
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 03.11 2020 11 - 2020 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 01.12.20 

  



STYREMØTE 1. desember 2020 

Sak 44/20 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 45/20– 30 min 

Beslutningssaker: 

1) Lønn for kafe/heisvakter. Lønnen har vært kr 600 pr vakt + feriepenger. Forslaget er: 

alder timelønn 

16-17 år 115 

17-18 år 120 

Over 18 år 135 

Justert timebetaling.  

Dette vil være kostnaden pr vakt + feriepenger 

Tidspunkt timer 16-17 år 17-18 år Over 18 år 

1030-1600 5,5 
   606,82  

      
659,07     737,50  

1700-2130 4,5 
   496,49  

      
539,24     603,41  

 

Forslag godkjent!  

 

2) Budsjett 2021 

Sak 46/20 – 70 min 

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

nr Tema: Ansvar: Frist: Status og action:  

1 Årshjul: fortsette med oppdatering, lage plan for sesong 
2020-21 pr område 

Kontrakter skrives under på siste trener møte før 
sommeren! Må legges inn i årshjulet 

https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/r

shjul-RSK-

alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7 

Alle Løpende Cecilie kaller inn til møte 
med studentene ang kafe 
og heis. 

2 Avtale med Lørenskog og Ullensaker – ferdigstilles 
Sendes Cecilie for signering 
 

Olav/Thomas 1. Mai-20 Olav gjør avtalen ferdig 
denne uken.  

3 Gruppestatus: gjennomgang  
Oppdatering på trenere  

• Trenger flere trenere neste år 

• Se på trenerkabalen til neste år 
Racing2 status? 
Ketil: Knøttegruppe 1+2, planlegging 

Sportslig Løpende Kommer muligens noen 
flere trenere neste år 
 
Hovedtrener for neste år 
vurderes.  
Racing 2 → må ha to 
trenere på denne gruppen 
 
Tiril er med videre som 
trener på knøttegruppa. 
Avventer svar fra Live 
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/rshjul-RSK-alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7
https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/rshjul-RSK-alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7
https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/rshjul-RSK-alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7


4 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/   
 

Sportslig v/Ingar Nov-20 Racing gjenstår 

5 Opprettelse av Sportslig gruppe 
Cecilie må booke møte i desember 
 

Sportslig Nov-20  

6 «fadder» ordning – u12 og eldre løperne får hvert sitt 
fadderbarn. En ordning som er ønskelig og kan koordineres 
mellom gruppene.  

1) Tidspunkt for 3 treninger må bookes. 
2) Telenorkarusellen datoer må avklares  
3) Fordeling av grupper 

Sportslig 
koordinerer 

Okt-20 Fadderordningen gjelder 
Råtassen 1 

7 Treningstider pr gruppe både i MK3 og MK1  
Gjennomgås etter revidering 

Sportslig Okt-20 Thomas, Olav og Karianne 
tar en siste sjekk 

8 Breddesatsning og rekruttering – status 
Plan for neste år. Sportslig være med.  
Linket opp mot rekruttering og rennplan 

Ketil Løpende Sende ut info i januar på 
SNØ SFO 

9 Politiattest – ny runde Sportslig  Helen fikser dette 
Karianne sender liste over 
trenere til Helen 
Alle må ha en bekreftelse i 
fra klubben for å få attest.  

10 HA kurs– min to på hver gruppe skal ha HA kurs 

• Ta opp kontakt med de som var HA i fjor – hvem er 
med i år?  

 

Drift Okt/Nov-20 Olav og Jan kjører kurs når 
det blir nok snø 

11 Status på åpning av bakke, Skidata, salg heiskort, 
snølegging 

Drift  Morten tar en siste sjekk 
ang skidata. 
 
Juletilbud for heiskort, 
frem til jul. Gjelder ikke 
aktive løpere.  

12 Klubbavtaler/medlemsavtaler  
Oppdatere https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/  

Marked løpende  

13 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. Strategiplan er i 
gang.   

Kristin Kontinuerlig 
oppfølging 

 

14 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 

➔ Bygger videre med de vi har kontakt med 
➔ Finne lokale bedrifter  
➔ Store bedrifter 

Sponsorside: status 
https://rsk.no/alpin/sponsing-av-utovere/  

Kristin Kontinuerlig  

15 Søknader til stipender og fond. Gi marked input på hva som 
ønskes søkt om. 
Kulturdepartementet – søke om midler for barn og unge 
Kavli fondet 
Gjensidige stiftelsen 
Søkt på flere stiftelser 

ALLE Kontinuerlig  

16 Nettsidene – sponsorsider  Marked kontinuerlig  

http://www.rentidrettslag.no/
https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/
https://rsk.no/alpin/sponsing-av-utovere/


17 Kafe/heis og HA vakter skal ferdigstilles tidlig i november Karianne    

18 Kafegruppe Karianne/Cecilie  Avventende i forhold til 
situasjonen.  
Innmelding i Abelia 
Forsikringer 

19 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte Positivt resultat tross et 
vanskelig år 

20 Budsjett 2021 
Sportslig, drift og marked lager et budsjett hver 

Cathrine/Cecilie Des-20 Cecilie ferdigstiller 
budsjettet, sendes på mail.  

 

Sak 47/20 – 15 min 

Oppdatering 

God jobb fra Ivar og smittevernsgruppa ang retningslinjer på samling når det gjelder smittevern. 

 

Status fra Drift Marikollen 30.11.20 
 

Driftsbygg: 

Gjenstår noe rør og EL arbeider samt brannhydrant, vanntilførsel og noe terreng detaljer. Vi 

ordner selv kjøkken og gulvbelegg. 

Det vil søkes om brukstillatelse når vann og avløp er på plass. Forventet ferdig i uke 50. 

 

Hovedledning vann: 

Ferdig nederst i alpinbakken og forbi driftsbygg, jobber nå mot påkoblingspunkt ved 

hovedvei. Til slutt forbi nedsiden av klubbhuset og til parkering langrenn. Ferdig med 

opprydding, montering av ny vannmåler i kummer ved hoppsletta. 

 

Kompressor 

Ny er installert og testkjørt, men mangler ventilasjon gjennomføring til yttervegg eller tak, 

data tilkobling og vannutskiller.  

 

Snøproduksjon  

Vi er i gang med snølegging for sesongen. 

Pumper er justert og programmert på nytt, fungerte bra nå. 

Testet alt av nye vifter i helgen uten problemer.  

 

Trafo 

Ingen ny strøm tilførsel før i 2021, dvs samme begrensninger på snøproduksjon som tidligere 

vintere. 

 

Rørgate MK 1 

Ferdig med gravearbeider, gjenstår trekking av kabler til lyd, data, tidtaking. 

 

Dam/ heve vei 

Veien og demningen er ferdig utbedret, mangler noe utkjøring av tømmer.  

 

Feiring Bruk 

Innkjøring er avsluttet i alpinbakken, kun kjøring via Blystadlia i vinter. 

 



Grindaker  

Søknader om endringer/ tilpassinger og samnenføyninger på toppen, samt barneområdet er 

sendt inn. Søknad om airbag sendes når avtale med forbundet er ok. Ingen svar foreløpig. 

 

Parkering 

Ny oppfølging mot kommunen vedr skilting/ parkering av lastebiler i Marikollen.  Det 

planlegges også opparbeidelse av parkerings plasser ved driftsområdet. 

 

Opprydding  

Fremdeles noe behov for rydding rundt i anlegget, hoppsletta og driftsområdet, samt tilpasse 

overvann ved inngang til MK 1. 

 

Dører/ nøkler/ alarm 

Vi ser på nye løsninger og muligheter.  

 

 

 

 

 

Her er kort status fra Marked: 
Avtaler: 
Fire sponsorer på 3 års avtale tegnet i høst: JM, Radonmannen, Monter/Optimera, 
K2 Elekro og gave fra Halvorsen 
3 jakkesponsorer: Green Ocean, Proffklær og Riis Bygg 
Total verdi over 3 år: 405 000 
Verdi tegnet år 1: 155 000 
  
Kontrakter utarbeidet og signeres disse dager 
Profilert på FB og Intsta, hjemmesider må oppdatres (Håkon) 
  
5 klubbavtaler på plass: ACM; Leki/Lenz, Sport1, Sykkelopplevelser, G-max, Owren 
på gang 
  
God pipe på flere sponsorleads. 
  
Stiftelser/ søknader 
Lokalbidraget gav oss i år 29 007 kr til utbedring av cafetilbud. Vi har søkt om midler 
fra Sparebankstifelsen Dnb til Mat Vogn, svar forventes årsskiftet, Lydanlegget, svar 
over nyåret, odet samme med støtte til kompressorer fra Gjensidigestiftelsen. 
  
Profilering: 
Skilter bestilt hos Trond-Ivar Bengtsson, både reklameskilter og Marikollen som 
spesifsert av Morten 
Sikkerhetsfag bestilt hos Thomas 
  
Arrangement: 
DHL/ Barneskirenn: purret opp Linda Bengtsson i DHL, evt selger vi det til en annen 
aktør 
  
Ungdomsklubbene – bør ta opp igjen dialogen og lage en dag i uke 8 som planlagt i 
fjor. 
  
Snøfestivalen? Er dette noe vi bør få til i 2021? 
  
 



 

 
Rekruttering 

-          Informasjon ute via Facebook på ulike grupper i nærområde. 
-          Sendt ut informasjon via Snø (høstcamp) 
-          Ta ny runde nå i desember med informasjon ut. 

  
Råtassen 1 og 2 

-          Råtassen 1 har 14 løpere og Råtassen 2 har 15 løpere pr nå 
-          Bra rekruttering og godt miljø i gruppene. 
-          Begge grupper har kjørt 2 samlinger på snø (2 helger) 

  
Knøttegruppa 

-          Har pr nå i Spond 18 "knøtter" 
-          Ble lite trening i sesongen 19/20 pga snømangel og Covid 
-          Ønsker å utvide til 2 grupper, så vi kommer opp i 25-30 barn på skilek 
 
 
 
 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ingar Berg og Thomas Schie 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Kristin Hedqvist Widen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer 

 
 
 
 
 

  
 


