
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 01.06 2021 07 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 24.08.21 

  



STYREMØTE 24. august 2021 

Sak 27/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 28/21 – 60 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

• Økonomi – hva er status? Vi må ta noen beslutninger på investeringer for sesongen.  
→ Gjennomgang av budsjett. Vi ligger godt an. To regnskap – sportslig og drift.  
NIF refunderer noe til sportslig (radio, staur etc), finne ut eksakt hva som blir refundert. Finne ut 
frist og prosess med Jill – Tommy følger opp. 
Alle nye løpere får barmarks kolleksjonen og vester fra Antra – når de har betalt treningsavgift 
Samtaler rundt snølegging i anlegget – hvor blir det lagt snø først 

• Markedspenger, Marikollhytta → til promotering av Marikollen skisenter i ulike medier. Fra 1. 
oktober 

• Dugnadshelg v/drift → Vi må detaljerte arbeidslister. Lage arbeidsgrupper?  
Innen mandag 30.08 må oppgaver senders inn til Tommy, Morten eller Daniel. 
Innen 10 september, input pr oppmann med navn lørdag/søndag 

• Barmarkshelg v/sportslig → jobber med et opplegg fra 09 – 16 lørdag og søndag, både inne og 
ute.  

• Heiskort system v/Finn-Arne og drift → ser bra ut  

• Rekruttering v/Ketil og Tommy → nye løpere på de yngre gruppene  
Kommunikasjon og en rød tråd er viktig, og da lage pakkeløsninger til skoler etc.  
Skiskolen – potensielt mange nye løpere, derfor vil vi ikke aktivt gå ut for å rekruttere nye løpere. 
Rekruttering av trenere/foreldretrenere (hvordan gjøre det interessant å være trener) 
Hvordan møte vi foreldre når de starter i klubben? korrekt informasjon ut til nye foreldre og 
grupper på forventninger 
Lite oppmøte på Råtassen 4-6 løpere. Avlyse når det er et minimum av løpere?  

• Samlingskostnader og SNØ kostnader v/Sportslig 

• Valg av ny smittevernansvarlig (rollen som Sportslig kan ikke kombineres med 
smittevernansvarlig) → Cecilie tar kontakt med aktuelle kandidater 

• 2 Skisamlinger Østerrike, skal klubben gi go ahead eller ikke? Momenter som må vurderes: 
o Østerrike er pr i dag rødt, som tilsier innreisekarantene for barn og voksne ved retur. 
o Hvis noen av våre tester positivt før retur (må ha test innenfor 24timer før avreise), får 

man ikke komme hjem. Klubbens ansvar? 
o Dekning av lønn for trenere som evt havner i karantene og ikke kan gå på jobb 
o Forsikring gjennom NSF – hva gjelder?  

Foreldre og barn reiser på eget ansvar! Klubben dekker ingen kostnader hvis karantene o.l. 
Alle må holde seg inne på hotellet, ikke ut på restauranter o.l. 
 
 

Sak 29/21 – 25 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 
2021-22 pr område 
https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/r

shjul-RSK-

alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7 

Alle Løpende Må gjennomgås 

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


2 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte  

3 Gruppe og trenerstatus 
Hvor mange kan rekrutteres/plass på grupper? 

Status avtaler og politiattest 

Status på fordeling av treningstider 

Sportslig   

4 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/   
Racing mangler denne 

Sportslig    

5 Oppussing av 8’ern og MK1 Sportslig  Er i gang 

6 Skiskole Tommy   

7 Traseoversikt 
Digital booking: 
-4 eldste gruppene har prioritet på helger uten renn (er 

borte mange helger pga renn) 

-Eldste gruppene har prioritet på morgen økt og de yngste 

på ettermiddagsøkt 

Sportslig August  

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

Sportslig 
koordinerer 

Neste sesong Sverre lagde et opplegg 
som kan kopieres for neste 
sesong. 

9 Avklaringsmøte med HKristoffersen & Team 

• Henrik Kristofferesen skiskole (konsept, profilering 
og sponsoriat). Her må vi følge opp med en god 
plan/ ressurser siden skiskolen potensielt kan gi 
relativt store inntekter til klubben 

• Som Motivator, trene og dele erfaringer sammen 
med utvalgte grupper i RSK når Henrik er i Norge 

• November Films vil kommende sesong følge Team 
Kristoffersen (ala Team Ingebrigtsen). Her vil det 
bli muligheter for en god presentasjon av RSK og 
Marikollen – det er noe Lars og Henrik ønsker å få 
til her 

• Skiforbundet har også planlagt Foto/ video med 
Henrik i Marikollen – ikke bekreftet 

• RSK/ Marikollen vil få tilgang til SoMe plattform og 
Nettside til Henrik for publiseringer, kan ikke 
promotere sponsorer som går på tvers av 
Skiforbundets. Magnus Kristoffersen (bror) styrer 
all kommunikasjon her 

• Sportslig: Lars har nå satt sammen detaljert video 
arkiv av Lars og Magnus fra de var relativt små og 
har også detaljerte treningsdagbøker. Dette kan 
deles med Sportslig om det er interesse for det – 
som en fin benchmark til de planer som følges nå 

• Rossignol: Vi vil ta opp dialogen direkte med 
Rossignol for å se om det er interesse for de å 
komme inn som Sponsor av Henriks lag/ 
hjemmebakke. Generelt har skiprodusentene slitt 

   

http://www.rentidrettslag.no/


veldig – men de trenger å selge ski og kanskje kan 
vi finne en interessant vinkling her 

• Henrik er begrenset i Norge, nå i sommer en 3-4 
uker i juli før sesongoppkjøringen starter – og vi vil 
prøve å få til noe i den forbindelse 

 

10 Marikollhytta Daniel  Pri en i forhold til 
kommersielt i bakken 
Hytta blir frechet opp, nye 
møbler, kjøkkenet blir 
nytt. 
Hytta skal beises utvendig 

11 Airbag Drift  Puta kommer opp i vinter, 
med tilløp laget av snø, i år 

12 Avtaler – kommunen, LSK, Wang, Dønski Drift, sportslig, 
Cecilie 

 Avtalen med kommunen 
gått gjennom 
Har hatt møte med Wang 
– dialog 
Også med Dønski – dialog 

13 HA kurs– min to på hver gruppe skal ha HA kurs.  
Status og innholdet i opplæringen 

Drift Dato – 08.04 
og 11.04 

Møte neste uke, 
dokumentasjon. 
Gjennomgang av hvem 
som har HA kurs.  

14 Status på bakken, sikkerhet, stenging, salg heiskort Drift   

15 Marked: Klubbavtaler/medlemsavtaler  

- Rammeavtaler som angår sportslig og drift - 
herunder Innkjøpsrutiner og kontroll. Via Marked 
siden slike avtaler åpner for sponsoriater på sikt. 

- Ønsker innspill fra styret mht Markedsarbeid 
fremover, størrelse på og kandidater til 
Markedsgruppen. 

Oppdatere https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/  

Marked løpende  

16 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi.  
Oppdatering av info på nettsider. 
Haakon har gitt opplæring til Tommy. Daniel er neste. 

Marked og 
Tommy 

  

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 Alle fond søkes på 
fortløpende. 

 

 

 

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


Sak 31/21 – 15 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Cecile booker et ekstra møte ang snølegging etc 

Dobbelt vendekors i MK1 er ønskelig 

 

Førstehjelpskurs til alle som skal være HA og alle trenere! 

 

Sportslig: 

Trenere 
• Madeleine Haukasveen startet som hovedtrener for Racing 2, Haakon tar en liten 

trenerpause til man får økt medlemsmassen på Racing 2 slik at man kan forsvare økonomisk 
å ha 2 trenere. 

• Dina Arntzen sagt opp sin stilling som trener på Race 1, jobber med avklaring på om mulig å 
få henne med videre i samspann med Mathilde Brenna.  Jobbes med at Dina får 1 fast dag i 
uken og Mathilde 1 fast dag (torsdag) 

• Trenermøte avholdt mandag 17.august 
  

  
Treninger: 

• Alle gruppene bortsett fra Teknikern er i gang med barmarkstreninger. Kick off for Tekniker’n 
planlagt tirsdag 31/8. Live hovedtrener, jobbes med hvem som er trenere sammen + 
foreldretrener. 

• Villmannen arrangert 13-14 august for Racing og JrRacing, lagarbeid over 2 dager. 
• Sykkelsamling Trysil 28-29 August for Race 2, Race 1, JrRacing og Racing 2. 
• Barmarkshelg planlagt helgen 18-19 September, sportslig program under utarbeidelse. 
• Race 2 invitert med på Juvass høstferien 
• Jobber med mulighet for «mini-familiesamling» på Uvdal 8-12 Desember (Race 1/Race 

2/Råtassen/Racing 2) 
  
Admin: 

• Mangler fremdeles signatur på kontrakt for 5 trenere 
• Mangler fremdeles politiattest for 6 trenere. 
• Mange trenere mangler nødvendig utstyr (inkl. Vinterjakke/vinterbukse og basic ihht 

utstyrsoversikt), kostnad som vi må ta. 
• Renovering av 8 ern er at vi er igang, tak tekkes om i disse dager og vinduer står for tur. 

 
 
 
Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ivar Wilhelmsen og Brede Barkenes 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

          

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Finn Arne Lorentsen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg   

Kasserer    



 
 


