
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 07.04 2021 05 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 04.05.21 

  



STYREMØTE 04. mai 2021 

Sak 17/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 18/21 – 15 min 

Velkommen til nye styremedlemmer og takke de som går av. 

Planlegge onboarding, overlevering og overføring av oppgaver. 

 

Sak 19/21– 40 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

1) Avtale ny markedssjef – Finn-Arne 

2) Avtale med Proffklær om klubbkolleksjon - Fortsetter med Proffklær – utvide litt med 

barmarkskolleksjon (craft) 

3) Forslag til henstilling i forhold til bruk av klubbkolleksjon i forbindelse med trening og 

opptreden på vegne av klubben - Finn-Arne → vi er enig, men vi venter til pandemien har gitt 

seg noe.  

4) Avtale med Antra vedr total leverandør til Marikollen Skisenter og RSK Alpin – Finn-Arne 

Antra – totalleverandør til alpinanlegg. Kan være en fremtidig sponsor. De har et varelager – 

gode priser når de skal rydde lageret sitt. Startnummer/vester med navn, sponsor og 

klubblogo på.  

5) Forslag til hvordan vi takker av eksisterende Sponsorene for årets sesong - Finn-Arne 

Kampanje på sosiale medier – lager en plan på hvordan vi skal gjøre dette, uke for uke.  

6) Treningsoversikt: avklare treningstider med trenere, plass i bakken etc – Sportslig og Ketil. 

Treningstider må avklares på trenermøte og halltid fordeles. Ny frist er innen utgangen av 

juni 2021. 

a. Sende inn klage på tildelt halltid for høsten 21, Sportslig søkte om 28 timer pr.uke, kun 

fått tildelt 14 timer pr.uke. → dette er kritisk for de yngre gruppene. Vi må klare å holde 

på medlemsmassen og de kan ikke trene ute i høst.  

b. Foreslår å få på plass et styrkerom (muligheter i nye driftsbygget?) for bruk under trening 

for U14/U16. 8’ern som har vært brukt de siste årene har hopp tatt tilbake, pga 

inneklima anses uansett ikke 8’ern forsvarlig å bruke til inne trening for barn.  

Brede holder i dialogen med hopp. 

Drift måler luftkvaliteten i 8´ern 

Brakkeløsning → kostnad – Jan/Ingar sjekker 

 

c. Pga. betydelig økning av publikum i bakken har det ikke vært forsvarlig for de eldste 

gruppene å kjøre SSL i bakkens åpningstid. For å ivareta sportslig tilbud for våre løpere, 

ivareta sikkerheten for både løpere og publikum samt øke publikumstilfredsheten, 

foreslås det vedtatt at bakken er stengt for publikum mandager og onsdager. 

Kommunen eier grunnen → ikke en beslutning vi kan ta her. Hovedstyre må også 

innlemmes i denne beslutningen 

Økonomi → det skal drives ansvarlig, vi må fakta på bordet så vi vet hva vi har å 

forholde oss til 

2-3 år til den nye heisen kommer 

Fart for de yngre løperne er viktig → vi har generelt hatt for lite fart i år 

Vi må ha en trasé plan  

Vi kan ha Mk3 åpen, med trekk opp til «puta» - stenger Mk1 så vi kan kjøre SSL 



Sportslig og drift holder i dette. Kommer på et styremøte når beslutningen er klar.  

 

 

 

d. For sesongen 21/22 foreslås det at digital booking løsning (Skedda) skal tas i bruk for 

booking av trase utenfor bakkens åpningstid. Administrator som godkjenner booking 

basert på følgende prinsipper: 

i. 4 eldste gruppene har prioritet på helger uten renn (er borte mange helger 

pga. renn) 

ii. Eldste gruppene har prioritet på morgen økt og de yngste på ettermiddags 

økt. 

Har brukt dette på Dønski og Wang – men det har ikke blitt brukt på interne grupper 

Er i dialog med brettforbundet ang hvordan system vi skal bruke for booking av «puta» 

 

e. Foreslås at Sportslig utarbeider en traseplan for ekstern leie av bakken for treninger 

(linjer) for MK, kart laget av Haakon (drone) kan muligens brukes for traseplan. 

 

f. Foreslås at Familiesamling 2021 avlyses pga. smittevern og usikkerhet fremover, ta 
bestemmelsen nå så hvert lag kan planlegge desember. Må utarbeides hva kan vi gjøre i 
stedet for å sikre at de ynge medlemmene og foreldre blir innrullet på en god måte og 
blir kjent med de eldre. Starte jobben med tidenes familiesamling 2022. 

 
Jobbe for å bygge klubb, relasjoner mellom gruppene og at foreldre blir kjent med 
hverandre 
Videreføre fadderordningen som Sverre har laget 
Familiesamlingen 2021 avlyst!  

 
 

Sportslig plan 21/22 -> er det definert hva vi ønsker å oppnå med Racing 2?  
• Bør ikke Racing 2 være et attraktivt tilbud for U14/U16/FIS løpere å utvikle 

seg videre som skiløper, for de som ikke vil satse like hardt som 
JrRacing/Racing eller trenger tid på Racing 2 for å videreutvikle seg mot å ta 
steget opp på JrRacing/Racing?  
 

Det er et vedtak for hva denne gruppen skal gjennomføre og inneholde – ref. det 
som står overfor. 
Rammeverket starter Ivar og Brede med innlemmer Tommy 
Tommy ønsker å holde i den sportslige planen 

 
 

7) Trenerkompensasjon -→ to ekstra kriterier: 1- alder, 2- om du har ansvar for en gruppe. 

Dette må gjennomgås videre av Sportslig og legges frem for styret som et forslag til 

beslutning – høst 2021. 

a. Det foreslås at det også lages kontrakt for pappatrenere som inkluderer definert ansvar, 

arbeidsoppgaver og kompensasjon. 

 

 

 

 

 

 



Sak 20/21 – 45 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 

Kontrakter skrives under på siste trenermøte 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 Må gjennomgås 
 
ALLE MÅ GÅ GJENNOM 
ÅRSHJULET TIL NESTE 
MØTE!!!  

2 Avtale med Lørenskog – ferdigstilles 
Sendes Cecilie for signering 

Olav/Thomas  Olav går gjennom avtalen 
med Ivar og Brede 

3 Gruppe og trenerstatus 
Oppfølging Racing 2 
Treningstider og informasjon 
Ketil: Knøttegruppe 1+2, Trenere 
Rekruttering – hvilke grupper/antall grupper er aktuell for 

neste sesong? Når gruppene er fordelt så må det avgjøres 

hvor mange plasser som er tilgjengelig i hver gruppe ifht 

rekruttering.  

Sportslig Må 
ferdigstilles til 
ny sesong 

Ketil, Ivar, Brede og Cecile 
synk på 
rekrutteringspunktet 

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

Sportslig v/Ingar   

5 Opprettelse av Sportslig gruppe 
Må ha flere i gruppa som er engasjert. Kitto Borgenhov 
meldt seg. 

Sportslig Klar til ny 
sesong 

 

6 «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. 

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

Ketil Avklares når 
gruppene er 
satt 

 

8 Politiattester. Venter på status fra Helen. Cecilie I løpet av april Mangler en del 

9 Utleie av bakken til trening på dagtid Drift og sportslig Neste sesong  

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

Drift Dato – 08.04 
og 11.04 

 

11 Status på bakken, sikkerhet, stenging, salg heiskort Drift  Mai/Juni – workshop på 
status i Marikollen. 
Invitere Tommy 

12 Marked: Klubbavtaler/medlemsavtaler  

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

Marked løpende  

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/


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

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

13 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi.  Marked Neste sesong  

14 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  

15 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. 

16 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte Regnskapet pr februar lagt 
frem. 

 

Sak 21/21 – 15 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet: 

Drift: 

Marked:  

Bestilling av skikort digitalt → Erik Torkildsen har kontakter i Skidata/Ski performance og har fått i 

stand en avtale, med digitalisering av bestilling av skikort.  

Sportslig: 

Trenermøte i slutten av mai.  

Marikollhytta – møterommet bruke det til styrkerom? Det var styrkerom tidligere. Kritisk å få på 

plass et styrkerom nå.  

Ikke gunstig å ha styrkerom i driftsbygget 

 

 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ingar Berg og Thomas Schie 

Leder    Sekretær                                 Sportslig - avtroppende 

 

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Finn Arne Lorentsen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

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


 

Cathrine Hoberg  Ivar Wilhelmsen og Brede Barkenes 

Kasserer   Sportslig - påtroppende 

 


