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Korona-virus

Ingen av oss unngår påvirkningen av Koronaviruset, og vi har utbrudd i nabokommunen Lørenskog der en 
barneskole holder stengt mandag og tirsdag.

Det viktigste vi gjør for å hindre smitte er å sørge for grundig håndhygiene, og å minimere nærkontakt med 
andre mennesker. Vi oppfordrer alle til å hoste og eller nyse i papirtørkle eller albukroken og vaske hendene 
etterpå. 

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, 
uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta 
offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Vi i Rælingen Skiklubb Alpin, ber også barn av foreldre som har vært i områder med vedvarende smitte om å 
holde seg hjemme fra trening i 14 dager uavhengig av symptomer eller ikke. Dette gjelder også uavhengig av 
smittestatus for den regionen man befant seg i på et angitt tidspunkt.

Begrens håndhilsning og klemming.



Hva gjør vi?

Vi i Rælingen Skiklubb Alpin gjør for øvrig som Norges Idrettsforbund og følger daglig de offentlige 
anbefalingene, som forvaltes av Folkehelseinstituttet.

• Dersom du er usikker ift egen helse, og hvorvidt du bør testes, vennligst ring din fastlege, dernest legevakten 
på 116 117. 

• 815 55 015 er nummeret til informasjonstelefonen om Korona.

• Siste oppdaterte info til befolkningen ligger her:

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-
covid-19

Fra Norges Idrettsforbund: 

Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra 
Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19


Saksliste årlig møte Alpin

1. Åpning, godkjenning av de stemmeberettigede

2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Utbygging og fremtidige planer for Marikollen Skisenter

7. Sportslig planer for neste sesong 

8. Markedsaktiviteter

9. Valg av styremedlemmer

10. Valg av valgkomité

11. Avslutning



Årsberetning

• Gode sportslig resultater

• Stabil medlemsmasse

• Spond som medlemsregister

• Utbygging av Marikollen fortsetter

• Barnebåndet ble åpnet i 2019

• Markedsaktiviteter som sponsing, fond/gaver

• Ny logo for Marikollen

• Store utfordringer med vinteren 2019/2020



Regnskap

• Årsresultat kr 74.683 (Sportslig 23.000 og drift 51.683)

• Økning i inntektene ved gaver/fond/sponsing

• Kontroll på medlemsmassen ved hjelp av Spond

• Økte kostnader for ansatte (trenere og drift)

• Økt aktivitet på drift:
• Økte avskrivninger av driftsmateriell (preppemaskin, scooter, 8-hjuling)

• Økte kostnader for drift, reperasjoner, forsikringer



Inntektskilder

Treningsavgift; 16 %
bakkekiosk; 2 %

skiskole; 4 %

Div dugnader; 6 %

Heiskortsalg; 33 %

Offentlig tilskudd; 11 %

Fond/sponsor; 28 %

Inntektskilder

Treningsavgift bakkekiosk skiskole Div dugnader Heiskortsalg Offentlig tilskudd Fond/sponsor



Budsjett

• Godkjent høsten 2019

• Endringer:
• Økning av heiskortsalg

• Økning av sponsormidler/gaver

• Avdrag på lån til preppemaskin

• Økte kostnader for å møte nye krav til SJT

• Økte lønnskostnader drift og trenere



Marikollen Skisenter

Ny logo











Sportslig

Sesongen 2020/2021



Congratulation!

We believe that you deliver beyond expectations, empower and 
inspire, anticipate needs and perform together, all in all, your 
attitude is what EVRY want to reward and celebrate. We are happy 
and proud that you are part of the team.

From
Your Colleagues

Please enjoy tickets at Latter for four at EVRY’s expense 

Rælingen Skiklubb
Sportslig plan



Bredde og topp i samme klubb

Visjon



 Skape et godt treningsmiljø der alle trives

 Gi de aktive et grunnlag og forutsetninger for å 
utvikle det personlige potensialet som idrettsutøver 
maksimalt

 Dyrke en arbeidskultur der struktur, innsats og 
kvalitet er kjerneverdier. 

 Utvikle selvstendige løpere med gode holdninger, 
som er glade i idrett og trening.

 Legge til rette for å skape løpere med den beste 
fysiske grunnskoleringen i lande

Målsetning



Holdninger 

 Positivitet 

 Pågangsmot 

 Vilje 

 100% innsats 

 Fokus og konsentrasjon på den jobben som skal 
gjøres

 Ha respekt for hverandre

 Være forbilde



*hentet fra Norges Skiforbund, Langsiktig utviklingsplan alpint



Filosofi

 Det må mer aktivitet og trening til enn det klubben kan tilby. På 
vinteren blir dette trening i tillegg til, og skal ikke gå på bekostning 
av opplegget til gruppene

 Barmark er gratis. God utholdenhet og motorikk gjør at man tåler en 
større treningsbelastning senere

 Allsidighet og variasjon er viktig for å opprettholde motivasjon og 
øke mengden

 Det kan være bra å drive annen sommeridrett opp til og med U14, da 
dette gir mer og variert aktivitet

 Ha progresjon i treningsvolumet gjennom aldersbestemte klasser

 Holde kostnadsnivået nede

 Legge til rette for hospitering mellom gruppene på trening og 
samling. Skal avklares med trenerne på forhånd. 



Rælingen Skiklubb alpin
RESPEKT

Vi behandler hverandre med respekt og skaper et trygt og inkluderende miljø for både lagkamerater, trenere og andre 
personer vi møter i forbindelse med idretten vår.

FELLESSKAP

Klubben skal preges av samhold og lagånd. I fellesskap skal vi utvikle dyktige, glade og motiverte alpinister som heie 
frem hverandre.

TRENINGSKULTUR

I Rælingen alpin ønsker vi å ha en god treningskultur, der vi er på trening for å trene. Vi skal alltid yte vårt beste og 
oppmuntre andre til det samme. Ha fokus på de oppgavene som er gitt av trenerne.

LANGSIKTIGHET

I Rælingen alpin skal vi bli gode sammen gjennom allsidig, målrettet og langsiktig arbeid. Vi er positive til å lære noe 
nytt og til å mestre det vi trener på.

SKIGLEDE

I Rælingen alpin skal vi skape skiglede gjennom mestring og motivasjon. Vi vil utvikle skiferdigheter gjennom gøyale 
og utfordrende treninger for alle.



Rekruttering – plan før vintersesongen 20-21
• Før sommerferien (til skoleslutt)

• Informere foreldre om planer fremover

• Trene barmark ute – Leke og bli kjent med hverandre i gruppa
• 1 time, 2 dager i uka

• Sende ut Informasjon om Tekniker’n og Råtassen
• Sosiale media (liker/del slik at vi når flest mulig)

• Etter sommerferien

• Oppstart uke 35 med barmark ute
• 1 time, 2 dager i uka

• Etter høstferien blir det innetrening

• Informasjon om treningstider og grupper rett etter skolestart
• Facebook (ulike oppslagstavler), rsk.no, skoler



Beslutning og evaluering

• Evaluering og beslutning foretas av trenere og sportslig:

• Trenerforum

• Sportslig ledelse

• Evalueringen foregår igjennom hele sesongen:

• Evaluering av løpere vil skje gjennom hele sesongen. Er det enkelte løpere som utvikler seg i en eller annen retning 
vil løperen kunne bli flyttet opp eller ned på gruppene. Det er treneren på den aktuelle gruppen som kommer med 
henvendelsen til treneren på gruppen over eller under og til sportslig. 



Evalueringskriterier

• Skitekniske ferdigheter

Trenere vurderer hvor langt den enkelte løper har kommer i skitekniske ferdigheter – i samsvar med 
hvor i Skiforbundets utviklingstrapp. Dette for å gi løperen best mulig forutsetninger for utvikling.

• Fysiske ferdigheter – Barmark

Evaluering for U14 og U16 baseres på resultater og utvikling i Ironman.

Evaluering av U12 blir gjort basert på alder og fysiske forutsetninger. 

• Sosial modenhet, holdninger og mentalitet

Evalueres av trenere på de ulike gruppene. Foretas igjennom hele sesongen. 



Grupper

Racing (2 trenere)

Maks 14 utøvere – primært U16 løpere, men U14 vurderes hvis det er hensiktsmessig  ift. antall i årgangene

Karakteristikk: 

• Utøvere som har alpint som hoved-idrett og som satser tungt hele året. 

• Dette er et naturlig siste trinn før skigymnas. De tar ansvar for egen trening og utvikling igjennom svært høy disiplin, 
modenhet og holdninger. 

• Det forutsettes at løperne er på et høyt skiteknikk- og fysisk nivå. 

• Det forventes minimum 90% oppmøte på både barmark og ski. 

• 50+ samlingsdøgn per sesong. 

• 5-6 dager på ski + 1 dag barmark vinter, 4 dager organisert + 2 dager egentrening sommer.



Racing 2 (2 trenere)

Maks 14 løpere – U16 og U14 løpere (også for løpere i FIS alder.)

Karakteristikk: 

• Dette er løpere som ønsker å trene mye og som viser stor lidenskap for alpint. 

• Dette er for de som ønsker å trene 3-4 dager på ski vinteren. 3 dager med organisert 

trening + 1 dag med egentrening sommeren. 

• Forventet oppmøte på 80 % både på barmark og ski. 

• 30+ samlingsdøgn per sesong. 



Jr Racing (2 trenere)

Maks 14 løpere – Primært U14/13 løpere, men U12 kan vurderes hvis det er hensiktsmessig

Karakteristikk: 

• Løperen som ønsker å satse på alpin. Ønsker å trene mye i ung alder, og tar ansvar for egen trening. 

• Løperen skal holde et bra skiteknikk og fysisk nivå. 

• Det forventes minimum 90% oppmøte på både barmark og ski.

• 30+ samlingsdøgn per sesong. 



Race 1

Race 1 består hovedsakelig av U12 og U10 løpere
Kriterier: 
• Trener 2-3 dager barmark om sommeren
• Trener 3 dager på ski om vinteren 
• 15-20 samlingsdøgn fra høstferie til nyttår. 
• Forventet 80% oppmøte på ski

Race 2

Race 2 består av løpere i U10 og U8
Kriterier:
• Trener 1-2 dager med barmark om sommeren
• Trener 2-3 dager på ski om vinteren
• ca. 10 samlingsøgn fra høst ferien til jul

Aktiv

Denne gruppen fortsetter som tidligere. Er en gruppe for de som ønsker å ha det gøy 
på ski. Trener 2-3 ganger i uken med mye variasjon. 
Her vurderer vi et samarbeid med Lørenskog for at gruppen skal bli større. 



Råtassen

Gruppen består hovedsakelig av U9 og U10

• Trener 2 dager i uken på ski i vintersesongen
• Trener 1-2 dager barmark i høstsesong. (oppfordrer til å drive en annen sommeridrett)
• Samlingsdøgn – Familiesamling

Tekniker`n

Gruppen består hovedsakelig av rekrutering, nye løpere U8 og U9

• Trener 2 dager på ski i vintersesong. 
• Trener 1 dag barmark i hall etter høstferien. ( Oppfordrer til å drive en annen sommeridrett)
• Samlingsdøgn – Familiesamlingen.

Knøttegruppa

Gruppen er i hovedsak for de som er 2 – 5 år

• Trener 1 dag på ski i vintersesong i den nye barnebakken.
• Her skal det være masse skilek, og mye gøy. 



Markedsaktiviteter



Vi trenger flere gode partnere med på laget

• Vi søker etter deg som vil være med å videreutvikle 
framtidens beste ski og vinter-aktivitetssted

• Marikollen alpinanlegg skal bli det foretrukne 
møtestedet for lokalbefolkningen på Nedre Romerike

• Vårt fotavtrykk er «Naturens Familieland» 

• Vi tar et aktivt samfunnsansvar og samarbeider med 
BUA og ungdomsklubbene i nærområdet

• Vi vil at alle skal kunne oppleve ski og vinterglede, 
enten du er liten, stor, aktiv eller bare glad i være ute



Vi skreddersyr 
sponsorpakker

• Konsept for ulike Sponsorpakker 

• General  - 2 sponsorer som tilegnes egne områder og 
aktiviteter over tid, profilering i ulike arenaer og events -
skreddersøm

• Hovedsponsor – ca 5, tydelig permanent profilering, evt
navngitt trasse, egne events og mulighet for sponsing av renn 
og større arrangement 

• Støttespiller – Profilering på klær og  skilter, utvalgt event -
eks skiskolen eller deler av skiskolen 

• Bidragsyter – skilter permanent ved samlingspunkt  



Vi kan skreddersy løsninger som passer den 
enkelte sponsor og samarbeidspartner

• Eksempler kan være 

• Arena og bakkereklame, navn på trasse og 
heishus, skikort, sittebenker  

• Mulighet til firmadag/ sesongkort til firma

• Logo på klubbkolleksjon

• Maskoter med profilering

• Profilering av skiskole 

• Profilering av løpere som utmerker seg 
internasjonalt i barneskirenn (U16) 

• En helg der det inviteres til åpen bakke under 
sponsornavnet og logo

• Sponsorstand ved renn i Marikollen

• Logo på startnummer

• Synlighet i våre sosiale medier  

• Annonseplass på web



Hvem kan og vil bidra?  - sponsingen              
kommer barna og ungdommen til gode 

• Sponsormidler går til barna
• Vi dekker familiehelgen 2020
• Mål om å dekke klubbjakker / 

klubbklær

• Målsetning om å etblere
sponsornettverk, temakvelder etc

• Kjenner du noen eller kan bidra fra 
din bedrift? Ta kontakt med oss



Marikollen i dag og i fremtiden

Marikollen alpinanlegg er eid av alpinklubben og 

drevet på dugnad av ivrige foreldre. Marikollen 

skianlegg ligger som hjertet i et større område 

ved Østmarka, og skal bli det foretrukne 

møtestedet for lokalbefolkningen og de som bor 

på nedre Romerike. 

Vårt fotavtrykk er «Naturens familieland». 

Marikollen alpinanlegg er under utbygging og 

bakkene skal etter hvert strekke seg opp til 

Blystadlia. Det skal være et anlegg som retter seg 

for hele familien og mestere i alle aldre.  Vi tar et 

aktivt samfunnsansvar og samarbeider med BUA

Les gjerne mer på www.marikollen.no





Valg

Leder valgkomiteen – Kjetil Noer



Valg av nye styremedlemmer

Følgende styremedlemmer er på valg:

Navn Verv

Cecilie Wenger Leder

Cathrine Hoberg Kasserer

Karianne Løck Sekretær



Forslag til nye styremedlemmer

Følgende styremedlemmer er på valg:

Navn Verv Gjenvalg Periode

Cecilie Wenger Leder Ja 2 år

Cathrine Hoberg Kasserer Ja 2 år

Karianne Løck Sekretær Ja 2 år

Forslag til vedtak:

De innstilte kandidatene stemmes inn i styret

Valgkomiteen har bestått av:

Kjetil Noer og Per Martin Botten



Ny valgkomite

Forslag til ny valgkomite

• Per Martin Botten (leder)

• Kjetil Noer



Takk for oss


