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Gamle protokoller fra Roven idrettsforening.  

 
Roven idrettsforening vart stifta 24. oktober 1926 og i lagets lover står dette:   
«Foreningens oppgave er ved ski, friidrett og fotball å arbeide for medlemmenes 
legemlige utvikling og fremme av kameratskap.  Et medlem kan ikke være aktiv medlem 
av en annen forening som driver samme idrett.»  Håndball kom med seinere.  
 
Rovenpostens skriver har to protokoller til låns fra foreningen.  Forhandlingsprotokollen 
er fra årene 1938 til slutten i 1957 og inneholder årsmøte- og styremøtereferater.  I 
skiprotokollen som går fra 1937 skriver Leif Solvang følgende om skisesongen 1951:   
 
«Lørdag 18. mars var Skjønhaug (Arne) og Solvang uttatt av Romerike Skikrets til og 
representere denne ved Norgesmesterskapet i Narvik.  Vi reiste fra Fetsund st. torsdags 
morgen kl. 8.30 med Svensketoget til Stockholm hvor vi var fremme ved 6 tiden samme 
dag, så videre nordover Sverige og var fremme i Narvik fredag kveld kl. 22.  Der skulde vi 
bo hos private, og var meget spent på hvordan vi fikk det, og vi blev ikke skuffet.  
Skjønhaug og jeg fikk losji i samme gård hvor vi skulde dele rom.  Lørdag var vi tidlig på 
farten, først gikk vi på jernbanen og hentet skiene våre, og så tok vi en titt på 18 km. 
Løperne før vi gikk opp til bakken for og trene, og der var det stor trafikk, for de fleste av 
hopperne vilde gjerne prøve bakken før søndagens renn.  Det var sparsomt med sne, 
men meget til fjell og sten på sidene, så den store bakken så ikke innbydende ut.  Vi fra 
Romerike stod og så på nogen hopp, og så att man kom meget høit og at det var mange 
som falt på hopp fra 70 til 80 m.  Men vi skulde jo også prøve bakken, og gikk oppover til 
toppen.  Hans Larsen fra Strømmen var den første av oss som hoppet og han greide sig 
bra i den noe uvante bakken.  Så var det min tur, og jeg merket snart at det blev stor fart 
da jeg nærmet mig hoppet.  Syntes jeg fikk god sats og kom bra til, men veldig høit, og 
resultatet blev et stygt fall hvor jeg stuet den høire arm, og fikk gratis skyss til Narvik 
sykehus. I mellomtiden hadde også Arne hoppet, og det gikk ikke stort bedre, for han falt 
også meget stygt og ble skadet i ryggen og siden.  Søndag da hopprennet skulde holdes 
var det således to krøplinger som ruslet oppover til bakken, foruten ski.  Den dagen blev 
det også mange meget stygge fall, så det måtte være en eller annen feil ved bakken.  
Selv om resultatet blev så dårlig som det kunne bli, var det allikevel en fin og morsom tur.  
Tilskutt vil jeg takke de medlemmer som ved utlodning og annen innsamling skaffet 
tilveie penger til de dyre billettene.  En spesiell takk til hr. K.J.Kjustad for hans store 
andel». 
 
Vi får håpe det ikke blei med dette norgesmesterskapet for Roven idrettsforening.  Under 
krigen var det liten aktivitet.  Som det står i årsberetninga for 1940:  «Riktignok har en 
rekke lag over Romerike spilt en del fotball, men interessen og gleden herav har ikke 
vært som tidligere år.  Det står således ikke til å nekte at krigen og dens følger også har 
gjort sig gjeldene på idrettens områder».  Videre: «Vår forening deltok ved innsamlingen 
til Finland i vinter.  Det innkom en masse gaver, som blev videresendt herfra til Finsk 



 

legasjon i Oslo, hvorfra vi mottok takkeskrivelse.».  Dette sistnevnte var gaver til finnene 
under Vinterkrigen mot Russland, både varme ullgensere og sekker blei sendt.  

  
Er det noen som har protokoller eller annet fra Roven idrettsforening som bør bevares for 
ettertida?  Disse kan enten leveres til Vidar Amundsen som vil ta vare på det i 
Lokalhistorisk arkiv, og som har et sikkert lager i kjelleren på Rådhuset.  Eller de kan 
leveres til Rovenposten som vil bringe alt i hop til Lokalhistorisk arkiv. De vil bli bevart inn 
i evigheten!   
______________________________________________________________________ 

 

Tur til klebersteinsbruddet Kjelda ved Piggåsen tirsdag 3. juni kl. 19.00. 
 
Er det fortsatt noen som ikke har sett det store klebersteinsbruddet ved Kjelda?  Det blir 
en fellestur med kjentmann tirsdag 3. juni kl. 19.00, og vi møtes ved parkeringsplassen til 
anlegget.  For de av dere som ikke er kjent er det bare å sykle (eller kjøre) Gamle 
Rovenvegen mot Lystadmoen, der står det et skilt og det er en romslig parkeringsplass 
på venstre side av veien.  Det er altså etter grustaket (Asak) på Holtermoen og før 
grensa til Sørum.  Alle er velkomne, og det tar en times tid.  Det er fullt mulig å se 
klebersteinsbruddet uten å gå så mye.  Hvis folk har lyst så avslutter vi med en tur opp til 
toppen av Piggåsen med fin utsikt både over elva og mot Sørum.   
 
______________________________________________________________________ 

 

Gammelt ordtak og ei gåte. 

 
Noe som kan slå oss alle av og til er at «tomme tønner ramler mest».  Men veit dere hva 
som er hvit som kritt, svart som brann, hopper som en hare og går som en kar?  Eller hva 
som går rundt huset, men aldri kan høres?  Det står aller nederst… 

 
______________________________________________________________________ 

 

Lokal værmelding finner du på kyrre.no/weather  
 
Grendetreff 22/5, 19/6, 25/9, 23/10, 20/11 og 11/12, kl 10.30 alle dager. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428. 

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00,  kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428. 

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til vellet.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

St.Hansmoro Blir enten fredag 20. eller lørdag 21. juni på Grendeshuset. 

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Oddvar tlf. 906 56 777 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   

Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 
lurer på, er det bare å ta kontakt med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. 
juni.  Svaret er skjæra og sola!   
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