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Årsberetning for sesongen 2015/2016  
 

1. Innledning 

 

Vi er midt i nok en god sesong for Rælingens alpinister. Vi fikk åpnet bakken til «normal» tid 

og gikk inn i en skikkelig kuldeperiode. Vi fikk produsert bra med snø, men grunnet kulden 

gikk vi tom for eget vann. Bistand fra hoved klubb og egne midler gjorde at vi fikk lagt en 

god såle som vi håper vi nyter godt av i lang tid til.  

Vi har mer besøkende enn tidligere år. Om dette skyldes MK 3, Henrik Kristoffersen eller 

andre forhold er vanskelig å si, vi får uansett glede oss over økt skiglede både for egne løpere 

og ikke minst regionens barn, ungdom og voksne.  

 

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

også har full års syklus, noe som setter Rælingen Skiklubb – Alpingruppa (”RSK Alpin”) på 

kartet på flere måter. 

 

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

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

 

Aktiviteten til Alpingruppa består av sportslig aktivitet og drift av Marikollen skisenter. Disse 

omtales hver for seg under.  

 

2. Sportslig aktivitet 

 

2.1 Innledning 

 

Henrik Kristoffersen har hatt en utrolig sesong så lang i 2015/2016 med 6 seire i WC SL. De 

har kommet i Val d’Isere, Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbuehel og 

Schladming. Han har i tillegg hatt en 2. plass i SL (Santa Caterina) samt en 2. (Alta Badia) og 

en 3. plass (Beaver Creek) i SSL. Sesongen er ikke over i skrivende stund men vi kan med 

trygghet si at Henrik nå er godt etablert i WC. Med 6 seire i samme sesong har han tangert 

alpinister som Tomba og Stenmark i antall seire i en disiplin i samme sesong. Henrik leder i 

øyeblikket slalom cupen og ligger rett bak Marcel Hircher i total cupen. Det blir en fantastisk 

spennende sesong innspurt og vi gleder oss til fortsettelsen.   

 

Vi gratulerer Henrik med denne fantastiske sesongen. 

 

I Marikollen har RSK Alpin denne sesongen hatt ca. 90 løpere fordelt på 5 treningsgrupper, i 

tillegg til de 8 FIS løperne våre.  Det er igjen, høsten 2015, lagt ned en stor innsats i å 
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rekruttere nye alpinister inn i klubben. Rekrutteringen på de yngre gruppene har vært bra med 

ca 25 -30 nye alpinister. Vi satser på enda flere neste sesong.  

 

Anlegget i Marikollen har fungert veldig bra. Vi startet trening i MK3 rett før jul. Første 

trening ble gjennomført 19. desember. Vi satser på at snøforholdene varer til minimum 

midten av april.  

 

Det 9 trenere fordelt på de 5 gruppene.  

 

I tillegg har det etablert seg en Jibbe gruppe på 13 stk. Dette er et nytt tilskudd i Rælingen 

skiklubb som ble etablert sist sesong og som nå har stabilisert seg. Det er mange entusiastiske 

jibbere og de jobber godt med parken for å holde den i topp stand.  

 

2.2 Arrangementer 

 

Klubben har så langt i år arrangert følgende renn: 

 

• Rælingsspretten SSL  12 år og yngre 

• Rælingsspretten SL   12 år og yngre 

• Telenorkarusellen   12 år og yngre (tre forskjellige renn) 

 

Utover dette planlegges det med  

 

• HL kval i SL   U16 

• Klubbmesterskap SSL 

• Klubbmesterskap i SL 

 

I tillegg til dette har RSK alpint en avtale om å arrangere et lavterskel tilbud for alle som vil i 

form av DHL rennet. Dette er et arrangement som gjennomføres av RSK alpin for en av 

Henrik Kristoffersens sponsorer. Dette er et arrangement hadde vi første gang sist sesong og 

vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger.   

 

Rælingsspretten ble arrangert i helgen 23 og 24 januar.  Etter en formidabel innsats av 

driftsgruppen klarte vi i år å arrangere begge renn fra toppen av Marikollen. Forholdene holdt 

veldig bra og TD var meget godt fornøyd med gjennomføringen.  

 

I HL kvalikk har Rælingenløperne levert svært gode resultater i år. HL finale er i skrivende 

stund ikke avholdt, men vi gleder oss med store forventninger.  

 

Klubbmesterskap er planlagt gjennomført 9. april, også for voksne.  

 

Telenorkarusellen ble gjennomført som kveldsrenn i februar og mars. Karusellen er populær 

blant de minste, og er for mange første gang man deltar for i et slalåmrenn. Telenor 

karusellen er derfor viktig for rekrutteringen. Telenorkarusellen ble gjennomført med tre renn 

i Marikollen.  

 

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! 
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2.3 Resultater 

 

Etter litt stang ut i starten på rennsesongen i ECO cup i Hemsedal har flere av Rælingens 

løpere «våknet» til liv utover sesongen.  

 

Eksempler er Jørgen Breiviks seier i rangeringsrenn i Kolsås for U16 gutter. Mikael Holter 

vant begge rangeringsrenn i SG på Ål i klassen U14 og Margrethe Frøland tok en flott 2 plass 

i U16 Jenter. Rælingen er nå normal godt representert innenfor topp 10 i renn for U14 og 

U16. Det er levert en solid innsats av flere Rælingsløpere frem mot HL og TL som går av 

stabelen i mars mnd. Vi gleder oss til fortsettelsen . 

 

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

foreløpig ikke tildelt for inneværende sesong. 

 

2.4 Rekruttering 

 

I år er det jobbet videre med rekrutteringen til klubben og vi har som tidligere nevnt fått ca 25 

– 30 nye alpinister. Dette er en god start men vi ønsker oss mange flere og det er derfor viktig 

at vi fortsetter arbeidet med å øke rekrutteringen.   

 

Vårt mål er å rekruttere så mange alpinister 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 neste sesong.  

 

Det er gjennomført 3 helger med skiskole i vintersesongen 2015/2016. Det var fokus på å ha 

god kvalitet i det som ble gjennomført for de som stilte. I hovedsak er det positive 

tilbakemeldinger men vi har fått noen forbedringespunkter i forhold til inndeling i alder. Det 

har vært ca 40 barn innom skiskolen i Marikollen denne vinteren.  

 

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

alpinistene i RSK alpin.  

 

3. Drift – Marikollen Skisenter 
 

3.1 Innledning  

 

Med 3 snøleggingsdøgn i november og 9 i desember lovet det godt for en god sesong. 

Ny rørgate for vann, luft og el i Marikollen III gjorde at vi kunne åpne for trening 17. desember.  

Så fulgte 15 døgns snølegging i januar som gjorde at vi kunne åpne hele anlegget fra Toppen 17. 

januar. 

Mye tydet på en innbringende sesong. 

 

Det har vært nok et år med utbyggingsaktiviteter som har medført et høy dugnadsinnsats fra 

mange foresatte. Også foresatte fra Lørenskog skiklubb har bidratt til bygging av rørgata i 

Marikollen III. 
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Større arealer som følge av massepåfylling fra Feiring Bruk har gjort bakken bedre men også 

snøleggingen enda mer krevende enn før og vi har totalt brukt 27 døgn på arbeidet. 7 mer enn 

forrige sesong.  

 

Ekstra morsomt er det at Wordcup-laget har booket seg inn hele to perioder denne sesongen. 

Men overraskende er det jo ikke da Marikollen er omtalt som «Verdens beste alpinbakke»  

 

3.2 Ressurser  

 

Driftsgruppa har knapt hatt avgang av ressurser fra forrige sesong, men tilgang på 3 personer 

samt en del prospects for neste sesong. 

 

Kjernen av snøleggere har vært: 

- 4 fra Racing  

- 5 fra Jr. Racing  

- 3 fra Race1/2  

- 3 fra Teknikern  

- 2 uavhengige  

- Hovedtrener  

- Preppere  

- 1 fra Lørenskog 

 

Som heisansvarlige stiller 4 i tillegg til snøleggerne, samt flere trenere. 

 

Og. Vi skriver historie denne sesongen;  

- Vi har i år fått vår første kvinnelige Heisansvarlig: Marianne Vaslestad. 

 

I tillegg har vi også hatt deltager på Heisansvarligkurs fra Lørenskog Skiklubb. 

  

3.3 Anlegget  

 

3.3.1 Lys og elkraft  

 

En del reparasjoner er utført som  

- Reparasjon av noen uttak 

 

3.3.2 Bakken  

 

I forbindelse med videre utbygging har det blitt kjørt på drøye 150.000 kubikkmeter masse som 

har gitt oss nye arealer og flere gode glideflater. 

 
3.3.3 Snøproduksjonsanlegget  

 

Ny rørgate i Marikollen III er bygget med stor andel dugnad som medførte at vi kom ca. 700.000 

kr. under fullentrepriseoppdrag noe som gjorde at vi også kunne gå til innkjøp av en femte 

viftekanon. 

Forsinkelse på leveranse gjorde at arbeidet var overlappende med oppstart av snølegging, men til 

den første kuldeperioden i desember var vi klare til trykktest. 13. desember. Oppstart snølegging 

med den nye rørgata starter 2 timer etter vellykket trykktest.  

 

Påfylling av fyllmasse i hoppområdet gjorde at vi var nødt til å demontere drøye 100 meter av 

nedre del av rørgate i Marikollen 1 på våren, og montere den igjen før oppstart. På dugnad. 
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Alle rørgater har fungert utmerket, men rørgate i Marikollen 1 fra henget og opp til Myra har vært 

utsatt for frost, og vi må påregne en del timers innsats for å gjøre denne klar igjen til kommende 

sesong. 

 

Første snøleggingsperiode hadde vi mye problemer med at motorvernet svært ofte ble utløst med 

påfølgende arbeid for snøvakt i forbindelse med drenering, tining og oppstart. 

Men etter reparasjon utført av Tore K har vi ikke hatt hendelser på noen av viftene. 

 

Snomax-anlegget har ikke blitt benyttet denne sesongen på grunn av svært få dager med 

marginale temperaturer, dvs. i kuldeperiodene har det stort sett vært 4 kuldegrader eller kaldere. 

 

Pumpe og kompressor har fungert svært bra, men kummene våre for tilkobling av kommunalt 

vann har vært fulle av avrenningsvann grunnet propp i avrenning i det kommunale anlegget. 

Dette har medført en god del ekstra arbeid. 

 

På grunn av den gode kuldeperioden i januar stoppet den naturlige tilsiget av vann til bruk for 

snølegging, som gjorde at vi har brukt langt mer enn normalt av kommunalt vann. 

 

3.3.4 Heisene  

 

Både hovedheisen og Marikollen III har fungert utmerket hele sesongen. Ingen driftsstans lenger 

enn noen få minutter. 

Et lite minus på Marikollen III som vi ikke kan kjøre på topphastighet da dette kan medføre 

stopp. Leverandør kontaktet. 

Marikollen 1 må gås grundig gjennom da den støyer og vibrerer mer enn tidligere. 

  

Det har blitt kjøpt inn en del slitedeler hovedsakelig i forbindelse med medbringerene.  

Vi har også i år hatt tilsyn fra Taubanetilsynet på begge heisene, som resulterte i noen få enkle 

anmerkninger.  

 

3.3.5 Skidata 

 

Ingen endringer på Skidata systemet denne sesongen. 

 

3.3.6 Kjøretøyer  

 

Service gjennomført på Scooter, 6-hjuling og tråkkemaskin. 

Tråkkemaskinen har vært en stor utgiftspost for oss denne sesongen. Rundt kr. 100.000 i 

reparasjoner.  

Som følge av høye vedlikeholdsutgifter og utvidet areal, må vi forberede oss på og planlegge for 

en erstatning av denne.  

Innkjøpskost er tilnærmet to sesongers heikortsinntekter. 

 

Både 6-hjuling og Scooter har hatt behov for ettersyn og noe reparasjon, men intet som har 

medført nevneverdige utgifter. Hovedsakelig utført av ressurser i RSK og noe LSK. 

 

3.4 Vinterdrift  

 

Sesongen har startet noe tidligere denne sesongen. 

Åpent for trening fra 17. desember .   

- Åpnet 10 dager tidligere en i 2014/15. 
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Åpent for publikum fra 31. desember  

- 1 dag senere enn 2014/15  

 

Vi åpnet Marikollen III for trening etter 6 døgns snøproduksjon. Den nye rørgata ble ferdig 

mellom sesongs to første kuldeperioder, og fordi den var under bygging under den første, kunne 

vi ikke snølegge der. 

Hadde rørgata vært ferdig før den første snøleggingsperioden som startet 20. november, ville vi 

med stor sannsynlighet kunnet åpne Marikollen III for trening 25. november. 

 

Som følge av varmt vær og nedbør i begynnelsen av februar, måtte vi stenge anlegget fra og med 

8. februar til og med lørdag 13 februar. Fra 11. februar gjennopptok vi snøproduksjon fram til 13. 

februar. 

 

 

3.5 Jibbing 

 

Denne sesongen har vi takket være svært aktive medlemmer fra Aircross og gode 

snøleggingsforhold tidlig i januar kunne ha et park-anlegg med flere hopp og elementer. 

  

 

3.6 Skolekjøring  

 

Vi har også denne sesongen hatt godt besøk av skoler, men to avtaler måtte kanselleres pga. 

varmeperioden.  

 
3.8 Dugnad  

 

Det har også denne sesongen vært en ekstraordinær belastning for Driftsgruppa med  

oppkjøringen mot ferdigstillelse av ny rørgate for Marikollen III parallelt med klargjøring for ny 

sesong, med overlappende overgang til snølegging totalt 27 døgn 24/7. 

 

3.9 Videre utbygging  

 

Vi ser fram til følgende forbedringer før sesongen 2016/17: 

- Ny nedfart fra toppen Marikollen 1 og vestover som kobles sammen med øvre del av 

Marikollen III 

- To hoppbakker – 10 og 20 meters – med plass til en alpintrasé mellom nærmeste 

hoppbakke og heistrasé Marikollen 1 

 

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

 

4. Marked 

 

4.1 Innledning 

 

 Markedsgruppa har bestått av Ingunn Silset og Ann Kristin H. Breivik, de har gjennom året 

sendt inn mange søknader om støtte til klubben. I hovedsak dreier dette seg om støtte til 

midler til utstyr.  Har fått mange avslag, men Lillestrømbanken, Romeriksfondet og Herman 

Horn stiftelsen ga oss midler til innkjøp av utstyr og radioer.  

 

4.2 Sponsorer 
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Vi har vært og er i kontakt med flere firmaer for salg av reklameplass. Vi har valgt å lage to 

pakker lite skilt kr. 8.500 + mva. og stort skilt kr. 15.000 + mva. pr. år. Dette er et vanskelig 

marked. Det har vært sendt ut mange henvendelser til bedrifter på Romerike, men det er ikke 

lett å få midler.  
 Vi opplever at mange firmaer har en liten pott til sponsing av lag og foreninger. Vi 

oppfordrer alle foreldre til å sjekke med sin arbeidsgiver om de har mulighet til å bidra til 

RSK Alpin. 

Maxbo – Hvam gir oss materialer og hjelp til bygging av startbu. Denne må settes opp i løpet 

av sommeren. 
 

4.3 Julekalendere    

                                                                                              

Vi vil først og fremst takke alle løpere og foreldre for at de har vært positive og jobbet med 

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

utsendelse av mange brev til forskjellige bedrifter. Dette har blitt en ny tradisjon og en god 

inntektskilde for klubben.  

 

4.4 Renotec 

                                                                                                                      

RSK Alpin har fortsatt avtale med Renotec om utsettelse av innsamlings-containere for klær i 

Rælingen kommune. Vi oppfordrer alle til å rydde litt i skap og loft. Ta med tøy og tekstiler 

dere ikke bruker lenger og legg det i innsamlingsconteieren. RSK-Alpin for kr. 1 pr. kilo tøy 

som blir samlet inn. Det står containere utenfor klubbhuset på Marikollen, Løvenstad ved 

fotballbanen og ved Smestad skole/barnehage. Dette gir oss en liten inntekt, men ikke noe 

særlig arbeid. 

 

4.5 Mobilretur – innsamling 

 

Klubben har deltatt på innsamling av brukte mobiler. Vi hadde flere runder fra juni til oktober 

hvor vi samlet inn telefoner. Klubben fikk kr. 30 pr. mobil og vi samlet inn totalt 204 

telefoner. 

 

4.6 DHL 

 

7. mars arrangerte vi for første gang DHL-rennet med Henrik Kristoffersen. 170 påmeldte 

barn, men pga omslag i været møtte det bare opp 110. Dette var et lavterskelrenn, uten 

tidtaking og med fokus på skiglede. Arrangementet var vellykket og DHL var meget godt 

fornøyd med oss som arrangør. Vi får gleden av å arrangere rennet igjen i 2016. Dette ble en 

god inntektskilde til klubben. 

 

4.7 Hedring av Henrik Kristoffersen og Heidi Edvardsen 

 

Alpingruppa fikk i oppgave å komme med forslag om å hedre Henrik Kristoffersen. Et bilde 

av Henrik over bakkekiosken ble besluttet. Dette er en flott måte å hedre Henrik på og ikke 

minst inspirere neste generasjon løpere og alle som bruker Marikollen.  

 

4.8 Hjemmeside 

 

Klubben har fått på plass ny hjemmeside og denne har blitt flott.  
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4.9 Drift av kiosk/varmestue 

 

Alpingruppa har overtatt drift av kiosken i varmestua. Dette har medført en del ekstra arbeid i 

forhold til oppfølgning og innkjøp av varer. 

 

5. Organisasjon  

 

Styret har denne sesongen bestått av:  

 

Leder:    Erlend Berg 

Nestleder:   Lars Petter Andreassen 

Sportslig leder:  John Terje Kristoffersen 

Kasserer:   Marianne Vaslestad  

Sekretær:   Nina Holter 

Marked:   Ingunn Silseth  

Drift & anlegg:  Geir Kolstad  

 

Det har blitt avholdt 10 styremøter og noen arbeidsmøter. 

 

Rælingen 07. mars 2016 

Styret i RSK Alpin 


