
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 07.09 2021 09 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 11.12.21 

  



STYREMØTE 11. oktober 2021 

Sak 36/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 37/21 – 45 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

• Marikollen som destinasjon: Beslutning på om alle elementer er relevante i videre planlegging.  
Viktig å eie egen bakke!  
Presentasjonen til Daniel tas videre inn i møte med hovedstyre og inn til kommunen 

• Marikollhytta: beslutning på hvilke behov har alpingruppa 
Kafévirksomhet, møter, arbeidsplass, lager 
Slå ned veggen igjen, så kaféen blir større. Endre litt på kontoroppsettet og lager.  

• Ønskeliste på hva vi skal søke på – marked, med innspill fra alle 
Rails  
Cecilie vil ha klistremerker med RSK og Marikollen til å ha på prepper´n og snøscooterne → blir 
bestilt  
Oppblåsbar startbu (forslag til å ha på toppen, lett å flytte på) 
Vi må ha en liste over hva vi skal søke på → må snakke med Atle og Finn Arne om dette.  

• Sportslig og drift redegjør for håndtering av MK1 trening torsdager (se notat under) 
Detaljert drift av bakken.  
Utleie på dagtid – skigymnas – Wang 
Prepping… Alle vil ha gode forhold.  
Hva må til for at alle skal få gode forhold? – gjelder både løpere og publikum 

• Håndtering av eksterne utøvere på RSK sine samlinger, prinsipiell avklaring. 

• RSK tillater utøvere fra andre klubber å delta med RSK på samlinger, forutsatt at trener anser 

at vi har plass til å ta med løper på en RSK samling uten at det går utover våre egne løpere. 

• Prisen vil være pr. i dag 750 kr pr døgn for eksterne løpere (samme pris som feks. ARA tar).  

• Kostnader for bruk av SNØ: 

o Sesongen 20/21 dekket klubben 50.000 kr for traseleie Snø. S 

o I oppdatert Sportslig budsjett fremlagt på styremøte 4/5-21 er det lagt inn 50.000 kr for 

traseleie Snø sesongen 21/22, fordelt på gruppene som følger: 

1. Racing :25.000 kr 

2. JrRacing: 17.500 kr 

3. Race 1: 12.500 kr 

- Race 2/Racing 2 samarbeider med Racing/JrRacing/Race 1 om løype når aktuelt. 

- For Råtassen/Teknikern blir evt kjøring i familiebakken uten traseleie. 

- Hvis man booker samling (mer enn 2 timer traseleie) på Snø i helgene må gruppene 

betale for traseleien.  

- Dette må  settes opp mer konkret i neste budsjett.  

 

Notat: 

1) Det ble etterlyst detaljer på sist styremøte rundt planen hvordan man skal håndtere SSL i bakke 1 

på torsdager. Se Memo under fra møte mellom Sportslig og Drift 18/5: 

a. Mandag (treningsdag) og torsdag er «SSL-dager» i Bakke 1.  

b. Det skal i utgangspunktet ikke kjøres formiddagstrening mandag/torsdag i bakke 1 (for å sikre 

forhold til aktive løpere til SSL-dagene) 

c. Bakke 1 blir stengt for publikum på SSL torsdager. Følgende forutsetninger legges til grunn 

i. Det må opplyses på hjemmeside av Bakke 1 er stengt for SSL trening på torsdager 

(Bakke 2 og 3 åpen). MK1 heis er åpen for offpiste skiers right + tilgang bakke 2 og 3. 



ii. Det må bestilles skilt som skal plasseres før heispåstigning MK1 om at Bakke 1 er stengt 

under trening – Ansvarlig: Drift 

iii. Under SSL trening torsdager skal det sperres av med følgende. Ansvarlig for bestilling 

av materiall samt opprigg før bakken åpner torsdager: Drift (Jan/Olav hører med 

Morten/Christian om mulighet for rigging på torsdager) 

1. Sperrenett for avstigning på myra. 

2. Nette en korridor for avstigning på topp for Offpist Skiers Right + tilgang Bakke 

2 og 3.  

3. Sperre (tausnelle) mellom Bakke 1 og Bakke 3 nedenfor blå vifte. 

4. Drift bestiller materiell til bruk, inkludert 2 tausneller/tromler til, 2-3 nye 

nettseksjoner på 2*4 meter (egen logo) + skilt "Stengt Trening pågår".  

iv. Vakthold i bakken fra foreldre under SSL trening.  Treningsgrupper tar ansvar for at 

man kommer seg inn i MK1 heis + trygg korridor til bakke 2/3 når Bakke 1 stengt for 

trening. 

d. Se på mulighet for å ha MK1 åpen for publikum åpen 1 dag I uken fra feks. Kl 13 til 17 på 

onsdager. Tenk også SFO 

 

 

 

Sak 38/21 – 25 min 

• Daniel og Morten gir en oppsummering av seminaret de deltok på 

Mini messe – snakket med potensielle leverandører 

Lage bedre innkjøpsavtaler for løperne – fått kontakter rundt dette 

Snøleggingsforedrag og skadeleggingsforedrag 

Dybdemåling på tråkkemaskin 

• Evaluering av dugnadshelgen – Morten og Olav, innspill fra Daniel og Tommy 

Alle visste hva de kom til, og alle hadde noe å gjøre.  

Godt jobbet på forhånd av Morten, Daniel og Christian ang oppgaver.  

Olav lager et sammendrag ifra helgen.  

Sportslig veldig bra!  

 

Sak 39/21 – 25 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 
2021-22 pr område 
https://www.dropbox.com/scl/fi/osm9qg6w0j4wpruh710ln/r

shjul-RSK-

alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7 

Alle Løpende Må gjennomgås 

2 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte Hente inn midlene ifra 
sponsorer.  
Lite inntenker fremover, 
mest utgifter.  

3 Gruppe og trenerstatus 
Trenerkurs 
Hvor mange kan rekrutteres/plass på grupper?  
Status avtaler og politiattest  
Status på fordeling av treningstider 

Tommy  Flere trenere på trenerkurs 
 

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


Terminliste – ny oppdatering, status for RSK og Marikollen 

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

Sportslig   Ivar ser på opplegget 

5 Oppussing av 8’ern og MK1 Brede og Tommy  Straks ferdig 

6 Skiskole Tommy  Oppe og går → påmelding 
åpnet 

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 

Tommy August  

8 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 
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 

Finn-Arne   

9 Marikollhytta Daniel  Ny inndeling av kontorer 
og lager 

10 Airbag  -status 

Puta kommer opp i vinter med tilløp av snø 

Jan og Morten   

http://www.rentidrettslag.no/


11 Avtaler – LSK, Wang, Dønski Morten, Tommy 
og Cecilie 

  

12 HA kurs– min to på hver gruppe skal ha HA kurs.  
Status og innholdet i opplæringen 
Hvem har HA kurs? Status på førstehjelpskurs 
Snø-gruppa – status? 

Olav   

13 Status på bakken, sikkerhet, stenging, salg heiskort Morten ot Tommy   

14 Marked: Klubbavtaler/medlemsavtaler  
Oppdatere https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/  

Finn-Arne løpende  

15 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi.  
Oppdatering av info på nettsider. 

Daniel   

16 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/  

Finn-Arne og 
Daniel 

Kontinuerlig  

17 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. 

 

Sak 40/21 – 15 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Drift: 

• Feiring skal være ute av bakken 1. nov. På tre uker skal helst kummer, rør og ledninger være 

ferdig til «øya» i bakke 2. Tilløpet til hoppeputa.  

• Skader på dammen, måtte bygge litt opp igjen i forhold til alt regnet som kom 

• Trafoen → Hafslund har satt seg litt på bakbena. Mye jobb som må gjøres før vi har strøm til 

snøanlegget. Flere strømkurser hvis alt går i orden.  

• Referat driftsmøte 11/10 

- heiser.  Har igjen å montere hjul. Barnebånd er strammet og klargjort 

- snøutstyr. Alt av det gamle er ok. Montering av nytt utstyr skjer okt/nov overgangen. 

Alt må dobbelt sjekket når el er koblet ferdig i anlegget 

- rørgater/graving. Graving vil skje ut oktober, trykk test hovedledning Ila 2 uker 

- annet utstyr scootere. En scooter er bestilt, leter etter riktig type får scooter 2. 

Ventilasjon til kompressor purres jevnlig 

- park/rails. Fått noe nye(brukte) fra Varingskollen og Lørenskog. Lett service på det vi har og 

som skal brukes vil bli gjort 

- snøgruppa. Vi har 6 sikre mann som er med, ønsker 4 til. 

Info møte/oppfriskning vil skje første uka i november, alle som skal lage snø i Mk skal være 

med, mye ny info. 

Ny snø plan vil bli lagt frem innen starten av november. 

Snøleggere ink snøgruppa  9 stykk og 4 fra Lørenskog. Totalt 13 stykk 

10 pers til fra klubben trenges da vi skal begynne å gå to og to på vakt pga sikkerhet 

-HA. Der har vi 13 pers. Der ønskes det også 13 til fra klubben 

- opplæring og førstehjelpskurs 

8 desember er det førstehjelps kurs for alle som er/skal være HA 

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


 

 

- heiskortsystem. Daniel har mer info. 

 

- Annet: 

benker er klare for henting 12stykk. 

2 Grillhytter er klare for henting. 

Pulk er bestilt. 

Airbag er klar til å bli flyttet opp i bakken. 

 

Sportslig: 

• Alle grupper i gang med barmarkstreninger. 
• Gjennomført barmarksamling helgen 18-19 September med ca 55 utøvere begge dager. 

Mange fra Racing kunne ikke delta pga konfirmasjon, det foreslås at barmarkssamlingen 
legges til helgen før høstferien neste år. 

• Gjennomført høstferiesamling på Juvass for JrRacing (12løpere), 5 hospiterende utøvere fra 
Racing, Race 1 (16 løpere) og Race 2 (3 løpere), ble 4 dager på ski pga bakke stengt 2 dager 
pga dårlig vær. 

• Gjennomført høstferiesamling Hintertux for Racing (7 løpere), 1 hospiterende utøver fra 
JrRacing. 

• Etter høstferien flyttes en del treninger innendørs i hall. JrRacing skal ha et opplegg med 10 
kickboksing treninger i Lillestrøm (tirsdager etter trening på Snø) med gradering til gult belte. 
Utøverne dekke selv kost til dette 

 

  
Marked: 
 
 
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 
 


