
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 04.05 2021 06 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 01.06.21 

  



STYREMØTE 01. juni 2021 

Sak 22/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 23/21 – 10 min 

Info om AirBag → utsatt på grunn av finansiering  

Info om avtale med kommunen → ang strøm og vann regning for snølegging. Pengene kommer, tar 

litt tid. All fremtidig kost blir fakturert kommunen.  

Årsmøte for Rælingen skiklubb onsdag 2. juni → Fysisk møte max 20 stk. 

Valg – Jan er nesteleder og på valg blir med videre  

Øyvind Bjørge går ut som kasserer. Ivar inn.  

Marianne Vaslestad på valg, men er med videre. Hun vil ha inn en klubbhåndbok som gjelder for alle 

gruppene i klubben.  

Anders Hallingstad er med videre.  

Kontrollkommité – to fra alpin forespurt 

 

Sak 24/21– 60 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

• Revidert kompensasjonsmodell for trenere → Noe økning av trenerlønningene. Utbetaling av 

kompensasjon for barmarkstøy og skiutstyr.  

Koble på Jill så ikke noe blir feil ang skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger 

• Foreldretrenere- foreslås en ny kompensasjonsmodell for foreldretrenere → gratis heiskort 

for seg selv og egne aktive barn. Treningsavgift bortfaller for det barnet forelderen er trener 

for 

• Revidert Sportslig Budsjett for sesongen 21/22 (hvis revidert kompensasjonsmodell for 

trenere blir vedtatt) → Lagt frem et revidert budsjett som er diskutert i styre. 

Arbeidsgiveravgift og feriepenger er ikke med i det reviderte budsjettet  

Få kontroll på utstyr som blir levert ut til trenere. Hva de får utdelt skal stå i kontrakten.  

• Oppdatert oversikt Rekruttering for sesongen 21/22 basert på eksisterende Sportslig Plan, 

med 2 Tekniker grupper og 3 Knøttegrupper. → kan ha en økning på 97 løpere med aktuell 

sportslig plan. Kan ha stor rekruttering på de to yngre gruppene.  

Trenere:  

Teknikern Live og Madeleine? 

Knøtt: Lars Bjørkhaug og Tiril Mossige 

• Oppdatert mal for generell midlertidig treneravtale →  

• Oppdatert stillingsinstruks (tillegg til treneravtale) → ansvarsområdene til hovedtrener 

(Brede og Ivar legger rammene etter møte) 

• Utstyrsavtale for trenere (tillegg til treneravtale) → Hovedtrener har ansvar for 

førstehjepskit. Hovedtrener fra Race 2 må ha drill og bor, de andre bruker det som ligger her.  

• Foreløpig tildeling halltid høsten 2021 → Dette tas på mail 

• Fordeling tildeling MK vinteren 21/22 → Dette tas på mail 

• Til info: Status på trenerkontrakter/politiattest. → ganske klart til å sendes ut 

• Fakturering av treningsavgift for sesong 2021-22 → sendes ut nå. Direkte link – for enklere 

betaling.  

Nye løpere – etter 2 treninger, må de bestemme seg og da får de fakturert medlemsavgift og 

treningsavgift. De må også være registrert i SPOND 

 



Sak 25/21 – 30 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 

2 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte Sendt ut på mail 

3 Avtale med Lørenskog – ferdigstilles 
Sendes Cecilie for signering 

Sportslig/drift   

4 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   

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

Sportslig   Skal også gjennomføres av 
styre.  
Politiattester for alle i 
styre og oppmenn 

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

Sportslig Klar til ny 
sesong 

Dialog med Wang Ung 
Booke tid på SNØ 

7 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 

 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 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. 

 Høsten  

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

Ketil Avklares når 
gruppene er 
satt 

 

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

12 SkiPerformance Drift/marked status  

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/


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.  Marked Neste sesong  

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. 

 

Sak 21/21 – 15 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet: 

Drift:  

Klargjøre alt for neste sesong. MK3 ok, MK1 der må det være en del vedlikehold. Heishuset er ryddet. 

Sportslig kan bruke MK1 som treneroppholdsrom – OBS, OBS det kommer mus inn!  

8´ern. Ved å fikse opp så er det fullt mulig å bruke bygget. Kan gjøres på dugnad. Racing og JrRacing 

tar denne jobben da det er de som trenger å bruke vekt rom. Vi må ha en prosjektleder – styrer 

prosjektet (Ingar Berg).  

Møtes for å finne ut hva av materiell vi trenger for å pusse opp 8´ern. Lage en utstyrsliste.  

Avtale med hopp er gjort.  

Marked:  

• Signert avtale med Daniel Hamnes som Markedssjef, forventer pressedekning 
• Markedsgruppen utvidet med Alex Backsether og Haakon Wiik som skal fokusere på 

innholdsproduksjon (filmsnutter og bilder) 
• Jobber med å få løsning mht kontor for Daniel i fellesskap med øvrige i Marikollen 
• Gjennomført avklaringsmøte med Henrik/ Team Kristoffersen: 

o Henrik og teamet er veldig glad i Marikollen og RSK og ønsker å få til et så godt 
samarbeid som mulig – til glede og nytt for begge parter, hovedsaklig gjennom; 

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


▪ 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 

o 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 

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

o 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 

o 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 

o 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 

• Øvrige leads er litt på hold til Daniel har fått fart 
• SPLEIS Sparebank 1 - Snøskuter: Viktig at dette følges opp med videobidrag – se melding til 

oppmenn 
• Trenger AVKLARING: Blir det samling den 19 juni? Som diskutert er planen å invitere 

sponsorer 
 

Stort arrangement er ikke lov med gjeldende corona regler.  

Sportslig: 

Pr. 21.06.21 besluttet at vi starter arbeidet med å pusse opp 8´ern.  

Trenere får også gensere og t-skjorter som løperne har fått 


