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SVØMMEGRUPPA HAR NÅ RUNDT 
100 BARN PÅ KURS I RØYKENBADET

KJEMPE-
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Idrettslagets viktigste 
oppgave er aktivitet for alle

SYKLE-
CROSS-
LØYPE 
PÅ SPIKKESTAD

9 AKTIVE 
SPILLERE I TENNIS-
GRUPPA ØNSKER 
Å SATSE - MEN 

VI TRENGER FLERE
UNGDOMMER / VOKSNE

Kontakt Jo Lien
lien.jo@gmail.com

911 45 546

ROS-
CUPEN

Årets 
fotball
fest
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ROS utvikler seg som et levende, aktivt og miljøskapende Idrettslag for
samfunnet vi lever sammen med. 
Jeg registrerer at vi tar nødvendige grep som organisasjon og enkeltindivider
for å skape utfordringer og trivsel for alle våre medlemmer. Noe å strekke 
seg etter er bra for de fleste av oss. Hvor mye eller lite vi må strekke oss
bestemmer vi stort sett selv.
Ditt engasjement er viktig for oss alle. Uten deg hadde vi ikke klart oss. 
TAKK FOR AT DU VIL, og takk for at du er med å skaper trivsel. 
Trivsel og samhørighet er med på å skape nye medlemmer, og dermed 
nye tanker og muligheter.
Det har tatt vel et år, føre vi kan si vi har stabilisert vårt medlemstall på over
1800 medlemmer. I dag er vi 1867medlemmer. 
«Nye Asker» vil helt sikkert gi idretten og frivilligheten muligheter og utford-
ringer. Vi kommer inn i et større miljø,hvor kanskje samarbeide kommune/idrett
skjer på en annen enn hva vi er vant til. La oss være med på å tenke nytt!
Det er helt topp om du som «gruppe» i ROS tok kontakt med grupper 
i idretten i Asker og Hurum. I første omgang for å lære hverandre å kjenne, 
og etter hvert faller det naturlig å lære av hverandre. Kan vi kanskje synliggjøre
hverandre ved å gjøre felles arrangementer? Har du tenkt på at vårt næringsliv
er interessert i å kjenne deg?  De vil sikkert være med på områder av felles
interesse. Vårt næringsliv har og vil sikkert ta et samfunnsansvar. 
Det er for tidlig sier du, men svaret er nei – vi vet at ting tar tid.
Du har sikkert ikke unngått å se RHA`s artikkel om mulig utvidelse av ROS
Arena, like før ferien. Artikkelen kom også overraskende på oss. Vi arbeider 
med å maksimere utnyttelsen av den plass vi har til rådighet på området. 
En del av forslaget er utbedringer av kommunens bane til dagens fotball-
behov. Det er også planlagt sandbaner, med tanke på volley, beach håndball
og fotball. Det vil bli et fantastisk konsentrert anlegg, som gir oss 
mange nye muligheter.
Sommeren er ikke helt over, men ROS-Cupen gir et lite signal om det snart 
er høst. Når du leser dette har det vært to helger med fotball. 
Du har sikkert fått med deg herrelagets håndball-resultater i cupen? 
Les mer i bladet.
Det arbeides aktivt med lysløypa. Hvis alt faller på plass, regner vi med 
offisiell åpning av «turløypa» i første halvdel av oktober. 
Videre jobbes det hele tiden for å skaffe midler til det
resterende av lysløypa. 
Vi kommer til å lykkes også her!
Er du en av våre nye beboere i Røyken kommune? 
Vi har hele tiden behov for frivillige i våre forskjellige 
grupper. Du kan jo bli medlem først, og etter 
hvert så får du sikkert lyst til å bli med å utvikle 
og opprettholde miljøet i ROS. 

Ta kontakt  med oss!

Idrettslaget utvikler seg i riktig retning

ROS 
CUPEN 
årets 

fotball-
fest

Årets cup gikk av staben i strålende solskinn.
Over 70 påmeldte lag storkoste seg i deilige
omgivelser på på Spikkestad. 
Under ledelse av Maaikel Reiber og hans
G2006-team ble dette årets fotballfest!
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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

kbgulv@online.no

        

Joakim Gangnes sier ivrig: «Det har
vært skikkelig gøy i dag. Det jeg likte
best var å spille masse fotball og 
å vinne tre kamper. Jeg spilte forsvar. 
I kampene var jeg skikkelig fornøyd da jeg spilte ballen godt
over til motstanderens side. Jeg håper og tror at jeg skal være
med på ROS Cup neste år også.»

Albert Huseby synes ROS cupen var skikkelig gøy: 
«Vi møtte gode lag i år og var imponert over motstanderne.
Jeg løp mye og ble stolt når jeg klarte å komme godt opp i mot-
standeren og få tak i ballen. Det mest gøyale var å score mål.
Magnus sentra til meg, og jeg tuppa ballen i mål. Den andre
gangen plasserte jeg ballen i høyre hjørnet. Jeg er fornøyd.»
Jesper Johannesen smiler glad fra øre til øre og likte best den

siste kampen: «Vi knuste motstanderen 6-0. Jeg fikk mye assist
slik at laget scoret. Treneren likte at vi var flinke til å presse –
noe vi har øvd mye på på trening. Jeg synes trenerne våre er
proffe og snille.»
«Foreldrene våre har jobbet MYE med cupen i det siste!», 

sier Jesper og Albert i kor. «Det synes vi er kult! De har vært
flinke!!!»
ROS Cup er ROS fotballs viktigste inntektskilde. Når en hel

fotballklubb drives utelukkende på dugnadsaktivitet, er det av-
gjørende at spillernes foresatte velvillige stiller som trenere, 
lagledere, vakter, arrangører og kakebakere. En av oss lagde og
stekte over 600 vårruller i løpet av fire dager. …og like positiv
mot slutten av cupdagen. Det er dugnadsånd, det! Arbeid for
fellesskapet gir mer energi enn det tapper! Og vi får mange nye
venner. 
Det lokale næringslivet var igjen trivelige og velvillige

sponsorer. Kiwi sørget for gratis juice og frukt til lovende unge
spillere og deres ivrige, støttende supportergjeng (les: foresatte,
søsken og besteforeldre). I år ruvet premieutdelingen selve
hovedområde på stadion. Morten Kjosar sørget for kald brus 
og is med utstyr fra byggefirmaet sitt, BGG Entreprenør AS, og 
Igland garasjen. Samme firma stilte med skinnende ny lastebil
som helproff scene til premieutdelingen. Her ble det gjort
virkelig stor stas på de flotte utøverne med Champions League
Hymnen i bakgrunnen. 
Sport 1 fra Røyken stilte igjen opp med flott stand. Her var

det bare å bytte ut fotballstøvler og leggskinner til en rimelig
penge. Sjefen selv, Amund Rønsåsbjørg, var blid og positiv som
alltid og stilte som både sponsor og trener i år. Spekebua stilte
også – men ikke med spekematen. Her var det spinnere i alle
farger og utgaver.
Neste års cup blir dratt i gang til nok en suksess, med 2007-

gutta som ledere. Vi gleder oss stort – både til dugnadsfelle-
skapet, med det sosiale aspektet, og selve cupen. 

Vel møtt!
Forfattere: skribentteamet,
Joakim Gangnes (f. 2006) og Cecilie Digre (f.1977).
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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 



steptrafikkskole@gmail.com
www.steptrafikkskole.no

• Bil
• MC
• Moped
• Tilhenger
• Trafikalt
grunnkurs

    14.09.15  17.52  Side 1

PÅ SPIKKESTAD
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Spikkestadveien 90, 3440 Røyken - 31 29 79 50
www.roykeneiendom.no

    08.08.16  18.26  Side 1
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Hyggenveien 35,
3440 Røyken
Tlf. 22 06 57 00
www.megaprint.no

   11.08.16  21.04  Side 1

TANNLEGENE

JENS PETTER WELDE
og

KIRSTI DYRSTAD
Tannlege MNTF

Spikkestadveien 128, 3430 Spikkestad

Email :
tannlegen@fast legene.no

3128 68 00
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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

Syklekrossløype på Spikkestad

Skiarenaen ved lysløypa brukes på høsten som syklekrossløype. Her er det laget
en løype som er 2,5 kilometer lang og det blir arrangert treningsritt her hver ons-
dag klokken 1900 i høst. Ryttere fra Drammen, Eiker, Oslo, Asker, Røyken og
Spikkestad trener sammen og det er alle nivåer fra Norgesmestere til ung-
dommer med på treningene.
Fordelen med syklekross er at det er en veldig actionfyllt sykling som er svært
publikumsvennlig. Spesielt lørdag den 30.september vil det komme om lag 130
ryttere og sykle Norgescup ritt i Spikkestad.
Løypa er laget i samarbeid med skigruppa og det er svært bra at området kan
brukes også til sykling på sommeren og høsten.
Se gjerne filmen fra forrige Norgescupritt her og velkommen til ritt den
30.september i år.
https://vimeo.com/187165895 Bjørnar Volden

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

Hurumveien 9, 3440 Røyken • Tlf. 994 91 996

Galleri Margrethe
DIN GARNBUTIKK
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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

Men en del fortsetter gjennom
vinteren på fatbike, stisykkel med
piggdekk eller på spinningsykkelen.

Vi har hatt tre faste treninger i uka, tirsdager med
terrengtur, torsdager kjørte vi intervaller og søndag
formiddag er det langtur som har stått på planen. 

Vi kan se tilbake på mange flotte sykkelturer 
av de store rittene; Montebello, Terrengsykkelrittet,
Farrisrunden, Bukkerittet, Grenserittet, Helterittet 
og Birken. 

Jostein Lundberg og Frode Nilsen deltok dessuten i
Swiss Epic – et av verdens hardeste etapperitt i terrenget.
Swiss Epic er et 6 dagers langt etapperitt med start 
i Grächen og målgang i Zermatt. Rittet starter med en
prolog, etterfulgt av 5 etapper på smale alpestier på
tilsammen 350 km og ca 12 000 høydemeter.

Det var også en liten gjeng fra sykkelgruppa som deltok
på Utflukt 2017 i Trysil. Utflukt er arrangement hvor det
handler om sykkelopplevelser på noen av Norges
flotteste stier. Her finner man åpen stolheis, guidede
turer, et godt utvalg av kurs og ikke minst underholdning.
Utflukt har en sosial profil, hvor rammen rundt er vel 
så viktig som selve syklingen. Nerdequiz, filmer,
grilling og musikk er noen av de utenomsportslige
høydepunktene.

I sommer var ble det også mulig å bestille nytt 
sykkeltøy med nytt design  (Se bildet under). 

Sykkelsesongen går mot slutten 
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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

IL ROS er en klubb som har et sterkt samfunns- og
folkehelseengasjement, og har de siste årene tatt ansvar
for å gi gratis aktivitetstilbud til barn og unge. Tilbudene
«Åpen hall» for 5.-7. trinnselever og «Aktiv fredag« for
ungdomsskoleelever har vært svært populære, og dette
har blitt lagt merke til i resten av kommunen. 
Derfor er det stas å kunne fortelle at etter høstferien
starter det opp «Åpen hall»- tilbud også i Slemmestad,
Åros og Midtbygda, i tillegg til på Spikkestad! 
Røykenhuset 0-23 gjennom miljøbaserte tjenester tar 
ansvar for dette, i samarbeid med lokale skoler og 
idrettslag. 

Tidlig i september startet IL Ros og miljøbaserte tjenester
i kommunen vår opp et sosialt multisport-tilbud for barn
og unge som trenger litt tilrettelegging, og som ikke helt
finner sin plass i ordinære idrettstilbud. Vi tenker at dette
tilbudet passer for elever i grunnskolealder (1.-10.trinn),
men eldre elever er også velkommen. Fritidstilbudet er
todelt, først en time med fysisk aktivitet i Midtbyg-
dahallen, deretter noe sosialt inne på skolen som f eks.
å spise kveldsmat sammen, spille spill, drive med form-
ingsaktiviteter m.m. Forhåpentligvis knyttes det nye
vennskapsbånd! Meningen er at foreldre kan være med,
og dermed ha mulighet til å dele erfaringer med
hverandre. Tilbudet er så og si gratis, man betaler kun
medlemskap til IL Ros. 10.trinnselever fra Spikkestad

ungdomsskole, såkalte 365elever, er med på å motivere
og initiere til aktivitet i hallen, med hjelp fra foreldre og
miljøterapeuter fra miljøbaserte tjenester. 
Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? 
Tips dem gjerne om tilbudet! 
Sted : Midtbygdahallen - Tid: Tirsdager kl 18-20.
Spørsmål: ninaems@online.no 

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

VÅR LOKALE TRELASTLEVERANDØR

        

Gode til-
tak sprer
seg! Nytt tilbud
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Her fikk vi i forrige sesong nytt utstyr slik 
at vi kan sette opp 3 baner parallelt hvilket
også gir oss en god arena for hjemmekamper
og andre arrangementer. I høst skal ROS
volley huse en utviklingssamling for junior-
spillere i Region Øst med trenere på toppnivå
innen volleyball.

Vi har et etablert  jentelag i U19 og U17 serien. Disse lagene
har over tid utviklet seg fint og har hatt fine resultater i serien
gjennom hele forrige sesong. 

Vi har i høst vår første gruppe med spillere som tar steget i fra
Minivolley opp i juniorklassen. Dette er første års ungdoms-
skoleelever som viser lovende ferdigheter og vi så allerede på
første trening at de har med seg gode ferdigheter fra sin bak-
grunn som minispillere. 

Minivolley er for barn i barneskolealder og her har vi tilbud om
trening en gang i uken. Reglene, banestørrelsen og netthøyden
tilpasses utøvernes utvikling og ferdighetsnivå. Med 2- 3 ut-
øver på banen om gangen er spillet inkluderende og det er høy
aktivitet med lange ballvekslinger. Dette legger til rette for
gode opplevelse, mestring og utvikling for alle deltakerne. 

ROS Volley har også en hobby mix gruppe med voksne som
trener samme og deltar i turneringer mot andre vennelag. 
Dette er en uhøytidelig gjeng som har det moro sammen 
på trening.

Volleyball er en av de få lagidrettene der spillere av begge
kjønn kan spille sammen. I mange turneringer er det egen
klasse for mix lag. Siden det ikke er fysisk kontakt mellom
lagene i volleyball, kan unge og eldre, store og små spille
sammen. Derfor egner volleyball seg godt som sosial idrett
og bedriftsidrett, ved siden av at det er meget krevende 
på toppnivå.

Vi ønsker å skape et godt volleyballmiljø i ROS og ønsker oss
flere spillere så om du er nysgjerrig på om dette er noe for deg
ta kontakt. Vi har åpent for å delta på treninger før du melder
deg inn og hos oss er det lov å være nybegynner uansett alder.  

Du finner treningstid og sted og mer informasjon 
på Hjemmesiden til IL ROS (ilros.no).

ROS Volley er i gang med ny sesong

Og har nå all
trening for barn
og ungdom i
Midtbygdahallen
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I gang med
sesong
nummer to
Svømmegruppen har i høst rundt 100 barn
på kurs, og en håndfull ungdom på trenings-
partiet. Fokus er teknikk, mestring og 
å ha det gøy på trening.
Svømmegruppen startet sin første hele sesong i måned-
skiftet august/september, og har nå rundt 100 barn fordelt på
alle kursnivåer. Mens Røykenbadet holder kurs de de yngste
barna, det vil si frem til begynnende skolealder, har svøm-
megruppe i ROS kurs for barn fra syv år og oppover.
−Vi har godt belegg på de fleste partiene, men kunne gjerne
hatt noen flere på treningspartiet og på de øverste opp-
læringspartiene, sier Irmelin Heggertveit, leder i IL ROS
svømming.
Når ordinære kurs er avsluttes i november, vil vi kjøre i
gang med intensivkurs på flere nivåer fremt il jul.

−Vi satser på å kjøre fem kvelder frem mot jul, understreker
Heggertveit, som oppfordrer interesserte til å ta kontakt via
hjemmesiden eller facebook.

Lærevillig kvintett
Når man starter en klubb fra skratch, slik IL ROS ble startet
i fjor, tar det tid å bygge opp et treningsparti og eventuelt
fremtidig konkurranseparti. ROS startet med en liten gruppe
jenter, der noen hadde svømt litt i naboklubbene Asker og
Lier. Fokus har hele tiden vært å lære forskjellige
svømmeteknikker, oppleve mestring og fremgang, og ha det
gøy i trygge omgivelser.
De fem jentene som startet på treningspartiet i mars i fjor,

er nå blitt en sammensveiset gjeng som møtes to ganger 
i uken til trening. Jentene har hatt stor fremgang, og får
mange lovord av trener Rebecka Sterri.
−Jeg ser nesten fremgang fra uke til uke, og de er så posi-
tive og lærevillige at det er en glede å komme på trening. 
Rett og slett kjempegøy, smiler treneren.

Masters og mosjonister
IL ROS har foreløpig ikke formelle treningstider for mas-
ters. Derimot pleier en gruppe voksne svømmere og mo-
sjonister å møtes tirsdager og torsdager i 1900-tiden for
delvis fellestrening.
Undertegnende er blant de ivrige mastersvømmerne i IL

ROS, og jeg oppfordrer flere til å bli med oss på de ufor-
melle treningene. Nivået varierer veldig fra person til
person, og du svømmer kun det du selv føler for. 
Enkelte ganger er vi 2-3, andre ganger 6-7 svømmere, som
samles i «crawlebanen». Det er som regel ok med plass den
siste timen før stenging, og programmet lager vi underveis
utfra form og humør. Her er det plass til flere! Enten du er
foresatt som venter på barn på kurs, tidligere svømmer eller
en gjennomsnittlig mosjonist som ønsker å bruke svømming
som treningsform.
Følg oss på facebook: IL ROS svømming / IL ROs Masters

FREMGANGSRIKE De fem jentene på treningspartiet får ros av trener Rebecka Sterri for sin innsats. 
Her er Nora-Elise, Magdalen, Natalia, Emily og Amalie. Foto: Linn Krogh Hansen

POPLÆR: Instruktør Rodrigo er flink med barna. Dentidligere portugisiske landslagssvømmerne er også
ansatt på Røykenbadet, og underviser både barn og voksne. Foto: Christine Ebbestad.

MASTERS: Linn Løvoll Aker, Øyvind S. Pedersen og
Linn Krogh Hansen har avsluttet en kort treningsøkt.
Foto: Linn Krogh Hansen

Linn Krogh Hansen
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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   

2013 (2014 barn i fra 1. januar 2018)
Spikkestad barneskole kl. 17:00-17:45

2010/2011/2012  
Spikkestad barneskole kl. 17:45-18:30

TRENINGSTIDER HVER MANDAG

2013 (2014 barni fra 1. januar 2018)
Midtbygdahallen kl. 17:00-17:45

2010/2011/2012
Midbygdahallen kl. 17:45-18:30

Da har vi kommet godt i gang med årets
Idrettsskole for alle barn i alderen 4-7 år
på Spikkestad og Midtbygda. Idretts-
kolen er i år delt opp i fire partier (se
oversikt over treningstidene).
På Idrettsskolen får barna prøve seg i flere
idretter i flere miljøer. Vi har f.eks. i løpet 

av fjoråret hatt aktiviteter som orientering, 
friidrett, sykling, fotball, MiniRøris,

volleyball, håndball, taekwondo, svømming
og selvfølgelig barnas favoritt hinderløype.

I løpet av vinteren var vi ute på ski og skøyter når været tillot det. 
I begynnelsen av oktober arrangeres Aktivitetsleder kurs i regi av Buskerud
Idrettsskrets, Norges Idrettsforbund for trenerteamet.
Hvert semester avsluttes med en jule/sommer-avslutningen hvor vi koser oss litt
ekstra før vi tar en velfortjent ferie. Sommeravslutningen før sommeren ble en
felles avslutningen med nesten 130 barn som alle fikk diplom og pokal for
årets deltakelse på Idrettsskolen. 
Vi gleder oss til ett nytt år med Idrettsskole og håper mange nye barn vil 
være med oss å finne gleden i idrettens verden.
Vi sees på Idrettsskolen !

IDRETTS-
SKOLEN



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

The Pipe 
Irish Gastro-pub

QUIZ
HVER LØRDAG KL.15:00

fra og med 2. sept.

I   R   I   S   H      G   A   S   T   R   O              P   U   B

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

MAT-SERVERING OG LIVE  MUSIKK
SAMT PANORAMA-UTSIKT

Lørdag 21. oktober kl. 22:00

Kate&Gutta

LIVE 
MUSIKK

I utvalgte fredager
/ lørdager!

Se Facebook

Lørdag 25. november kl. 22:30

Lene Lie Band 

Lørdag 9. desember kl. 22:30

Fortunate Sons Duo 

Åningstider
Mandag

15:00-23:00
Tirsdag

15:00-23:00
Onsdag

15:00-23-00
Torsdag

15:00-23:00
Fredag / Lørdag
13:00-02:00
Søndag

13:00-23:00

Åpningstiden
i Kjøkkenkroken
Mandag / Tirsdag
KJØKKENET STENGT

Onsdag / Torsdag
15:00-21:00

Fredag / Lørdag
14:00-21:00
Søndag

14:00-20:00
Kjøkkenet kan stenges 

tidligere (kl. 20) 
eller utvides ved behov

Spørsmål? 
Ta gjerne kontakt: 

917 30 690

Vi har også 
Take Away

Vi har også 
Take Away
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3440 Røyken • Telefon 3128 28 75
ÅPENT: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 9-17
Lørdag 10-15

43 år gamle Bjørn Terje Pay kunne endelig 
slippe jubelen løs fra seierspallen i et norsk hoved-

mesterskap i friidrett. 16 års målrettet trening 
ligger bak, og som mesterskapets eldste

medaljevinner, synes han bronsemedaljen 
var god som gull under NM i friidrett 

i Sandnes i august. 
Nivået er nemlig høyt i norsk herrediskos. 

Pay kastet 52,75m - kun en drøy meter bak sin
egen årsbeste. Medaljen ga inspirasjon til videre
satsning, og neste mål nå er å kaste seg inn blant 
de 30 beste på den norske «all time high»-listen 
i diskos. For å klare det må han kaste 55,33 m, 

noe som absolutt er innenfor rekkevidde 
for den dedikerte utøveren.

5.9.2017 Jorunn Hole

Endelig 
på pallen 

i hoved-NM

Det ble god uttelling til IL ROS under årets
veteran EM i friidrett, da diskoskasterne
Bjørn Terje Pay og Jorunn Hole tok henholds-
vis gull- og sølv i sine respektive klasser. 
Mesterskapet gikk av stabelen i Århus i
Danmark i månedsskiftet juli/august, og samlet
nærmere 4000 deltakere fra 46 nasjoner.
Bjørn Terje fikk hard konkurranse i klasse 40-44 år,
men 53,20m. holdt altså til seier foran belgiske Filip
Peetrain som kastet 50,97m. Bronsen gikk til tyske 
Ralf Mordhorst på 49,27m.
Hard konkurranse ble det også i klassen for kvinner 
55-59 år, og med sine 37,21m. måtte Jorunn denne
gangen ta til takke med en annen plass. Vinner ble 
Janina Lapieniene med 38,47m. og på bronseplass fulgte
nederlandske Hanne Ebbekink-Tukkers med 32,67 m.
Trener Iver Hole heiet trofast på begge utøverne fra

Gull og sølv 
i Veteran-EM
i friidrett

jørn Terje Pay
- NM Sandnes

Vi har nå flyttet til 
Spikkestadveien 95

Iver,
Jorunn 
og Bjørn
Terje -
veteran
EM 
Århus.

sidelinjen, og var godt fornøyd med friidretts-
gruppas medaljefangst i nok et internasjonalt 
mesterskap. Medaljevinnere i diskos kvinner 
55-59 år veteran EM Århius

5.9.2017 Jorunn Hole
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Norgeseliten 
i diskos trives
fortsatt på
Spikkestad
Gjennom 50 år har Iver Hole i friidrettsgruppa i IL ROS ar-
rangert diskosstevnet Spikkestad Open 5-10 ganger per sesong.
Landets elite har her deltatt side om side med lokale barn og
unge. Deler av verdenseliten, med to olympiske diskosmestere
i spissen; amerikaneren Mac Wilkins og tsjekkeren Ludvig
Danek, har også besøkt friidrettsgruppa og deltatt i Spikkestad
Open. Mac Wilkins har banerekorden med 68,76 m, noe som 
er lengste diskoskast i Norge noensinne. 
Hittil i år har det vært arrangert fem Spikkestad Open med

god deltakelse, og to nye stevner er planlagt i september. 
Også i år har unge og eldre, erfarne og ferske, lokale og 
langveisfarende diskoskastere funnet veien til Spikkestad. 
To av dem som deltar regelmessig, er søskenparet Berit og

Ola Isene fra Sturla. De har konkurrert på Spikkestad fra de var
9 år gamle, og er nå begge blant landets beste diskoskastere.
Ola som er blitt 22 år, er i år nr. to på Norgesstatistikken for
senior med 61,33m, mens lillesøster Berit topper Norges-
statistikken i klasse 18-19 år, med 48,44m. Begge har deltatt
internasjonale konkurranser i sommer; Ola i Europamesterskap
for ungdom opp til 23 år i Bydgoszcz i Polen, og Berit i Eu-
ropa-mesterskapet for ungdom opp til 20 år i Grosetto i Italia.
Grete Etholm Fra IK Tjalve var også ei lita jente første gang

mamma Maj-Britt tok henne med til Spikkestad Open. I dag 
er Grete 41 år og har vært norsk mester i diskos de siste 17
årene. Fortsatt deltar hun regelmessig på Spikkestad Open,

og fortsatt er mamma Maj-Britt en trofast støttespiller på
sidelinjen.
Mange barn og unge fra IL ROS har opp igjennom årene

hevdet seg godt i diskos. Nå er det klubbens veteraner som 
er mest aktive, og både Jorunn Tangen Hole og Bjørn Terje
Pay kastet til gullmedalje under verdensmesterskapet for
veteraner i Perth i Australia i fjor. 
Det kreves hjelp av banemannskap og dommere for å 

arrangere diskosstevner, og friidrettsgruppa ønsker å rette en
takk til Harald Rustad, Egel Holmquist, Rune Høybråten og
Halvor Andersen for kjærkommen hjelp gjennom flere år.

3.9.2017 Jorunn Hole

Hei alle. Høsten er over oss, og etter en rolig juli i
idrettslaget merker man godt oppstarten av aktiviteten
i gruppene i august. Og aktivitet er morsomt fordi
Idrettslagets viktigste oppgave er nettopp det. 

AKTIVITET FOR ALLE
Og det skjer mye i klubben. Det er fantastisk mange
ildsjeler som nedlegger masse tid for at barn og unge
skal være i aktivitet i ett trygt miljø. 
Aktivitet koster, derfor benytter jeg anledningen:
Kontingent /aktivitetsgebyr: Dette er grunn-
laget for all aktivitet i klubben vår, så alle medlemmer
oppfordres til å betale når disse kommer
Grasrotandelen: Også en enkel måte å støtte
klubben på. Du kan legge inn ROS Idrettslaget
(982342813), hvis du ikke allerede har gjort det. 
NIF markeds undersøkelser: Nok en enkel
måte å skaffe klubben inntekter på ved at
medlemmene til svarer på markedsundersøkelser de
får på mail. Informasjon er sendt ut og lagt ut på
www.i lros .no men vi kjører en runde til på dette.
Jeg jobber med å få lister fra NIF slik at midlene som
kommer inn kan fordeles rett til gruppen.

elfag.no - Når du trenger elektriker

Askestad-Aas Elektro As
Spikkestadveien 143, 3430 Spikkestad

Tlf.3129 07 99

        

Idrettslagets viktigste opp-
gave er aktivitet for alle

Ola Stunes Isne - Spikkestad Open

Foran f.v: Sondre Jahren, Elisabeth Rosvold og Jorunn Hole - Rad 2 f.v: Rune Høybråten, Tor Olav Rosvold, 
Erik J. Rosvold, Torkel Bjørbæk, Bjørn Terje Pay, Grete Etholm, Else L.Bakkelid, Parhat Arken og Iver Hole.
Rad 3 f.v: Harald Rustad, Richard Smitt-Ingebretsen, Vebjørn Sæten Skre og Vilde I. Holten
Rad 4 f.v: Egel Holmquist og Øystein Bjørbæk.

Litt annen informasjon:
Polit iattester: Vi skal i gang med en ny obliga-
torisk runde inn mot alle særidrettsgrupper i klubben,
for å sikre at alle som utfører oppgaver klubben som
innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming,
skal fremvise politiattest
Kurs: Vi har gjennomført hjertestarterkurs og 
hatt work-shop’s på det å være aktiv på nettsiden. 
I øyeblikket jobbes med ett kurs/work-shop 
i basistrening/øvelser med Guro Raastad. 
Dette i sammenheng med at klubben har gått til 
innkjøp av diverse utstyr som gruppene kan bruke.
Utstyret befinner seg i en kasse i ROS Arena
og det vil det bli sendt ut informasjon til gruppene 
ila kort tid. Taping/akutt skader og Kosthold er
også under utarbeidelse.

Til  s lut t ;  Er det noe er det bare å ta kontakt. 
Ha en riktig god høst med mye idrett.

Arne Borch - t l f .  913 21 761
arborc@online.no
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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

        

VI 
HAR 

OGSÅ

�Vedkløyver-
utleie

�Alt av slite-
deler BIL

�Billakk
�Gress-

klippere
�Motorsager

BILDELER
OG SMÅMOTOR

FAST
LAVPRIS

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

DEKK
SKIFT FRA

Kr. 300

Global

VINTEREN NÆRMER SEG

www.STARCO.NO

VINTER
DEKK/
FELGER

HER ER FIRE DEKKMERKER FRA STARCO:

KJØP
SNØFRESER

NÅ!

           

Det var nesten 900 som både løp og gikk
under årets arrangement søndag 3. September
med start fra Kjekstad gård. Og det var opp
mot 3000 mennesker i målområdet.
Røykenmil general Peter Persson smilte fra

øre til øre på slutten av dagen.
-    Det er helt utrolig bra. Så mange positive
mennesker, fint vær og en fantastisk oppslut-
ning fra folk i lokalsamfunnet. Det er nesten
ikke til å tro.

Overskudd
Mange lokale sponsorer har også i år støttet
Røykenmila. Lokale lag og foreninger har stilt
opp for å gjøre dagen mangfoldig og hyggelig,
og deltakerne kommer i rekordantall. 
Slikt blir det overskudd av.
Det ble ca. kr. 400 000,- i år også. Alt skal ut 
i nye prosjekter og i form av pengegaver til lag
og foreninger, forsikrer Persson.
- En av de lokale sponsorene er Block Watne
og som spikret fuglebur i målområdet sammen
med de minste.
- Distriktssjef Søren Halck Johansen lovte at
firmaet vil gi Kr. 10 000,-  ekstra til Røyken-
mila i år hvis det ble snekret over 200 fug-
lekasser – og det ble det. Unge snekkere var
ivrige og sto på hele dagen, og alle fikk med
seg fuglekassa hjem, mens Røykenmila 
kunne innkassere kr. 10 000,- ekstra. 
- Jeg vil rette en stor takk til alle som har
bidratt til å gjøre Røykenmila så utrolig bra 
i år, avslutter Persson.

13 år gamle Iver knuste 
løyperekorden

Iver Brekke Bruksås er fra Sætre i Hurum, og var kanskje den
som imponerte mest under Røykenmila. Han la hele 
202 deltakere bak seg – derimot alle seniorløperne.

Kjempe-
suksess 
for Røyken-
mila

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

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
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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

Mye har skjedd i ROS Arena og det vil også fortsette i 2018
Det er nå fem år siden vi innviet hallen,
og vi trenger ikke lenger å argumentere
for at det var behov for ROS Arena.
Helt siden starten har vi hatt fullt belegg og ventelister.
Medlemstallet i IL R.O.S. har også økt og derigjennom behov
for mer hallkapasistet. Vi skal ikke ta hele æren for at medlem-
stallet øker, men et godt anlegg (hallen, fortnallbanene og 
senere beachbaner) er en god forutsetning for at klubben og
dens grupper kan jobbe for å få flere medlemmer.
Vi jobber fortsatt med planer om utvidelse av ROS Arena. 
Det er fortsatt en del som må på plass, men foreløpig er
følgende gjort:

•  Tegninger er på plass.
•  Sonderinger for finansiering er i gang.
•  Beregning av leiebehov pågår.

Når det gjelder hverdagen i hallen, så er treningstider for
høst, vinter og vår fordelt. Treningene har enten startet
eller kommer i gang i disse dager. Vi har fortsatt noen
ledige timer i helgene. Ta kontakt med driftsleder dersom
dere er interessert.

Turngruppen. Turn arrangerte samling for landslaget 
i Troppsgymnastikk senior i mai som var svært vellykket.
De var veldig fornøyd med både fasilitetene og arran-
geringen.Kretsmesterskap troppsgymnastikk er noen av
de større arrangementene i høst.
Vi har allerede fått forespørsel om et stort arrangement
neste år – høsten 2018 – som vil gå over to helger. 
Vi kommer tilbake med detaljer når vi vet mer om dette.

Håndballgruppen. I tillegg til de to årlig håndball-
skolene hvorav den ene skjer nå i skolens høstferie, har
Håndball arrangert to NM-kamper. Klubbens 4. divisjons-

lag har gjennomført to kamper og begge ble hjemmekamper i ROS
Arena. Første runde kom Vålerengas 2.divisjonslag på besøk. Da slo
våre gutter til og vant kampen med ett mål, men det er tilstrekkelig.
Da de vant forrige kamp, ble det en til, og da fikk vi besøk Halden
Topphåndball; de spiller i Eliteserien, og her møtte vårt lag tøff 
motstand. De tapte 34-17.
Håndballgruppen fikk mye skryt for arrangementet.

Sommeraktiviteter. Det foregår ikke mye på denne tiden, men
sommeren har hatt en del treningsaktivitet, og vi har fått gjort en del
vedlikehold som maling etc så det ser bra ut nå. Vi er stolte av at
hallen fremstår så godt vedlikeholdt.

Høst, vinter og vår.
Som vi har sagt før,så er det aktiviteter i ROS Arena så å si hver helg.
Kafeteriaen er som regel åpen når det er arrangementer i hallen. 
I tillegg er det åpen kafeteria mandag til torsdag; 
17.30 til 21:00.
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Jenten 2002 som er den nye årgangen inn i klubben startet opp
som RHH spillere på beachbanen. De har etter det trenet godt
gjennom hele sommeren og høsten sammen med jenter 2001
som er en treningsgruppe.
I påvente av de første seriekampene har RHH sine 15 og 16 års
lag benyttet de siste helgene til å måle krefter bl.a. i Ski Cup og
Hummel Cup med bra innsats. 
15 års jentene deltok også i Glitre Energi Drammen Håndball-
cup og ga seg ikke før pokalen var med hjem til Hurum-
halvøya, etter å ha slått ut lokale rivaler som Konnerud og
Reistad. Under premieutdelingen fikk også RHH keeper Tuva
Bratten, premien for finalens beste og viktigste spiller.

Røyken og Hurum Håndball gleder seg nå til å ta fatt på en ny sesong
Dame Senior er godt i gang med sesongen. Det er alltid

spennende å se hvordan troppen blir da de fleste spillerne er i
den alderen der de søker høyskole, flytter eller skal ut i
militæret. Vi har i år som tidligere mistet noe på veien men det
er også alltid med stor glede å se at andre finner veien tilbake
til RHH. 
3 divisjon åpnet veldig solid med seier borte mot Konnerud 38-
27. Vi kom dårlig ut og lå under med 0-4, dette ble hentet inn
og Konnerud holdt følge til 20 minutter på stillingen 10-10. Da
var det slutt og Konnerud ble til tider løpt i senk av spillesugne
RHH jenter. Begge keeperne Marie Karlsen og Nora Selnes
spilte sin første 3 div kamp og besto med glans.

4 divisjon hadde en knallstart av det unge 4 div laget og slo til
med seier 28-20 over Sandar som i fjor spilte i 3 div. Vi fryktet
at vi skulle bli fysisk underlegne men så feil kan man ta og
rutinerte Sandar damer fikk virkelig juling i 2 x 30 minutter.
Det som ikke forsvaret klarte å stoppe, ble som regel reddet av
Nora Selnes, som sto en meget sterk kamp i mål. Gledelig å se
at alle utespilleren var på scoringslisten på begge kampene. 
Denne helgen er det 5 divisjon og jenter 16 som starter sin

sesong i skrivende stund. J16 er meldt opp i A og B serie der A
serien også fungerer som Bring kvalifisering så de har mange
tøffe kamper foran seg men det er en de talentfulle gjeng med
både på jenter 15 og 16 åringer så dette blir gøy.

Det er ingen lag uten trener og støtteapparat og denne
sesongen har vi med oss følgende trenere:
Bjørn Kenneth Muggerud - J15, J16 & DS 3 div.
Anders Hagen - J15 & J16
Veronika Paulsen - DS 3 & 4 div
Linn Forberg og Susanne Madsen - DS 5 div
I RHH har vi alltid plass til flere og det er aldri for sent 

å begynne så finn frem sko og ta kontakt. I år skal vi ha det
skikkelig GØY! 
J15 og J16 har i år 3 halløkter, DS 3 & 4 div to halløkter og DS 
5 div en halløkte, så her er det noe for de fleste. Se vår hjemme-
side www.rhh.no for treningstider og kontaktinformasjon.



36 37
H
Å
N
D
B
A
LL

IL R.O.S. Håndball tilbyr håndballtrening for jenter
og gutter fra 1.klasse og oppover. Vi har trenings-
tider i ROS Arena, Midtbygdahallen, Røykenhallen
og på Spikkestad barneskole.

1. 2. og 3. klasse trener som følger:
Jenter 1. klasse (2011):
Trener hver tirsdag fra kl. 17:00 –
18:00 på Spikkestad Barneskole.
Oppstart tirsdag 12. september
2017
Kontaktperson er Henrik
Tobiassen, e-mail:
henr ik. t . tobiassen@hotmai l .com

Gutter 1. klasse (2011): Trener hver torsdag 
fra kl. 17:00 - 18:00 i ROS Arena
Oppstart torsdag 14. september 2017
Kontaktperson er Henrik Tobiassen, e-mail:
henr ik. t . tobiassen@hotmai l .com

Jenter 2. klasse (2010): Trener hver onsdag 
fra kl 17:00 – 18:00 på Spikkestad Barneskole.
Oppstart onsdag 6. september 2017
Kontaktperson er Henrik Tobiassen, e-mail:
henr ik. t . tobiassen@hotmai l .com

Gutter 2. klasse (2010): Trener hver tirsdag 
fra kl 17:00 - 18:00 i Røykenhallen.
Treningene har startet.
Kontaktperson er Hege Anett Årthun, e-mail:
hege@helseogtrening.no

Jenter 3. klasse (2009): Trener hver tirsdag 
fra kl 17.00 – 18.00 i Røykenhallen.
Treningene har startet.
Kontaktperson er Erling Ekrene, e-mail:
er l ing.ekrene@gmai l .com

Gutter 3. klasse (2009): Trener hver onsdag 
fra kl 17.00 – 18.00 i Røykenhallen.
Treningene har startet.
Kontaktperson er Harald Roen, e-mail:
haraldroen48@gmai l .com

Har du lyst til å bli med, er det bare å møte opp på 
trening eller ta kontakt med kontaktperson nevnt over.
Husk sko med innesåle, treningstøy og en vannflaske!
For øvrige lag og treningstider se også vår hjemmeside:
https://www.i l ros.no/

Velkommen til R.O.S. Håndball
ROS Håndball er en stor håndballklubb i vår region 
med over 260 aktive spillere i aldersgruppen 7-15 år
fordelt på 18 lag. Vi har også et godt tilbud til utviklings-
hemmede, med eget lag i Sør-Norge serien. 
I tillegg har vi herrelag som for tiden spiller i 4. divisjon.

Lyst til å spille
håndball?
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Peter Wessel Cup anses som uoffisielt
norgesmesterskap i håndball for alders-
bestemte lag og her ble ROS G 2002, rett
før påske, mestere i Peter Wessel Cup.

Nikolai Moe og Aleksander Amland gjorde spesielt en
god finale, sammen med målvakt Marcel Batyra (øverst).

IL ROS vant
thriller-finale

Gutter
02

15 år

Jenter 12 er en energisk og sporty gjeng med mye
humor og glede.Mange av jentene har hengt sammen siden
laget startet. Forrige sesong hadde vi flere nye tilskudd i
gjengen vår, og vi er i dag en spillerstab på 22 jenter fra hele
kommunen.
Hver høst starter vi håndballsesongen med en sosial samling
hvor felles aktiviteter og samhold er den viktigste faktoren. 
Vi voksne i teamet rundt jentene har stor tro på at felles
møtepunkt utenfor håndballbanen er viktig for å holde laget
samlet i mange år fremover. 
Sesongen som var har vært en veldig spennende for laget.
Første runde med to ganger tjue minutter gjorde at mange fikk
en skikkelig håndball følelse når de spilte. De har hatt en jevn
og fin utvikling og har kjent på alle sider ved seire, uavgjort og
tap. I vår deltok de på flere cuper, men det er nok Bø cup og
Beachåndball serien som har satt mest spor. På Bø cup stilte vi
med to lag som kom til kvart- og semifinalen. De gav en for-
midabel innsats mot flere gode lag. Tror nok allikevel at gleden
ved å vinne finalen i beachserien for sin region har tatt mange
av jentene til nye høyder i håndballen. De er først og fremst
gode på å gi alt de har, gjøre en innsats for laget men samtidig
glede seg over det som skjer. Vi har en fantastisk gjeng jenter
hvor hver og en er viktige for laget og har en felles innsats 
uansett kamp, cup og finaler.
Kommende sesong gleder vi oss stort til. Mange nye utford-
ringer skal møtes i forhold til å spille med strek, få poeng og
møte nye lag i serien gir en skrekkblandet fryd for dem. Med
fokus på fair play og felles innsats har de mange muligheter
foran seg. Vi deltok i Drammen cup helgen 1.-3. sept,
og gikk hele veien og vant pokalen. Våre trenere Marita
Beston og Lene Dybvik er to ressursrike damer med godt
humør og mye engasjement som smitter over på jentene. 
De står på og gir av sin kunnskap og håndballglede som smitter
over på oss alle.Teamet foruten trenere består og Tor Arne
Bergum og Bodil Husemoen som bistår som lagledere. Vi tror
på åpenhet og ufarliggjøring i forhold til ulike nivåer på
spillerne og at alle har et felles ansvar for å spille hverandre
gode. På denne måten håper vi på god bredde i laget og mener
at jentene blir sterke sammen som ett lag! Til sist men ikke
minst står det mange positive og hyggelige foreldre bak disse
fantastiske jentene. De stiller trofast opp på dugnader, kamper
og er viktige motivatorer før hver trening og kamp😊

Jenter
05

12 år
Vi vant 
pokalen 
i DrammenCup

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

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

         

Har du noen gang sittet på sidelinjen i en håndballkamp 
og tenkt at det skulle vært dømt annerledes i enkelte
situasjoner?Har du noen ganger tenkt at det kunne vært
gøy å prøve å dømme håndball selv, men kanskje ikke turt
å ta steget ennå? Vil du lære mer om håndball og samtidig
utvikle deg som en leder?
Kunne du tenke deg å tjene penger på en hobby?

Hvis «JA» bør du lese dette:
Som håndballdommer får du en unik mulighet til å utvikle
deg selv innen håndball. Du får en bedre forståelse for id-
retten og kan til og med gjøre deg til en bedre spiller, og
kanskje trener, med økt håndballfaglig forståelse.
Du vil raskt oppleve at det faktisk er gøy å dømme. Det å
dømme kampere gir deg en mestringsfølelse og du vil
merke fort at du blir tryggere på deg selv både på og uten-
for banen. Etter hvert kommer også ambisjonene om å ut-
vikle deg ytterligere og ønsket om å kunne dømme på et
høyt nivå. Håndballforbundet ønsker å legge alt til rette for
deg og dømming. Ønsker du å satse, og viser god regelfor-
ståelse som dommer, kan veien bli kort til å få dømme
kamper på et høyt nivå med fulle tribuner.
Du vil som dommer få representere din egen klubb. Mange
klubber har avtale at dekker for eksempel alt av dommer
utstyr og lisens. Da trenger du ikke å betale lisensen selv

Har DU lyst å
begynne med
dømming?

om du også spiller for klubben. Ta kontakt med dommer-
kontakt og hør hva som gjelder deg om du vil starte med
dømming.
Håndballgruppa ønsker dem over 16 år til å ta dommerkurs.
Det kan være trenere, seniorspillere, foreldre, tidligere
håndballspillere, fotballdommere som også ønsker å tjene
ekstra penger på vinterhalvåret etc. Det er aldri for sent
å begynne. Dømming gir en god mulighet til å treffe andre
mennesker i ditt distrikt og fortsatt få være en del av 
«håndballfamilien».

Informasjon
Et Dommer 1 kurs går over tre ettermiddager + dømming 
i en helg, og gir deg en god innføring før du kan dømme 
dine første kamper. 
Synes du dette høres interessant ut?

TA KONTAT MED IL R.O.S v/dommerkontakt 
Sissel Laursen!
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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

Jobbhuset er en vekstbedrift som befinner seg i
Bølstadveien på Spikkestad. Jobbhuset tilbyr til-
rettelagt arbeid for de av kommunenes innbyggere
som er i behov av dette. Jobbhuset Røyken har 28
fantastiske medarbeidere som utfører varierende
arbeidsoppgaver innenfor områdene, montering,
pakking, og service. Arbeidsglede og godt humør
preger arbeidshverdage
Våren 2016 ble jobbhuset forespurt om å sam-
arbeide rundt rydding, og merking av fotball bane
anlegget til ROS. Dette var en oppgave som var
midt i blinken for Jobbhuset, mange av arbeids-
tagerne ved Jobbhuset er medlem av ROS og har
gjennom mange år vært aktive blant annet i hånd-
ballgruppa.
De aller fleste arbeidstagere har vært med på denne
jobben gjennom det året som har gått og det er en
meget populær jobb. Noen har dette som fast opp-
drag en gang pr uke og gleder seg til den dagen
jobben skal gjøres. Arbeidstagerne blir godt kjent
med hverandre på en annen arena, som er ute av
produksjons lokaler på Bølstad, og de får være i
fysisk aktivitet.
Det gode samarbeidet med Kåre Sauton er avgjør-
ende for å få jobben gjort.

Arbeidsglede 
i nærmiljøet

Baner og anlegg må holdes ryddig.

En glad gjeng i ”mål” etter god innsats med rydding og merking.

Det gode samarbeidet med banemester Kåre
Sauton er avgjørende for å få jobben gjort.

Viktig å holde merkingen i orden gjennom hele sesongen. Kantklipping er en del av jobben.



4342
T
U
R
N

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. 550,-)

•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:

            11.39  Side 1

Høsten er her, nye og «gamle» utøvere
stormer til turn og andre organiserte tren-
inger. Sammen med andre utfolder barn og
ungdom seg gjennom planlagte og mer frie
aktiviteter, som utfordrer dem fysisk og
mentalt. 

Begrepet idrett har norrøn opprinnelse; «id» - som betyr virk-
somhet eller aktivitet og «drott» som betyr kraft eller uthold-
enhet. En Stortingsmelding fra 1992 slår fast at «Idrett har 
med kroppsutfoldelse å gjøre». Et viktig skille går mellom 
organisert og uorganisert kroppsutfoldelse/idrett. For å sikre
fysisk, sosial og mental mestring og utvikling hos barn og
unge, er det svært viktig med begge deler. Olympiatoppen
peker særlig på tre viktige begreper som er viktig i organisert
og uorganisert idrett, spesielt i de første barneårene.

Barn og unge bør ha MYE fysisk aktivitet hver dag fra
minimum en time hver dag fram til 6 års alder til halvannen-
time hver dag fram til 11 års alder. Dette betyr at de fleste av
disse aktivitetene må foregå utenom det organiserte i skole 
og idrettslag. 

Barneidrett i perioden fram til 11 år skal preges av variasjon,
og skal i prinsippet ha likt innhold for alle barn. Eventuelle
ulikheter må bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettens
egenart. Å skille mellom utøvere som kanskje en gang 
i framtida kan bli topputøvere og utøvere som kanskje ikke 
kan bli det, hører hjemme etter 11 års alder. 

Allsidighet er like viktig som variasjon. Gjennom å delta i flere
idretter er dette enkelt å oppnå. For oss i IL R.O.S. turn er det
viktig å ha et variert og allsidig treningstilbud for barn og ung-
dom, som kun trener turn. Dette kan vi enkelt legge til rette for

i en idrett, der styrke, smidighet, utholdenhet, balanse, kropps-
kontroll, mot, gjentakelser og tålmodighet er viktige ingre-
dienser. Dette gjør at vi også lett kan unngå den ensidigheten
Olympiatoppen advarer mot; at barn kun deltar i en idrett og
bare i «konkurransevarianten». Noe som ikke betyr at barna
bare konkurrerer, men at også når de trener driver de en akti-
vitet som er lik eller ligger tett opp til konkurranseaktiviteten. 

I ditt nærmiljø er det mange muligheter for variert 
og allsidig kroppsutfoldelse med egne og andres barn. 
Avtal med foreldre til venner av barna, ta dem 
med ut til en time felles kroppsutfoldelse:

•  I hagen eller gata der dere bor; Løpe, hinke, hoppe, 
klatre, henge, slenge, balansere, rulle, gli, hoppe 
over, krype under….

•  Kanskje husker dere noen av de «gamle» lekene vi
lekte på 70, 80 og begynnelsen av 90 tallet, hva med 
å møtes ute og lære fra seg og leke med egne barn 
en time; 

•  Tittern på hjørnet, boksen går, gjemsel, Kari og Knut, 
høl i hatten….

•  Sangleker; Slå på ring, tyven tyven, ta den ring

•  Ta en tur til skolene i området, både utenfor Midtbygda 
og Spikkestad barneskole, samt ved ungdomsskolen 
på Spikkestad er mulighetene mange.

•  Gå en tur i skogen, ta med en ball og forsøk å få den 
med på hele turen, gjennom å sparke og kaste den 
til hverandre. Er barna små, ta med et kosedyr, 
dette kan lettere fanges og tas i mot enn en ball. 

Vi ønsker barn og foreldre lykke til med
felles kroppsutfoldelse i høst!

Organisert idrett er bare en litendel
av kroppsutfoldelsen barn trenger
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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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Synes du det er gøy å gå på ski?  Bli med på skitrening sammen med  
andre skiglade barn og ungdom. Vi starter opp med barmarkstrening  
og rulleski for de eldste gruppene. 

• Skileik 1 og 2 (7-8 år): Oppstart når snøen kommer. Følg med på hjemmesiden eller  
facebook ROS SKI for informasjon.

• 
• 
• 
• )  for deg som liker å gå lengre turer på ski. 
 

 
kl. 18:00 -19:00 

For mer informasjon: Gå inn på www.ilros.no. 

Vi håper å se deg på skitrening!

SKI ER GØY! 
- NÅ STARTER EN NY SKISESONG

Det er tøff konkurranse bare for å kvalifisere seg til NM deltagelse 
i troppsgymnastikk - spesielt i kvinneklassen. Våre jenter har vært
stabile i den øverste delen av resultatlistene i en periode nå, men 
har aldri klart å klatre helt opp på pallen i et mesterskap tidligere. 
Etter tredjeplassen i NM-kvalifiseringen var det hard innsats på
treningene for å være klare for ny innsats når det virkelig gjelder.
For første gang var vi også kvalifisert til NM-deltagelse i miks-
klassen, så det var en spennende helg i Hønefoss. Ringerike turnfor-
ening hadde virkelig stått på, og klarte å lage det best gjennomførte
mesterskapet noen kan huske.
Presset er stort når det er pallen i NM som gjelder, så det er viktig 
å holde riktig fokus og nervene under kontroll når øvelsen skal
gjennomføres. Det klarte jentene veldig bra i Hønefoss Arena, og
fikk en imponerende 3. plass i frittstående! Trampett sto også på
programmet, og en pent gjennomført øvelse ga oss en 10. plass der.
Søndagen var det nye muligheter, og det ble en 11. plass 
i trampett den dagen.
Neste NM er i TeamGym, det betyr at vi konkurrerer i den inter-
nasjonale konkurranseformen og at det er de tre øvelsene fritt-
stående, tumbling og trampett som teller sammenlagt. Det skjer 
i Kristiansand helgen 16.-17. september – nye muligheter!

3. plass i NM for junior



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: b@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

BASKET
Bjarte E. Grostøl - 917 12 847
e-post: begrosto@online.no

Regnskapsfører ØKONOMISENTERET

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

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

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

Skigruppas 
medlemmer 
leier gratis.

Hytta er utleid
hverdager 

08:00 -16:00

TA KONTAKT
MED:

Kamilla Wiik
i telefon: 

928 33 705
eller mail:

kamilla.wiik.74
@gmail.no
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I år har tennisgruppa i ROS opplevd økt tilstrømming, flere 
forespørsler fra foreldre som ønsker trening for sine barn 
i tillegg til de ungdommene som har trent fast i ett og to år. 
Gruppa har trent vinteren igjennom i Røykenhallen, og på egne
grusbanener ute på Spikkestad om sommeren.

"Vi har masse ledig banetid på sommertid" sier tennisgruppas
leder Jo Lien, og fortsetter,"men i perioden september til mai 
er vi avhengig av å trene inne. Det er veldig vanskelig å få
tildelt nok tid -  eller tid overhode". 

I 2017 startet sessongen veldig godt med rekorstor oppslutning
ved banedugnad, som vi alle nyter godt av hele sommeren. 
Alle medlemmer kan spille ute så mye de ønsker. Tidligere 
arrangerte vi turnering for store og små, og neste sommer 
vil nok dette komme igang igjen. Nå begynner mange av de 
aktive ungdommene å bli så gode at de kan starte å konkurrere. 
Om vi denne vinteren får på plass et treningstilbud gjennom
ROS vil vi ha 5-10 aktive konkurrerende medlemmer. 
Da kan vi stille i lagkonkurranser og  få til mye morro. Styret 
i tennisgruppa trenger også¨nye medlemmer med idér og
pågangsmot, så alle som ønsker å bidra er hjertelig velkomne. 

Tennisgruppa har voksne medlemmer som konkurrerer på na-
sjonalt nivå i sin aldersklasse, famillier, unge par og ungdoms-
pillere. Alle stiller gjerne opp om noen mangler en
treningskompis. Har du lyst til å spille? 
Er mellom 10 og 100 år.vTa kontakt!

Jo Lien - lien.jo@gmail.com

Det er nå 
9 aktive spillere
mellom14 og
18 år som
ønsker å satse
på tennis

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. Behovet for hytteverter
er fortsatt tilstede, så ikke nøl med å melde dere til tjeneste.
Dugnaden består i en helg på høsten, og en på vinteren. 
NB! Det er fullt mulig for ROS-medlemmer å leie hytta for en natt.
Hva med en trenings-samling / overnattingstur i Kjekstadmarka? 
Ta kontakt med Rine Rud i telefon 481 59 849 - fam.rud@frisurf.no 
eller Egel Holmquist i telefon 90516 508 - ege-holm@online.no

ROS-HYTTA



Tilbudene gjelder i det oppgitte byggevarehuset så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene.  

Monter Slemmestad
Almedalsveien 6, 1391 Vollen
Tlf. 31 28 42 00. Åpningstider: 7-17 (9-15) 

NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE!

MONTÉRKUPP

89,-m2

79,-m2

39,-lm

3499,-
1-ST LAMINAT EIK GRÅ, JUSTCLIC 7MM  
7x192x1292mm
Selges i pakke à 2,48 m2

TRADITION YTTEDØR TETT, HVIT KARM  
100x210 mm

TAKSHINGEL FA SKRÅ SORT  
Selges i pakke à 3 m2

SAGAWOOD
NATUR TERRASSEBORD  
28x120x4200

TA MED DENNE 

ANNONSEN FOR  

Å BENYTTE 

TILBUDENE!




