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HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 
2021/2022 
 
Hovedstyrets årsberetning strekker seg over perioden medio mai 2021 til medio 
mars 2022. 
 

1. STYRETS SAMMENSETNING 
 
Hovedstyret for perioden bestått av følgende personer: 
 
Leder:   Geir Kolstad 
Nestleder:  Jan Halvorsen 
Kasserer:  Ivar Wilhelmsen 
Sekretær:  Rune Hauge 
Styremedlem: Nils Svensøy 
Styremedlem: Anders Hallingstad 
Styremedlem: Marianne Vaslestad 
Alpint:   Cecilie Wenger 
Langrenn:  Magnus Nordsveen 
Hopp:   Geir Botten 
Eldres avdeling: Bjørn Arnesen 
 
 

2. MØTER 
 
Hovedstyret har hatt 8 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. 
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3. DRIFT 
 
Det har vært en vinter med gode forhold for snølegging tidlig i sesongen, men mildt i 
februar og mars. Nær sagt kontinuerlig snølegging fra 26. november til 30. 
desember. 
Allerede etter to døgn var reservoaret av naturlig tilrennende vann tomt, så 
snøproduksjonen måtte strupes til ca. 1/3 av kapasiteten og det ble brukt 
hovedsakelig kostbart kommunalt vann i hele perioden. Dette ved siden av 
rekordhøye strømpriser medførte at sesongens snøproduksjon har vært tidenes 
mest kostbare.   
 
Alpinanlegget åpnet for  

 trening og publikum MK III (Enntebakken) fra 3. desember mot 9. januar siste 
sesong.  

 trening og publikum MK1 fra toppen 10. desember mot 9. januar siste sesong.  

 hengene var også klare og åpne fra 10. desember mot 9. januar. Dette er 
rekordtidlig.  

  
Snøproduksjon for langrenn har vært i to perioder; 3. til 9. og 25. til 29. desember. 
Heller ikke denne sesongen var det mulig å benytte snøproduksjonsutstyr i 
langrennsløypene på grunn av pågående klagesak rundt nabovarsel. 
Den milde vinteren har medført mye arbeid og det har blitt utført manuell påkast av 
snø. 
Hele anlegget var åpent i en begrenset periode i desember/januar. 1 km’eren har vi 
hatt åpent til andre halvdel av mars 
 
Hoppbakkene åpnet i midten av februar. 
Bakkene er klare med noen kosmetiske justeringer utestående. Det er laget 
spormaler i begge bakker, nye avsatser i K10, gangbane og trapp bak toppen av 
K10 samt rekkverk til trapper ved toppen av K20.  
 
Gjennom Rælingen idrettsråd deltar vi aktivt for å bedre vilkårene for idretten 
generelt. Fra Rælingen skiklubb er Nils Svensøy og Geir Kolstad medlemmer. Brede 
Barkenes er varamedlem. 
 
Karianne Løck og Ketil Model har sittet i styret for SA Marikollen Klubbhus. 
Med vekst innen både RSK og RFK har denne sesongen vært spesielt krevende, der 
RSK har behov for å kunne benytte en større andel av bygningsmassen enn det som 
er tilfelle i dag. Ketil Modell er i mars valgt til ny styreleder for Marikollen klubbhus. 
 
Nytt fra juli 2021 er at RSK har felles regnskapsfører; RELF AS.  
Regnskapet for hovedklubben, Alpin, Langrenn og Hopp føres her.  
Helen Karlsen fortsetter sitt engasjement med administrasjonsoppgaver. Hun følger 
også spesielt opp at regnskapene for utbyggingen av Marikollen Skipark i tråd med 
avtalen med Rælingen Kommune.  
Vi benytter ekstern registrert revisor Lisbeth Sørensen fra Myrdahl & Sveen. 
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4. ØKONOMI 2021 
 
Økonomien i gruppene i 2021 har sammenlignet med 2020 i liten grad blitt preget av 
Covid-19. Støtteordninger har blitt benyttet både fra langrenn og alpin. 
Heiskortsalget for alpin har vært rekordhøy.  
Strømutgifter for snølegging har økt fra snaue kr. 350.000 i 2020 til over 1. mill i 
2021. Det er søkt om midler fra strømstøtteordningen for idrettslag. 
 
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.  
. 
Hovedstyrets økonomi er 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 snaue 9,8 mill. kroner i tippavgift fra massedeponiet. 
 
Årets overskudd etter ekstraordinære poster er på MNOK 10,257 
 
Balansen viser en egenkapital på MNOK 56,254 hvorav MNOK 13,598 er 
egenkapital med restriksjoner dedikert til utviklingen av skiparken. 
 
For øvrig vises til regnskapet for hovedstyret og gruppene. 
 
 

5. 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! Ikke minst seier i slalomcupen. Hele 7 pallplasser har det blitt. 
Du er et stort forbilde for de gryende alpinistene i Rælingen Skiklubb alpin. 
 
Ved inngangen til sesongen 21/22 hadde Rælingen skiklubb 17 FIS utøvere, fordelt 
på Worldcup, Europacup, US University og FIS. 
 

 Henrik Kristoffersen 
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 Joachim Bakken Lien 

 Helene Kristoffersen 

 Jørgen Hedenstad Brevik 

 Christoffer Westerby Silset 

 Margrethe Frøland 

 Mikael Oscar Holter 

 Emilie Reinert Stene 

 Vanessa Riise Naas 

 Ulf Wammeli 

 Carmen Sofie Nielssen 

 Camilla Trones 

 Marius Kristoffersen 

 Tobias Ryen Røvde 

 Vetle Fjellstad Fosse 

 Kristian Sundby 

 Elise Katrin Berg 
 
 

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 127 løpere per 31.12.21 til 159 aktive 
01.03.22. 
Hovedsakelig på de yngste gruppene. 
 
Rælingen Skiklubb alpin ansatte Tommy Akselsen som Sportslig Leder/Hovedtrener 
med oppstart i august 2021, og Einar Witteveen var tilbake som trener fra mai. Dette 
er to meget dyktige og viktige ressurser for RSK alpin  
 
Det har vært totalt 22 trenere fordelt på gruppene, opp fra 14 forrige sesong.  
De fleste trenerne har formell trenerutdanning og klubben både oppfordrer til og 
belønner kompetanseheving.  
 
Klubben har arrangert følgende renn: 

 Telenorkarusellen  12 år og yngre inkl Knøttegruppene 

 TL kvalik SL   U14 

 HL kvalik SL   U16 

 Klubbmesterskap SSL  Alle 

 Klubbmesterskap SL  Alle 
 
I samarbeid med Team Kristoffersen lanserte RSK alpin «Henrik Kristoffersen 
Skiskole» i februar 2021. Dette samarbeidet har fortsatt gjennom denne sesongen. 
og også fortsetter neste sesong også.  
Det ble gjennomført 6 skiskoler med totalt 88 barn. 
 
Det henvises til alpingruppas årsmelding for ytterligere detaljer. 
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Hopp 

 
Hoppgruppa har økt sitt medlemstall fra 3 til 15 aktive medlemmer i 2022. 
Dette skyldes hovedsakelig de nye rekrutteringsbakkene, Marius Lindvik sin enormt 
gode sesong, arbeidet rundt #LikeMuligheter med hopprenn 8. mars 2022 og god 
tilrettelegging fra hoppgruppa. 
 
Marius Lindvik har vært en del av A-laget denne sesongen 21/22. Marius har hatt 
nok en flott sesong i World Cup med totalt 10 pallplasser.  
Høydepunktene er uten tvil OL Gull, stor bakke i Beijing, VM Gull i skiflyvning i 
Vikersund og World Cup seieren i Holmenkollen. Han fikk 2. plass sammenlagt i 
hoppuka og ble nr. 3 i WC. 
 
Anna Torset Botten har hatt en veldig god utvikling denne sesongen og ble tatt ut til 
to FIS renn. Begge disse rennene ble dessverre avlyst pga. smittesituasjonen. 
 
Det henvises til hoppgruppa ’s årsmelding for ytterligere detaljer. 
. 

Langrenn 

 

Langrennsgruppa har også i år hatt en stor aktivitetsøkning, og teller nå 100 aktive 
løpere og 17 trenere. 
 
Vi har også stadig flere som er med og konkurrerer i alt fra klubbrenn til 
Hovedlandsrenn, og i år hadde vi nærmere 45 løpere med på GIF stafetten på 
Gjelleråsen, fordelt på 15 lag. 
Covid-19 har ikke gitt alt for store negative konsekvenser og RSK har hatt løpere ute 
i konkurranse hver helg hele vinteren. 
Det har vært mange fine resultater, og klubben har fått kretsmestere i klassen j15 
med Ea Bergersen.  
Verdt å nevne er også at Iven Bergersen vant Oslo Skifestival i Holmenkollen (g13) 
med nærmere 140 deltakere på start, i tillegg til å lede Sparebank1 cup sammenlagt 
når det gjenstår et renn.  
 
Det henvises til Langsrennsgruppas årsmelding for ytterligere detaljer. 
 
 

6. MARIKOLLEN KLUBBHUS 
 

Kafedrift: 
RSK har driftsansvaret for kafeen fra 15.oktober til 15.april. 
 
Alpingruppa har stått alene om å drifte kafeen. 
 
Klubbhuset: 
 
Husleien for RSK til SA Marikollen Klubbhus var i 2021 NOK 210.000.  
Strømutgifter har økt drastisk og ble på hele 190.000. Det er søkt på støtteordninger 
for frivillige organsiasjoner.  
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7. ANLEGG 
 
Reguleringsplanen for utbyggingen av Marikollen idrettspark er tidligere blitt godkjent 
i kommunen og fylket, samt stadfestet i departementet. 
 
De nye rekrutteringsbakker har blitt benyttet fra ca. 15. februar. 
Hoppgruppas 3 styremedlemmer har også i år lagt ned mye jobb for å få klargjort 
bakkene. Utvides til 4 medlemmer for neste sesong. 
Februar 2021 ble det søkt om spillemidler for å legge plast for helårsbruk. 
 
Alpingruppas driftsorganisasjon har stått for å snølegge og holde alpinbakkene i drift 
med en stor dugnadsinnsats. Sesongen 21/22 har vært veldig bra.  
Det har blitt utført enormt mye arbeid, og det er beundringsverdig at så mange stiller 
til dugnad. En stor takk til alle. 
 
Nytt driftsbygg godt tilpasset vårt behov for daglig drift og lagring har blitt ferdigstilt 
og tatt i bruk mars 2021.  
 
Langrennsgruppa har på dugnadsbasis sørget for snølegging av stadion-området 
samt deler av lysløypa. Mye manuell håndtering har vært nødvendig for å kunne 
holde aktiviteten oppe. 
 
Nytt langrennshus har blitt fullført med en stor del av dugnadsinnsats. Dette fikk 
ferdigattest i oktober 2021. 
 
Alpinbakken får stadig større arealer som følge av massepåfylling fra Feiring Bruk. 
Det har blitt kjørt inn masser både fra toppen av Blystadlia og fra Marikollen. 
Med forventet tempo på innkjøring antar vi at massetilkjøringen er ferdig i løpet av 
2022. 
Det har vært gjort mye arbeid med underlaget for ovarenn og landingsområde for 
BagJumpen så denne kunne tas i bruk denne vinteren. 
BagJumpen er plassert på oversiden av toppen av gamle MK3 og har vært en stor 
suksess. 
Masseutfylling og tilrettelegging for at publikum kan kjøre fra toppen av MK1 direkte 
ned gjennom det tidligere juvet mot MK3 har vært gjennomført. Dette strekket og 
videre ned hele MK3 er nå oppkalt etter sponsoren; Enntebakken. 
Dette gjør også at det er mulig å gjennomføre treninger fra toppen av MK1 uten å 
sperre av områder. 
 
 
 
Denne sesongen har ny rørgate blitt lagt i store deler av MK1 og i øvre del av 
Enntebakken. 
Ny stamledning har blitt lagt for framtidig bruk, og vi har fått økt kapasiteten på bruk 
av kommunalt vann. 
Vi får nå kommunalt vann fra andre deler av Rælingens nett, som gjør at vi ikke 
tømmer kommunens vannmagasiner. 
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Vi gikk fort tomt for rennende vann til snølegging, så økt kapasitet på det kommunale 
vannet har vært avgjørende for at vi har klart å snølegge så mye som er gjort. 
 
Rælingen Kommune har ansvaret for regulering og utbygging av Fjerdingbydammen, 
og det ser dessverre ut til at vi kan nærme oss 2025 før dette blir realisert.  
 
Tilstrekkelig for god vanntilførsel er en kritisk faktor for å få snølagt bakkene tidlig 
og få god økonomi i hele anlegget. 
  
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 2021 har Nils Svensøy, Geir Kolstad og Jan 
Halvorsen sittet i styringsgruppa fra RSK. Fra Rælingen kommune har Kathrin 
Pedersen og Jørgen Joramo sittet. 
 
På anleggs siden vil Feiring Bruk fortsette med tilkjøring av masse. Ved utgangen av 
2021 var det totalt tilkjørt ca. 2 millioner kubikkmeter. Massetilkjøring ser ut til å 
sluttføres rundt årsskiftet 22/23 som medføre at våre store inntekter får en brå slutt. 
Det blir tilkjørt masse både fra Blystadlia og Marikollen.  
 
De urolige tilstandene i verden gjør at prisen på materiell – spesielt stål – har økt og 
er varslet å øke betydelig videre. Fra før hadde Covid-19 og andre forhold medført 
prisøkning på tre- og el-materiell og mangel på ressurser. 
I tillegg vet vi at vi de nærmeste årene vil komme til å mangle naturlig tilrenning av 
vann pga. forsinkelsen på utbyggingen av Fjerdingbydammen. 
Vi må ha en fornuftig tilnærming til de resterende utbyggingsprosjektene, og velge 
de som gir mest sportslig aktivitet for pengene. 
 
De forbedringene vi ønsker utført før sesongen 2022/23 er: 

- Lage permanent installasjon av Airbag/Hoppepute så denne kan bli benyttet 
på helårsbasis. I dag ligger denne på snøunderlag. Dette skal finansieres 
hovedsakelig fra brettforbundet og sponsormidler. 

- Legge plast i rekrutteringsbakkene K10 og K19,5 
- Forlenge ca. 200 meter rørgater (vann/luft/el) for enklere å snølegge området 

rundt Enntebakken og hoppeputa. Stålmateriellet er allerede bestilt like før 
prisoppgang. 

 
I rulleski/langrennsanlegget skal kommunen besørge asfaltering av det resterende 
strekket i 2022. I tillegg ligger det nå inne i budsjettene en økning fra 4 til mellom 5 
og 6 meters bredde i tråd med anbefalinger fra blant annet Skiforbundet. Det vil 
dermed være mulig å arrangere rulleski-konkurranser. Lengden på den asfalterte 
løypa blir 2,5 km.  
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8. OPPSUMMERING 
 

Vi hadde «all time high» i besøkende og heiskortsalg sesongen 20/21, men den 
rekorden ble bare stående ett år da denne nå har blitt slått av en enda bedre sesong 
i  21/22. 
 
Henrik Kristoffersen har hatt nok en god sesong og var pr mars oppe i 74 pallplasser 
hittil i karrieren.   
Alpingruppa har hatt et stort aktivitetsnivå med mange gode resultater. 
 
Hoppeputa har blitt en stor suksess og trekker publikum fra nært og fjernt. 
 
Langrennsgruppa har hatt økende aktivitet og deltagelse i mange renn. Det nye 
langrennsanlegget har også i år blitt svært mye benyttet, men vi har dessverre ikke 
hatt muligheten til å snølegge hele anlegget pga. både klagesaker og mangel på 
vann. Mildt vær fra februar har vært utfordrende. 
 
De nye hoppbakkene er tatt godt i mot og har medvirket stort til en 4-dobing av 
medlemsmassen. Også i år var det god TV-dekning på #LikeMuligheter-rennet 8. 
mars. 
 
Marius Lindvik er på landslaget og har igjen hatt en imponerende sesong og er nå 
også olympisk mester i stor bakke og verdensmester i skiflygning!  
Han er nå oppe i totalt 20 pallplasser. 
 
Utviklingen av Marikollen i samarbeid med Rælingen kommune fortsetter for fullt. 
 
Hovedstyret vil takke alle som har bidratt til driften og utviklingen av klubben 
denne sesongen. 
 
Rælingen Mars 2022 
Hovedstyret i RSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


