Årligmøte Rælingen Skiklubb
alpingruppa 27. mars 2017

Rælingen Skiklubb – Alpint
Årsberetning for sesongen 2016/2017

Årsberetning for sesongen 2016/2017
1. Innledning
Vi er midt i nok en god sesong for Rælingens alpinister. Vi fikk i år åpnet MK 3 i midten av
november og klarte gjennom god dugnadsinnsats å holde på med trening for egne alpinister.
Etter november lot både snø og kulde vente på seg og vi har vel i sum hatt en av de dårligste
vintrene på Østlandet på mange år. Vi har i skrivende stund en god såle tross lite natursnø og
store områder som krever snø. Vi satser på fortsatt mange dager med kvalitetstrening.
Mangel på kulde og snø har bidratt til en markant nedgang i besøkende. Klubber på Romerike
melder om svær anstrengt økonomi og lite trafikk. Vi i Rælingen er ikke noe unntak, men har
tross alt klart oss godt rent økonomisk, gjennom god styring og økt tilførsel i de yngste gruppene.
Vi har en svært oppgående og ivrig dugnadsgjeng, vi har godt påfyll av yngre løpere med ivrige
pappatrenere som drar «lasset» og setter en god standard for en lys fremtid i alpingruppen.
Utbyggingen av hele Marikollen går sin gang, og vi har også der, ivrige sjeler som daglig jobber
for klubben- og barnas ve og vel i uoverskuelig fremtid. Planene er mange, og det er i totalitet et
komplisert prosjekt opp mot prioriteringer, langrenn som gratis idrett, kommunen og dens
interesser og vårt evinnelige ønske om SNØ.
Den sportslige aktiviteten drives for flere av våre treningsgrupper året rundt. Driftsgruppa har
også aktivitet i de fleste av årets måneder. Vi har med andre ord et stort og kontinuerlig
aktivitetsnivå som sammen med økt medlemsmasse gjør at Rælingen Skiklubb er en betydelig
aktør og premissgiver for idrettsglede hos regionens barn og innbyggere for øvrig.
Aktiviteten til alpingruppa består av sportslig aktivitet og drift av Marikollen skisenter. Disse
omtales hver for seg under.
2. Sportslig aktivitet
2.1
Innledning
Henrik Kristoffersen har hatt en flott sesong i 2016/2017 med 5 seire i WC SL, vunnet i
Schladming, Wengen, Adelboden, Madonna di Campiglio og Val d’Isere. I totalcupen fikk han en
3. plass. I tillegg har Henrik mange andre gode pallplasseringer gjennom sesongen. Vi kan med
trygghet si at nå er han godt etablert som en av verdens beste alpinister og et stort forbilde for
alle gryende alpinister i Rælingen skiklubb. Vi gratulerer Henrik Kristoffersen med nok en
strålende sesong.
Joachim Bakken Lien har denne sesongen deltatt på Ecup-laget. Han har fått sin første seier i
FIS-renn SSL på Norefjell samt oppnådd flere flotte pallplasser gjennom sesongen. Helene
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Kristoffersen fikk 3. plass i junior-NM i super-G. Gratulerer så mye til Joachim og Helene med
fantastisk innsats, vi gleder oss til fortsettelsen.
I Marikollen har RSK Alpin denne sesongen (16/17) hatt ca. 115 løpere fordelt på 6
treningsgrupper, hvilket er en økning på ca 25 løpere sammenlignet med året før. I tillegg har vi 7
FIS løpere. Det er igjen, høsten 2016, lagt ned en stor innsats i å rekruttere nye alpinister inn i
klubben. Rekrutteringen på de yngre gruppene har vært bra med ca 25 -30 nye alpinister og
jibbere. Vi satser på enda flere neste sesong.
Vi startet trening i MK3 månedsskifte november/desember. Sesongen har for øvrig vært preget av
plussgrader og lite snø, hvilket har ikke gitt optimale skiforhold i eget anlegg i år. Håper imidlertid
på at vi nå kan trene i Marikollen frem til påske (midten av april).
Det er 12 trenere fordelt på de 6 gruppene alpint. I tillegg har vi 2 stk trener på jibbegruppen.
Jibbegruppa har nå etablert seg og de jobber godt med parken for å holde den i topp stand.
2.2
Arrangementer
Klubben har så langt i år arrangert følgende renn:
•
•
•
•
•
•
•

Rælingsspretten SSL
Rælingsspretten SL
Telenorkarusellen
HL kval i SL
Klubbmesterskap SSL
Klubbmesterskap i SL
DHL-rennet

12 år og yngre
12 år og yngre
12 år og yngre (tre forskjellige renn)
U16

DHL-rennet er et lavterskel renn med fokus på ski gledet. Det er DHL som er arrangør av rennet
sammen med Henrik Kristoffersen. RSK alpin har gleden av å være vertskap og gjennomfører
rennet i samarbeid med arrangørene.
Rælingsspretten skulle blitt arrangert siste helgen i januar, men dette ble flyttet til 4. og 5. mars
da hovedbakken (MK1) ikke var åpnet enda. Vi hadde rekordhøy deltakelse på Rælingsspretten i
år. Forholdene holdt veldig bra og TD var meget godt fornøyd med gjennomføringen.
HL Kvalik ble arrangert i mars (flyttet fra februar) med én omgang ned bratthenget. Også her har
vi fått mye skryt for gjennomføring og en utmerket TD rapport. HL- og TL- finale er i skrivende
stund ikke avholdt, men vi gleder oss med store forventninger.
Klubbmesterskap er gjennomført; SL 14. februar og SSL 2. mars., også for voksne.
Telenorkarusellen ble gjennomført i Marikollen som tre kveldsrenn i januar, februar og mars.
Telenorkarusellen er populær blant de minste, og er for mange første gang man deltar i et
alpinrenn. Telenorkarusellen er derfor viktig for rekrutteringen.
I TD rapportene som blir sendt til kretsen får RSK Alpin svært gode tilbakemeldinger som
arrangør av skirenn. Vi ønsker derfor å takke alle som har vært med å arrangere renn i vinter!
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2.3
Resultater
Vi startet rennsesongen med re:member, som er NSF`s uttaksrenn. Her fikk Margrethe Frøland
(U16) 3. plass i SG og Mikael Holter (U16) 4. plass i SG. For øvrig mange gode plasseringer
både i U14 og U16 jenter/gutter. Vi gratulerer Live Arntzen og Margrethe Frøland som ble tatt ut
til talentcamp i regi av Norges Skiforbund.
Rælingen er nå normalt sett godt representert innenfor topp 10 i renn for U14 og U16. Det er
levert en solid innsats av flere Rælingsløpere frem mot HL og TL som går av stabelen i mars
mnd. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Innsatspokalen, klubbens vandrepokal til en utøver som har utmerket seg spesielt positivt, er
foreløpig ikke tildelt for inneværende sesong.
2.4
Rekruttering
Det er jobbet videre med rekrutteringen til klubben og vi har som tidligere nevnt fått ca 25 – 30
nye alpinister og jibbere. Dette er en god start men vi ønsker oss mange flere og det er derfor
viktig at vi fortsetter arbeidet med å øke rekrutteringen.
Vårt mål er å rekruttere så mange alpinister/jibbere som mulig til klubben. Alle som ønsker å
være en del av RSK Alpin skal få kjøre på ski i Marikollen. Marikollen skal være det naturlige
skisted for alpinister i vårt område. Det vil derfor være et ekstra og fornyet fokus på rekruttering
av nye løpere inn til klubbens yngste treningsgrupper neste sesong.
Det er gjennomført 5 helger med skiskole i vintersesongen 2016/2017. På skiskolen har barna
lært å ta på skiene selv og tilvende seg utstyret, plogesvinger og stoppe, kjøre med kontrollert fart
ned bakken og ta heisen selv. Formålet med skiskolen har vært å spre skiglede blant barna. Det
har vært ca 50 barn innom skiskolen i Marikollen denne vinteren. Det har vært svært gode
tilbakemeldinger hva gjelder skiskolen denne sesongen. Takker her spesielt Ingar Berg som tok
på seg treneransvaret for skiskolen i år.
Sportslig ønsker å takke alle som har stilt opp og som bidrar til at vi har et godt tilbud til
alpinistene i RSK alpin. Vi ser frem mot en ny sesong med mye skiglede og gode resultater.
3. Drift – Marikollen Skisenter
3.1 Innledning
Med 6 snøleggingsdøgn i første halvdel av november, lovet det svært godt for en lang og god
sesong.
Treningsåpning i Marikollen III rekordtidlige 14. november.
Dessverre uteble kuldegradene i desember, så vi fikk en forsinket åpning for publikum.
Først 10. januar fikk publikum tilgang.
3.2 Ressurser
Driftsgruppa hadde avgang på 5 ressurser fra forrige sesong, men tilgang på et nært tilsvarende
antall personer samt en god oppgang i antall heisansvarlige.
Kjernen av driftere/snøleggere har vært:
- 2 fra Racing
- 2 fra Jr. Racing
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- 2 fra Race1
- 3 fra Race 2
- 3 fra Råtassen
- 4 uavhengige
- Hovedtrener
- Preppere: Tore og Terje Akselsen
- 1 fra Lørenskog
Som heisansvarlige stiller 7 i tillegg til snøleggerne, samt flere trenere.
3.3 Anlegget
3.3.1 Lys og elkraft
Har kun vært reparasjoner av kabler/kontakter.
3.3.2 Bakken
I forbindelse med videre utbygging har det også i 2016 blitt kjørt på flere hundre tusen
kubikkmeter masse. Det meste har blitt lagt på vestsiden i anlegget som vil bli en del av de nye
alpintraseene fram mot 2020.
I tillegg har det blitt laget permanente jordvoller for jibbe-formål. Dette vil ytterligere forbedres til
neste sesong.
3.3.3 Snøproduksjonsanlegget
Ingen større endringer på rørgater, men på grunn av frost i venstre rørgate sesongen 15-16
krevdes det en god innsats for å få denne til å fungere igjen.
Rør fra venstre rørgate overfor Myra ble brukt som erstatning for de ødelagte rørene nedenfor
Myra.
Langrennsgruppa har denne sesongen fått lagt rørgate fra pumpehuset og ut mot brua. Det har
blitt gravd ned to uttakskummer på langrennsstadion.
2 viftekanoner har blitt kjøpt inn av kommunen som begge har blitt lagt inn på alpint sitt nettverk
for snøleggingskomponenter. Totalt har nå RSK 7 viftekanoner.
Dette har vært et kommunalt prosjekt, men alpingruppa ved Knut Mo har hjulpet til betraktelig
med både beregninger, tilbudsinnhenting med mer.
Alpin har bært hovedbyrden for snølegging av langrennsstadion så langt, men fra neste sesong
må langrennsgruppa selv ha bygget opp kompetanse på området.
Luftkompressoren på en av viftekanonene ble ødelagt tidlig i sesongen. Det ble kjøpt inn nær
komplett kompressor og satt i stand av hovedsakelig Tore Krogsæter.
Snomax-anlegget har blitt brukt i en av flere perioder med marginaltemperatur. Dette medfører
høyere sjanse for å legge snø under vanskelige forhold og gir noe større volum på kunstsnøen.
Vannpumpe og luftkompressor har fungert bra, men vi har hatt problemer med følgende:
- Tiltetning av filter i nedre dam på grunn av smuss. Medførte at vi måtte redusere
snøproduksjonen i tre døgn.
- Nivåregulator på vannmengde fungerte ikke i ca. 7 produksjonsdager. Medførte at vi
måtte manuelt påse at vannivå var OK og at vi ikke gikk tomme for vann med muligheter
for tørrkjøring med dertil katastrofalt endelikt for vannpumpe. Reparert av Tore K
Service med oljebytte er utført på luftkompressor.
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Vi har fått ny vannmåler til det kommunale vannet denne sesongen, men fra neste sesong må
denne utvides ytterligere for å kunne produsere for fullt i gode kuldeperioder. Terje Akselsen har
stått bak mesteparten av dette arbeidet.
3.3.4 Heisene
Både hovedheisen og Marikollen III har fungert nær upåklagelig gjennom sesongen.
Noe reparasjon på hovedheisen.
Som tidligere år har hovedpersonene innen service og flytting av kroker på heisene vært Bjørn
Arnesen og Tore Krogsæter. I snitt på begge heisene må alle kroker flyttes ca. hver 70. driftstime.
Dette medfører flytting av alle ca. 80 kroker hver halvannen uke.
3.3.5 Skidata
Ingen endringer på Skidata systemet denne sesongen annet enn type kort og priseendring.
3.3.6 Kjøretøyer
Service gjennomført på snøscooter, 6-hjuling og tråkkemaskin.
Reparasjoner har vært nødvendig på alle kjøretøy. Også av egne ressurser: Tore K, Tore A og
Terje A.
Det har blitt en kortere sesong for publikum, men lengre sesong for trening.
Vi måtte utsette Rælingsspretten fra januar til mars og et kvalifiseringsrenn fra februar til mars.
Marikollen åpnet for
- trening i MK III fra 14. november 2016
- publikum i MK III fra 10. januar 2017
- trening og publikum MK1 fra Myra 12. februar 2017. Fikk gjennomført Lørenskogrennet
samme dag.
- trening og publikum MK1 fra toppen 26. februar 2017.
3.5 Jibbing
Takket være svært aktive medlemmer/forelder fra Aircross har vi fått gjennomført en relativt god
sesong for jibberne. Kom ikke i gang skikkelig før et stykke ut i januar på grunn av mangel på snø
og for dårlige forhold, men fra februar og ut har det vært brukbart.
3.6 Skolekjøring
Vi har også denne sesongen hatt godt besøk av skoler. Positivt at det også har vært
langrennsmulighet på kunstsnø på langrennsstadion.
3.8 Dugnad
Dugnad denne sesongen har hovedsakelig dreiet seg om drift, snølegging og heisansvar.
På grunn av et meget vekslende vær har snøleggerne tilbakelagt totalt 39 døgn.
Dette er 12 flere enn forrige sesong.
Vi har måttet leie inn ekstern snøleggingshjelp i ca. 30 timer.
Viktigst av alt nå er å øke pumpe-, vann- og strømkapasitet for å forkorte snøleggingsperioden.
3.9 Videre utbygging
Et gjennombrudd har vært at Feiring har fått laget anleggsvei inn fra Blystadlia som har muliggjort
tilkjøring av masse også vinterstid.
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De foregående to sesongene har det vært nødvendig å avvikle tilkjøring av masse fra sesongstart
på grunn av konflikt med skikjøring.
Vi ser fram til følgende forbedringsområder før sesongen 2017/18:
- Ny nedfart fra toppen Marikollen 1 og vestover som kobles sammen med øvre del av
Marikollen III (Forsinket)
- To hoppbakker – 10 og 20 meters – med plass til en alpintrasé mellom nærmeste
hoppbakke og heistrasé Marikollen 1 (Forsinket)
- Nytt heishus og et forbedret område rent estetisk
- Rehabilitert heis MK1
- Utvidelse av pumpehus, pumpe-, vann- og strømkapasitet
- Ny stamrørledning fra pumpehus mot Marikollen III
Driftsleder takker alle som har bidratt på dugnadssiden i årets sesong!
4. Marked
4.1
Innledning
Markedsgruppa har bestått av Lene Eriksrød og Kathrine Luther, de har gjennom året sendt inn
mange søknader om støtte til klubben. I hovedsak dreier dette seg om støtte til midler til utstyr.
Har fått mange avslag, men Lillestrømbankens lokalbidrag og sparebankstiftelsen ga oss midler
til innkjøp av tidtakningsutstyr og utstyr til alpinanlegget.
4.2
Sponsorer
Vi opplever at mange firmaer har en lite å gi når det kommer til sponsing av lag og foreninger. Vi
oppfordrer alle foreldre til å sjekke med sin arbeidsgiver om de har mulighet til å bidra til RSK
Alpin. Veldig ønskelig med støtte til klubbklær, slik at vi kan selge klærne billigere ut til klubbens
medlemmer.
4.3
Julekalendere
Vi vil først og fremst takke alle løpere og foreldre for at de har vært positive til salg av klubbens
julekalender. Premiene til julekalenderen er gaver vi har mottatt etter forespørsler til mange ulike
bedrifter, og i år fikk vi mange flotte gaver med store verdier. Julekalenderen er en god
inntektskilde for klubben, og ved salg av 2000 kalendere tjente klubben 80 050 kr. Alle klubbens
aktive familier fikk 30 kalendere hver.
4.4
Klubbklær
Endelig så er klubbklærne på plass. Vi har inngått et samarbeid med Beyond Xi ifm. leveranse av
klubbklær. Dette er klær som blir brukt av flere andre klubber, og vi har kun mottatt positive
tilbakemeldinger så langt. Trenerne har også alle fått samme jakke med «Trener» logo bak. Med
en leverandør innenfor klubbklær, så vil klubben være mer synlig på renn/aktiviteter.
4.5
DHL
Klubben arrangerte i 2016 som i 2015 DHL-rennet. Det var nærmere 200 deltakere, og Henrik
Kristoffersen var tilstedet under hele dagen. Han bidro stort med sin tilstedeværelse hvor han
snakket med barna, ble med på bilder og delte ut premie. Rennet er et lavterskelrenn med fokus
på skiglede. Arrangementet var svært vellykket og DHL var meget godt fornøyd med oss som
arrangør. Vi fikk gleden av å arrangere rennet igjen i 2017. Dette ble en god inntektskilde til
klubben, og vi får 400 kr. pr. barn.
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4.6
Hjemmeside og SOME medier
Vi har en fin hjemmeside og vi har fått en stort aktivitetsnivå på sosiale medier. Det er mange
som bidrar til at det postet mange gode saker på sosiale medier, og vi må rette en stor takk til
disse personene.
4.7
Drift av kiosk/varmestue
Alpingruppa har drift av varmestua og dette medfører fremdeles en del ekstra arbeid i forhold til
oppfølgning og innkjøp av varer.

5. Organisasjon
Styret har denne sesongen bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sportslig, adm:
Sportslig, operativt:
Kasserer:
Sekretær:
Marked:
Drift & anlegg:

Erlend Berg
Marianne Vaslestad
Dagfinn Kvæl
Einar Witteveen
Synnøve Aure
Nina Holter
Lene Eriksrød
Geir Kolstad

Det har blitt avholdt 11 styremøter og noen arbeidsmøter i kalenderåret 2016.
Rælingen 27. mars 2017
Styret i RSK Alpin
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Resultat 2016 og budsjett 2017 for Rælingen Skiklubb Alpin

Inntekter
Sportslige inntekter
Treningsavgift
Renninntekter / Bakkekiosken
Private treningstimer og skiskole
Støtte, arrangementer & innsamlingsmidler
Marikollhytta
Gave/sponsor
Tilskudd fra hovedklubben
Sum Sportslige inntekter
Driftsinntekter Marikollen skisenter
Salg av heiskort
Støtte, arrangementer & innsamlingsmidler
Driftstilskudd
Sum driftsinntekter Marikollen skisenter
Totale inntekter

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Note

2017

2016

2016

2015

1
2

550 000
130 000
95 000
215 000
40 000
20 000
75 000
1 125 000

205 530
127 990
65 776
139 723
58 000
165 312
0
762 331

526 750
101 400
109 000
160 000
40 000
0
75 000
1 012 150

422 275
81 594
12 460
202 026
45 800
0
0
764 155

905 000
55 000
200 000
1 160 000
2 285 000

724 475
151 000
127 602
1 003 077
1 765 408

872 500
180 000
200 000
1 252 500
2 264 650

700 918
197 605
150 000
1 048 523
1 812 678

776 000
24 500
85 000
13 500
70 000
40 000
-5 000
1 004 000

733 553
25 170
199 720
49 993
22 199
26 568
6 885
1 064 088

759 800
20 000
81 000
22 800
38 750
30 000
12 000
964 350

663 763
33 173
33 104
5 926
15 573
19 000
-83 268
687 271

350 000
130 000
250 000

203 384
100 809
286 153

350 000
137 000
235 000

131 600
240 746
222 502

150 000
50 000
104 000
50 000
53 000

38 577
51 930
12 561
10 804
49 127

160 000
50 000
80 000
50 000
57 800

108 407
4 474
71 798
25 724
31 963

4

1 137 000

753 345

1 119 800

837 215

6

60 000
0

56 946
0
3 875

40 000
0
6 800

33 636
-13 013
3 731

3

3

Kostnader
Sportslige kostnader
Lønn til ansatt trenere og innleid trenere
Andre trenerkostnader
Treningsmateriell, staur, salt mm
Andre treningskostnader
Rennkostnader / bakkekiosk
Arrangementer & innsamlingskostnader
Samlinger
Sum sportslige kostnader
Kostnader Marikollen skisenter
Lønn/honorarer drift av skisenteret
Driftsmateriell utstyr til bakke
Strøm

4
4
3
2
3
5

4
3

Reparasjoner og vedlikehold
Kommunale avgifter inkl vann
Forsikring
Drivstoff
Andre driftskostnader
Sum kostnader Marikollen skisenter
Administrative kostnader
Regnskapshonorar
Tap på fordringer
Netto Finans

Sum alle kostnader

7

2 201
000

1 878
254

2 130
950

1 548
839

Resultat

7

84 000

-112 845

133 700

263 839
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Balanse

2016

2015

Eiendeler
Omløpsmidler
Varer

38 186

2 400

355 646
82 997

150 074
168 729

438 644

318 803

187 130

662 176

Sum omløpsmidler

663 960

983 379

Sum eiendeler

663 960

983 379

437 890

550 784

437 890

550 784

101 560

213 353

Kundefordringer
Andre fordringer

9

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter

10

Gjeld og egenkapital
Annen egenkapital
Sum fri egenkapital

7

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

12 689

43 304

Annen kortsiktig gjeld

111 822

175 938

Sum kortsiktig gjeld

226 070

432 595

Sum gjeld og egenkapital

663 960

983 379

Marikollen 27. mars 2017

Erlend Berg
Leder

Marianne Vaslestad
Nestleder

Geir Kolstad
Styremedlem

Lene Eriksrød
Styremedlem

Nina Holter
Styremedlem

Synnøve Aure
Styremedlem

Dagfinn Kvæl
Styremedlem

Einar Witteveen
Styremedlem
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2016
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsregler for små organisasjonsledd tilknyttet Norges
Idrettsforbund og god regnskapsskikk for små foretak. Organisasjonsledd med omsetning under fem
millioner er pålagt å følge disse reglene fra NIF.
Rælingen skiklubb alpint er en undergruppe av Rælingen skiklubb, som har to andre undergrupper i
tillegg, langrenn og hopp. Alle som er med i alpingruppa må betale medlemsavgift til hovedklubben.
Medlemsavgiften er ikke en del av alpingruppa sitt regnskap. Alle inntekter og kostnader i dette
regnskapet er knyttet kun til alpingruppas aktiviteter.
Inntekter
Rælingen skiklubb alpingruppe er en foreldre drevet alpinguppe. Inntektene til alpingruppa er i
hovedsak delt mellom sportslige inntekter og inntekter fra Marikollen skisenter. Sportslige inntekter
består av treningsavgift, inntekter fra sportslige aktiviteter i bakken som renn, bakkekiosk og skiskole.
Det søkes årlig om støtte fra forskjellig fond og støtte mottatt til sportslige aktiviteter blir bokført til
sportslige, det samme gjelder for innsamling av midler som salg av julekalender. Rælingen skiklubb
drifter kafeen i Marikollhytta i perioden desember – april, dette gjøres på dugnad og inntektene blir
bokført mot sportslig. Marikollen skianlegg har inntekter fra heiskortsalg, støtte, arrangementer, samt
tilskudd fra kommunen for drift av bakken. Dette tilskuddet går via hovedstyret.
Alle som er medlemmer av Rælingen skiklubb alpin, må også være medlem av Rælingen skiklubb
Kostnader
Kostnadene til alpingruppa er delt inn på samme måte som inntektene, kostnader til sportslig og
kostnader til Marikollen skianlegg. Skianlegget drives av alpingruppas medlemer på dugnad og det
legges ned rundt 2500 dugnadstimer hvert år til drift og 550 timer til drift av Marikollen kafe. I tillegg er
det behov for innkjøp av noen tjenester hvor det er behov for ekspertise. Dugnadstimene som er brukt
på sportslige aktiviteter kommer i tillegg til drift av skianlegget og kafeen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifiert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen klassifiseres
som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende og er justert for forventet tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig
verdi.
Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Aktivering av anlegg
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Idrettsanlegg balanseføres til anskaffelseskost, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til
anlegget. Anlegget avskrives årlig med beløp som minimum tilsvarer nedbetalingen av gjelden.
Påkostning håndteres på samme måte.
Skatt
Skiklubben anses som en skattefri organisasjoner da de ikke har erverv til formål.
Note 1 Treningsavgift
Treningsavgift varierer i henhold til hvilken gruppe løperne trener med. Fra og med 2016 er
treningsavgiften endret slik at den nå følger kalenderåret. Treningsavgift for sesong 15/16 ble fakturert
i hovedsak i 2015, mens treningsavgift fra mai til desember ble fakturert i november 2016.
Nedenfor følger en oversikt over treningsavgiften til den enkelte gruppe.
Treningsavgift
2015/2016
2 500

Treningsavgift
2016 *)

Treningsavgift
2017
Teknikern
3 000
Råtassen
3 500
Race 2
3 250
2 000
4 000
Race 1
4 000
2 500
4 500
Jr Racing
7 500
3 000
6 000
Racing
12 000
5 000
10 000
Jibbegruppa
2 500
2 500
*) Treningsavgiften for 2016 gjelder perioden mai-des.
Note 2 Renninntekter og bakkekiosk
Ved arrangementer i bakken har vi salg i bakkekiosken. Kakene og vaflene vi selger får vi fra
medlemene som lager dette på dugnad. Overskuddet går til sportslige aktiviteter. Rennintekter knytter
seg til de rennene som ble arrangert i Marikollen skisenter av Rælingen Skiklubb alpint i 2016.

Renn
Bakkekiosk
Sum

Omsetning
2016
68 155
59 835
127 990

Kostnad
2016
2 400
19 799
22 199

Omsetning
2015
38 440
43 154
81 594

Kostnad
2015
5 869
9 704
15 573

Note 3 Støtte, arrangementer & innsamlinger
Nedenfor følger en oversikt over mottatt støtte, arrangement, innsamling av midler og hvordan det er
fordelt mellom sprortslig og drift, samt tilknyttede kostnader.
Støtte, arrangementer &
innsamlingsmidler
WebCruiter AS
Støtte til kjøp av radioer
Romeriksfondet
Sparebankstiftelsen
Lokalbidraget 2016
Rælingen kommune, ungdom
Mobilretur
Dugnad oppussing av kontor
Vinterferie RaceCamp / Damenesavften

Mottatt beløp
7 500
7 000
30 000
136 000
39 192
10 000
6 120
10 500
16 006
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Støtte til

Radioer
29 270 Radioer
136 000 Tidtakingsutstyr
Utstyr til skiparken
Jibbegruppa
Sportslig - utstyrsmidler
Sportslig - utstyrsmidler
16 000 Arrangert til kostpris
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DHL arrangementet
Salg av Julekalender
Tøyinnsamling
Sum støtte, arrangementer

80 000
90 050
6 324

510 Kiwi sponset pølser
19 950 Sportslig
Sportslig

438 692

201 730

Note 4 - Lønnskostnader
Alpingruppa har en hovedtrener som er ansatt i 50% stilling, de andre trenerne er timelønnende og
foreldretrenere. Lønnskostnader til drift av Marikollen Skisenter er i hovedsak lønn for prepping av
bakken, ca 30% andel av fastlønn til tidligere trener, samt noe heisvakter og heisansvarlig.
Alpingruppa er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Det er kun en som kommer inn under dette
kravet.
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn hovedtrener og midlertidig ansatte
trenere

2016

2015

493 620

395 776

Lønnskostnader Marikollen skianlegg

166 663

173 699

Heiskort til ledendepersoner styre etc
Arbeidsgiveravgift

43 800

35 000

100 190

86 938

32 954

31 516

837 227

722 929

Andre relaterte ytelser
Sum totale lønnskostnader
Kursutgifter / møter

7 900

8 889

Bilgodtgjørelse arb.reise foreldretrenere

5 058

17 253

Telefonkostnader til ansatte

0

2 422

Andre personalkostnader

12 958

28 564

Ytelse til ledende personer
For skisesongen 2016/2017 har styret og regnskapsfører fått dekket sesongkort for seg selv og sine
barn. Kostnaden til dette er ført mot lønn og tilsvarende er uttaket ført som inntekt. Netto kostnad i
regnskapet er null.
Note 5 Samlinger
Kostnaden til samlinger som de ulike gruppene gjennomfører må gruppene bekoste selv, alle
kostnadene med tilhørende innbetalinger blir bokført gjennom klubben. Samlingene skal ikke generere
overskudd og i 2016 har hver samling blitt avregnet og fordelt på deltakere på samlingen. Unntak fra
dette er familiesamlingen som går med et lite overskudd i forhold til antall deltakere og pris. Eventuelle
overskudd eller underskudd utover familiesamlingen skyldes avregninger mellom årsskifte.
Note 6 Administrative kostnader
Rælingen skiklubb alpingruppa er foreldredrevet, arbeid til drift og sportslig blir utføres av engasjerte
foreldre og andre med verv i klubben på dugnad. Vi har en postitiv utvikling med økte aktiviteter i
alpingruppa, som flere treningsgrupper, samlinger, renn, arrangementer, økt antall medlemmer,
innsamling av midler og utstyr, utbygging av Marikollen skisenter med mer. Med masse aktivitet blir
regnskapet mer omfatende og tidkrevende, det er viktig at regnskapet og lønn blir ført etter gjeldende
lover og regler. Regnskapet til alpingruppa er outsourse til Relf regnskap AS. Styret ved kasserer har
et tett samarbeid med regnskapsfører. Regnskapshonorar som er kostnadsført i 2016 er til Relf
regnskap AS.
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Tap på fordringer er også ført som en administrativ post i regnskapet. Det er ikke ført tap på fordringer
i 2016.
Note 7 Resultat og egenkapital
Årets resultat viser et underskudd på kr112 845,- Pr. 01.01.16 var egenkapitalen på kr 550 784 og pr.
31.12.16 har er den redusert til 437 890,-.
Spesifikasjon egenkapital
Inngående balanse annen egenkapital

2016

2015

550 785

286 946

Årets tilskudd (- underskudd)

-112 845

263 839

Sum Egenkapital 31.12.2016

437 940

550 785

Note 8 Idrettsanlegg
I henhold til Norges Idrettsforbunds regler for små organisasjonsledd skal bokført verdi ikke settes
høyere enn gjeld knyttet til anlegget. Disse anleggsmidlene er å betrakte som idrettsanlegg i henhold
til NIF sine Regnskap og revisjonsbestemmelser: "Med idrettsanlegg menes fast eiendom og
betydelige gjenstander (anleggsmidler) anskaffet til bruk i idrettsvirksomheten og som ikke er anskaffet
med henblikk på videresalg."
Nedenfor viser eiendeler med bokført verdi 0.
Eiendel
Pumpehus
Pumpe
Heishus MK1
Hovedheis
Lysmaster MK1
Marikollen 3
Heishus Marikollen 3
Snøscooter (Artic Cat)
Tråkkemaskin (Formatic Gt450)
6-hjuling (Polaris Sortsmann)

Forsikringsverdi
553.000
1.228.000
403.000
1.500.000
205.000
2.000.000
195.000
<informasjon mangler>
<informasjon mangler>
<informasjon mangler>

Årlig forsikringsbeløp
1.074
5.374
614
1.591
785
1.591
727
1.085
9.714
1.394

Note 9 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Spesifikasjon kundefordringer

2016

2015

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer

288 044
-60 000

210 075
-60 000

Netto oppførte kundefordringer

228 044

150 075

Av kundefordringene pr 31.12.16 er kr 60.000,- usikre og avsettes i årets regnskap.
Note 10 Bankinnskudd
Hver gruppe i alpingruppa har en egen bankkonto, hvor alle bevegelser blir bokført. Bankkontoene til
de forskjellige gruppene har midler som i hovedsak knytter seg til samlinger og andre aktiviteter som
gruppene må bekoste selv, se note 5. Innskudd på disse kontoene kan ikke benyttes til drift eller
sportslig. Saldo pr 31.12.2016 er knyttet til en samling som ikke er avregnet ved årsskifte. I posten for
bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 15 670,-. Skyldig skattetrekk
utgjør pr. 31.12.16 kr 15 644,-..
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Bankinnskudd kontanter uten
restriksjoner
Bankinnskudd
Kasse / kontanter
Bankinnskudd med restriksjoner
Bankkonto Racing
Bankkonto JR Racing
Bankkonto Race 1
Air Cross / Jibbegruppa
Skattetrekkskonto
Sum Bankinnskudd, kontanter

2016
106 047
3 443

2015
513 671
13 470

12 883
12 883
8 565
34 301
15 670
193 791

8 418
41 176
32 560
34 277
18 604
662 176

Note 11 Medlemmer
Antall aktive medlemmer i Alpingruppe pr 31.12.2016 var 97 utøvere.
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