
RSK-Alpin 10 gylne regler 

1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av RSK-Alpin, men er du med følger du 

«Slik gjør vi det i RSK-Alpin». 

2. Vis respekt overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten. 

3. Selvstendighet, tilhørighet, mestring og det å være et godt forbilde for andre står sentralt i 

treningshverdagen. 

4. I RSK-Alpin utvikler vi vennskap og lagånd. 

5. RSK-Alpins trenere er gode forbilder for utøverne – de motiverer og inspirerer. 

6. Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser. 

7. Foreldre i RSK-Alpin er inkluderende og fokuserer på klubben og gruppen fremfor 

enkeltindividene. 

8. I RSK-Alpin lærer barna å tåle både medgang og motgang. 

9. I RSK-Alpin er vi stolte av klubben vår. Bær RSK-Alpin og Rælingen Skiklubb logoen synlig, men 

husk at det forplikter. 

10. På trening er vi først i bakken og sist hjem 

  

 

 

Referat 

Møtested: Klubbhuset Marikollen Dato siste møte: Møte nr. 

Referent: Karianne Løck 07.01 2020 02 - 2020 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 04.02.20 

  



STYREMØTE 4. februar 2020 

Sak 05/20 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 06/20– 30 min 

Beslutningssaker: 

1) Klubben dekker egenandelen kr 5000, til løper som skal delta på Internasjonale barnerenn i 

Slovenia → løperen skriver litt om turen og noen bilder 

2) TL/HL kvalik: klarer vi gjennomføring ifht snø? Flyttes til Norefjell, hvis det er ok for kretsen 

3) Rælingsspretten: klarer vi gjennomføring ifht snø? Blir avlyst hvis det ikke kommer kulde eller 

snø 

4) Sluttdato for snøproduksjon → slutten av februar 

Grunnen er at vi har konsesjon kun ut 2020 for utbygging av Marikollen så de ønsker å bruke 

all tid. Mulig å søke om forlengelse ut 2021 men det er absolutt siste 

Sak 07/20 – 70 min 

Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter. Oppdateres i hvert møte med ansvar, frist og status. 

nr Tema: Ansvar: Frist: Status og action:  

1 Årshjul: fortsette med oppdatering, lage plan for sesong 
2019-20 pr område 

Alle Løpende  

2 Avtale med Lørenskog og Ullensaker – ferdigstilles Olav/Thomas 
 

Jan-20 Signerte avtaler må 
ferdigstilles 

3 Gruppestatus: gjennomgang 
Oppdatering på trenere → Ketil har hatt møte med 
trenerne på de yngre gruppene, ang tilbakemeldinger og 
oppfølging på trening.  
Trenerkurs 

Sportslig Løpende  

4 Gruppefordeling og prinsipper  
- Sportslig og trenerne gjør dette sammen 
- Ryddig prosess 

Sportslig Feb-20 Ferdigstilles i februar 

5 Samlingsregler og overnatting – eldre grupper Thomas Jan-20 I løpet av januar 

6 Lage en felles sportslig plan for hele klubben → 
kommunisere ut til foreldrene 

Sportslig Feb-20  

7 SNØ; sommercup/renn; interessert, dialog videre m LSK og 
SNØ → Thomas snakke med Lørenskog 

Sportslig Jan-20  

8 «fadder» ordning – u12 og eldre løperne får hvert sitt 
fadderbarn? En ordning som er ønskelig og kan koordineres 
mellom gruppene. Racing v/Sverre kan ta ansvar mot 
Teknikern/Råtassen. Sportslig må si GO sammen m trenere 

➔ De eldre kommer på treningene til de yngre 
➔ To/tre ganger i løpet av sesongen 

Sportslig snakker med trenerne 

Sportslig 
koordinerer 

  

9 SpareBank 1 Østlandet avtalen – oppfølging ALLE Løpende  



10 Klubbavtaler/medlemsavtaler med  
*Rasta sykkel v/Roger Røykås Martinsen.  
* Sport 1 
* G-sport? 
* Andre? 

Sportslig 
v/Thomas 

Mars-20  

11 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/ 
Gjelder de to eldste gruppene. Racing og JrRacing 

Sportslig v/Ingar Okt-19 Brede har fått ansvaret. 
Når er det planlagt? 

12 Breddesatsning og rekruttering. 
Plan for neste år. Sportslig være med.  
Linket opp mot rekruttering og rennplan 

Ketil Jan-20 Ferdigstille plan og 
kommunikasjon 

13 Lørenskog Skicross renn – status Drift Des-19  

14 Plan for snølegging i samarbeid med sportslig. Drift legger 
frem en snø leggeplan for sportslig for hvordan snø 
leggingen vil foregå → legge ut litt info om snøleggingen 
Evaluering av snølegging hittil 

Drift/Sportslig Des-19 Status? 

15 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. Strategiplan er i 
gang.  Webkamera er satt opp og skal kobles mot 
nettsidene.  
1) Gratis utlån av barnebåndet til barnehager på dagtid → 

Ja – men i dialog med kulturrådet om litt penger.  

5) Leie av alpinanlegget til private arrangementer → Ikke 

denne sesongen  

6) Leie av barnebåndet for bursdager – lør/søn fra kl. 16-

18 Kr 1500 for opp til 15 pers og kr 2000 over 15 pers  

FAU kan leie barnebåndet frem til åpningstid 

Kristin, Cecilie Kontinuerlig 
oppfølging 

 

16 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 

➔ Bygger videre med de vi har kontakt med 
➔ Finne lokale bedrifter  
➔ Store bedrifter 

 
Sponsorside: status 

Kristin Kontinuerlig  

17 Søknader til stipender og fond. Gi Kristin input på hva som 
ønskes søkt om. 

ALLE Kontinuerlig  

18 Planlagt Snøfestival m Aktivum 7. mars Kristin/Cecilie  Ny dato! 

19 Vinterferien – ungdomssklubben – rabatert heiskort. De kan 
bli alt fra 10 – 70 stk. De får tilbud om torsdag eller fredag 

 Avlyst  

20 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte  

21 Valg: leder, kasserer og sekretær: melde fra til Kjetil Noer 
(leder valgkomiteen) 

Cathrine, 
Karianne og 
Cecilie 

Feb-20  

22 Klargjøring til årlig møte 
Årlig møte alpin 10. mars. Årsmøte hovedstyre 17. mars 

Karianne Feb-20  

23 Familiesamlingen 2020 hvor skal det være? 

Danebu er booket → sportslig står for resten av opplegget 

og om vi skal være der i det hele tatt? 

Sportslig Feb-20  

http://www.rentidrettslag.no/


Sak 08/20 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet om mulig 

1) Sportslig v/Ingar og Thomas 

Samarbeid med flere klubber? 

Ryddig dialog og prosess i deling av grupper til våren 

Tydelige kriterier for opprykk til andre grupper – trenerne og sportslig holder i dette 

Lage Aktiv gruppa til en litt mer satsningsgruppe. Den er lite attraktiv som den er nå. Håkon 

har gjort en god jobb der nå.  

Hva har trenerne tenkt ang hospitering, hvis det er mange på gruppene? 

Sportslig plan – inkludert plan om trening på SNØ 

Sport1 på SNØ → rabatt på 10-20% kommer an på produkter. Eget tilbud på racing ski. 

Rabatt på sykler. Handles det for 500.000 kr, 2% til klubben, Over 500.000 3%. 

Kampanjetilbud – f.eks ved preppekurs, rabatt på skismøring  

 

Renn: 

Feb/mars HL/TL → hvis det fortsatt er mildt i neste uke. Mulig flytte det til Norefjell – hvis 

det går i forhold til kretsen 

Rælingsspretten → kommer det ikke snø eller kulde blir det avlyst 

 

Hvis det skal trenes i vinterferien må det være før kl. 11 eller etter kl. 16 

 

2) Drift v/Jan og Olav 

Plan for snølegging – starter alltid med MK3 og barneområdet →  også for å få ut preppemaskin 

Snølegge hengene og heistrase 

Så legges det fra Myra og ned 

Toppen går av seg selv  

 

Hvordan kan vi snølegge smartest for å åpnes fortest.  

Kjøpe inn flere viftekanonener, spre snøen over et større område 

Plassere snøkanonen på faste plasser – sparer utstyret for slitasje og resurser 

Sesongarbeidere → november – januar. Ta nattevakter, de skal kunne dette med snøleggingen til 

fingerspissene. Ansette 4 sesongarbeidere midlertidig. Rullering mellom de ansatte. 

Foreldre brukes til snøvakter på ettermiddager og kvelder 

Dette er veien til profesjonalisering.  

To forbehold: 

1 november må anlegget stenges for Feiring og anlegget må være klart til snølegging.  

Feiring sparkler toppen 

 

Hente alt av manualer og planer så vi har det her i Marikollen og all dokumentasjon.  

Når hele anlegget er ferdig skal vi kunne snølegge hele anlegget på 10 – 12 dager.  

 

Før hvert styremøte – har sportslig og drift møte.  

 

Åpnes for publikum fra fredag 07.02 

180 kr fredag 

180 kr resten av dagene 

 

Sluttdato for snøproduksjon er slutten av februar 



  

3) Marked v/Kristin 

Sponsor prosjektet tas opp på årlig møte.  

Sparebank 1 avtalen tas opp på årlig møte 

4) Økonomi v/Cathrine 

 

5) Sekretær v/Karianne 

Sende ut kafevakter og heisansvarlig lister til oppmennene.  

6) Nestleder v/Ketil 

7) Leder v/Cecilie 

Ca. 100 medlemmer 

Sak 09/20 – 5 min 

Annet – meldes ved møtestart 

 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ingar Berg og Thomas Schie 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Kristin Hedqvist Widen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


