
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 11.10 2021 10 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 02.11.21 

  



STYREMØTE 02. november 2021 

Sak 41/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 42/21 – 75 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

1) Budsjett og planer 2022 – skal ferdigstilles i løpet av november og besluttes på møte i desember. 
Sportslig v/Tommy, drift v/Morten, marked v/Daniel. 

• Budsjett 2022 

• Plan 2022 → neste møte brukes til å sluttføre planen og budsjettet.  
2) Klargjøring for sesongen. Oppstart er rett rundt hjørnet. Det er ønskelig at alle avklaringer og 

ferdigstillelser er gjort. Dette blir en gjennomgang for å sjekke status, stille spørsmål og få alle på 
samme «track». Kom forberedt og del gjerne info på forhånd. Listen under er forslag og ikke 
begrenset til: 

• Snøgjeng – vaktliste → 6 sikre i snøgjengen, skulle gjerne hatt 10 stk. Snøgruppa er 17, skulle 
gjerne hatt 20 så vi kan legge opp til doble vakter. HA går også to stk. sammen.  

• Heis og kafevaktliste → kafé også i ukedagene. Vi har med studenter også i år. Gi tilbud til de 
yngre trenerne til å jobbe ekstra i helgene, når de ikke har samlinger. Øke noe i lønn.  

• HA liste og kursdatoer+ førstehjelp → nytt førstehjelpskurs når det er snø. Positivt det som vi 
har gjennomført. Førstehjelpsutstyr → Tommy snakker med Angelica 

• Trenere på alle grupper 

• Rekruttering – er alle gruppene fulle? Skal vi ha flere grupper? → Ketil og Tommy har dialog. 
I hvilke grupper er det plass?  

• Fordeling av tider i bakken  

• Info på nettsidene (RSK og Marikollen) → blir oppdatert 

• Heiskortutsalg → er klart  

• Marikollhytta  

• Avklaringer mellom sportslig og drift når vi er i bakken – hvem har ansvar for hva → Tommy 
og Moten har dialog 

• Snølegging – hvordan prioriteres hvilke bakker/områder. 

• Salgs/markeds-og kommunikasjonsplan for Marikollen og kommende sesong 
3) Dialogen rundt organiseringen av RSK vs. Marikollen og styret vs. ansatte.  

- Dialog med Vassfjellet → møte torsdag 04.11.21  
- Hvordan vil klubben se ut i fremtiden? Styrene…  
- Viktig at de ansatte er like engasjerte som de som jobber dugnad 
- Gruppene «eier» tidene utenfor åpningstid 

4) Økonomi 
5) Status 8’ern og MK1 → 8´ern er tatt i bruk.. Fornøyde med resultatet av oppussingen. Vil gjerne 

legge pukk og rette opp utenfor 8´er, da kan den plassen brukes til trening. Bruke airtracken og 
lage en liten Tufte park utenfor er ønskelig.  
Tommy har en plan for MK1, legge nytt gulv og snekre en benk 

6) Det er ønskelig å ha en oversikt over hva vi skal søke på. Atle Edvardsen må få disse innspillene 
ASAP for å kunne lage en liste. Atle.edvardsen@hotmail.com Den listen skal presenteres på 
møtet. → sportslig har sendt inn liste.  

7) Sjekk av årshjulet 
8) Evaluering av dugnadshelgen – Olav lager sammendrag -ok 
 

 

 

 

 

 

mailto:Atle.edvardsen@hotmail.com


 

Sak 43/21 – 30 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
/rshjul-RSK-
alpin.xlsx?dl=0&rlkey=srzv8h760y3htaxxczi2g86e7 

Alle Løpende Må gjennomgås 

2 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte   

3 Gruppe og trenerstatus 
Trenerkurs 
Hvor mange kan rekrutteres/plass på grupper?  
Status avtaler og politiattest  
Status på fordeling av treningstider 
Terminliste – ny oppdatering, status for RSK og Marikollen 

Tommy   

4 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/   Sportslig   Dette blir overført til 
hovedstyret 

5 Oppussing av 8’ern og MK1 Brede og Tommy   

6 Skiskole 
Avklaringsmøte med HKristoffersen & Team (Finn-Arne) 

Tommy   

7 Traseoversikt Tommy August  

8 Marikollhytta Karianne/Ketil   

9 Airbag  -status Jan og Morten   

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

  

11 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   

12 Status på bakken, sikkerhet, stenging, salg heiskort Morten og 
Tommy 

  

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

Finn-Arne Løpende  

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

Daniel   

15 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. 

ALLE Kontinuerlig Alle fond søkes på 
fortløpende. 

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


Kavli fondet, Gjensidige stiftelsen, Sparebank-stiftelsen 

18 Kickback fra sponsorer Marked   

 

Sak 44/21 – 10 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Sportslig: 

• Alle grupper i gang med barmarkstreninger inne. 
• Tilbakemeldingene på gruppene er bra. Noen utfordringer da det er en del kvelder gymsalen 

er opptatt (Løvenstad) 
• Noen utfordringer på U 16 gruppa. 
• Gjennomført fart samling på Juvass for Racing, Jr Racing og Race 1. 2 av 3 dager ble 

gjennomført med gode forhold. 1 dag GS/2 dager SG 
• Gjennomført 2 dager samling i Snø for race 2 og Råtassen. Fungerte veldig bra. 
• Sosial samling for Teknikern på Snø. 
• Gjennomført trener 2 kurs på 5 trenere, neste helg skal 6 trenere ta trener 1 kurs. 
• Gjennomført førstehjelpskurs på alle trenere (bortsett fra Knut Erik og Tom)  

 
Status drift Morten og Christian: 

• Ny brygge ved putten er bygget  

• Trekking av signal i nye snøkummer vil skje denne 

uka. 

• Alle viftene er ferdig og klare. 

• Mk 1 heis er ferdig montert, mangler kun 

testkjøring og justering. 

• Barnebånd er strammet og testkjørt. Klart til bruk. 

• Mk 3. wire er MIP testet  og godkjent, og test 

kjørt. Klar til bruk. 

• En snøscooter er hentet og på plass. Ferdig betalt, 

forsikret og fått vognkort. 

• Scooter nr 2 er kjøpt og betalt, den klargjøres og er snart klar for henting og vil bli forsikret så 

fort vi får den. 

• Alle grillhytter er på plass og vil bli malt innvendig og ene utvendig av kriminalomsorgen 

asap. 

• Rails som skal brukes kommende vinter vil bli tatt vedlikehold på innimellom alt annet som 

skjer, vil bli klart før det skal ut i bakken. 

• Sikringskart er hengt opp og vil klargjøres. 

• Snøkart er hengt opp og klart til bruk. 

• Instrukser på scootere og oppgaver i anlegget er mye klart, resten blir tatt innimellom alt 

annet som skjer men vil være kart før vi starter opp for sesongen. 

• Gjennomgang med snøgruppa vil skje så fort strømmen i anlegget er på plass, håper det skjer 

ila 1-2 uker 

 
 

Status fra drift 02/11-21 
 
Driftsbygg 
Støttemur og gjerde er ferdig. Dokumentasjon for endelig brukstillatelse blir sendt fra arkitekt til 
kommunen denne uka. 
 
Barneområdet  



Grillhytter er flyttet til området bakerst på toppen. 12 stk nye benker er hentet.  
 
Heishus MK3 
Ferdig drenert og forhøyet, grunnmurspapp hevet rundt heishuset. Strømkabel til driftsbygg skjøtes 
når det er strøm på trafo. 
 
Pumpehus 
Venter fremdeles på ventilasjon.  
Innhenter priser fra lokal leverandør og purrer samtidig Taubaneteknikk. 
 
Rørgater 2021 
Stamledning i bunn er ferdig. 
Har påbegynt forarbeid med forlengelse av rørgate fra MK3 til airbag området. 
 
Vedlikehold  
Alt av heis og snøutstyr er ok. 
Trykktester rørgate så fort gammel rørgate er plugget. 
Snekring rundt gate i MK 1, flytting av reklameskilt og innramming av uteplass ved marikollhytta står 
for tur. 
En snøscooter er hentet. Scooter nr 2 er klar innen kort tid. Gjenstår å ordne forsikring og 
registrering. 
 
Feiring Bruk 

• Avslutter innkjøring av masser fra bakkesiden fra  ca 8. nov. 
• Vurdere fortløpende etter hvordan været blir. 

 
 
Brettforbundet  
Airbaggen er klar til å fraktes opp i bakken. 
 
Kommunen 
Innspill fra RSK til ny kommunedelplan presenteres kommende uke. 
Møte med kommunen vedr kommende sesongs snølegging er planlagt 8. nov. 
 
Strøm 
Trasé over til Blystadlia er ferdig. Gjenstår noe pussing av grøfter. 
De fleste tilførslene er ferdig skjøtet og koblet. Elektriker er i gang med å koble snøkummer. 
Forventer strøm på ny trafo denne uka.  
 
Vann/ dam 
Får ny status fra kommunen 10. nov.  
 
IT 
Det jobbes videre med nye nettsider. Løsning for salg av heiskort på nett er klar. 
 
Dugnadshelgen 2021 
  
Dugnadshelgen ble avholdt helgen 18-19.09, Vi ser i ettertid at denne helgen krasjet med 
konfirmasjoner, så det bør enten velges helgen før eller etter (så lenge det ikke krasjer med 
høstferien). 
  
Drift, marked og sportslig har i felleskap satt opp gjøremålsliste over alle oppgavene for denne 
helgen. 
Dette fungerte bra.   Påmelding for foreldre bør være med navn på hvem som stiller i Spond så 
henter vi deltakerene her. 
 



Arbeidslisten inneholdt arbeidsoppgavene, tiden det var beregnet på oppgaven og hvor mange som 
trengtes for å gjennomføre oppgaven.  Til etter tanke bør vi droppe antatt tid. Det tar som regel 
lenger tid enn beregnet. 
 
Jeg fikk oversendt liste over alle som skulle delta og ut fra den sette opp arbeidsgrupper for helgen 
en uke før dugnaden, som fungerte bra 
 
Det var rekord mye å gjøre på dugnaden og vi fikk gjort rekord mye. Det var nesten litt i overkant. 
Noen oppgaver ble ikke ferdig denne helgen men det ble satt opp ekstra dugnader på 
treningskvelder så vi ble ferdig med nesten alt. Vi har ikke fått tilbakemelding denne gangen på at 
noen ikke har hatt noe eller nok å gjøre. Stort sett bare positive tilbakemeldinger.  
  
Drift ved Olav 
 
 
Marked:  
Avtaler ligger i dropbox 
AMC 
Sykkelopplevelser 
 
 
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 
 
 

 
 


