
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat   

Møtested: Klubbhuset Marikollen Dato siste møte:  

Marikollen  11  2017  

 Dato siste utsendelse: Møte nr.  

Ref: Nina Holter  10 - 2017 

Sak:  

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 01.11.17 

  



 

 

                        

 

 

RSK-Alpins 10 gyldne 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 

 



 

 

 

STYREMØTE 1.nov 2017 

 

Tilstede: Per Martin, Marianne, Dagfinn, Einar, Lene, Cecilie, Jan, Olav, Nina 

 

Sak 48/17 

Godkjenning av styreprotokoll  

Vedtak: Protokoll fra styremøte 11. september godkjennes og signeres.  

 

Sak 49/17 

Årlig møte  

Tidspunkt: Mandag 19.mars.  

Nina booker klubbhuset. 

Oppgave til styremedlemmer: Innlevere dok innen 15. februar fra sport, drift, marked, 

økonomi til Per Martin mtp årsrapport for alpingruppa. Det er ønskelig å ha et 

trekkplaster, eks Lars Kristoffersen. Lene sjekker og gir styret tilbakemelding. 

 

Sak 50/17 

Fastsette priser heiskort  

Vedtak: Prisene er uendret, samme satser som for forrige sesong.  

Styret oppfordrer til kortsalg før jul. Dette av økonomiske hensyn til klubben.  

Åpning av kortsalg: 6. 12., 12.12. og 14.12.  Ettermiddag/kveld.  Ansvar for planlegging 

og gjennomføring: drift. 

 

Sak 51/17  

Framdriftsplan budsjett 2018 

Vedtak: Forslag til budsjett framlegges og behandles på styremøtet 6. desember. 

 



 

 

Sak 52/17 

Status familiesamling  

157 plasser har vi foreløpig fått til disposisjon ved Danebu. Pr i dag er det 155 + 13 

trenere påmeldt. (På Danebu eller umiddelbar nærhet.)  

Det er flere hytter i Fjellparken, vi har spurt om hvor mange plasser til vi kan få. Vi 

avventer tilbakemelding.  

Utfordring: lørdag kveld, samlet middag for alle er planlagt. Mulig middagen må deles i 

barn/voksne.  

Videre oppfølging: Dagfinn og Cecilie reiser opp og sjekker forhold og avklarer plasser, 

måltid lørdag kveld.  Deretter utarbeides mer detaljert program og plan for bo-

fordeling, måltider, trening. Informasjon om påmeldingen sendes ut da noen har antatt 

at SPOND er påmelding. Program må utarbeides, eks oppmøte hver dag kl 09000. 

Sportslig sørger for treningsprogrammet. 

 

Sak 53/17 

Orienteringssaker 

a. Markedsgruppen v/Lene  

Film med Henrik er laget, flott reklame for RSK alpin og Marikollen.  

Julekalendre ok, deles snart ut på trening til gruppene. RSK alpin får startnr av DHL.  

DHL renn vil gjennomføres: 3. og 4.feb. Skiskole er flytta.  

Til oppfølging: Privatlærer: sportslig vurderer mulighet og pris, organisering. Følges opp 

neste styremøte. 

 

b. Drift v/Jan eller Olav 

Bakkeslått er avsluttet.  

Det er laget dreneringsgrøft på toppen av MK3 som hindrer adgang til vifter. Her må 

det legges ned 1-2 rørlengder slik at vi kommer til med kjøretøy. 

Prosjekt «Utbedring pumpe» 

Det er sveiset ny ramme og pumpe er plassert. Arbeidet med kapping/sveising av rør går 

mot slutten.  



 

 

Ny matepumpe skal nå plasseres og tilkobles i dam. 

Frekvensomformer gjenstår å montere. 

Arbeidet med tilkobling av strøm vil starte opp snarlig og de håper å kunne begynne litt 

testing av anlegget mot slutten av neste uke. 

Stengeventil på vann-rørgata som sitter mellom pumpehuset og pumpekummen er 

fjernet for maks kapasitet ut i anlegget. 

Vi håper at vi kan kjøre pumper og starte snølegging i MK 3 fra midten av november om 

kulden kommer. 

Prosjekt «Rørgate hopp» 

Graver Brede Stensrud har startet arbeidet med å grave grøft fra drenering hus og 

forbi heishuset i MK1. Gamle rør fra nederste del av rørgate er fjernet.  

Det meste av rørdeler er kommet på plass. Mangler dreneringsrør og noen avslutnings 

kraner. Brede skulle sjekke hva han hadde i garasjen før vi bestiller opp dette. Vi 

venter på kummer, er bestilt og skal leveres denne uka.  

Vi lager ny grøft fra pumpehuset for el-forsyning. Legger samtidig med noen trekkerør 

for fremtidig bruk. 

Noe arbeid med vann og luft uttak i kummer blir på dugnad. Resten ordner Entreprenør 

Brede eller Marinetec ( plast sveising av rør ) 

Prosjekt «Utbedring dam» 

Benytter presenning i bunn og legger sprøytebetong mellom der det allerede er sprøytet 

og overlappen på presenningen. 

Presenning er bestilt fra OB Wiik. Lang leveringstid ca. 1.desember. Tvilsomt om dette 

kommer på plass før vinteren.   

Plassering/ innfesting gjøres på dugnad. 

Bytte av kommunal vannmåler, avventer til ny pumpeløsning er i orden. 

Hopp i MK 3, tegnes/ prosjekteres på nytt i disse dager av arkitekt. Status rapp, se 

mail. Det er ikke mulig de nærmeste 10 dagene å legge snø. Ting som mangler purres på. 

Per Martin følger opp fremgang i samarbeid med hovedstyret, særlig ifht masse i MK3, 

klargjøring til vintern.  

 



 

 

c. Sportslig v/Dagfinn og Einar.  

Tett samarbeide mellom rac og jr racing, bra. Vinn-vinn. 4 trenere skal på kurs. 

Trenermøte tirsdag. Antidoping; Dagfinn tar dette med som info på hjemmesider 

og til de eldste løperne.  

Da er vi ferdig med alle samlingene på bre for i år, og endelig skal vi kjøre på snø 

igjen. November og desember har vi grupper på samling hver helg på et eller 

annet fjell. 

Sportslig materiell og utstyr 

Vi har fortsatt et etterslep på sportslig materiell på ca. 60.000 kr for sesongen 

2017/2018 med tanke på å komme opp på det vi anser som et akseptabelt 

utstyrsnivå. Eksempel på utsyr som mangler er driller, div. porter, trenerklær 

osv.  

Hopp i barnebakken 

Utbyggingen av hoppet i barnebakken har blitt stoppet av Feiring og Grindaker 

som står for utbyggingen av bakken, grunnet evt. rasfare. Utredning av dette 

pågår. 

Nye regler/anbefalinger klasseinndeling renn 

Bendit: U11 jenter og gutter egen klasse. 

  U12 jenter og gutter egen klasse. 

TL:  U13 jenter og gutter egen klasse. 

  U14 jenter og gutter egen klasse. 

HL:  U15 jenter og gutter egen klasse. 

  U16 jenter og gutter egen klasse. 

Det er enda usikkert hva reglene blir for lokale renn. 

Sesongstart 2017/2018 

Slik vil treningstidene i BAKKEN se ut i kommende sesong:  



 

 

 

Renn i Marikollen sesongen 2017/2018 

Rælingspretten SSL       21.01.2018 

Rælingspretten SL       22.01.2018 

Lørenskogrennet SSL      11.02.2018 

Lørenskogrennet SSL (Finalen Romerikscupen)   12.02.2018 

Telenorlekene x 3      

HL kvalik SL (Kretsmesterskap)     01.02.2018 

Marikollen skal i år arrangere HL/Kretsmesterskapet. For at dette skal bli 

optimalt må vi etter beste evne sørge for at bratthenget og MK1 er åpen fra 

toppen. Dette må tas med i vurderingen når drift utarbeider plan for snølegging 

kommende sesong.  

Andre store renn: 

E-Co Alpin Cup, kvalik int. barnerenn    19.01-21.01.2018 

Bendit         16.03-18.03.2018 

TL finalene        05.04-08.04.2018 

HL finalene        10.04-15.04.2018 

Donald Duck Hemsedal      19.04-22.04.2018 

 

https://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/arrangement/?eid=313908


 

 

d. Økonomi v/ Cecilie. 

Gjort avtale med leverandører om å sende faktura pr epost eller som 

e-faktura/autogira. Dette har redusert antall rente-og inkassokrav. 

God kontroll på samlinger og innbetalinger. Store regninger har 

forfalt og innbetalingene har kommet innen betalingene har skjedd slik 

at klubben ikke er «banken» for løperne.  

  * Samlingene i høstferien (Juvass og Sölden) er betalt og alle 

løpere har innbetalt – Racing, JrRacing og Race1. 

  * Samlingen på Juvass 20.-23.okt: avventer regningen fra 

Raubergstulen. Løpere vil betale inn så fort dette er klart. Gjelder 

Racing og JrRacing. 

  * Samling på Geilo 3.-5. nov: fått regning på oppholdet kr 11550. 

Racing innbetaler beløpet innen fakturaen skal betales. 

Trenere har fått tilsendt maler og rutiner på innlevering av 

timelister og utlegg/km. Sportslig tar en gjennomgang med de for å 

avklare hva de får dekket og ikke. 

Familiesamlingen: 

Betalingen skjer gjennom Deltager.no. Her overføres pengene direkte 

til «renn-konto» en gang i uken. Pengene som er på konto nå er 

endringer i bestillingene som er gjort og de betaler direkte til 

konto. Eksempel er familie som har booket 2 dager ønsker å endre til 

3 dager, og feil pris.Rutiner for føring og innlevering av timelister er sendt ut til 

trenere. Eks nov blir utbet i des.  

Vi vil få utgifter til sportslig utstyr. Marianne bistår PM med oppfølging MS-saken.  

Bedriftskonto: 112.211,33         

Marikollhytta: 158.338,22     



 

 

Terminal: 62.844,42     

Rennkonto: 6.855,00  

 

e. Nestleder v/Marianne.  

Web: hjemmeside er i gang, og det ligge rnå en del info de.  Det jobbes med å få 

lagt inn mer informasjon, dok., klubbhåndbok.  Oppfordrer alle til å se gjennom, 

komme med innspill.  

f. Sekretær  

Heis- og kafevaktlister er under utarbeidelse. Tidspunkt for vakter, samt 

prinsipp for fordeling er avklart. Oppstart mandag 11.des. Oppmenn oppdaterer 

sine løper-lister. Treningstider er avklart, og viktige renn hensynstas i 

fordelingen. Listen sendes ut til oppmenn senest 15.nov. Ansvar. Nina. 

g. Leder 

 

Sak 55/17 

Eventuelt 

Søknad fra Frida R. Hauge, FIS løper på lag, til videre satsning: NOK 10 000,- Godkjent.  

Prinsipp: satsning på alpin på vei mot E-cup via et lag, ferdig med VGS.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste møte 6. desember tidspunkt: kl 18.00 

 

Sign.:                                               Sted:                                                          Dato:  

 

 

Per Martin Boten                             Nina Holter                      Dagfinn Kvæl 

Leder                                              Sekretær                                 Sportslig 

 

 



 

 

Marianne Vaslestad                          Jan Halvorsen/Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder                                         Drift                                      Marked 

 

 

 

Cecilie Wenger    

Kasserer     


