
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 4. september 2018 10 - 2018 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 10.10.18 

NB! Det er onsdag denne gangen 

  



STYREMØTE 10. okt 2018 

Sak 44/18 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll  

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 4. sept godkjennes og signeres.  

 

Sak 45/18 – 70 min 

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

 

Nr: Dato: Tema: Ansvar: Frist: Status:  

1 03.01.18 Fått tilskudd til 100% stilling. Arbeidsbeskrivelse ble 
avklart i hovedstyret 12. juni 
Drift gir en status på søkere 

Drift Sept 18 Intervju 
fredag/mandag 

2 04.04.18 Instruks HA – låsing og opprydding av lokaler, 
sjekkliste  

Drift 
Olav 

Okt 18 Må få nye instrukser på 
plass innen okt. 
Ferdig!  

3 04.04.18 System for ivaretakelse av utstyr, oppbevaring og 
trening i 8-ern, utstyrskontroll 
Per Martin sjekker med hopp ang 8-ern → får vi 
den? 
Fikse 8-ern, nye vinduer, 2 foreldre på JrRacing som 
gjør dette. Panelovner 
Rive den hvite containeren, dele den opp så det blir 
lettere å kjøre vekk.  
 

Drift, sport  Må få nye instrukser på 
plass/oppgradering 
innen sept. 
 

4 03.01.18 Fjerne kontingent til klubbrenn: inkludere i 
treningsavgift, budsjettering av premier. 

Leder Nov 18 
Ses. 18/19 

utsettes til 
budsjettprosessen-
oktober 

5 04.04.18 Dato for klubbmesterskap, mtp Henrik Sport/Mar
ked 

Når 
terminlister 
er klare 

Høst 2018 

6 07.05.18 Nye trenere 
Rekruttering av nye trenere, yngre trener og 
foreldre.  
Sportslig og Anders gir en status på hvilke trenere 
vi har til hvilke grupper for sesongen. 

Sportslig + 
Anders 

løpende Sesong 18-19 

7 07.05.18 Årshjul for alle grupper oppdateres og 
klubbhåndbok 
 
 

Alle Okt-18 Forventet at årshjulet 
for alle grupper er 
ferdigstilt til november 
styremøte 
Løpende  

8 07.05.18 Heisansvarlig kurs settes opp Drift Des-18 Komme med en plan 

9 07.05.18 Rekruttere studenter til heisvakt, kafé – særlig jul, 
vinter og påskeferie. 
Forespørre de som var med i fjor 
Disse må også gjennom en opplæring. 

Drift/Karia
nne 

Nov-18 Ha disse klare til 
midten av november 

10 07.05.18 Ny organisering av heisvakter, foreldre har heisvakt 
når barna har trening. 

Karianne/ 
Olav 

Nov-18 Ferdigstilles i midten av 
november, og deles ut 



Hjelp av studenter i helger, jul, påske og vinterferie 
Betale studentene hvis du ikke vil stå i kiosken 

til oppmenn i slutten av 
november 

11 07.05.18 Bygge startbu/redskapsbu på toppen av bakken, 
sjekker m Skedsmo vgs  

Lene  Høst 2019 Utsettes til neste år 

12 07.05.18 Egen førstehjelp gruppe er klar. De skal 
vedlikeholde utstyr, kjøre førstehjelpskurs og er 
førstehjelpsansvarlig på renn. Deltagere i gruppen 
er Vegard Aas, Gørill Lorentsen, Angelica Orebrand, 
Sara Keller + en fra Aircross. 

Cecilie Nov-18 Status på arbeidet 
gjennomgås på møtet. 
 
Ny oppdatering i nov 

13 07.05.18 Flere med i markedsgruppa Lene Sept-18 Ny status oktober 
møtet 

14 07.05.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. 
Strategiplan er i gang. 

Lene, 
Anders, 
Cecilie 

Nov-18 Status gis på hvert 
møte. 

15 07.05.18 Nye inntektskilder 2018/2019 Lene Okt-18 Status blir lagt frem på 
oktobermøtet 

16 07.05.18 Salg av jakker og luer (lageret) → Ut med tilbud av 
utgått kolleksjon. Før høstferien.  

Lene Sept-18 Status på salget 

17 07.05.18 Salg av nye jakker (barmark), Thomas kan 
organisere prøving. 
Sammen med preppekurs/infokveld 

Lene Okt-18 Lene følger opp 

18 07.05.18 Søknader til stipender og fond. Gi Lene input på 
hva som ønskes søkt om. 

ALLE pr fond Status på søknadene 
som er sendt 
Gjensidige stiftelsen er 
søkt på.  

19 07.05.18 Telenorkarusellrenn – må tilpasses NIFs 
retningslinjer, alle barn 12 år og yngre, lavterskel. 
Sees i sammenheng med rekruttering. 
Se på rekruttering ved bruk av skiskole, DHL, 
Telenor + breddemuligheter 
Treningsavgift? Treningstider? 

Anders Sept-18 Anders kommer med 
konklusjon/forslag 
sept-18 
Gjennomført – noen 
punkter til avklaring se 
egne punkter under 

20 07.05.18 Bredde 
Treningsavgifter 2019/samlingsavgift 200 kr 
Samlingsavgift blir fakturert alle løpere på Racing & 
JrRacing i løpet av september/oktober. 
Treningsavgiften: 
Dyrt nok, hva kan differensieres 
Tydelig på hva som forventes og hva de kan få, på 
alle nivåer 

Styret, 
Cathrine 
 
 
Sportslig 

Okt-18 Fakturagrunnlag sendt 
Jill for utsendelse 
 
Sportslig ser på 
krav/tilbud pr gruppe 
 
Treningsavgiften må 
være klar i starten av 
november.  

21 07.05.18 Åpningstider og heiskortpriser 2019 
Organisering av kafé → hvilke dager skal vi ha 
åpent. Dele med langrenn.  

Styret Okt-18 Løpende 

22  Politiattester for trenere som IKKE har levert dette 
tidligere 

Sportslig Nov-18 Status 
Er sendt ut 

23  Registrere Rælingen alpin på www.frivillig.no , og 
registrere oppdrag slik at frivillige kan melde seg 

Drift + 
Cecilie 

Okt og 
fremover 

Må legge inn oppdrag 
på sidene 

http://www.frivillig.no/


24  Alderssammensetningen i gruppene må gjøres noe 
med da spriket er stort i enkelte grupper. Forslag er 
U8, U9, U10, U12, U14 og U16 + breddegruppe 
(U12-U16). Beslutningen tas av sportslig utvalg. 
Sportslig utvalg (Kjetil, Per Martin, Einar, Brede og 
Anders) legger frem et forslag på hvordan dette 
skal løses. 

Sportslig 
utvalg 

Nov-18  

25  Forventninger til sportslig – tydelighet, hva er 
opplegget i de forskjellige aldersgruppene? 
Sportslig utvalg lager treningsoversikt for hver 
aldersgruppe. Avklare når det skal være treningsfri 
+ forventninger til egentrening. 
Treningsplan lages månedlig og deles med 
gruppene/foreldre i forkant. Spond brukes til 
booking av treninger. 

Sportslig 
utvalg 

Nov-18 Løpende 

26  Trenere – sette sammen kombinasjoner og 
sportslig må være tydelig på forventninger. Det 
kommer frem at enkelte trenere (yngre grupper) 
har større fokus på å snakke/mobil enn å følge opp 
barna. Dette må tas tak i og tydeliggjøre hva som 
er forventet som trener. 

Sportslig 
utvalg  

Nov-18 Løpende 

27  Informasjon om å være medlem, ny i klubben og 
spesielt om de yngre gruppene. Ble lagt frem på 
oppmannsmøte under dugnadshelgen. Mye er 
allerede utarbeidet. Venter på nettsider for å legge 
ut. 

Oppmenn 
(Cecilie) 

Des-18 Status 

28  Sosiale aktiviteter innad i gruppen 
Info kveld og preppekurs. 
Oppmenn på gruppene. Cecilie informerer på 
oppmannsmøte 

Oppmenn Okt-18 Status 

29  Kafé/kiosk → sette sammen en kafégruppe 
Kun 2 personer så langt, må be om flere deltagere. 
Kontakte langrenn for å se på deres kapasitet. 
Vending maskiner (for kaffe, sjokolade, nøtter etc.) 
i ukedagene, færre dugnader 
Sunnere alternativer som frukt selger ikke. 
Kafégruppa; se på muligheter for å bruke vending 
maskiner i Marikollhytta 

Karianne 
og Cecilie  

Nov-18 Løpende 

30  Se på mulighet for skistativ og benker. Uteområdet 
v/bakkekiosken avklart med Akselsen. Må avklare 
området ved Marikollhytta 
Skilting – komme med oversikt over hvilke skilt som 
trengs 

Drift Nov-18 Løpende 

31  Lage heisinstrukser: MK1 tøff heis → heisvakten 
må hjelpe barna i heisen 
Heisansvarlig → heisinstruks, forventinger 
HA – oppdatere instruksen 

Drift Okt/Nov-18  

32  Treningstider Sportslig 
utvalg 

Okt/nov-18  

33  Skiskole 
Hverdager - helger 

Ingar    

 



 

Sak 46/18 – 30 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes inn på forhånd pr gruppe og vil ikke gåes igjennom på møtet. 

1) Sportslig v/Kjetil og Per Martin 

Suzanna trener for breddegruppa → Brede villig til å stille som sparringspartner. Han kan 

også sette løype på dagtid de dagene han har mulighet.  

Håkon gir seg som trener på Race 1, Brede tar et større ansvar i denne gruppen men trenger 

en til.  

Aslak → gode tilbakemeldinger fra de andre trenerne. Han virker motivert og ungene virker 

fornøyde.  

Kristoffer Haugland 

 

Treningstider må være klar ganske snart.  

 

2) Drift v/Jan og Olav 

• Prosjekt «Pumpe til snøproduksjon»   
o Teste rørgate med full belastning, utføres i oktober. 
o Sensorer og feilkoblinger er utbedret. 

• Prosjekt «Rive hopp» 
o AF gruppen har fått jobben. 
o Omlegging av linjer fra Hafslund er klarert. 
o Oppstart i midten av oktober 2018. 

• Prosjekt «snølegging» 
o Det jobbes med søknad om tippemidler til innkjøp av snøleggings utstyr. Ok 
o Det jobbes med innhenting av tilbud på utstyr. OK, bestilt lanser for testing i 

november. 
 

• Viftekanoner 
Alt er reparert og klart for å settes ut og testes.  
 

• Preppemaskin, snøscootere og 6 hjuling trenger service før sesongstart. Arbeidet med 
preppemaskin pågår nå, må beregne en ekstra dag for sveising av diverse sprekker i ramme. 
Mindre utbedringer på resterende utstyr.  
 

• Gammel kum mellom MK1 og 3. Avklaring av løsning pågår nå, planlagt utført siste halvdel av 
oktober. Mulig løsning er å fortsette rørgate fra toppen av MK3 og legge ned ny kum. Bruke 
gammel kum som koblingskum. Låne kum fra Langrenn bestilling? 

• Presenning er på plass i dam. Innfesting, armering og klargjøring til siste runde med betong 
sprøyting utført uke 40,41. Sluttføres innen neste uke. 

• Kontroll av heisvaier i MK 1 ble ikke godkjent i sommer, svakheter i spleis, må spleises på 
nytt. Arbeidet er bestilt utført av skiheisservice + vedlikehold av gir og løpehjul. 

• Gjenstår noe rydding langs heis og bakkeslått, men ikke noe kritisk.  

• Vind har revet ned to store trær over strømledninger til lys i bakken. To stolper må rettes og 
innfesting må utbedres. Utføres i oktober. 

• Skidata, har bestilt keycard for levering til sesongen 2018-2019. Leveres i oktober. Trenger 
avklaring på priser heiskort før vi kan starte ny sesong.  

• Vi har kun fått inn en kvalifisert søker til stillingen som driftsleder. Dette er Atle Edvardsen 
som allerede er medlem i klubben og har små barn. Han har tidligere erfaring fra både 
Tryvann og Varingskollen skisenter. Han har også papirer i orden i forhold til taubanetilsynet. 
I drift er vi i utgangspunktet positive til denne kandidaten og ønsker å få til et møte/ intervju 

med han i løpet av de nærmeste dagene. 



 

3) Marked v/Lene 

4) Økonomi v/Cathrine: gjennomgang av økonomien, ref mail fra Cecilie 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

Breddegruppa må ha et navn. Aktiv er et navneforslag som har kommet og blitt vedtatt.  

Lansere gruppen på infomøtet i november. Være klar på rammene for gruppa.  

Gruppa er med på familiesamlingen, og er i gang fra det er snø i bakken 

 

7) Leder v/Cecilie: Cecilie gir en kort status fra hovedstyremøte som avholdes 9. oktober. 

 

Sak 47/18 – 15 min 

Eventuelt 

Informasjonsmøtet i november for hele klubben 

Treningstider i bakken 

Samarbeid med Lørenskog alpin: 

Hjelmutlån: samarbeide med Lørenskog bruktmarket for å få tak i. 

Låne 2 startgater fra Lørenskog til bakken. 

 

Heiskortpriser: 

  2017 2016 

  B V B V 

Dagskort 250 250 230 280 

Kveldskort 180 180 180 230 

Sesongkort 2000 2500 2750 2750 

Medl 2000 2000 2200 2200 

alpin 1450 1450 1750 1750 

7 klipp     180 230 

renn 180   180   

enkeltur     50 50 

skolekjøring 150   150   

 

Endringer til ses 2018/2019 
 

 
2017 2016 2018    

  B V B V B V    

Dagskort 250 250 230 280 250 250    

Kveldskort 180 180 180 230 180 180    

Sesongkort 2000 2500 2750 2750 2500 2500 20% rabatt ved kjøp før 1. des 

Medl 2000 2000 2200 2200 2000 2000 her er rabatten  
alpin 1450 1450 1750 1750 1450 1450    

7 klipp     180 230        

renn 180   180   180      

enkeltur     50 50        

skolekjøring 150   150   150      

 


