
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/Teams Dato siste møte: Møte nr. 

Referent: Karianne Løck 05.01 2021 02 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 02.02.21 

  



STYREMØTE 02. februar 2021 

Sak 05/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll - ok 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 06/21– 30 min 

Diskusjonssaker: 

1) Antall medlemmer i klubben – Hovedtrener må på plass, lage flere yngre grupper, trenere 

(foreldretrenere og ungdommer) 

2) Publikum vs trening/renn – ikke trening etter kl. 11 eller før kl. 16 i helgene. Stenge av på 

Myra. Nette midt i bakken fra toppen på Mk1. Publikum geleides til skiers left.  

3) Utlån av bakken – lage et skriv for utlån av bakken (pris, HA og heisvakt), viktig å skli over 

løypa når treningen er ferdig.  

4) Skidag for skolene – se an 

5) Skiskole – i vinterferien (2-4 kurs), ferdig lørdag så trenerne kan trene gruppene sine igjen på 

mandag.  

6) Vinterferie og påskeferie – åpent til påske, veldig fornøyde med studentene!  

Sak 07/21 – 70 min 

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

Smittesituasjonen må diskuteres frem til normalisering. 

 

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  

2 Avtale med Lørenskog – ferdigstilles 
Sendes Cecilie for signering 

Olav/Thomas  Den er klar 

3 Gruppestatus: gjennomgang  
Treningstider og informasjon 
Oppdatering på trenere og hovedtrener: 

• Hovedtrener 

• Trenger flere trenere neste år 

• Se på trenerkabalen til neste år 
Racing2 status 
 
Ketil: Knøttegruppe 1+2, planlegging.  
Trenere? 
Informasjon og rekruttering 
Samarbeid med Wang 

Sportslig +Ketil Løpende  

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

Sportslig v/Ingar Nov-20 Racing gjenstår 

5 Opprettelse av Sportslig gruppe 
Ivar Wilhelmsen er meldt som deltager 

Sportslig   

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
http://www.rentidrettslag.no/


Må ha noen flere i gruppa som er engasjert og med 
kunnskap. 

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 Utsette inntil videre 

7 Renn i Marikollen 
Rælingsspretten – utsatt 
TL/HL – utsatt 
Datoer for Telenor karusellen – kun for klubben 
Klubbemesterskapet 
Sponsorrenn- Finn-Arne 

Sportslig   

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

Ketil Løpende  

9 Politiattest – ny runde. Status? Sportslig  Må purre på politiattest!  

10 Skiskole – hva gjør vi denne sesongen? Sportslig  Skiskole i vinterferien 
Ansvar: Ingar og Finn Arne 

11 Skolekjøring – skal vi promotere at vi har skolekjøring?    

12 Utleie av bakken til trening på dagtid Drift og sportslig   

13 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?  

• Når kommer kursene? 

Drift  Olav har satt i gang to kurs 

14 Status på bakken, Skidata, salg heiskort, snølegging 
Balking av MK1  
Ekstra studenter i bakken – status? 

Drift  Er i dialog rundt Skidata og 
en bedre nettløsning 

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

Marked løpende  

16 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi.  Marked Kontinuerlig 
oppfølging 

 

17 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/  

Marked Kontinuerlig  

18 Søknader til stipender og fond. Gi marked input på hva som 
ønskes søkt om. 
Kavli fondet, Gjensidige stiftelsen, Sparebank-stiftelsen 

ALLE Kontinuerlig  

19 Kafegruppe og åpning av kafe, utesalg? Åpne for vaffelsalg? Karianne/Cecilie   

20 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte  

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

Cathrine/Cecilie Des-20 .  

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


Sak 08/21 – 15 min 

Oppdatering 

 

 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ingar Berg og Thomas Schie 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Finn Arne Lorentsen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer 

 

 


