Rælingen Skiklubb – Hovedstyret
Årsberetning for sesongen 2019/2020

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN
2019/2020
Hovedstyrets årsberetning strekker seg over perioden medio mars 2019 til medio
mars 2020.
1. STYRETS SAMMENSETNING
Hovedstyret for perioden bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem
Styremedlem:
Alpint:
Langrenn:
Hopp:
Eldres avdeling:

Nils Svensøy
Geir Kolstad
Øystein Bjørge
Rune Hauge
Anders Hallingstad
Cecilie Wenger
Magnus Nordsveen
Geir Botten
Bjørn Arnesen

2. MØTER
Hovedstyret har hatt 10 styremøter gjennom året. Utover dette har det vært løpende
kontakt i styret.
Følgende saker har vært hovedfokus dette året.
1. Videreutvikling av Marikollen Skipark i samarbeid med Rælingen kommune og
Feiring Bruk og prioriteringer av investeringene i nye anlegg.
2. Driften av anleggene
3. Sportslig aktivitet i gruppene.
3. DRIFT
Vinteren startet relativt tidlig da det kom en kuldeperiode i november, og
driftsgruppa begynte å snølegge bakkene. Så kom det en periode med mildvær og
regn og ustabiliteten i været har fortsatt gjennom vinteren til langt ut i februar.
Driftsgruppa har derfor hatt veldig krevende værforhold for å produsere snø. Dette
har medført at anlegget i perioder har vært stengt pga for dårlige forhold.
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Denne vinteren har vært en stor belastning for driftsgruppa som jobber på dugnad så
snart det er kuldegrader. Selv om forholdene har vært krevende har de stått på for å
få klargjort så stor del av anlegget som mulig når værforholdene har muliggjort
snølegging og prepping. Stor takk til gruppa for en fantastisk innsats.
Vinteren har vært vanskelig for alle alpinanlegg på Østlandet og flere anlegg har i
perioder vært stengt. Ikke fordi at det er noen trøst, men det er mange anlegg som
har slitt denne vinteren. For RSK har vinteren vært en vekker på hvor viktig det er å
ha snø i anlegget. Utbyggingen av Fjerdingbydammen og mer snøleggingskapasitet
må fremover få høy prioritet.
I den forbindelse er det gledelig at Norges Vassdrags og energiverk har gitt
konsesjon til å bygge Fjerdingbydammen. Reguleringsarbeidet som Rælingen
Kommune har ansvaret for er også igangsatt. Det er Rælingen Kommune som også
har ansvaret for bygging av Fjerdingbydammen, så vi håper reguleringsarbeidet går
raskt og at dammen kan bygges i nær fremtid. Dette blir en prioritert oppgave i
styringsgruppa fremover.
Langrennstadion med løyper har Rælingen Kommune ansvaret for å bygge. De ble
nesten ferdig med mye av sløyfa på 2,5 km til årets sesong. Dessverre ble vinteren
mild og løypene har bare vært brukbare i korte perioder. Rælingen Kommune
forventer å bygge ferdig langrennsløypene i løper av året så langrennsanlegget er
klart til neste sesong.
Gjennom Rælingen idrettsråd deltar vi aktivt for å bedre vilkårene for idretten
generelt. Fra Rælingen skiklubb er Nils Svensøy og Kjell Kristoffersen medlemmer.
Rune Hauge er varamedlem.
Kjell Kristoffersen og Harald Jørstad har sittet i styret for SA Marikollen Klubbhus.
Helen Karlsen er engasjert på 20 % basis til administrasjonsoppgaver. Hun fører
regnskapene for utbyggingen av Marikollen Skipark i tråd med avtalen med
Rælingen Kommune. Hun fører også regnskapene for langrenn og hopp.
Alpingruppa har egen ekstern regnskapsfører. Regnskapsførselen fungerer bra. Vi
har nå engasjert ekstern revisor. Registrert revisor Lisbeth Sørensen fra Myrdahl &
Sveen er engasjert.
4. ØKONOMI 2019
Økonomien i gruppene har i 2019 vært bra. Den milde vinteren med redusert
omsetning og mange avlyste arrangement vil medføre at 2020 vil bli et krevende
økonomisk år.
Den økonomiske situasjonen må derfor følges nøye fremover.
Inntekter og tilskudd til hoved klubben blir i hovedsak overført til gruppene eller går til
å betale felleskostnader. Hovedstyret overfører penger til gruppene utover den
kapitalen som trengs til hovedstyret. Den snøfattige vinteren vil medføre at
hovedklubben må være forberedt på å hjelpe gruppene i 2020.
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Hovedstyrets økonomi er fortsatt god, men ikke bedre enn den må være for å
betjene løpende utgifter og ha en buffer for uforutsette ting. Slik regnskapet
fremkommer, kan det synes som hovedstyret har veldig god økonomi, men alt som
kjøres inn i tippavgift er bundet opp til utvikling og investering i skianlegget gjennom
en avtale med Rælingen Kommune.
Tippavgift og utgifter til investeringer i anlegget føres om ekstraordinære poster. Det
er i dette året innkommet nesten 11 mill. kroner i tippavgift fra massedeponiet.
Årets overskudd etter ekstraordinære poster er på vel 11,7 mill. kroner
Balansen viser en EK på 36 mill. kroner hvorav ca. 18,3 mill. kroner er dedikert til
utviklingen av skiparken.
For ytterligere informasjon vises til regnskapet for hovedstyret og gruppene.
5 SPORTSLIG AKTIVITET
Alpint
Rælingen alpin sine løpere har så langt denne sesongen mange gode resultater og
flott innsats på alle grupper og aldre. Det viser at treningsopplegget som følges gis
effekt og ikke minst skiglede for utøvere. Medlemsmassen er stabil hvor påfyllet av
yngre løpere har vært god når eldre løpere går over til FIS. Det ble i 2019 besluttet å
legge ned Aircross gruppen da det ikke var tilgjengelige trenere eller mange nok
interesserte utøvere.
Det vises til rapport fra gruppene, men vi vil fremheve noen også her.
I alpingruppa har Henrik Kristoffersen hatt nok en god sesong og når beretningen
skrives (begynnelsen av mars) har han passert 62 pallplasser i World Cup. Han
klarte kula i slalom og storslalom og fikk 3. plass i toalcuppen.
Henrik er et stort forbilde for alle i RSK, og vi setter stor pris på hans engasjement og
interesse for å følge med i klubben.
I tillegg har RSK alpin hatt følgende 19 FIS-løpere denne sesongen:
Simen Ramberg Christensen (Europa Cup og Far East Cup)
Joachim Bakken Lien (Nor-Am Cup og University)
Helene Kristoffersen (Europa Cup)
Jørgen Hedenstad Brevik
Frida Rosmer Hauge
Margrethe Frøland
Christoffer Westerby Silset
Tiril Alsgård Wilhelmsen
Mikael Oscar Holter
Daniel Solberg Bjørge
Emilie Reinert Stene
Magnus Skyrud
Vanessa Riise Naas
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Marius Kristoffersen
Tobias Røvde
Mathilde Brenna
Carmen Sofie Nielssen
Camilla Trones
Ulf Wammeli
Det er fantastisk bra at alpingruppa får frem så mange aktive FIS løpere. De fleste
har «gått gradene» i RSK. Det viser at alpingruppa gjør mye riktig på den sportslige
siden med å utvikle gode skiløpere.
Medlemsmassen i alpingruppa har vært stabil på vel 100 aktive løpere de siste 3
årene
Det har vært 13 trenere fordelt på gruppene. De fleste trenerne har formell
trenerutdanning og klubben både oppfordrer til og belønner kompetanseheving.
HL i 2019 ble en stor suksess for Carmen Sofie Nielssen, hun gjorde neste rent
bord, og vant 5 av 6 renn. Rælingen gjorde det også sterkt under TL 2020 hvor
Selma Berg Johannessen og Kristoffer Noer vant SG i hver sin klasse. I tillegg
hadde vi flere topp 10 plasseringer.
For de fleste startet rennsesongen 2019-2020 med det tradisjonsrike julerennet i
Hafjell. Snø Cup ble arrangert i Wyller og i SNØ (som er Norges Skiforbunds
uttakingsrenn for internasjonale barnerenn og talentcamp). Med 1. plass i SL og 6.
plass i SSL, kvalifiserte Kristoffer Noer (U14) seg til å kjøre med norsk flagg på
brystet i Pokal Loka. Han vant SSL og kjørte dessverre ut i SL den 15-16 februar
2020. Selma Berg Johannesen, Wilfred Brenna og Christoffer Noer U14 ble, basert
på sine resultater, tatt ut til NSF sin talentcamp på Beitostølen. Vi gratulerer med
gode resultater.
Pga manglende snø i MK1 har det dessverre ikke vært arrangert renn der i årets
sesong. Men barnebakken har vært åpen med unntak av de verste
mildværsperiodene.
Alpingruppa mottok kr 300 000 fra Sparebankstiftelsen DnB som tilskudd til
tråkkemaskinen som ble kjøpt i 2019, samt at vi fikk 53 000 nok fra Lokalbidraget
Lillestrømbanken. Dette er viktige tilskudd for drift av bakken og klubben.
Det henvises til alpingruppas årsmelding for ytterligere detaljer.
Hopp

Hoppgruppa har få aktive medlemmer, men et høyt nivå på de som er aktive.
Marius Lindvik er uttatt på landslaget og har hatt en flott sesong. Den ble toppet i
hoppuka da han vant 2 renn og kom på 2. plass sammenlagt. Vi gratulerer.
Hoppgruppa styre har vært mye engasjert for å få klargjort k10 og k20 i Marikollen i
2019, og etter stor innsats har nå overrennene blitt satt på plass. Bakkene er
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hoppbare, men det ble mangel på snø i år. Bakkene planlegges ferdig til neste
sesong med plastbelegg.
Det har ikke vært hopping i Furukollen og bakkene planlegges revet i 2020.
Det henvises til hoppgruppa’s årsmelding for ytterligere detaljer.
.
Langrenn

Langrennsgruppa har hatt stor aktivitetsøkning de siste 2 årene og det har i 2019
vært 6 treningsgrupper.
Langrennsgruppa har hatt økende deltakelse på renn utenfor klubben. De har blant
annet stilt i følgene renn:









Hakadalrennet
GIF stafetten
KM klassisk og fristil
KM stafetter
Asker skifestival (skicross)
Fischerrennet
Madshussprinten
Nordåsen Skicrossstafett

Pga snømangel har ikke langrenn fått arrangert karusellrenn som er et tilbud spesielt
til de minste og for de som vil finne ut om langrenn er noe de vil satse på.
Man trenger ikke å være med i noen klubb eller på treninger for å kunne være med
på karusellrenn. Derfor er det her mange som får sine første erfaringer med langrenn
på karusellrennene. Rennene gir vanligvis god rekruttering, men siden vinteren ble
som den ble, må de satse mer på dette neste sesong.
Langrenns gruppa har kjøpt inn Snøscooter og tidtakerutstyr for ca kr 400.000. Dette
ble dekket av tilskudd fra DNB Sparebankstiftelsen tildelt i 2018. De har også kjøpt
en brukt container for lagerplass.
Det har vært mye jobb med å få bygd tidtakerbu på langrennstadion. Utgifter til
tidtakerbua i 2019 til arkitekt Vindveggen, søknader til kommunen, grunnarbeider og
støyping av såle beløper seg til ca kr 200.000. Dette har blitt dekket av oppsparte
midler. Til bygging av tidtakerbua har guppa fått tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på
kr 567.000. Bua forventes ferdig i løpet av sommeren.
Det henvises til Langsrennsgruppa’s årsmelding for ytterligere detaljer.
6

MARIKOLLEN KLUBBHUS

Kafedrift:

RSK har driftsansvaret for kafeen fra 15.oktober til 15.april.
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Nødvendig dugnad for å drifte kafeen vinteren 2019/2020 er fordelt mellom
alpingruppa og langrenn. Alpingruppa har hatt totalansvaret for innkjøp og
oppfølging.
Klubbhuset:

Klubbhuset har ikke vært utleid på dagtid. Driftskostnadene for RSK, RFK og RK er
normalt ca. kr. 350.000 per år. Husleien for RSK til SA Marikollen Klubbhus var i
2019 kr.120.000. Driften av klubbhuset har blitt dyrere for klubbene etter at Rælingen
kommune avsluttet sitt eierskap. Det blir en utfordring for styret fremover å få bedre
balanse i driften.
7

ANLEGG

Reguleringsplanen for utbyggingen av Marikollen idrettspark er godkjent i kommunen
og fylket, samt stadfestet i departementet.
Nye rekrutteringsbakker er under utbygging i det tidligere unnarennet til K88.
Hoppgruppas 2 styremedlemmer har lagt ned mye jobb for å få kjøpt inn og montert
ovarennene til bakkene. Dette ble løst ved å kjøpe prefabrikkerte ovarenn fra en
leverandør. Bakkene er planert og ovarenn satt på plass i desember, men det
gjenstår å legge plast og ferdigstille bakkene. Vi har fått utsettelse med ferdigstillelse
til slutten av 2020 for å få spillemidler til utbyggingen.
Alpingruppas driftsorganisasjon har stått for driften av alpinbakkene med en stor
dugnadsinnsats. Denne vintersesongen har vær spesielt krevende med mye dårlig
vær. Dugnadsinnsatsen har vært stor og det er beundringsverdig at så mange stiller
til dugnad. En stor takk til alle.
Alpinbakken får stadig større arealer som følge av massepåfylling fra Feiring Bruk. I
2019 har det blitt kjørt inn masser både fra toppen av Blystadlia og fra Marikollen.
Skileikområdet ble utviklet og skibånd montert høsten 2019. Skileikområdet ble
åpnet av ordføreren og mange hadde møtt opp for å ta det i bruk. Alpingruppa har
også fått Sparebank 1 Østlandet som sponsor til skileikområdet.
Utvidelsen av arealet medfører økt behov for mer og raskere snølegging. Årets milde
vinter har vist hvor viktig det er å ha et snøproduksjonsanlegg som kan legge mye
snø hurtig i de periodene det er kaldt nok.
Rælingen Kommune vil ha ansvaret for regulering og utbygging av
Fjerdingbydammen, og vi håper de raskt får regulert denne slik at bygging kan
iverksettes.
Tilstrekkelig vanntilførsel er en kritisk faktor for å få snølagt bakkene tidlig og få god
økonomi i hele anlegget.
Utbyggingen av langrennsanlegget går for fullt og det er forventet at anlegget er
ferdig til neste sesong. Det vil bli en ca. 4 km bred trase for både klassisk og
skøyting. Det er lagt ned rørgater i traseene så det blir mulighet for snøproduksjon.
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En egen avtale mellom RSK og Rælingen Kommune regulerer ansvarsforhold og
fordeling av oppgavene som skal utføres ved utbyggingen av Marikollen skipark. I
den forbindelse ble det høsten 2015 opprettet en styringsgruppe for utbyggingen.
Gruppens oppgave er å Lage fremdriftsplan for utbyggingen, prioritere, tekniske
løsninger, finansiering, tippavgift etc. Styringsgruppa skal kunne ta raske avgjørelser
og følge opp saker underveis i prosjektet. To fra kommunen og tre fra RSK sitter i
styringsgruppa. I tillegg en prosjektleder fra RSK og en fra Rælingen Kommune. Pr. i
dag er Knut Mo koordinator/prosjektleder for RSK og Johanna Sveen Belbo
koordinator/prosjektleder for Rælingen Kommune. I 2019 har Nils Svensøy, Geir
Kolstad og Jan Halvorsen sittet i styringsgruppa fra RSK. Fra Rælingen kommune
har Kathrin Pedersen og Arve Weng sittet.
På anleggsiden vil Feiring Bruk fortsette med tilkjøring av masse. Ved utgangen av
2019 var det tilkjørt ca. 1,5 millioner kubikkmeter. Totalt forventes å bli tilkjørt vel 2
mill. kubikkmeter før anlegget er ferdig.
Dette året vil det bli tilkjørt masse både fra Blystadlia og Marikollen.
Klubben har planlagt å få gjennomført følgende forbedringsområder før sesongen
2020/21:
- Marikollen 1 vil få tilkjørt masse på øvre del og bli planert. Dette måtte
utsettes i fjor da det ikke var mulig å få masse frem til området.
Mot nordvest vil trase 2 bli planert så den bindes sammen med øvre del av
barnebakken.
- Planlegge og utbygge rørgater for snøproduksjon derav stamledning
langsmed hele nedre del av anlegget.
- Igangsette bygging av garasjeanlegg ved nåværende lagerbygning
- Langrennsanlegget forventes ferdig bygget inkl. asfalt på 2,5 km sløyfe for
rulleski.
8

OPPSUMMERING

Det har i år vært en uvanlig mild og vindfull vinter med mye regn og lite snø som har
medført store utfordringer for vinteridrett. Dessverre har bakken vært stengt i
perioder.
Henrik Kristoffersen har hatt nok en god sesong og var pr mars oppe i 62 pallplasser
hittil i karrieren.
Alpingruppa har hatt et stort aktivitetsnivå med mange gode resultater.
Langrenns gruppa har hatt økende aktivitet og deltagelse i mange renn.
Marius Lindvik i hoppgruppa er opptatt på landslaget og har hatt en veldig god
sesong. Spesielt må nevnes at han vant Nyttårshopprennet i GarmischPartenkirchen.
I 2019 åpnet vi nytt barnebånd med skileik og akebakke, fikk på plass ovarennene
for K10 og K20 og det meste av langrennsløypene ble bygd ut. Videreutvikling av
skianlegget i Marikollen i samarbeid med Rælingen kommune vil fortsette for fullt.
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Hovedstyret vil takke alle som har bidratt til driften og utviklingen av klubben
denne sesongen.
Rælingen Mars 2020.
Hovedstyret i RSK
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