
IL ROS 

Tema: 
Hvorfor ønsker IL ROS å drifte sine 
egne anlegg?



ANLEGG IL ROS DRIFTER

 Røyken banen (Flom Stadion) fra Røyken IL

 ROS banen (Spikkestad Stadion) fra Spikkestad IL

 Grendehuset bygget på dugnad. Huser nå Fotball og 
SPUVI.

 Lysløypa

 Eksisterende Kunstgressbane, bygget av IL ROS

 ROS Arena, bygget og eiet 100% av IL ROS gjennom 
IL ROS Arena AS

 (I tillegg forholder vi oss til kommunale anlegg som 
Røykenhallen, Midtbygdahallen og gymsalene på 
barneskolene rundt oss).



Spikkestad Stadion / ROS Arena



MEDLEMMER
SÆRIDRETTER

 Ca. 1900 medlemmer 

 14 særidretter + Aktive Lokalsamfunn.

 Fotball, Badminton, Håndball, Boksing, Basket, 
Turn, Friidrett, Innebandy, Allidrett, Ski, Sykkel, 
Svømming, Volleyball, Tennis 

 + Aktive Lokalsamfunn 

 Aktivitetsleder ute på skolene

 Vi starter ESPORT ila høsten 21

 Seniortilbud



HVEM DRIFTER VI FOR? 
ROS HELE LIVET

Selvfølgelig for våre medlemmer og de 15 gruppene 
vi har. Vi er gode på organisert idrett.

ROS ønsker imidlertid også å ta et utvidet 
samfunnsansvar, og vi drifter anleggene med glede 
til nytte for lokalsamfunnet. 

Anleggene er åpne og tilgjengelige for uorganisert 
aktivitet og vi samarbeider med skolene i 
nærområdet og Asker Idrettsråd ifm prosjektet 
Aktive Lokalsamfunn



ROS ARENA, BAKGRUNN

Hallen ble bygget som ett resultat av dårlig kommuneøkonomi 
og dårlig kapasitet på hall-flater.
Erfaringer med kapasitetsproblemer og treningsmuligheter i 
ferier og lignende.
Rakkestadmodellen ble «kopiert».

Da en veldig bra løsning for alle parter, kommunen/skolen fikk 
gymsal og klasserom og ROS fikk hallflater.

Forutsigbare inntekter og for kommunen forutsigbare utgifter.



ROS ARENA 

IL ROS Arena AS ble stiftet i 2009. Eiendomsselskap. 

Har eget styre. IL ROS leder har til enhver tid plass i styret, den posisjonen 
er ikke på valg.

IL ROS Arena Drift AS ble stiftet i 2010. 

 For 2021 er det budsjettert med driftsinntekter på kr.6.031.000,- og 
utgifter på kr.5.844.000,-, m.a.o. ett overskudd på kr.165.000,-. 

Det følger med ett ansvar. Pengene brukes til drift/utbedring/vedlikehold.

Bærekraftig modell som vi har erfaring med over snart en 10-års periode. 



HVORFOR

Ønske om å styre utstyr og drifte slik som det passet idretten. 
Selv ha kontroll på drift, åpningstider, fordeling av treningstid 
osv.

Går kjappere i IL ROS, utstyr o.l. blir ordnet med en gang.

Vedlikeholdet. Egeninteresse av å holde det i orden, ikke 
hærverk, føler eierskap, ikke som kommunale haller hvor 
«ingen» har ansvar. 



HVORFOR

Driftsleder i hallen, vedlikehold blir gjort med en gang, som 
virker preventivt på hærverk. 

Ser ikke at hallen er 9 år. Eierskap og ansvarsforhold. 

Hallvakter ivaretar vaktmesterrollen på kveldstid.

Det er folk i hallen og det lukter kaffe.
Plast, kildesortering



AS-MODELLEN

 Vi har IL ROS Arena AS og nystartet IL ROS Fotballstadion AS

 Minimere risiko for idrettslaget. 

 Ulempen ved å bruke idrett mva. komp er at momsen må 
lånes. 

 Har man mulighet til å bygge med fullt momsfradrag; 
tilbakebetalt 2-månedlig .


