
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 02.11 2021 11 - 2021 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 07.12.21 

  



STYREMØTE 07. desember 2021 

Sak 45/21 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 46/21 – 75 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

1) Beslutte budsjett 2022 - se utsendt → Besluttet! Presenterer for hovedstyre.  
2) Status Plan 2022 – pga. åpning og økt aktivitet så er ikke alle planene ferdig. Gi status på 

sportslig, drift og marked. 
3) Beslutte: Rabatt på treningsavgift for de som velger melde seg inn i klubben etter skiskolen 

fullført. Her foreslås det at de som går videre på Teknikern får 1000 kr i rabatt, de som går videre 
på Råtassen/Racing 2/andre grupper 1500 kr i rabatt → OK!  

4) Beslutte: Søskenrabatt på skiskole. For trening så er det 30% på barn 2 og 50% barn 3. Hva skal 
skiskolen være? → Ingen rabatt 

5) Beslutte: ny kortleser/vendekors i MK1 kr 50.000 + evnt installasjon. → besluttet bestilling av ny! 
Trenere får gå utenom med synlige trener jakker ved mye kø!  

6) Beslutte: Søknadsliste for midler og prioritering → Finn Arne snakker med Atle om prioriteringer i 
hva vi søker på.  

7) Status - oppstart av sesong med snølegging og åpning:  
a. Snøgjeng HA + førstehjelpskurs 
b. Heis/kafe → oppgraderinger i kafé, alle må gå i svart 
c. Status trening 
d. Kortsalg – dårlig koordinering, det har ikke vært oppdaterte priser. Flytting av salget av 

heiskort ikke kommunisert ut til publikum.  
Promokoder ikke kommunisert ut til løperne, knøtte kort.  

e. Nettsider  
 

Sak 47/21 – 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 
Status på fordeling av treningstider 
Terminliste – ny oppdatering, status for RSK og Marikollen 

Tommy   

4 Rekruttering Ketil/Tommy   

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

Tommy   

6 Traseoversikt Tommy   

7 Marikollhytta Karianne/Ketil Hvert møte  

8 Airbag  -status Jan og Morten   

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


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

 LSK og Wang signert avtale 
Dønski kommer og trener 

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

Olav   

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

  

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

Finn-Arne Løpende  

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

Daniel  08.12.21 blir nettsidene 
oppdatert 
 

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/  

Finn-Arne og 
Daniel 

Kontinuerlig  

15 Søknader til stipender og fond. Gi marked input på hva som 
ønskes søkt om. 

ALLE Kontinuerlig  

17 Dialogen rundt organiseringen av RSK vs. Marikollen og 
styret vs. ansatte.  

Cecilie, Jan, Finn-
Arne 

  

 

Sak 48/21 – 10 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Drift: 
Snøproduksjon!  
HA vakter er satt på fra 17 desember 
Setter opp vakter neste uke 
Flere HA kurs – færre på hvert kurs (ca. 7-8 pers.) Hele kurset på en gang, nå som det er snø i bakken 
Førstehjelpskurs i januar – Angelica er på saken 
God kommunikasjon fra medlemmene 
Konstruktiv kritikk  
Åpning av bakken for publikum og trening har gått veldig bra.  
Klart skille med å stoppe heisen fra stenging til trening og før heisen åpner, etter trening 
 
Olav har evaluering med snøgjengen i januar når snøen er ferdiglagt.  
 
VIPPS kampanje til barnebåndet – Morten eller Christian har plakater  
 
MK1: 
Godt i rute, heistraséen er lagt. Ser bra ut i hengene. Ferdig rett ned mk1 og rundt øyene. Forbehold 
mellom øyene.  
Barneområdet åpner til helgen 
Så vidt begynt i Ente bakken – blir pri for å «sluse» publikum rundt der 
Lage et lite område med rails i Ennte bakken i vente på skiers left i mk3 
Mildvær i vente – blir det kaldt igjen trenger vi ca. 8 dager på å legge resten.  
 
Sportslig: 

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


Veldig høy aktivitet!  
 
 
 
Kafé: 
Kan ikke ha bestillinger ved disken, må ha ved bordet.  
1 m avstand for de som ikke er husstandsmedlemmer 
Munnbind frem til du setter deg ved bordet 
QR kode  
En pensjonist som kan komme inn og styre kaféen?  
 
Skiskolen: 
Alle trenerne får samlingsavgift på skiskolen 
Legge ut på Knøttegruppa at det er skiskole 
 
Treningsavgiften på Knøttegruppa, Racing 2 og Race 1 blir endret fra neste sesong. (økning) 
 
Marked: 
Renn for sponsornettverket – mange er foreldre 
 
Årsplan deles – Daniel har laget 
Skedda – bruke som kalender, bestille 
 
 
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 
 


