Bendik, Andreas og Sindre.

Håndballskole i vinterferien

Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50
www.roykeneiendom.no
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Herrehåndball i 1. divisjon innen 5 år
ROS Håndball er nå regi-
onens største gutteklubb. 
Vi har stor bredde i det fleste årsklasser,
og ønsker at disse spillerne skal ha flest
mulig år i ROS før de finner andre
klubber. Derfor trenger vi et miljø for de
som er 16 – 18 år og herrehåndballen.

ROS Håndball har satt i gang 
et prosjekt hvor målsettingene er:
•  Beholde flest mulig guttespillere 
lengst mulig.
•  Skape det beste treningsmiljøet for
G16-G18 i regionen.
•  Etablere et godt herremiljø i klubben
som på sikt skal opp i 1. divisjon.
•  Være forbilder for de yngre årsklas-
sene i klubben og skape engasjement.

Satsingen baserer seg på kun lokale
spillere. I sesongen 2017/2018 vil ROS
stille to lag i Sr. klasse 4. divisjon.

ROS Elite med mål om opprykk
allerede første sesong
ROS Elite blir en egen treningsgruppe
med krav til minimum 3 treninger i uka.
Treningsgruppen vil bestå av:
•  Sr. spillere som ønsker å være med 
å satse og bringe ROS opp i 1. divisjon
på sikt
•  G01 spillere som i 17/18 i hovedsak
satser Bring med eget satsingslag med
innslag av 02 spillere.

ROS Senior
ROS Sr, er et lag som spiller 4. divisjon
uten noe sportslige mål. Dette er et tilbud
til de som vil spille håndball for det sosiale.
Parallelt med dette skal ROS for første
gang på flere år stille med eget lag i
Bringserien. Dette vil i hovedsak være
01 gutter kommende sesong.  Dette vil

også være stammen til vårt 18-årslag i
de neste årene. ROS sine klare målset-
ting er å ha med eget lag i Bring / Lerøy
(Landsserier) serien hvert år fremover.

Arne Borch, Henrik Tobiassen, 
Lars Moe og Svein Tore Moe
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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

02-jentene takker for seg

GRAABEIN/ROS SOM SNART BLIR RHH: Bakerst fra venstre: 
Hedda, Emilie, Camilla, Andrine og Rebekka. Andre rad fra venstre:
Cathrine, Tuva, Arne, Wictoria, Marthine, Tuva, Andrea og Per Christian.
Foran: Martine, Rebecca og Selma. 

I januar 2009 møtes ni 02-jenter til sin aller første håndballtrening i den gamle
gymsalen på Midtbygda skole. Åtte år senere spiller fem av jentene sin siste
kamp i ROS-trøya. Fra 1. mai er det overgang til RHH. 
- Det har vært begivenhetsrike og morsomme år, sier laglederne Lene Aasgaard
Carho og Elisabeth Larsen-Vonstett som med noen korte avbrekk har fulgt
jentene siden oppstarten. - Spillere og trenere har kommet og gått, men det er
moro å se at over halvparten av den aller første besetningen fremdeles er aktive
spillere, fortsetter laglederne. For snart to år siden begynte det imidlertid å bli
tynt i rekkene, og fra høsten 2015 ble ROS-jentene slått sammen med Graabein
og Slemmestad-spillere til Graabein/ROS. - Vi har hatt en kjempefin sesong
med to lag i henholdsvis 1. og 2. divisjon, og vi er blant topp tre i begge di-
visjonene, forteller laglederne. Fra 1. mai er det RHH som står for tur, men før
jentene legger ROS-trøya helt på hylla, gjenstår PW-cup og Ål Cup. I mai blir
trøyene skiftet ut med de røde RHH-draktene, og jentene starter RHH-karrieren
med beach-håndball i mai og juni. Trenere fra RHH blir Bjørn Kenneth
Muggerud og Marius Johannesen Engen

ORIGINALBESETNINGEN: Bakerste spillerrekke har spilt håndball for
ROS helt siden oppstarten i januar 2009. Fra venstre: Selma Larsen-
Vonstett, Camilla Aasgaard Carho, Andrine Solberg Aasgaard, Rebekka
Knudsen og Marthine Frisk. 

Scandic cup er det årlige Regions-
lags NM for gutter og jenter 15 år.
De 6 regionene tar ut hvert sitt Bylag, hvor laget fra region
Sør i år het Drammen. 
Helgen 17-19 februar var de beste spilleren født i 2001
denne gangen samlet på Stange til årets Scandic cup.
Av de 16 guttene som ble tatt ut var det 3 stk fra Ros G15.,
Kristoffer Raastad-Hoel, Matias Heggstad Tømmerås og
Sondre Christiansen. Målvakt Simon Melhus var reserve 
i troppen til Drammen. 
Turneringen startet fredag kveld med en innledende kamp
mot Oslo. Resultatet i denne kampen avgjorde hvilken pulje
laget skulle spille på lørdag.  Trenere, Jan Erik Andreassen
og Johnny Jensen, benyttet denne kampen til å la alle
spillere komme på banen og få spilt av seg det verste av
nerver. Etter et relativt klart tap ble det klart at Drammen på
lørdag skulle møte Bergen og Kristiansand i de innledende
kampene. 
Den første kampen vant Drammen. De slo Kristiansand
med 26-20. Kamp to på lørdag var mot Bergen, denne
kampen endte med en knepen seier 22-21. 
Med to seiere var man da vinnere av puljen og klare for
semifinale søndag formiddag, mot Trondheim. Denne
kampen ble også vunnet klart, 30-21, noe som betydde 
at det var duket for revansjoppgjør mot Oslo. 
Lagene fulgte hverandre tett hele 1 .omgang med en 
knapp ledelse 13-12 til Drammen til pause.
Utover i 2. omgang dro Drammen sakte men sikkert fra 
og vant til slutt 25-19.
Region Sør sitt lag har ved flere anledninger vunnet

denne turneringen, sist for to år siden, men for første gang
har spillere fra vår klubb vært på vinnerlaget.
I 2016 endte man opp med en bronsemedalje, også her med
to ROS-spillere på laget. 
Dette er turneringen hvor vi for første gang fikk se «skud-

det til kongen av Drammen» Espen Lie Hansen, straffa til
Eivind Tangen som gikk på alle sportssendinger Europa
rundt i ukene etter turneringen den gangen for 8 år siden.
Nok en gang har ROS håndball klart å få frem talenter på

håndballbanen, denne gangen var det disse tre som ble tatt
ut, men det står flere og banker på døra både fra G15 laget
de spiller på til daglig og årgangene som kommer etter. 
Vi gleder oss til årene som kommer!

ROS-gutt på landslagssamling i mars 
LM 00 gjennomførte sin siste samling fra 6-8 mars 2017, 
i Skien Fritidspark. Det er gutter født i 2000 og 2001 fra
hele landet som kjemper om å bli tatt ut på samlingene.        
Denne gangen var det lagt opp til en samling med gutter
født i 2001. Basert på gode prestasjoner på samlinger
sesongen igjennom og i Scandic cup ble ROS gutten 
Kristoffer Raastad-Hoel en av 18 spillere som denne
gangen ble kalt inn. Sondre Christiansen sto på listen blant
reservene. Samlingen var en storsamling med alle yngre
landslag på guttesiden. Samlingen ga mersmak for
Kristoffer og økt motivasjon, både for han og andre ROS
gutter på laget hans og i ynger årsklasser i klubben vår.   

ROS-gutter med å vinne Scandic Cup

ROS gutta fra venstre: 
Kristoffer Raastad-Hoel, Matias Heggstad
Tømmerås, Sonder Christiansen.

Bylaget Drammen.  
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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?

Spillerstall
Frafall av spillere i 14-15 års
alderen er ofte et stort
problem også i håndballen. 
I løpet av sesongen 2016/2017
har vi vokst fra 15 spillere til 

18 spillere. Det er vi veldig for-
nøyde med og stolte av. Spillerne

svarte på en anonym spillerundersøkelse hvor alle har
sagt de vil fortsette også neste sesong. Senest i februar
fikk vi inn en spiller som ikke hadde spilt håndball 
før. Han har glidd raskt inn i gjengen og spiller sine
første kamper nå i april. Så har du lyst å være med 
så er det aldri for sent. 

Sesongen 2016/2017
G02 hører til i 14-års klassen , men vi har likevel 
valgt å stille med et lag i 16års serien. Noen spillere
spiller da kun g14 serie og noen spiller kun G16 serie.
Dette gjør at alle får utfordringer som passer dem og 
vi har fått spille mot noen skikkelig store skjeggete 
16-åringer.  I begge klasser har vi klart oss meget bra
og ender opp på 2. plass i G14 serien og topp tre 
i G16 B-serien. 
I høst vant vi SKI-cup som er en av de virkelig store
guttecupene. I mars spilte vi oss frem til finale i
Region-Sør cup hvor vi vant enkelt mot G14
serievinner Reistad. 

Hilsen
Andreas, Goran, Ståle og Svein Tore

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

Din 
glassmester 

i Røyken 
og Hurum

Gutter
02

15 år

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

Her får du alt du kan
tenke deg av matvarer!

SPAR Røyken • Bråsetveien 3
Røyken Sentrum • Tlf.3129 29 10 • www.spar.no
Mail: spar.royken@spar.no 
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Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad • Tlf. 948 74958
Onlinebooking: beautydermspikkestad.onlinebooq.net
Mail: kontakt@beautyderm.no • www.beautyderm.no

Beautyderm
Hud-, fot-,
kroppspleie,
medisinske    
behandlinger

Botox
Elektroterapi

Filler
Cavi-Lipo

Laser

Hyggenveien 35,
3440 Røyken
Tlf. 22 06 57 00
www.megaprint.no
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Seriemestere 
J13 sesongen 
2016 / 2017
ROS J13 (2003) har hatt en veldig god sesong.  Jentene
ble seriemestre både i høstsesongen og vårsesongen.
Jentene trener tre ganger i uka, og har lag i både 
1.divisjon og 2. divisjon. Totalt har vi 17 ivrige jenter
som utvikler seg fra uke til uke.  
Laget har to trenere, Norman Bell og Bård Johansen, og
to lagledere, Solveig Øye Tveit og Anette Thunes Eide.
Laget har også en ivrig foreldregjeng som sørger for at
det blir liv og røre på tribunen under kamper. 
Jentene har blitt gode på trekk og har en rekke ulike
kombinasjoner å velge mellom.  Det kommer godt med
når man møter mange forskjellige lag som har ulike 
forsvarsformasjoner.
Nå er sesongen over, men kampen om tittelen som
Regions mester gjenstår. Den skal jentene kjempe om
etter påske. I tillegg gleder de seg veldig til å bryne seg
mot tøff motstand i PW cup i slutten av april, beach-
håndball serie, samt i Partille cup i starten av juli. 

Jenter
03

13 år
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TANNLEGENE

JENS PETTER WELDE
og

KIRSTI DYRSTAD
Tannlege MNTF

Spikkestadveien 128, 3430 Spikkestad

Email :
tannlegen@fast legene.no

3128 68 00

Vi er et lag med 15 festlige gutter fra Midtbygda,
Hyggen, Torvbråten, Slemmestad og Frydenlund skole
som sammen skaper et lag hvor R.O.S er en verdi vi
stadig repeterer på trening: Respekt – Omsorg - Samhold.
Sesongen i 11-års-serien har gitt oss nye erfaringer, både
via gode seiere og bra kamper, og gjennom sure tap og
ikke fullt så bra spill! Både spillere og trenere har lært av
dette gjennom sesongen, og vi tror at årets erfaringer vil
skape flere oppturer og enda mer god håndball i neste
sesong. Men det viktigste dette laget tar med seg videre
inn i 12-års-klassen og seriespill er god lagånd, samhold,
ferdighetsutvikling og gleden med å spille håndball! 
Vi jobber hele tiden med å utvikle laget som en helhet,
hvor alle gutta skal bli involvert i spillet på et nivå den
enkelte mestrer.
I mai og juni skal vi spille Beach-håndball. Dette gjorde
vi for første gang i fjor, og det ga virkelig mersmak. 
Så i år har vi meldt på to lag, og vi gleder oss skikkelig 
til å spille Beachhåndballturnering,- en i mai og en i juni.
Vi gleder oss allerede til neste sesong 

Gutter
05

12 år

Jenter
03

13 år
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Spikkestad
frisør

Alt i moderne
hårpleie

Bjørn Jim Andersen
Cathrine F. Persson

Tlf.  31 28 13 80

Spikkestadveien 124
3430 Spikkestad

sesongen 
2016/17 går 
mot slutten 
Det har vært en begivenhetsrik sesong  med stor sports-
lig suksess. Kristoffer Norgren Olsen og Trond Solberg
har ledet treningene. Det har vært tre treninger i uka og
hvorav en har vært samtrening med gutter 03. Laget har
hatt en meget god sportslig utvikling. G04 har spilt i to
ulike serier denne sesongen: Regionserien for Bus-
kerudlag og regionserien med Vestfold- og Telemarklag.
Det har derfor blitt mange kamper for gutta, og en god
sportslig utvikling i laget. De har vist mye godt spill, 
og ble serievinnere i Buskerudserien for G12.  
Etter seier i semifinalen i SørNorgecupen mot Teie var
gutta klare for finale i Drammenshallen 16 mars der de
skulle møte Larvik Turn. Laget og støtteapparatet gikk
til kampen med stor spenning. En god «peptalk» fra
trenerne ga riktig tenningsnivå for spillerne. Kampen
var jevn mot et veldig godt Larvik lag og vi gikk til
pause med stillingen 9-9. Etter pause klarte laget å
hente ut ekstra krefter og viste «storspill» til stor jubel
fra ROS publikum og laget vant til slutt kampen 20-18.
Det var mange glade spillere og stolte foreldre etter 
at ROS laget hadde sikret cupseier. Så det har vært en
fantastisk sesong, med både seier i serie og cup 
«The double☺»  Vi gleder oss nå til deltagelse i Baldus
cup i slutten av April og treningstreff med Konnerud 
på Midbygda den 14 mai. 

Gutter
04

13 år

Håndball

elfag.no - Når du trenger elektriker

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad

Tlf.3129 07 99
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�Vedkløyver-
utleie

�Dekk/felger
�Alt av slite-

deler BIL
�Billakk
�Gress-

klippere
�Motorsager

Global
BILDELER
OG SMÅMOTOR

TYPE LANDSKAP
Ujevn plen med bakker 

og skråning er krever 
bredere dekk og kraftigere 

motor.  I en liten hage 
med mange hindringer, 

kan en liten 
Rider være

løsningen.

SOMMER
DEKK/
FELGER

FAST
LAVPRIS

DEKK
SKIFT FRA

Kr. 300

HVORDAN 
VELGE RIKTIG
PLENKLIPPER?

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

www.STARCO.NO

HER ER FIRE DEKKMERKER FRA STARCO:
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IL ROS
Håndball -
ikke bare 
lokalt
Flere av spillerne fra IL ROS
Håndball Gutter 15 (G2001) har 
i hele høst og vinter vært med på
både sonetrening og Regionale
landslagssamlinger for Region Sør.
Tre av spillene, Kristoffer Raastad
Hoel, Sondre Christiansen og
Matias Tømmeraas ble til slutt tatt
ut til å representere Region Sør i
bylagsturneringen i Stange i februar.
Her fikk de virkelig prøvd seg blant
landets beste 15-åringer som holder
et vanvittig høyt nivå. Bylaget fra
Region Sør endte på 2.plass etter
fantastisk innsats fra spillerne.
Våre 3 spillere, Kristoffer, Sondre
og Matias lærte mye denne helgen,
og fikk sett hvilket nivå de må være
på om de ønsker å satse videre på en
håndballkarriere.
Verdt å nevne er at Kristoffer og
Sondre i etterkant av denne sam-
lingen ble tatt ut til guttelandslags-
samling i Skien i mars.
Styret i IL ROS Håndball gratulerer
med fantastisk innsats gutter! 
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Kjøp toner og blekk-
patroner hos oss, 
og SPAR kr.100,-
med rabattkode: 145591
(Gjelder nye kunder)

Bestill på tonerweb.no
og hent i vår butikk på Røyken!
Jon Leiras vei 1, 3440 Røyken
Tlf. 400 22 111

Tross en dårlig
vinter, stilte vi
også i år kvinnes-
terke opp i det tra-

disjonsrike dame-
rennet Inga Låmi. Rennet

gikk av stabelen lørdag 11.mars, på årets fineste
dag! Det var strålende sol, skyfri himmel, blå 
ekstra-føre og fantastiske løyper på Lillehammer
denne dagen.
Rennet går i klassisk stil med start og mål på Birke-
beiner stadion. Du kan velge mellom 15/30 km.
Treningstid, sted og oppmøte har variert veldig
denne sesongen, men vi har brukt Elvelia og trent
med hodelykt. Vi har hatt tidenes dårligste vinter, 
så jeg synes det er fantastisk at vi faktisk var 14
damer som reiste i år, noen hadde ikke engang 
fått prøvd skia før rennet…
Kan du tenke deg å være med til neste år? 
Søk oss opp på Facebook, eller ta kontakt med
Kamilla Wiik i skigruppa for mere informasjon. 
Vi ber til værgudene om en bedre snøvinter 
til neste år.

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



Vaterlandsveien 7, 

SLEMMESTAD
Mobil: 917 30 690
E-post: floid7@hotmail.com

ÅPNINGSTIDENE VARIERER

I LØPET AV SESONGEN,

SÅ FØLG MED PÅ FACEBOOK,

ELLER RING TIL PUBEN 

FOR INFORMASJON OM 

HVA SOM ELLERS SKJER

LIVE 
MUSIKK
I utvalgte fredager
/ lørdager!

Se Facebook

Følg oss 
på Facebook 
å se hva
som skjer!
The Pipe 
Irish Gastro-pub

DEN IRSKE GASTRO-PUBEN I GAMLE SLEMMESTAD 
SENTRUM ER HVERT ET BESØK - DER ER DET 

MAT-SERVERING OG LIVE  MUSIKK
SAMT PANORAMA-UTSIKT

QUIZ
HVER LØRDAG K

L.13:30

fra og med 29. a
pril

Lørdag 22. april

BLUESKVELD

Tirsdag 25. apri
l

Asle Beck INTIMKONSERT

Lørdag 6. mai

NORSK TROPPEN

Fredag 12. mai

TRUBADUR Joar Balstad

I   R   I   S   H      G   A   S   T   R   O              P   U   B
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Spikkestadveien 100, 

3440 Røyken • Telefon 3128 28 75

ÅPENT: Mandag, tirsdag,onsdag,

torsdag, fredag 9-17 - Lør
dag 10-15

Årsmøte i ROS Fotball
Årsmøte ble avholdt torsdag 23 mars kl
19:00 i ROS Fotball sitt Klubbhuset på
Spikkestad. De fremmøtte fikk presentert
styrets årsmelding som inneholdt opp-
summeringen av året 2016. Årsmeldingen
inneholder omtaler av økonomi, drift og
klubbens utviklingstrekk. 

Her følger noen høydepunkter fra året som gikk:

Kvalitetsklubb
ROS Fotball ble ila 2016 godkjent som en Kvalitetsklubb 
etter Norges Fotballforbunds (NFF) kriterier for klubbdrift.
Prosessen har pågått siden starten av 2015 hvor rutiner og
sportsplan har vært jobbet godt med. NFF setter en rekke krav
som klubben må tilfredsstille for å kunne smykke seg med 
den gjeve logoen Kvalitetsklubb. Totalt er det 9 av et 80 talls
klubber i Buskerud som er sertifisert.

TINE Fotballskole
ROS Fotball ble i 2016 også tildelt utmerkelsen for årets beste
TINE Fotballskole i Buskerud. Dette er et godt klapp på
skulderen til alle våre trenere og lagledere som legger ned et
betydelig stykke arbeid for å kunne tilby en sommerskole 
i starten på skolenes sommerferie i uke 25.

TINE Fotballskole forlenges også med vår egen interne ROS
Xtra fotballskole i helgen som følger. Dette medfører at de
ivrige får et tilbud på vei inn i sommerferien med litt ekstra
Boost. Fra uke 26 nedlegges det meste av aktiviteten pga ferie-
avviklinger og flere synes det er bra å ha mye fotballminner 
å leve på gjennom ferien frem til fotballen er i gang ved
skolestart i uke 33.

ROS Xtra Akademi
Styret realiserte i 2016 ekstratilbud for årstrinnene 4.-5 .klasse
og 6.-7. klasse, og nå også utvidet til å gjelde ungdomstrinnet.
Tilbudet er i tidsrommet kl.14-17. Tilbudet er spiller/foreldre-
finansiert, og dekker alle sine kostnader. Tilbudet støttes/gis 
et løft av Telenor Xtra gjennom drakter/utstyr til spillerne.
Tilbudet støttes også med Idrettsfrukt fra BAMA/KIWI 
for å sikre en sunn profil.

Jenteløftet
Etter initiativ i 2015 fra lagledere/trenere for jentelagene
vedtok styret igangsetting av et Jentløft som er et ekstratilbud
primært for ungdomsfotballen. Tilbudet går på søndager i
vinterhalvåret. Dette er videreført også i 2016 og nå også 
i gang for 2017. Tilbudet er spiller/foreldrefinansiert og støttes
av de lokale KIWI Butikkene med Idrettsfrukt.

ROS Cup 2016
Årest cup ble som alle vet en kjempeopplevelse både sportslig
og sosialt. Årets cup var en jubileums-cup hvor det ble slått litt
ekstra på stortromma. Konsert i ROS Arena med Donkeyboy
og våre lokale Quizzio som fremførte en ny-laget ROS Cup
sang sammen med to av våre spillere.

Følgende personer ble valgt på årsmøte: 
Funksjon Navn Årskull / barn:
Leder Bjarte Grostøl           JR / G04
Sportslig leder/Jenteansvarlig    Nils Harald Strøm         J03 / G05 / G07
Sportslig leder/sportslig utvalg    Martin Lobben             G05
Økonomiansvarlig Kim Bronder (ny)          G06
Dommeransvarlig Mette Sunde Remme JR(J) / Spiller (D)
Styremedlem Kine Storholt (ny)      J04
Medlem / Klubbhus Rine Rud JR
Utstyrsansvarlig Anette Eigeland (ny)    G08

Nytt styre for 2017
ROS Fotball er også i år i den heldige situasjon at
det er flere som ønsker å stille som frivillig og drive
klubben. Styret er i år som i fjor utvidet med en
person og består nå av 8. Bakgrunnen for å utvide
styret er å kunne dekke alle oppgaver og sikre 
effektiv drift. 
Styret har også i år blitt foreslått av en valg-

komite. Komiteen har bestått av Britt Nesset,
Trygve Mollan, Fredrik M-Bogen og Vivian Sand
Johannessen (Leder). Komiteens arbeid er viktig 
for klubben og sikrer bred deltagelse fra alle 
aldersgrupper. 
Også i år har det vært rullering av styrets

medlemmer. To har valgt å tre av etter flere år med
plass i styret. Årsmøte takker Hasse Svanberg og
Trygve Mayer Jacobsen for iherdig innsats over
flere år. Begge ble takket av med blomster og
godord fra styret. En naturlig følge er at det nå blir
plass til nye i styret og vi ønsker Anette Eigeland,
Kine Storholt og Kim Bronder velkommen.
Det å sitte i styret er en av de dugnadsjobbene

som er mest kontinuerlige. Det ruller og går ila året
med små og store saker. Det er også en av de mest
sosiale dugnadsoppgavene man kan påta seg i
klubben. Styret er som kjent til for klubbens
medlemmer og vil derav også være det naturlige
kontaktpunktet. 
Ta gjerne kontakt med en i styret hvis dere har
spørsmål om små eller store saker. Eller hvis dere
har en ide til utvikling av klubben og vårt neste 
prosjekt – Kvalitetsklubb Nivå 2.

Fra venstre: Kim Bronder, Bjarte E Grostøl, 
Mette Sunde Remme (bak), Anette 
Eigaland (foran), Kine Storholdt (bak),
Rine Rud (foran) Nils Harald Strøm (bak), 

Martin Lobben (foran). På enkelt bildet, 
med blomster: Trygve MeyerJacobsen 

(avtroppende)
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I fjor stilte ROS damelag i serien for første
gang. Ett år senere stiller vi med to lag!  
Den siste tiden har det vært 25-30 spillere på
trening, og vi har spilt flere treningskamper.
Nytt av året er et fruktbart samarbeid med Stoppen SK om å

stille et felles damelag. Stoppen slet med å få nok spillere til
å stille fullt lag, og ROS har tatt utfordringen. Samarbeidslaget
vil hete Stoppen/ROS, og hjemmekampene spilles på Spikke-
stad i blå drakter. Laget spiller i 3. divisjon Vestfold/Bus-
kerud/Telemark. 
Laget som startet opp i fjor spiller også i år i 4. divisjon Bus-

kerud. Noen av de 16-årige 2001-jentene er flyttet opp og får

nye utfordringer på damelaget. Sannsynligvis blir det ut over
året kamp om plassene på 3. divisjonslaget. Kim Thomassen er
hovedtrener for begge lagene, som selvfølgelig trener sammen.
For ROS er dette en fantastisk utvikling med tanke på at vi

etablerte dametilbudet for bare ett år siden. Vi opplever et
positivt samarbeid med Stoppen og ser også at flere spillere
vender tilbake til ROS igjen. Det er ekte fotballglede på tren-
ingene og mange planer for spillerutvikling og felles moro til
langt ut i 2018.  
Nå gleder vi oss til sesongstart, som er allerede i starten av

april. Følg med på nettsidene til ROS eller Facebook (IL ROS
damer) om når vi har hjemmekamp, og kom og støtt damene
fra sidelinja.

I år stiller vi med 2 damelag,
som snart er klare til kamp

Navn: Tor-Erik Sivertsen
Alder: 33 år
Gift, 2 barn på 6,5 og 1,5 år. 
Michael på 6 år trener boksing for IL Ros.
Jobber som Områdeleder i Securitas for bymiljøtjenesten 
i Asker og Bærum.
Trente tidligere boksing i Drammen Atletklubb. 
Nærkampinstruktør i Forsvaret.
Driver nå aktivt med kroppsbygging og har som beste  
plassering en 3. plass fra NM i Classic +180 cm, 
samt Landslagsplass.
Da sønnen, Michael skulle begynne med en idrett, var det
naturlig å prøve boksing. Etter å engasjert seg i junior sin 
trening ble Tor-Erik spurt om å delta som trener for
barnegruppa. Tor-Erik er en kjempeflott ressurs og bistår 
Tomm på treninger eller holder treninger alene.

Oldies but Goldies 
Gamlekara holder seg fortsatt oppreist
Boksing er mye mer enn å "slå mot hverandre". Boksing er venn-
skap, slitsomt, svette, veldig god trening for hele kroppen, raske
beslutninger, fortvilelse, glede, god følelse og mye mer. Bokse-

gruppa er så heldig å ha en god blanding av unge og eldre
medlemmer. Her er et godt knippe som er med på å skape en god
gruppedynamikk som vi ikke ville vært foruten. Dette er en flott
gjeng som det fortsatt er godt "sting" i. Disse gamle gutta møter
trofast opp på treningene. Det er en god blanding av tidligere
boksere og mosjonister som har det veldig gøy sammen og med
sine erfaringer er de gode mentorer for de yngre medlemmene. 
Ønsker du å komme deg opp av sofaen og gjøre noe morsomt, 
har Boksegruppa en i kjempetrivelig gjeng som er klar til å hjelpe
deg igang med en god idrettsaktivitet for kropp og sjel. 
Her er det ROS til alle og du, er hjertelig velkommen.

Ny trener i Boksegruppa

Røyken Fysio- 
og Manuellterapi

ved 
Randi 
Vatna

Spikkestadveien 95, 3440 Røyken
Tlf: 31 28 49 01 / 969 11 654
E-post: post@roykenfysioterapi.no

Hjemmeside: www.roykenfysioterapi.no

Interesseområder er akutte 
og langvarige muskel- og 
skjelettplager og fore-
bygging og behandling av 
idrettsskader.

Fysioterapeut og manuell-
terapi med kommunal
driftsavtale - en trenger
ikkje henvisning for 
å komme direkte til 
manuell terapeut. 
Videreutdanning
innen kognitiv terapi. 
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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

       Side 1

Nok ett år har startet på Idrettsskolen og det nye året
startet med inne treninger da vinterværet ikke helt har
vært på vår side i år. I februar derimot har vi fått gått 
på skøyter hvor mange av barna har utviklet seg bra 
på kun noen få ganger ute. Langrenn har vi også fått 
til og det var stort oppmøte på Spikkestad skistadion 
når Idrettskolen arrangerte SKI-VM for alle Idretts-
skole barna. Tross litt varierende forhold i løypa kom 
alle barna seg rundt de forskjellige løypene vi hadde 
lagd for de unge skiløperne. Ekstra stas var nok sjokolade-
medaljen som ble delt ut i målområdet etter ent skirenn. 
Den smakte nok ekstra godt!
I mangel på snø har vi fått til andre aktiviteter på Idrettskolen
sånn som Mini-Røris og besøk i fra Hwa Rang Taekwondo
Heggedal. Her lærte barna litt grunnleggende teknikk, men
også hvor viktig det var å ikke bruke dette mot andre utenom
når de trente Taekwondo. 
Nå gleder vi oss til neste store aktivitet som blir besøk for
alle på Røykenbadet. Her vil vi ha 45 min vanntilvenning
med noen aktiviteter for å blir kjent med vannet. Blir 
ekstra moro å besøke det nye badeanlegget vi har fått i
Røyken! Vi gleder oss til ett nytt vårsemester med Idretts-
skole og håper mange nye barn vil være med oss å finne
gleden i idrettens verden. Utover våren har vi svømming, 
ball lek, håndball, sykling, orientering, fotball og natursti på
programmet.  Vårsemesteret avsluttes med felles avslutning 
for alle partiene hvor de som har deltatt får diplom og pokal 
for årets deltagelse. Vi sees på Idrettsskolen!
Idrettsskolen er ett variert treningstilbud til alle barn i alderen
4-7 år på Spikkestad og Midtbygda.  Idrettsskolen er delt opp 
i fire partier. Se oversikt over treningstider.

SKI-VM for alle
Idrettsskolebarna
og mye annet

Skøyteøvelser på isbanene 
i Røyken var veldig populært 
blant barna på Idrettsskolen!

Sjokolademedalje til alle som 
deltok på Idrettsskolens Ski-VM!

Ski-VM
for barn i alle 

aldre på Spikkestad 
Skistadion med sjokolademedalje

som premie!

Hwa Rang Taekwondo
Heggedal skaper engasjement!
Og alle barna på Idrettsskolen
får prøve seg på Taekwondo.
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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 

     18.01  Side 1

Nytt fra ROS Arena
28. mars var det Årsmøte i IL R.O.S. Dette årsmøtet er også
generalforsamling i ROS Arena As. Ett av punktene på agendaen
var valg til styret i selskapet: det sittende styret ble gjenvalgt.
•  Styreleder Jens Lillegraven
• Styremedlem Atle Hellerud
• Styremedlem Sigmund Kjos
•  Styremedlem Ivar Jørgensen
Det er fortsatt stor aktivitet hallen, og vi merker stor pågang etter
treningstider for klubbens grupper og medlemmer. Etter hvert
som det kommer flere innflyttere til bygda, vil dette trykket øke
hos oss.
Vi fortsetter å planlegge hvordan vi skal bygge ut hallen for 
å kunne gi gode tilbud til så mange som mulig i lokalområdet. 
Vi har ikke kommet så langt at vi har skisser ennå, men det
skal vi presentere så snart det er noe å vise frem.

Sponsorer
Mange av sponsorene våre har vært med siden starten. 
Noen blir med videre, noen trekker seg ut og nye kommer
til. Siden sist har vi sagt foreløpig takk for samarbeidet
til Elopak og Sport1.

Det er kommet tre nye reklameseil i ROS Arena:
•  Stenseth & RS
• KlubbPro
•  CoMed

Aktiviteter
R.O.S. Turn planlegger landslagssamling for Tropps-
gymnastikk i hallen i helgen 05.05. til 07.05. Her vil det
bli mye å se på. Når det gjelder aktiviteter for øvrig, 
så er mye av hallidrettene ferdige med sin sesong med
kamper og arrangementer. Treningene fortsetter 
imidlertid utover våren. 

Nyinnflyttede til «vår» del av Røyken
Vi ser at det svært stor aktivitet på byggefronten i kommunen,
og det er ikke bare stedets innbyggere som bytter bolig, men
nye kommer hit. Vi oppfordrer dere som er nyinnflyttede til 
å ta en tur bortom området hvor vi har ROS Arena og fotball-
baner. I tillegg planlegger IL R.O.S. anlegg for sandvolleyball,
sandhåndball og sandfotball. Dette er nye aktiviteter som er litt
løsere i formen enn moderidrettene, og tiltrekker seg alltid mye
interesse. Vi ønsker at dere skal vite at klubben er svært aktiv
og har mange medlemmer; ca 1.800, og det er plass til flere.

I ROS Arena bruker vi tiden utover våren og sommeren
til nødvendig vedlikehold og sørger fort at hallen er klar til ny
sesong på andre siden av ferien.
Vi ønsker alle våre brukere, kunder og andre interesserte 
en flott vår og en god sommer!
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KJEKSTAD GOLFKLUBB

GRATIS PIZZA KVELDER
på noen fredager, 
både vår og høst, med trener
og GRATIS baller + lån 
av utstyr + trener. 
Gjelder for alle aldersgrupper.
Ta med en venn, er også GRATIS

for alle 6-9 år 
mandag 

til torsdag 
fra 17-18

GRATIS 
TRENING

Kjekstad Golfklubb, Golfveien 1, 3440 Røyken • Tlf. 31 29 79 90          E-post: post@kjekstad-gk.no • www.kjekstad-gk.no

de siste endringene i reglementet, så den er godkjent. Vans-
kene har jentene trent mye på – både hjemme og i ROS Arena
– og der fikk vi den nest høyeste karakteren i konkurransen.
Da er det bare utførelsen igjen:
«Det er nettopp utførelsen og hvor mye man har pirket og
jobbet med dette, som til slutt skiller de beste fra de andre»
sier Randi, og sammen hjelpetrener Martine og alle jentene 
er hun full av inspirasjon for å kjempe i toppen igjen i NM
siste helgen i april.
Søndag stilte vi lag for første gang i miksklassen for junior,
kun trampett og tumbling denne dagen. Tumbling ble dess-
verre litt som dagen før, og det gikk ikke helt vår vei. Da var
det bare å sette sin lit til trampetten igjen, og det gikk bra!
Laget gjorde en av sine beste øvelser noensinne, og hadde full
kontroll på gjennomføringen. Kraft og stil i øvelsen og fjellstø
landinger selv på de vanskeligste hoppene ga en 9. plass,
nesten et poeng høyere karakter enn lørdagen, og billett til NM
i miksklassen også. Totalt sett en strålende helg for IL R.O.S.
sine troppsgymnaster.

Juniorene fra IL R.O.S. konkurrerte i Drammen
i helgen for å kvalifisere seg til årets NM i
troppsgymnastikk. Nasjonale klasser i tropps-
gymnastikk består av de tre apparatene 
frittstående, tumbling og trampett. 
Alle tre øvelsene ble terpet på i treningshallen rett før kon-
kurransen, og når det gjaldt som mest viste jentene at treningen
i vinter har gitt resultater. Først frittstående med en super 
prestasjon, før de fulgte opp med to gode gjennomføringer 
også på trampett og tumbling. 
NM kvalifiseringen er en av de største konkurransene i løpet av
året, og selvfølgelig viktig fordi denne ene konkurransen styrer
hvem som får lov til å delta i NM. I år er det Ringerike turn
forening som arrangerer norgesmesterskapet i Hønefoss Arena.
Kvinneklassen er den største klassen, og det er nesten 50 lag
som deltar i trampett og tumbling, 33 i frittstående. Kun de 
15 beste lagene kvalifiserer seg til NM. Vi var tidlig ute i kon-
kurransen, og det var bare å smøre seg med tålmodighet mens
resten av lagene konkurrerte. Vi så av karakteren på frittstående
at det kom til å bli en god plassering, mens det kom til å bli mer
spenning rundt plasseringen i trampett og tumbling. Etter hvert
ble det klart at vi ikke kom videre i tumbling, mens det ble en
god 10. plass og NM deltagelse i trampett. Spesielt morsomt 
å slå alle de lokale klubbene og bli beste lag fra Buskerud! 
Når det kom til frittstående var det ikke bare vi som kjenner
programmet som mente at jentene hadde gjort en av sine beste
gjennomføringer når det gjaldt som mest, men dommerne også.
Resultatet ble 3. plass, og opp på pallen for første gang i en na-
sjonal konkurranse med denne form for status. Det er en utrolig
sterk prestasjon i denne store klassen, og både trenere og ut-
øvere var veldig fornøyde med innsatsen. Spesielt vår dyktige
frittståendetrener Randi Roen hadde en hyggelig dag når hun så
hva utøverne klarte å få til. Karakteren er delt i tre, det er kom-
posisjon, vanskelighet og utførelse. Komposisjonen er tilpasset

Kvalifisert til NM i troppsgymnastikk
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Monter Slemmestad • Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Telefon: 31 28 40 12 • www.monter.no

VÅR LOKALE TRELASTLEVERANDØR
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Besøksadresse: Smemyrveien1, 3474 Åros�• Postadresse: Pb.70, 
3476 Sætre, Norge • Tlf. 32 24 37 37�• Mobil: 99 44 94 90�
post@stenseth-rs.no • www.stenseth-rs.no

Entreprenør

         

Vi bruker anbefalingene fra Olympiatoppen når vi planlegger
treninger for barn fra 6 – ca. 8 års alder. Treningene har stor
variasjon og preges av lek og mestring. Hos oss får barna frihet
og motivasjon til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte sta-
sjoner og aktiviteter utvikles grovmotoriske og fysiske forutset-
ninger som å balansere, løpe, hoppe, rulle, klatre, slenge osv.
Ikke alt kan læres på en dag, aktiviteter med utgangspunkt 
i gymnastikk og turnøvelser gir god grunntrening for alle 
idretter. 
Aktiviteter med utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser

gir god grunntrening for alle idretter. Olympiatoppen kaller
perioden fra 6 – ca 8 år for grunnlagsperioden, sånn sett passer
Gym og turnforbundets slagord perfekt: Grunnlaget legges 
i gym og turn. 

Er det i det hele tatt mulig å få seks-syvåringer til å konsentrere
seg? I følge fagfolk er barn i denne alderen små og store på
samme tid. En trygg og forutsigbar arena er avgjørende for at
de også utvikler sosiale og mentale forutsetninger for deltak-
else i et godt treningsmiljø. Vi har noen få faste rammer og
absolutte regler rundt hvordan vi oppførere oss, i turnhallen 
og mot hverandre. Utover det satser vi på lek og moro!
Trenerne i turngruppa på dette nivået, er stort sett foreldre

eller andre frivillige, det er langt mellom småbarnspedagogene.
Ofte kan vi kjenne på egen utilstrekkelighet. Humørsving-
ninger skjer like raskt som væromslag i fjellet: små solstråler
forandrer seg raskt til mutte og tverre utgaver av «prinsesse-
vil-ikke». Små tøffinger som «kan og tør alt» og med et stadig
tilbakevendende; «jeg gjør det selv, ikke hjelp meg», trenger
plutselig en pause på et voksenfang, når kompisen sneik i køen. 

Kom sol, kom regn…
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KOM INNOM

ELLER RING 905 92 602

SHS Bilpleie
v/ Steinar H. Sagvik

Spikkestadveien 118, 3430 Spikkestad
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Troppsturn er en dommerkrevende 
idrett – Alle nasjonale konkur-ranser
gjennomføres med tre dommersett, til
sammen 21 dommere: (minst) 9 i fritt-
stående, 6 i trampett og 6 i tumbling.
Det forventes at klubber som konkur-
rerer i Troppsgymnastikk også har 
dommere. 

Linn Reithe Christensen og Martine Lillegraven
er begge nylig godkjente forbundsdommere,
noe som betyr at de kan dømme alt opp til
høyeste nivå av konkurranser i Norge. De
dømmer i så ofte de kan. Å få reise rundt i
Norge, se masse god idrett, møte kollegaer i et
inkluderende og kunnskapsrikt dommermiljø, er
noen av grunnene til at de har tatt den krevende
utdanningen det er å bli dommer i troppsturn. 
Martine begynte å turne da hun var seks år, ca
20 jenter i alderen 6 – 16 trente i gymsalen på
Spikkestad ungdomsskole. Hennes første minne
er hvordan Bjørn Bjelde lærte de to seks-
åringene å slå hjul, mens resten av turnerne løp
rundt i en stor ring og varmet opp; å slå hjul
måtte de lære seg når de skulle turne med de
store jentene! 

Linn forteller at hun begynte å turen i 9-10 års-
alder, hennes beste minner dreier seg om turn-
konkurranser og treningsleire rundt omkring i
Norges land. Begge var aktive troppsturnere til
de var ferdig på videregående. Martine gikk et
år på Ollerup Gymnastikkhøjskole i Danmark
etter videregående og har vært i større eller
mindre grad vært aktiv som trener i IL ROS
siden hun sluttet og turne. Linn har mer
sporadisk og i mindre grad vært aktiv som
trener. Er vi heldige dukker Linn en gang i
framtiden opp oftere og fastere som trener i
ROS Arena. 

Begge de to nye dommerne stortrives i
turnmiljøet og vi er heldig som har to så flotte
representanter for klubben blant landets knappe
60 forbundsdommere. 

Røyken

www.snekkern-royken.noRøyken BlikkogTømring As
Tidligere Kjekstad Bruk - Skiltet innkjøring via Heggeveien opp mot Kleiverfeltet

Telefon: 31 28 60 67 - 913 88 840
E-post: ivar@snekkern-royken.no

• Sommer-/vinterhager
• Balkongglass
• Glassfoldedører

til HØSTEN med KVALITETSPRODUKTER 
fra 

solarlux.no

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag - Tirsdag - Onsdag - Fredag fra kl. 07.30-16.00
TORSDAGER fra kl. 07.30-20.00 - Lørdag STENGT

Forleng sommerenForleng sommeren
SETT I GANG NÅ

Godkjente
forbunds-
dommere

Linn Reithe 
Christensen og

Martine Lillegraven
er begge nylig

godkjente 
forbundsdommere.
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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

TeenVolleyturnering 
i Kalneshallen/Sarpsborg
Volleyballforbundets Region Øst  inviterte i mars til
testturneringer i TeenVolley. Dette er et nytt konsept hvor
målgruppe er barn som kommer ut fra Minivolleyball og
nybegynnere i ungdomsklassen.
ROS  stilte med 8 spillere og 2 lag i klassen TeenVolley 3 i
turneringen som var  for spillere mellom 11 og 14 år.
Banestørrelsen var på 6X6 meter, kampene spilles på tid –
25 minutter per kamp og hvert lag fikk spille 4 kamper
hver.
Det var en spennende turnering og et av lagene fikk prøvd
seg på nivå 4 for første gang. 
I nivå 4 er det viktig at gode grunnleggende bevegelser er
innøvd, og at man klarer å lese ballbaner og bevege seg i
posisjon før ballen kommer. Det er også viktig at man
klarer å holde kontroll på ballen med fingerslag og
baggerslag. Spillere på nivå 4 behersker servemottak på
overhåndsserve, opplegg bakover, opplegg med baggers-
lag og angrep – tilløp og sats, sats og slagavvikling.
Lagene spilte 4 kamper hver og fikk med seg opp og ned-
turer… Dette blir et flott tilbud til de som ikke lenger er
mini til høsten.

Roger Herring Olsen

ROSMix Hobby 
på Drammenslekene
Senior mix var med på Drammenslekene for 4 gang
med mix volleyball lag. Drammenslekene startet for
4 år siden av Buskerud Bedriftsidrettskrets og har
turnering i volleyball, kanonball, håndball og inne
fotball. 
Team ROS stilte med 7 seniorer og gjennomførte 7
kamper. Turneringen har både A og B sluttspill slik at
alle får flere gruppespill kamper og minimum en i slutt-
spillet. Team ROS spilte bra etter hvert og tapte knepent
i B finalen. Det ble mye bra 3-touch spill med flere
gode avslutninger i form av dipp og smash. 
Kvelden ble avsluttet med bankett på Z ved Bragernes
Torg. Der var det god mat og bilder fra turneringen.
Totalt sett en meget fin dag, selv om det ikke ble pokal
denne gangen. Team ROS sin beste plassering i denne
turneringen var 2 plass for noen år siden. 

Magne Winnem

Hjemmekamper for 
Jenter under 17 (JU17)
Midtbygdahallen var stedet da ROS Volley sitt JU17 
arrangere US runde 5 11. februar. Treneren måtte melde
fravær til denne turneringen, men dette tok spillerne på
strak arm og la sin egen taktikk hvilket fungerte bra. 
Vi hadde besøk av 4 andre lag fra Region Øst og totalt 
12 kamper ble avviklet. Lagene spilte 4 innledende 
kamper før ROS spilte kamp om 3dje plass i turneringen
mot Asker 3, som de vant etter mye bra spill. 
Turneringsleder var Bente Bene som sammen med en 
engasjert foreldregruppe hadde gjort en flott innsats med
alt i fra å rigge baner til å drive kiosken slik at rammen
rundt vår hjemmeturnering ble bra. Karoline Winberg tok
ansvar for sekretariatet på en utmerket måte slik at alle
kampresultater ble behørig dokumentert og registrert.

JU15 debut i 1. divisjon
Søndag samme helg hadde  Jenter under 15 (JU15) kamp 
i Skjettenhallen. Laget har vist så god fremgang i løpet 
av turneringene gjennom høsten at treneren hadde valgt 
å melde de opp i 1. divisjon i Region Øst slik at de skulle 
få kjenne på nivået. Jentene var spente på hvordan det
ville gå, men kan ta med seg en seier og flere sett hvor 
de spilte opp mot nivået til de andre lagene. Det ble til
slutt en fin 6. plass for U15 jentene etter deres debut 
i 1. divisjon. Laget fikk ikke helt til det de ønsket i dag,
men ble mange erfaringer rikere
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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 390,- 
(normalpris er kr 495,-)

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

• 10% rabatt på kjøp
av linser og solbriller.

Rabatten gjelder IKKE allerede 
rabatterte produkter.

Tørre/Rennende Øyne
SYMPTOMER:
• Røde øyne  
• Såre og brennende øyne
• Lysømfindtlig
• Tåkesyn
• Ubehag med kontak-

tlinser

Vi har fagkunnskap og 
hjelper deg.
Bestill time for 
TØRT ØYE TEST

Oakley 
og Adidas

sports-
solbriller! 

Ski-, sykkel- 
og løpebriller
med og uten

styrke

SOM 
MEDLEM 
i R.O.S. 
FÅR DU:
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Vi starter den organiserte 
treningen 
tirsdag 
18. april

Sykkelgruppen har nå fått ny 
styreleder, og han heter Frode
Wille Nilsen og overtar vervet 
etter Jostein Lundberg. 
I vintermånedene har sykkelgruppa tatt pause 
fra de organiserte treningene. Men mange av
medlemmene har vedlikeholdt formen gjennom
spinningtimer på Sporty Trening og på Røyken-
badet. Andre har tråkket inne på sykkelrulla eller
tatt turen ut på fatbike eller funnet frem pigg-
dekkene. Nå er er vi klare for ny sesong. 
Vi starter den organiserte treningene etter påske.
Første trening er 18. april, og oppmøte er 
ved lyskrysset på Spikkestad. 

Treningstidene er følgende: 
Tirsdag 18 april kl. 18:30  (stisykling) 

Torsdag 20. april kl. 18:30  ( intervall ) 

Søndag 23. april kl. 10:00  ( langtur) 

Har du lyst til å bli 
med er det bare 
å møte opp!
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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

Vi er i en litt tøff periode, der vi forsøker å få kontroll på økonomien

Dessverre har vi hatt en del
frafall av spillere så pr. dags
dato er vi 17 juniorer- og 
13 seniorspillere.
Vi har nå iverksatt tiltak for å bedre økono-
mien, og først ute var et samkjørt lotteri som 
vi gjennomførte både på Kiwi Spikkestad,
Rema Spikkestad og Røyken Senteret. 
Alle butikkene stilte velvillig opp, og vi klarte
å få tak i masse spennende og gode premier.
Hovedpremien var en tur med Colour Line
Superspeed mellom Larvik og Hirtshals med
bil og 5 personer. Denne premien ble  loddet 
ut både på Rema Spikkestad og Røyken
Senteret. På kiwi Spikkestad var hovedpremien
en tur for 4 personer på DFDS mellom Oslo 
og København. Ellers gikk loddsalget meget
bra. Oppslutningen fra foreldre og medlemmer
var svært god.
ROS Badminton har nå også begynt en 
utskifting av det eldste utstyret som har vært 
i klubbens eie i mange tiår. Dette takket være
velvillige tilskudd fra Røyken Kraft, Røyken
Mila og Røyken MC Ravn.
Klubben generelt sett går veldig bra. Og vi har
en liten stamme med meget aktive spillere som
virkelig begynner å bli lagt merke til i kretsen. 
Til slutt håper vi at dere som leser dette vil
stikke innom oss i Røykenhallen, mandag 
mellom 19:30 og 22:00, samt fredager mellom
18:30 og 19:30. Dere får trene gratis noen
ganger, og tegner dere medlemskap vil juniorer
fremdeles få racket.

Loddsalget gjorde at vi fikk inn ganske
mange penger til en slunken klubb-
kasse, samt at vi også fikk kr. 8.000,- 
fra Røykenmila.

Vinnere 
på Kiwi.

Vinner
Røykensenteret.

Vinner på Rema.

15 av 30 medlemmer i klubben var samlet i Røykenhallen rundt 
sjekk-tilskuddet på kr. 8.000,- fra Røyken mila.
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Oscar Nybø og Eivind Molland, to av våre unge håpefulle spillere. 



RUBRIKK
Gjør regnskapet selv, 

vi bistår deg 
med det du ikke kan!

66 79 16 00
oppdrag@holmen-lund.no

HOLMEN&LUND AS

HÅNDVERKER i Røyken
OPPUSSING OG PÅBYGG

41 24 05 61
post@m-service.as

M-SERVICE

FRISØR i Røyken
VIS-A-VIS TOGSTASJONEN

SMS 41 43 40 00 
time@hair-nail.no

Hair & Nail

TANNKLINIKKEN
NOHRE-SOLVANG

VED RØYKEN STASJON
Tannlegene Anne Nohre-Solvang og Amanda

Ulsund ønsker deg velkommen. 

31 28 41 00









FOSSER TAKSERING
Takst på bolig og eiendom

48 99 88 30
bf@fossertaksering.no
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STYRE og STELL
Leder: Sigmund Kjos - 916 36 112
e-post: sigmkjos@online.no

Nestleder, medlemsansvarlig:
Stine Eriksen - 976 23 221
e-post: stine.eriksen@outlook.com

Styremedlem: 
Irmelin Heggertveit - 938 33 615
e-post: Irmelin.heggertveit@gmail.com

Styremedlem
Harald Meinicke - 919 92 211
e-post:  

Varamedlem:
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems2@online.no

FOTBALL

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

HÅNDBALL

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

SKI
Astrid Kjelle - 930 67 921
e-post: jan-r-kj@online.no

FRIIDRETT

Iver Hole - 934 97 102
e-post: ivehol@online.no

TURN

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

TENNIS

Jo Lien - 911 45 546
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
Hans-Peter Lannerstedt - 917 00 409
e-post: bm@msen.no

IDRETTSSKOLEN
Thomas Bøhlerengen - 982 80 807
e-post: Thomas.Bohlerengen
@askeroppm.no

ROS HELE LIVET
Nina Sørsdal - 472 83 728
e-post: ninaems@online.no

SVØMMING
Irmelin Heggertveit 
e-post: irmelin.heggertveit@gmail.com

Regnskapsfører ØKONOMISENTERET

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

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

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

Skigruppas 
medlemmer 
leier gratis.

Hytta er utleid
hverdager 

08:00 -16:00

TA KONTAKT
MED:

Kamilla Wiik
i telefon: 

928 33 705
eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.no

Annes Catering
Kirkealleen 1, 3470 Slemmestad • Tlf. 31 28 05 29
www.annescatering.no • post@annescatering.no

         

T
E
N
N
IS

Vi tilbyr 
trening for alle 
mellom 12 
og 90 år

Vårkurs 
På tirsdagene i mai organiserer ROS TENNIS 
et vårkurs ute på grusbanene våre. 
Meld deg på allerede nå! 
Tid: tirsdager 9 16., 23. og 30. mai fra kl.18 til 
19 for juniorspillere og fra kl.19 til 20 voksne. 
Sted grusbanene til ROS TENNIS Pris: kr. 200,-
for medlemmer, og kr. 600,- for ikke-medlemmer 

Høst- og vårtrening 
Fra slutten av august og frem til mai tilbyr vi kurs,
hvor barn og ungdom prioriteres. Vi har de siste 
to årene fått tildelt 1 time i Røykenhallen, hvor vi
har hatt 6-7 deltakere. Tildelt time har vært fra 
kl. 21.00 til 22.00. 
Når man starter i august binder man seg for hele
skoleåret (høst- og vårsemester). 
Priser: Kr.1350,- for høstsemester (følger skole-
ruta) Kr.1650,- for vårsemester (følger skoleruta) 
Høst og vårtrening forutsetter medlemskap 
i IL ROS og Tennisgruppa. 

Helgetrening 
Har du lyst til å trene intensivt en helg, kan vi 
tilby helgetrening med 2 timer spill og instruksjon
lørdag og søndag, totalt 4 timer i Drammen. 
Vanligvis spiller vi fra 10-12 begge dager, men 
dette kan avtales nærmere. 
Priser: Medlemmer: kr.850,- per deltaker ikke-
medlemmer: kr.1250,- per deltaker. 

Dugnad 
I helgene 22.-23.og 29.-30. april er det 
tid for banedugnad igjen! Alle som stiller 
på minimum 2 dugnader, får et tennisrør 
med 4 baller. 

Tennisballer 
Trenger du tennisballer? Vi selger tennis-
baller for kr. 100,- per rør (4 baller). 

Nabomedemskap 
Viste du at når er medlem i ROS Tennis-
gruppe, du også kan være medlem 
i Drammen Tennisklubb for kun 400,- 
ekstra. Dette er gode nyheter, for da koster
det mindre å være medlem i ROS Tennis 
+ DTK, enn å være medlem kun i Drammen
TK. ROS Tennis + DTK er et sant gode = 
2 gode grusbaner om sommeren og 
4 fine innendørsbaner om vinteren. 
For er du nabomedlem i DTK, får du 
nemlig også sterk rabatt på banetimene!
Smash?






