
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 28.02 2022 04 - 2022 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 06.04.22 

  



STYREMØTE 06. april 2022 

Sak 09/22 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 10/22 – 20 min 

Beslutningssaker: 

1) Planday – timeregistreringssystem. Det er ønskelig å automatisere timelister for trenere og annet 
personell. Regnskapsfører har hatt demo-møte med disse og anbefaler at vi tar en testperiode 
for å se på mulighetene for å bruke dette. Les mer her Vaktlister på nett og mobil fra - Planday 
➔ Vi kjøper en pilot!  

 
Infosaker: 
2) Hovedstyret: nye medlemmer og omrokkering av oppgaver: 

a. Ivar Wilhelmsen inn som sekretær 
b. Heidi Garthus inn som kasserer 
c. Morten Brurud inn som kontaktperson mot kommunen 
d. Inger Marie Helle inn som ansvarlig for klubbhåndbok og compliance 
e. Langrenn med ny leder: Tore Helland 
f. John Terje Kristoffersen og Knut Moe inn i kontrollkomiteen. En til skal inn (kvinne). 

Langrenn ønsker å finne en kandidat. 
g. Valgkomiteen: Nils Svensøy og Rune Hauge. En til skal inn (kvinne). Langrenn ønsker å få 

med en kandidat. 
3) SpareBank1 Østlandet – kundedag 19. mars (Cecilie) → 20 i stil til oss, fra Sparebank1 Østlandet. 

Få medlemmer som møtte opp.  
4) Partnerdag 21. april (Finn-Arne) → Presentere bakken (drift) og sportslig sett.  
5) Sesongavslutning 20. april (Sportslig) → I MK3, grilling i bunnen av bakken. Show renn, 

aktiviteter, utkledning. Trenere og andre som slutter får oppmerksomhet. Utdeling av SSL premie 
til U16 

6) Evaluering av bakke og renn → Små dugnader for enkelte grupper, for å få alt ned før sommeren. 
Alle elementer må være klart før bakken åpner (heiskort, kafévakter, HA, treningstider o.l)  
Årshjul – sportslig. Sette dato for Rælingsspretten så den blir mer attraktiv igjen også for 
osloløpere 
Hva gjør vi i bakken når det er renn? – stenger vi bakken? Dialog mellom sportslig og drift 
Forventning – styremøtet i juni se hele kalenderen som et forslag. Renn som vi skal ha. Drift i 
forhold til bakke, HA.  
Fartssamlinger på Ål som Stabæk har «eid» - murring ang gjennomføringen av treningen  
Skiskole – mange deltakere. Mange av de inn i klubben 

 
Sak 11/12 – 10 min 

Overlevering fra gamle til nye styremedlemmer. 

Oppgaver og forventninger. 

 

Sak 12/22 – 45 min 

Plan, mål og strategi for 2022/2023 

Det er forventet høy aktivitet kommende sesong. Dette må planlegges med renn, skiskole, 

kunde/partner aktiviteter, interne aktiviteter. 

Treningstider – dialog mellom sportslig, drift og Karianne ang treningstider og kafe/heisvakter 

HA og snølegging 

Heis og kafevakter – skal snøleggere og HA også ha treningsvakter? Må avklares før sesongen.  

Heiskortsalg: priser, kampanjer, nettløsning 

Kafe/Marikollhytta 

 

https://www.planday.com/no/


Sak 13/22 – 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/osm9qg6w0j4wpruh
710ln/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 

Tommy  God kontroll på 
gruppene, bortsett fra 
Racing. 3 stk. trenere 
som ikke blir med neste 
år. 
Einar blir med på Racing 
i forhold til samlinger og 
skidager, men mangler 
hovedtrener.  
 

4 Rekruttering 
Hva er status på antall medlemmer som fortsetter 
neste sesong? 

Ketil/Tommy/Sp
ortslig 

  

5 Skiskole – evaluering/tilbakemeldinger fra årets 
sesong. 

Tommy   

6 Status Marikollhytta 
Ketil er ny leder for styret i Marikollhytta 

Karianne/Ketil Hvert møte  

7 Airbag -status Jan og Morten    

8 Status Drift: HA, snøgruppe – antall for kommende 
sesong 
HA kurs 
Førstehjelpskurs  

Olav   

9 Status på bakken, sikkerhet, stenging, salg heiskort Morten og Jan   

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

Finn-Arne Løpende  

11 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi.  
Oppdatering av info på nettsider. Har vi noen som kan 
ta over ansvar for nettsider? Haakon Wiik? 

Marked   

12 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 
➔ Bygger videre med de vi har kontakt med 
➔ Finne lokale bedrifter  
➔ Store bedrifter  

Finn-Arne Kontinuerlig  

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


13 Søknader til stipender og fond. Gi marked input på hva 
som ønskes søkt om. Caroline er ny som skal ha ansvar 
for dette. 

ALLE Kontinuerlig  

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

Cecilie, Jan   

     

     

 

Sak 14/22 – 10 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Drift 
Marked: 

• Filminnspilling veldig bra. Stor takk til alle 
• Partnerdag 21. april under planlegging 
• Daniel avtale terminert, avventer gjennomgang av avtaler og forhold knyttet til fakturering 
• Jobber med hand over etter Daniel og veien videre 
• Marked fremover, er i tenkeboksen og ønsker diskusjon med styret 

 
 
Sportslig 

1) Ingar Berg ny vara i Idrettsrådet sammen med Brede. Geir Kolstad inn som leder. 
2) Nytt renn gjennomført i Marikollen, MyCar farten  - SG/Kombirenn for U9-U12, ble 

gjennomført med 104 utøvere på start, 2 treningsrun og så et run på tid. Svært positive 
tilbakemeldinger fra deltagere. 

3) Telenorkarusellen Knøttegruppen gjennomført i skileikområdet 14.mars, ca 30 deltagere. 
4) Telenorkarusellen renn #2 for U6-U12 gjennomført i Marikollen 15 mars, ca 120 deltagere. 
5) Søkt om halltid i både Rælingen og Lillestrøm kommune før frist. 
6) Prosessen med gruppefordeling mer eller mindre ferdig, tentative grupper delt på 

trenerchat. Avventer tilbakemelding fra 2 utøvere om flytting av gruppe før man er helt i mål 
(frist var 3.april), da blir gruppene delt med alle via Spond – hvor vi ber om tilbakemelding 
om det er noen som blir å slutte etter sesongen. 
 

Status per 5/4-22 nå ser ut som følger for sesongen 22/23 

Gruppe Antall løpere 

FIS 8 

JrRacing 16 

Knøttegruppe 23 

Race 1 14 

Race 2 10 

Racing 9 

Racing 2 14 

Råtassen 15 

Slutter 9 

Teknikern 41 

Grand Total 159 

 
 

7) Prosessen med trenere for de forskjellige gruppene fortsetter, enda noe usikkerhet pga at 
noen trener avventer på svar om skoleplass (får vite dette i midten av april). 

8) Den siste måneden har sesongens store renn (BAMA, TL, HL og NM) blitt gjennomført. 



Rælingen har markert seg på både bredde og topp, for de som kjenner klubben over tid har 
Rælingen aldri prestert bedre på topp og bredde. 
 
BAMA: 
- 38 utøvere på start, @RSKHelelaget, RSK viste generelt meget gode verdier under BAMA, 
positive kommentarer om åpenhet og inkludering mottatt fra andre klubber. Totalt 6 pallplasser i 
rangerte klasser (U11/U12) 
- SL J11: Bronse, totalt 4 utøvere blant topp 15 
- SG J11; Sølv, totalt 4 utøvere blant topp 15 
- SG G11, 1 utøver blant topp 15 
- SSL J11, Sølv, totalt 5 utøvere blant topp 15 
- SSL G12, 1 utøver blant topp 15 
 
- SL J12, Bronse, totalt 2 utøvere blant topp 15 
- SL G12, Bronse 
- SG J12, Sølv, totalt 5 utøvere blant topp 15 
- SG G12, 1 utøver blant topp 15 
- SSL J12, 3 utøvere blant topp 15 
- SSL G12, 2 utøvere blant topp 15 
 
 
 
Telenorlekene 
- 14 utøvere på start, 1 pallplass. 
- SL J13, 1 utøver blant topp 15 
- SL G13, 1 utøver blant topp 15 
- SL G14, 1 utøver blant topp 15 
- SG G13, 1 utøver blant topp 15 
- SG G14, Gull, totalt 2 utøvere blant topp 15 
 
Hovedlandsrennet 
- 11 utøvere på start, 5 pallplasser. 
- SL J16, Sølv og 4.plass 
- SL G16, totalt 3 utøvere blant topp 15 
- SSL J16, Gull og 6.plass, totalt 3 utøvere blant topp 15 
- SSL G16, Bronse og 6.plass, totalt  
- SG J16, Gull, totalt 3 utøvere blant topp 15 
- SG G16, 5.plass, totalt 4 utøvere blant topp 15 
- Utfor J16, Gull, totalt 3 utøvere blant topp 15 
- Utfor G16, 5.plass, totalt 3 utøvere blant topp 15 
 
NM 
- Alpin Kombinasjon Damer, 4. 10. og 16.plass 
- Alpin Kombinasjon Herrer 23.plass 
- Utfor Damer, Bronse, 8.  og 12. plass 
- Utfor Herrer, 19. og 23. plass 
- SSL Damer, 12.plass 
- SSL Herrer, Sølv og 26.plass 
 
 

 

 

 

 

 



Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ivar Wilhelmsen, Brede Barkenes og 

Leder    Sekretær                                 Alex Backsæther 

Sportslig 

          

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Finn Arne Lorentsen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg og Morten Støa   

Kasserer 
 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Cecilie Wenger (May 24, 2022 16:32 GMT+2)
Cecilie Wenger

Cecilie Wenger

ceciliew@hotmail.no

ketil Modell (May 24, 2022 21:10 GMT+2)
ketil Modell

Ketil modell

ketil.modell@optimera.no

Karianne Løck (May 25, 2022 17:01 GMT+2)

Karianne Løck

karianne.lock@gmail.com

Finn-Arne Lorentsen (May 28, 2022 10:09 GMT+2)

Finn-Arne Lorentsen

finn.arne.lorentsen@oceanharvest.no

Olav Garden (May 30, 2022 08:49 GMT+2)
Olav Garden

Olav Garden

olav.bakke-garden@gjensidige.no

Jan Halvorsen (May 30, 2022 10:41 GMT+2)

Jan Halvorsen

drift.alpin@rsk.no

01.06.2022

ivar.wilhelmsen@bw-group.com

Cathrine Hoberg (Jun 1, 2022 08:50 GMT+2)

Cathrine Hoberg

cathrineho@hotmail.com

Brede Barkenes (Jun 1, 2022 15:23 GMT+2)

Brede Barkenes

bjb78@hotmail.com
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