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Årsberetning sesong 2017/2018  
 

1. Innledning 

En ny god sesong for Rælingen skiklubbs alpinister går mot slutten. Snøproduksjonen kom i 

gang noe senere enn foregående sesong. Da den først kom igang gikk snøleggingen raskt. 

Dette grunnet økt vannkapasitet og gode værforhold. Bakken åpnet i sin helhet rekordtidlig 

medio januar. En god såle ble lagt i hele bakken akkurat i tide før det kom en voldsom 

porsjon natursnø. Med dette som utgangspunkt ventes det å kunne stå på ski i Marikollen til 

langt ut i april. Dette betyr økt skiglede både for klubbens løpere og regionens barn, ungdom 

og voksne.  

 

Den sportslige aktiviteten i flere av treningsgruppene drives nå året rundt samt at driftsgruppa 

også har full års syklus. Dette setter Rælingen Skiklubb – Alpingruppa (”RSK Alpin”) på 

kartet på flere måter. 

 

Innsatsen til barna og dugnadsinnsatsen til foreldrene har vært stor, og uten den kompetansen 

og innsatsen som klubbens foreldre bidrar med ville vi ikke ha nådd de samme resultater. 

 

2. Sportslig 

2.1 Innledning 

Henrik Kristoffersen har igjen hatt en flott sesong som toppet seg med sølvmedalje i 

storslalåm under OL i Sør-Korea. I tillegg har mesteren fra Rælingen en rekke gode worldcup 

resultater. Henrik er et stort forbilde for de gryende alpinistene i Rælingen skiklubb og vi 

setter stor pris på hans bidrag, engasjement og tilstedeværelse i Marikollen.  

  

Jørgen Brevik fikk bronse i junior-NM i kombinasjon. Simen Ramberg Christensen ble tatt ut 

til å delta i Europa-Cup slalåm i Chamonix. Gratulerer så mye til både Jørgen og Simen med 

fin innsats, vi gleder oss til fortsettelsen. Øvrige FIS-løpere fra Rælingen skiklubb er 

Margrethe Frøland, Helene Kristoffersen, Christoffer Silseth, Tiril Alsgård Wilhelmsen, 

Joachim Bakken Lien og Frida Rosmer Hauge. De to sistnevnte har mottatt støtte fra klubben 

for å finansiere sin plass på satsningslag. Dessverre har begge disse løperne vært skadet så 

langt i sesongen, men er nå på vei tilbake. 

  

Vi startet trening i MK3 i midten av desember og MK1 fra midten av januar. Store 

snømengde har gitt gode treningsforhold i hele Marikollen alpinanlegg, noe vi har tro på vil 

vare langt ut i april. 

  

RSK Alpin har denne sesongen hatt ca. 100 løpere fordelt på 6 treningsgrupper. I tillegg har 

klubben 8 FIS løpere. Selv om det har vært lagt ned betydelig innsats i å rekruttere nye 

alpinister inn i klubben, har ikke netto tilsig vært like god som foregående sesong. Styret vil 

legge en tiltaksplan for å endre dette før neste sesong. 

  

Det er 13 trenere fordelt på de 6 treningsgruppene alpin. I tillegg er det 2 stk trenere på 

jibbegruppen. Kulen i parken er hevet slik at den i større grad kan betraktes som en big jump. 

I tillegg ble det kjøpt inn flere nye rails, også til det øvrige publikums store glede. 

  



Rælingen Skiklubb – Alpin 

Årsberetning 

Side 3 av 7 

 

 

 

 

2.2 Arrangementer 

Klubben har i år arrangert følgende renn: 

  

Rælingsspretten SSL                              12 år og yngre 

Rælingsspretten SL                                12 år og yngre 

Telenorkarusellen                                   12 år og yngre 

HL kvalik og kretsmesterskap SL           U16 

Klubbmesterskap SSL                            Alle                          

Klubbmesterskap SL                            Alle                       

DHL rennet                                             

  

RSK alpin har en avtale om å arrangere et lavterskeltilbud for alle i form av DHL rennet. 

Dette er et arrangement som gjennomføres av RSK alpin i samarbeid DHL, som er en av 

Henrik Kristoffersens sponsorer. Det mottas mange positive tilbakemeldinger på dette 

arrangementet parallelt med at det er en inntektskilde for klubben.  

Forrige sesong 16/17 ble avsluttet 30. mars 2017. 

 

Rælingsspretten ble arrangert 20. og 21. januar 2018. Det var rekordhøy deltakelse på 

arrangementet. Forholdene holdt seg veldig bra og teknisk dommer (TD) var meget godt 

fornøyd med gjennomføringen. 

  

HL Kvalik ble arrangert i februar med én omgang ned bratthenget. Vi har fått skryt for 

gjennomføring og en utmerket TD rapport. HL- og TL- finale gjennomføres uke 14 og 15. 

  

Telenorkarusellen ble gjennomført i Marikollen som tre kvelds renn i januar og februar.  

Telenorkarusellen er populær blant de minste, og er for mange første gang man deltar i et 

alpinrenn. Arrangementet er viktig for rekrutteringen. 

Klubbmesterskap ble gjennomført 5. mars (SSL) og 12. mars (SL).  

  

I TD rapportene som blir sendt til kretsen får RSK Alpin svært gode tilbakemeldinger som 

arrangør av skirenn. Vi ønsker derfor å takke alle som har vært med å arrangere renn i vinter! 

 

2.3 Resultater 

RSK Alpin startet rennsesongen med E-CO cup som er Norges Skiforbunds uttakingsrenn for 

internasjonale barnerenn. Beste gutt fra Rælingen U16 var Mikael Holter med en 1. plass i SL 

og 3. plass i SSL. Han ble med dette beste løper sammenlagt og dermed tatt ut til å kjøre med 

norsk flagg på brystet i Topolino i mars 2018. Vetle Fosse U14 fikk en 4. plass i SSL, og ble 

sammen med Mikael tatt ut til Norges Skiforbund sin talentcamp. Beste jente U16 var Emilie 

Reinert Stene med 10. plass i SL og 15. plass i SSL. 

  

I HL rangering Marikollen SL fikk Marius Kristoffersen U15 en 2. plass, Ulf Wammeli en 3. 

plass og Camilla Trones, også U15, en 5. plass. I U16 oppnådde Mathilde Brenna en 3. plass 

og Daniel Andre Bjørge en 5. plass. Rælingen Alpin er godt representert innenfor topp 10 i 

renn for U12, U14 og U16. Det er levert en solid innsats av flere Rælingsløpere frem mot HL 

og TL som går av stabelen i mars mnd.  

 

Innsatspokalen, klubbens vandrepokal til en utøver som har utmerket seg spesielt positivt, er 

foreløpig ikke tildelt for inneværende sesong. Forrige sesong var det Emilie Reinert Stene 

som fikk denne. 
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2.4 Rekruttering 

Det er jobbet videre med rekrutteringen til klubben og vi har fått ca 15-20 nye alpinister og 

jibbere. Det har også vært frafall som gjør at vi har en stabil medlemsmasse på ca 100 løpere. 

 

Vårt mål er å rekruttere så mange alpinister/jibbere som mulig til klubben. Alle som ønsker å 

være en del av RSK Alpin skal få kjøre på ski i Marikollen. Marikollen skal være det 

naturlige skisted for alpinister i vårt område. Det vil derfor være et ekstra og fornyet fokus på 

rekruttering av nye løpere inn til klubbens yngste treningsgrupper. 

  

Det er gjennomført 4 helger med skiskole i vintersesongen 2017/2018. På skiskolen har barna 

lært å ta på skiene selv og tilvende seg utstyret, ploge svinger og stoppe, kjøre med 

kontrollert fart ned bakken og ta heisen selv. Formålet med skiskolen har vært å spre skiglede 

blant barna. Det har vært ca 50 barn innom skiskolen i Marikollen denne vinteren. Det har 

vært gode tilbakemeldinger hva gjelder skiskolen denne sesongen. Takker her spesielt Ingar 

Berg som tok på seg treneransvaret for skiskolen i år også. 

  

Styret ønsker å takke alle som har stilt opp og som bidrar til at vi har et godt tilbud til 

alpinistene i RSK alpin. Vi ser frem mot en ny sesong med mye skiglede og gode resultater. 

 

3. Drift – Marikollen Skisenter 

3.1 Innledning 

Snøproduksjonen startet 27 november og var i gang med mindre avbrudd til 19 desember i 

første omgang. Siste kveld med produksjon var kvelden 14. januar. Vannmagasinet i 

Fjerdingbyputten var fullt og det var greit med tilsig av gratis vann jevnt utover i 

produksjonstiden så vi slapp å bruke så mye kommunalt vann. Øvre dam er tettere enn 

tidligere, som er positivt..  

  

3.2 Ressurser 

Kjernen av driftere/snøleggere har denne sesongen vært: 

- 2 fra Racing 

- 5 fra Jr. Racing- 

- 4 fra Race1 

- 9 fra Race 2 

- 2 fra Råtassen 

- 2 fra Jibb 

- 4 uavhengige 

- Preppere: Tore og Terje Akselsen 

- 1 fra Lørenskog 

Som heisansvarlige stiller 7 i tillegg til snøleggerne, samt flere trenere. 

  

3.3 Anlegget 

 Det er gjort en god del arbeid i forhold til øvre og nedre dam. Veggene er tettet med 

sprøytebetong. Vi rakk ikke å legge presenning i bunn før vinteren.  

Det er lenge siden vi hadde lagret så mye vann i øvre dam før snøproduksjonen startet opp. 

  

3.4 Lys og elkraft 

Vi har koblet om lysene i MK3 fra luft til bakke kabel.  

Sammen med rørgatehopp er det lagt strømkabel fra langrennskursen opp til heismast 1 som 

gir oss muligheten til å kjøre inntil 7 viftekanoner samtidig. Tidligere sesonger har vi bare 

kunne bruke 5 viftekanoner samtidig. 



Rælingen Skiklubb – Alpin 

Årsberetning 

Side 5 av 7 

 

 

  

3.5 Bakken 

I forbindelse med videre utbygging har det i 2017 blitt kjørt på flere hundre tusen 

kubikkmeter masse. Dette har blitt lagt på vestsiden i anlegget som vil bli en del av de nye 

alpintraseene fram mot 2020. I parken har vi i år fått laget ett "hopp" sammen med at det er 

kjøpt inn og plassert ut nye parkelementer. Disse har vært flittig i bruk. 

  

3.6 Snøproduksjonsanlegget 

I forbindelse med utbygningsprosjektet er det investert i nye pumper og styringssystem. Med 

dette kan vi under optimale forhold pumpe opp mot 150 m3 vann inn til viftekanoner og 

lanser som igjen kan bli til ca 300 m3 snø pr time. Vi kan også enkelt følge med og styre 

pumper, trykk osv. uten fysisk å være i anlegget. Snomax-anlegget har ikke blitt brukt i denne 

sesongen. 

  

Rørgatehopp er ny for året. Her har vi nå fått vann, luft og strøm fra deneringskummen og 

opp til heismast 1 i Mk1 som derfra er koblet sammen med den eksisterende rørgata som 

ligger over bakken. Det er dessverre en lekkasje på luft røret under bakken så det har ikke 

vært mulig å kjøre lanser fra venstre rørgata denne sesongen.  Dette er forventet reparert i 

løpet av våren. Alpingruppa har 5 viftekanoner og vi låner 2 stk. av langrenn nå de ikke 

bruker dem selv. Lansene brukte vi i korte perioder denne sesongen.   Det presiseres at 

utbygningsprosjektet drives av hovedklubben, og alpingruppa stiller med dugnadshjelp. 

Langrenn har hatt en periode med snøproduksjon med en viftekanon på sletta i år, vi har 

hjulpet til med nattevaktene når vi har hatt produksjon i anlegget. 

  

3.7 Heisene 

Både hovedheisen og Marikollen III har fungert tilfredsstillende gjennom sesongen. Som 

tidligere år har hovedpersonene innen service og flytting av kroker på heisene vært Bjørn 

Arnesen og Tore Krogsæter. Samt innleie av servicemann.  I snitt på begge heisene må alle 

kroker flyttes ca. hver 70. driftstime. Dette medfører flytting av alle ca. 80 kroker hver 

halvannen uke. Denne sesongen har det gått i stykker en del flere kroker og kopper enn 

tidligere sesonger. Det kan henge samme med at utstyret begynner å bli "gammelt" og trenger 

å bli fornyet.    

  

3.8 Kjøretøyer 

Service og reparasjoner har vært nødvendig på alle kjøretøy. Også av egne ressurser: Tore K, 

Tore A, Terje A, Jan og Servicemann. 

Ny snøscooter er bestilt og mottatt etter vi fikk penger fra Sparebankstiftelsen. 

Det har blitt en lang sesong for både publikum og aktive.   

Marikollen åpnet for 

- trening i MK III fra 15 desember 2017 denne sesongen. Mot 14. november 2016 

- publikum i MK III fra romjula 2017 . Mot 10. januar 2017 

- trening og publikum MK1 fra toppen 15. januar 2018 mot 26. februar 2017. 

- hengene var klare og åpne fra 15. januar. Sist vi åpnet hengene så tidlig var i 2010. 

  

3.9 Jibbing 

 Det er kjøpt inn nye parkelementer som passer godt inn i Marikollen. Parken er god brukt av 

Jibbegruppa og publikum.  

  

3.10 Dugnad 

Dugnad denne sesongen har hovedsakelig dreid seg om drift, snølegging og heisansvar. 

Snøleggerne brukte totalt 23 døgn i bakken. Dette er 16 færre enn forrige sesong.  
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Det er lagt ned en formidabel innsats med nettverket denne sesongen.  Bedre og sikrere 

nettverk samt klart å få i gang webkameraene som har vært nede en stund nå. 

  

Driftslederne takker alle som har bidratt på dugnadssiden i årets sesong! 

 

4. Marked  

4.1 Innledning 

Markedsgruppa har bestått av Lene Eriksrød og Kathrine Luther. De har gjennom året sendt 

inn søknader om støtte til klubben. I hovedsak dreier dette seg om støtte til midler til utstyr.  

Lillestrømbankens lokalbidrag og sparebankstiftelsen ga oss midler til innkjøp av ny 

snøskuter og utstyr til alpinanlegget. 

  

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere                                                                                             

Vi opplever at mange firmaer har en lite å gi når det kommer til sponsing av lag og 

foreninger. Det blir utarbeidet en tiltaksplan for å forbedre inntektsstrømmen.  

Jubl i bakken – kan noen skrive noe mer her?? 200 deltagere 

  

4.3 Julekalendere                                                              

Vi vil først og fremst takke alle løpere og foreldre for at de har vært positive til salg av 

klubbens julekalender. Premiene til julekalenderen er gaver vi har mottatt etter forespørsler til 

mange ulike bedrifter, og i år fikk vi mange flotte gaver med en total verdi på ca. 30 000 kr. 

Julekalenderen er en god inntektskilde for klubben, og ved salg av 1500 kalendere tjente 

klubben 58 100 kr. Alle klubbens aktive familier fikk 20 kalendere hver. Det ble besluttet i 

2017 at vi gikk ned i antall julekalendere pr. familie fra 30 til 20 kalendere. 

             

4.4 DHL 

DHL rennet ble flyttet til 10. mars på grunn av at Henrik ikke kan være tilstede eller 

markedsføres under OL perioden. Det er til 230 deltakere påmeldt. Henrik Kristoffersen vil 

være til stede hele renn dagen. Rennet er et lavterskelrenn, uten tidtaking og med fokus på 

skiglede. Arrangementet har tidligere vært svært vellykket og DHL var meget godt fornøyd 

med oss som arrangør. DHL rennet er en inntektskilde til klubben. 

 

4.5 Hjemmeside og SOME medier 

Aktivitetsnivået på Facebook har økt positivt og RSK.no har blitt oppdatert med ny 

informasjon. Det er mange som bidrar til at det publiseres gode saker på sosiale medier, og vi 

vil rette en stor takk til disse personene. Det jobbes med å lage en ny strategi for SOME og 

hjemmeside som skal ferdigstilles i 2018. Hjemmesidene er tilegnet statisk informasjon og 

Facebook er dynamisk informasjon. 

  

4.6 Drift av kiosk/varmestue 

Alpingruppa har drift av varmestua og dette medfører arbeid i forhold til oppfølgning og 

innkjøp av varer. En stor takk til personene som bidrar her og alle foreldre som stiller opp til 

kioskvakter hver dag. Dette er også en av inntektskildene for RSK alpin. 
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5. Organisasjon  

Styret har denne sesongen bestått av:  

 

Leder:    Per Martin Botten 

Nestleder:   Marianne Vaslestad 

Sportslig leder:  Dagfinn Kvæl og Einar Witteveen 

Kasserer:   Cecilie Wenger 

Sekretær:   Nina Holter 

Marked:   Lene Eriksrød  

Drift og snølegging:  Jan Halvorsen og Olav Bakke Garden  

 

Det har blitt avholdt 11 styremøter og noen arbeidsmøter. 

 

Rælingen 7. mars 2018 

Styret i RSK Alpin 

 


