
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 Dato siste møte: Møte nr. 

Referent: Karianne Løck 04.01 2022 02 - 2022 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 01.02.22 

  



STYREMØTE 01. februar 2022 

Sak 01/22 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 02/22 – 15 min 

Diskusjons- og beslutningssaker: 

1) Beslutte: Støtte Carmen Nielssen med midler til sesong 21-22. → nei 
2) Beslutte: Søknadsliste for midler og prioritering → Finn Arne snakker med Atle om prioriteringer i 

hva vi søker på. → lavvopark 
«bestilling» må komme fra sportslig/drift på hva må søkes på 
Action: Marked må ha en som kan ha ansvar for søknads skriving! Inn i markedsgruppa. Finn Arne 
snakker med Kathrine Luther. Oppmenn søker skriver.  

3) Afterski: skal vi gjøre og når? →  12.03 – parallell slalom  «klubbmesterskap» for de over 18 år.  
4) Rennkort: 200 kr eller 240 kr? 240 kr for rennkort. De som har oppgaver under rennet får 

heiskort.  
 

Sak 03/22 – 40 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 
 
Gjennomgang på neste 
styremøte – så alt er på 
track 
Kommunisering, gruppe 
sammensetning, 
rekruttering  

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   

9 Evaluering på snølegging 
Strøm fakturere kommunen 

Olav & Morten   

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   

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


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   

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 Vi må ha en som er 
dedikert til å skrive 
søknader – lage en gruppe  

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

Cecilie, Jan, Finn-
Arne 

  

 

Sak 04/22 – 10 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Status Sportslig: 
Rekruttering: Se vedlagt status per grupper/skiskole 1.Februar. Vært stor aktivitet med nye 
utøvere i januar, de fleste har valgt å fortsette etter prøvetreninger. Meste av rekruttering 
gjort for sesongen, men kjører fremdeles rekrutteringsaktivitet på FB for 
Teknikern/Knøttegruppen 
Skiskole: Denne sesongen har 60 barn hittil deltatt på skiskole. Satt opp ekstra skiskole 12-13 
Februar (7 påmeldte til nå), 1 skiskole i vinterferien (19-20 Feb) som er fulltegnet. Flere 
deltagere på skiskole som har sendt positive tilbakemeldinger og begynt som aktiv etter 
skiskole. 
Renn Jan/Feb: 
              - Telenorkarusellen 31/1 i MK3, ca 110 deltagere 
              - Rælingspretten 5-6/2,  
              - TL Rangeringsrenn 10/2 
              - Sparebank 1 Lørenskogrennet 13/2 (arrangeres av LSK, RSK tar bakkekiosken) 
              - HL Rangeringsrenn 15/2 

- Mange deltagere fra RSK Alpin (RSK vært klubb med flest deltagere påmeldt i flere 
renn) på renn kjørt i Lommedalen/Kirkerudbakken/Varingskollen i januar, både 
urangerte og rangerte klasser. RSK vært klubb med flest deltagere påmeldt i flere 
renn. Gode resultater i rangerte klasser, med mange løpere på pallen, inkl 
rangeringsrenn. 

 
Trening: 

- Flere grupper har vært på samlinger i januar: 
1) Race 1 (+ noen hospiterende løpere far Race 2) gjennomførte fartssamling på Uvdal 

7-9 Januar.   
2) Racing/JrRacing/Race 1 gjennomførte fartssamling i Ål 22-24 Januar. 

- Planlegges tilbud om trening i Marikollen 3 dager i vinterferien (19-21 Feb) 
 

               - Trenere: 
- Arrangert sosial kveld med trenere 25/1, hvor man bla. så SL Scladming sammen. 

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


- Ser bedre og bedre samarbeid/flyt mellom trenerne på forskjellige grupper, avtaler 
seg imellom for å hjelpe hverandre ved behov. Også økt grad av samarbeid mellom 
Racing 2 og LSK. 
- Prosessen startet med å avklare hvem av trenerne er med neste sesong (ref. 
årshjul), men for de fleste kommer dette litt for tidlig til at de vet pga. skolegang o.l. 

 
               - Økonomi 
                            - Søknad støtte om midler fra NSF’s utstyrsordning 2021 sendt Helen – hvis alt blir 
innvilget utgjør det 40.516 kr. 
 
Skiskole – kunne ta imot flere privattimer – sesongarbeidere  
Neste år – skiskole annenhver helg gjennom hele vinteren.  
 
 
Alle sender inn til årsrapporten til årlig møte innen vinterferien 
 
Studentene produserer kort til skolekjøring dagen før.  
 
Status drift Marikollen 6/02-22 
 
Snøproduksjon  
Avsluttet, kanskje noe etterfylling om det skulle komne en ny stabil kulde periode. 
Prislappen for årets snølegging havner på ca 800.000,- eks mva. 
 
Heis 
Før vi kan ta stilling til hva slags ny heis vi skal gå for må masterplan revideres på kostnadssiden og ny 
vurdering av inntekts prognosene. Heistrase som tar høyde for alle typer heis etableres trolig  av 
Feiring i løpet av 2022. 
 
Barneområdet  
Har forespurt kommunen om å sjekke ut muligheter for uttynning av skog i bakkant for ytterligere 
tilrettelegging av grillpasser til publikum. 
 
Rørgater 2022 
Ferdigstille stamledning over hoppsletta, samt sammenkoble rørgate 1 og 3 på toppen. 
 
Vedlikehold  
Normalt heisvedlikehold utføres jevnlig. 
Har hatt store utfordinger med kroker som ryker på heng kanten i MK1. Bytter ut alt av snorer.  
 
Feiring Bruk 2022 
  *   Ferdigstille øvre del av bakke 2 
  *   Airbag: adkomst, parkering / rigg plass for arbeid med hopp, tilløp og teknisk bygg. 
  *   Opparbeide platå på nedre øy 
  *   Bakke 3 
  *   Bakke 4 
 
Airbag/ Brettforbundet  
Airbaggen er nå i  drift og gir en ny dimensjon til Marikollen. Trekker gjester fra store deler av landet. 
Mange bra tilbakemeldinger fra landslaget i snowboard og freeski som hadde OL oppkjøringen hos 
oss. 
Noen tilpassinger i terrenget bør gjøres til sommeren. 
Forbundet avklarer videre finansiering før påske, slik at vi kan etablere sommerdrift. 
 
 
 



Kommunen 
Vi er i dialog med kommunen om leieavtale for plass i driftsbygg. Forventet ferdigstilt i løpet av 
februar. 
 
Kommunen forbereder seg med blant annet juridisk bistand i forbindelse med med grunnerverv til 
dammen.  
Reguleringsplan for dammen er til behandling, forventet ferdig til våren. Prosesser rundt grunnerverv 
ønskes kjørt parallelt med reguleringsplan. 
 
Strøm 
Støtteordning for strøm til idrett og foreninger vil bli tilrettelagt gjennom kommunen, endelig løsning 
er ikke klar. 
Det mangler fremdeles noe opprydding og fjerning av gamle master rundt trafo ved fotballbane. 
 
Vann/ dam 
Kritisk faktor, må fortsette å legge press på kommunen for å få på plass demning.  
Nye søknader til NVE for å hente vann fra f.eks Ramstadsjøen vil ta for lang tid ( ca 2 år ) ifølge 
arkitekt, anbefales ikke. 
Kanskje heller vurdere en ny runde med sprøyte betong for å tette ytterligere i øvre dam. 
 
IT 
Ny gate er montert i MK3, gammel gate konfigureres om og flyttes til MK1 slik at vi får 2 stk der.  
Ennte har montert publikums teller på barnebånd. 
 
Mvh 
Jan 
 
 
 
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 
 
 

Cecilie Wenger

Jan Halvorsen
Ketil Modell

24.05.22Karianne Løck

Olav Garden Finn-Arne  Lorentsen

Cathrine Hoberg

Brede Barkenes
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Cecilie Wenger (May 24, 2022 16:31 GMT+2)
Cecilie Wenger
ceciliew@hotmail.no

Jan Halvorsen (May 24, 2022 17:15 GMT+2)

drift.alpin@rsk.no

Ketil Modell (May 24, 2022 21:11 GMT+2)
Ketil Modell

ketil.modell@optimera.no

ivar.wilhelmsen@bw-group.com

Karianne Løck (May 24, 2022 23:21 GMT+2)

karianne.lock@gmail.com

Olav Garden (May 25, 2022 09:16 GMT+2)
Olav Garden
olav.bakke-garden@gjensidige.no

Finn-Arne Lorentsen (May 28, 2022 10:10 GMT+2)

finn.arne.lorentsen@oceanharvest.no

Cathrine Hoberg (May 30, 2022 09:41 GMT+2)

cathrineho@hotmail.com

Brede Barkenes (May 30, 2022 14:55 GMT+2)

bjb78@hotmail.com
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