Rælingen Skiklubb – Hovedstyret
Årsberetning for sesongen 2020/2021

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN
2020/2021
Hovedstyrets årsberetning strekker seg over perioden medio mars 2020 til medio
mai 2021.
1. STYRETS SAMMENSETNING
Hovedstyret for perioden bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Alpint:
Langrenn:
Hopp:
Eldres avdeling:

Geir Kolstad
Jan Halvorsen
Øyvind Bjørge
Rune Hauge
Nils Svensøy
Anders Hallingstad
Marianne Vaslestad
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
Det har vært en bra vinter med gode forhold for snølegging. Første periode var fra
27. november til 2. desember med ny oppstart for alpint fra julaften til 30. januar og
for langrenn fra 9. januar. I påvente av oppdemmingen av Fjerdingbydammen i regi
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av Rælingen kommune, fikk vi avtale med grunneier og tillatelse fra kommunen om å
heve Brudalsveien ved Fjerdingbydammen ca. 30 cm på det laveste for å hente mer
vann til snøproduksjon. Dette kom svært godt med.
Langrennstadion med løyper som Rælingen Kommune har hatt ansvaret for å
bygge, har fungert bra og blitt brukt mye. Sommeren 2020 ble ca. 2/3 deler av
rulleskiløypa asfaltert med ett lag.
Det er satt opp lys og 10 lanser for snøproduksjon og klargjort for flere.
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.
Øystein Olsen og Karianne Løck 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 har fungert bra. Vi
benytter ekstern registrert revisor Lisbeth Sørensen fra Myrdahl & Sveen.

4. ØKONOMI 2020
Økonomien i gruppene i 2020 ble preget av Covid-19 og en dårlig vinter.
Svært lite heiskortsalg, men takket være alpingruppa sin dyktighet og gode
støtteordninger for Covid-19, ble det hentet inn snaue 900.000 i støtte og en rekke
andre tilskudd fra privat næringsliv. Og fra Henrik Kristoffersen.
Inntekter og tilskudd til hovedklubben 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 medførte at hovedklubben var forberedt på å hjelpe
gruppene i 2020.
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 som ekstraordinære poster. Det
er i dette året innkommet drøye 9,2 mill. kroner i tippavgift fra massedeponiet.
Årets overskudd etter ekstraordinære poster er på MNOK 10.011
Balansen viser en EK MNOK 45.997 hvorav MNOK 14.218 er EK med restriksjoner
dedikert til utviklingen av skiparken.
For øvrig vises til regnskapet for hovedstyret og gruppene.
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4. SPORTSLIG AKTIVITET
Alpint
Rælingen alpin sine løpere har også denne sesongen mange gode resultater og vist
flott innsats på alle grupper og aldre. Det viser at treningsopplegget som følges gis
effekt og ikke minst skiglede for utøvere. Medlemsmassen er økende og påfyllet av
yngre løpere har vært god når eldre løpere går over til FIS.
Det vises til rapport fra gruppene, men vi vil fremheve noen også her.
Henrik Kristoffersen er stadig helt oppe i verdenseliten og vi gratulerer med nok en
god sesong Henrik! Du er et stort forbilde for de gryende alpinistene i Rælingen
skiklubb alpin.
Rælingen skiklubb hatt følgende 22 FIS-løpere denne sesongen:
Henrik Kristoffersen
Simen Ramberg Christensen
Joachim Bakken Lien
Helene Kristoffersen
Tiril Alsgaard
Daniel Bjørge
Theodor Aalerud-Larsen
Jørgen Hedenstad Brevik
Frida Rosmer Hauge
Vetle Fosse
Margrethe Frøland
Christoffer Westerby Silset
Mikael Oscar Holter
Emilie Reinert Stene
Magnus Skyrud
Vanessa Riise Naas
Marius Kristoffersen
Tobias Ryen 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 økte fra 93 løpere per 31.12.20 til 120 aktive i januar
2021. Hovedsakelig på de yngste gruppene.
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Det har vært 14 trenere fordelt på gruppene. De fleste trenerne har formell
trenerutdanning og klubben både oppfordrer til og belønner kompetanseheving.
Sesongen har vært preget av Covid-19, men etter samlinger på Folgefonna, Juvas
breen, Skeikampen, Norefjell, Ål, Kvitfjell, Hafjell, Bjorli, Hovden, Uvdal, Trysil m.fl.
kunne vi omsider komme i gang i Marikollen tidlig i januar 2021.
Det har vært vanskelig å gjennomføre renn pga. Covid-19 situasjonen, men som en
av få klubber i Akershuskretsen klarte å gjennomføre følgende:
Telenorkarusellen 12 år og yngre inkl Knøttegruppene
● TL kvalik SL U14
● HL kvalik SL U16
● TL kvalik SSL U14
● HL kvalik SSL U16
● Klubbmesterskap SSL Alle under 20 år
● Klubbmesterskap SL Alle under 20 år
I samarbeid med Team Kristoffersen lanserte RSK alpin «Henrik Kristoffersen
Skiskole» i februar 21. Dette samarbeidet fortsetter neste sesong også. Det ble
gjennomført 4 skiskoler à to dager i vinterferien.
Det henvises til alpingruppas årsmelding for ytterligere detaljer.
Hopp

Hoppgruppa har hatt få aktive medlemmer i 2020, men et høyt nivå på de som er
aktive. Medlemsvekst i 2021.
Marius Lindvik er uttatt på landslaget og har hatt en flott sesong. Denne sesongen
har det blitt 5 pallplasser hvorav seier i Zakopane. Vi gratulerer.
Hoppgruppa styre har vært mye engasjert for å få klargjort K10 og K19,5 i Marikollen
i 2020 godt hjulpet av alpin. K10 ble innviet 15. mars 2021 med et arrangement fra
#Like Muligheter med blant annet Line Jahr, Anna Botten og Marius Lindvik. Begge
bakkene planlegges med plastbeleggsom skal være ferdig til neste sesong.
Bakkene i Furukollen ble revet i 2020 og en æra i RSKs historie er avsluttet.
Det henvises til hoppgruppas årsmelding for ytterligere detaljer.
.
Langrenn

Langrennsgruppa har hatt stor aktivitetsøkning de siste årene og har nå 82 aktive og
14 trenere.
På grunn av Covid-19 har det ikke vært arrangert renn i Marikollen utenom interne
renn. Ingen har heller deltatt på arrangementer utenfor Marikollen.

Side 4 av 8

Rælingen Skiklubb – Hovedstyret
Årsberetning for sesongen 2020/2021

Ny tidtagerbu blir klart til neste sesong. R1Bygg satte opp bygget ferdig utvendig og
isolert innvendig til sommeren 2020. Bygget fikk et ekstra lag med beis av en stor
dugnadsgjeng sommeren 2020. Elektriker og rørleggerarbeider har blitt gjort ferdig i
løpet av vinteren. En driftig dugnadsgjeng har jobbet i hele vinter med å gjøre ferdig
bygget. Det er nå nesten ferdig, og vi ser fram til å begynne å bruke det neste
sesong.
Det henvises til Langsrennsgruppas årsmelding for ytterligere detaljer.
5. MARIKOLLEN KLUBBHUS
Kafedrift:

RSK har driftsansvaret for kafeen fra 15.oktober til 15.april.
Nødvendig dugnad for å drifte kafeen tidligere vintre har vært fordelt mellom
alpingruppa og langrenn, men like før jul 2020 trakk langrenn seg ut av driften.
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.350.000,- per år. Husleien for RSK til SA Marikollen Klubbhus var i 2020
NOK 167 K. Driften av klubbhuset ble dyrere for klubbene etter at Rælingen
kommune avsluttet sitt eierskap. Det blir en utfordring for styret fremover å få bedre
balanse i driften.
6. ANLEGG

Reguleringsplanen for utbyggingen av Marikollen idrettspark er godkjent i kommunen
og fylket, samt stadfestet i departementet.
Nye rekrutteringsbakker er bygget i det tidligere unnarennet til K88. Hoppgruppas 2
styremedlemmer har lagt ned mye jobb for å få klargjort bakkene
Det er søkt om spillemidler for å legge plast for helårsbruk.
Alpingruppas driftsorganisasjon har stått for å holde alpinbakkene i drift og anlegget
med en stor dugnadsinnsats. Sesongen 20/21 har vært veldig bra.
Dugnadsinnsatsen har vært stor og det er beundringsverdig at så mange stiller til
dugnad. En stor takk til alle.
Det er gjennom 2020 også bygget nytt driftsbygg godt tilpasset vårt behov for daglig
drift og lagring.
Alpinbakken får stadig større arealer som følge av massepåfylling fra Feiring Bruk. I
2020 har det blitt kjørt inn masser både fra toppen av Blystadlia og fra Marikollen.
Skileikområdet med barnebånd har vært en stor suksess.
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Den øvre delen av MK1 har blitt utbedret så det er behov for mindre snølegging enn
tidligere, og et nytt startpunkt ovenfor heisen er fylt opp for å gi noen meter ekstra
høydeforskjell.
Utvidelsen av arealet medfører økt behov for mer og raskere snølegging. Sesongen
20/21 har vært meget bra snøleggingsmessig. Heving av Brudalsveien for å kunne
benytte mer vann fra Fjerdingbydammen har vært helt avgjørende for at så mye
arealer ble snølagt. Flere snøleggingsvifter og lanser har blitt kjøpt inn, ny
kompressor har blitt tatt i bruk, og vi fikk også økt kapasiteten på bruk av kommunalt
vann.
Rælingen Kommune har ansvaret for regulering og utbygging av Fjerdingbydammen,
og det vil dessverre gå lang tid før vi kan få benyttet vann til snøproduksjon herfra.
Tilstrekkelig vanntilførsel er en kritisk faktor for å få snølagt bakkene tidlig og få god
økonomi i hele anlegget.
Utbyggingen av langrennsanlegget har fortsatt og sommeren 2020 ble 2/3-deler av
rulleskiløypa asfaltert med ett lag.
Lys og 10 snøleggingslanser er montert og det er forberedt for flere.
En egen avtale mellom RSK og Rælingen Kommune regulerer ansvarsforhold, og
fordeling av dette 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 prosjektleder/
koordinator for Rælingen Kommune. I 2020 har Nils Svensøy, Geir Kolstad og Jan
Halvorsen sittet i styringsgruppa fra RSK. Fra Rælingen kommune har Kathrin
Pedersen og Henning Colbjørnsen sittet.
På anleggs siden vil Feiring Bruk fortsette med tilkjøring av masse. Ved utgangen av
2020 var det tilkjørt ca. 1,6 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.
- Snøproduksjon i trase 2
- Planlegge og utbygge rørgater for snøproduksjon i trase 2 og stamledning
trykkside langsmed hele nedre del av anlegget.
- Grunnarbeider og ovarenn for permanent installasjon av Airbag/Hoppepute
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7. OPPSUMMERING

Sesongen 19/20 var en uvanlig mild og vindfull vinter med mye regn og lite snø som
medførte store utfordringer for vinteridrett landet over. Hovedbakken i Marikollen ble
aldri åpnet. I tillegg kom Covid-19.
Men med sesongen 20/21 kom vinteren tilbake for fullt og det ble en «all time high» i
heiskortsalg til tross for at Covid-19 begrenset aktiviteten.
Henrik Kristoffersen har hatt nok en god sesong og var pr mars oppe i 67 pallplasser
hittil i karrieren.
Alpingruppa har hatt et stort aktivitetsnivå med mange gode resultater.
Langrennsgruppa har hatt økende aktivitet og deltagelse i mange renn. Det nye
langrennsanlegget har blitt svært mye benyttet.
De nye hoppbakkene er tatt i bruk og ble innviet på direktesendt fjernsyn.
Marius Lindvik er på landslaget og har igjen hatt en imponerende sesong og er nå
oppe i 10 pallplasser.
Det nye skibåndet i barneområdet har blitt svært mye benyttet til både ski og aking.
Marikollen i samarbeid med Rælingen kommune vil fortsette for fullt.
Hovedstyret vil takke alle som har bidratt til driften og utviklingen av klubben
denne sesongen.

Rælingen Mai 2021
Hovedstyret i RSK
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