
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 06.04 2022 05 - 2022 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 03.05.22 

  



STYREMØTE 03. mai 2022 

Sak 15/22 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 16/22 – 10 min 

Hvilke fond skal vi søke på og til hvilke formål? Caroline kommer. 

➔ Gjensidige stiftelsen må avklares med hovedstyret, ang hvem som «får» søke 

➔ Vi trenger mer lys i bakken – særlig MK1 

➔ Lage en prioriteringsliste, både på sportslig og drift 

➔ Vise hva vi faktisk har kjøpt når vi får penger fra søknader 

 

Sak 17/22 – 20 min 

Diskusjon: 

Topp/bredde, samle oss om mål og visjon 

Diskusjon rundt elementer som bør inngå i Sportslig Plan. Styret vil få Sportslig Plan til vurdering når 
den er klar 
 

Sak 18/22 – 15 min 

Beslutningssaker: 

1) Familiesamling: sted og tid, kostnad og opplegg 
➔ Raudalen/Beitostølen – 17/18 desember 
➔ Vi har bakken for oss selv, god mulighet til å kjøre fart for de to eldste gruppene 
➔ Vi satser på å bo i leiligheter i sentrum 
➔ Lage et bra arrangement i bakken på lørdag (lunsj), felles middag lørdag kveld 

 

Sak 19/22 – 45 min 

Årsplan: Det er forventet høy aktivitet kommende sesong.  

1) Årsplan for aktiviteter: 

a. Renn (påmeldingsfrist 20. mai) 
b. Treningstider. dialog mellom sportslig, drift og Karianne ang treningstider og 

kafe/heisvakter 
c. Utleie av bakken (skigymnas etc)  
d. Skolekjøring 
e. Skiskoler – stort trøkk i fjor. Legge opp til like mange helger i år, men gjerne med 

færre deltaker pr. gruppe 
f. Rekruttering 
g. HA og snølegging 
h. Heis og kafevakter – starten av september  
i. Heiskortsalg priser, kampanjer, nettløsning – ha klart i september. Øke prisen på kjøp 

av fysiske heiskort?  
j. Kafe/Marikollhytta 

 

 

 

 

 

 

Sak 20/22 – 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 
 
  

2 Presentasjon av økonomi Morten/Cecilie Hvert møte   

3 Gruppe og trenerstatus 
Trenerkurs 
Status på fordeling av treningstider 

Tommy   

4 Rekruttering Ketil/Sportslig  Hvor mange 
medlemmer skal vi ha i 
klubben?  

5 Status Marikollhytta Karianne/Ketil Hvert møte Nytt styre.  
En del utleie nå 
fremover 

6 Airbag -status Jan og Morten  Eget prosjekt m/ lønn 
etc.  
Kartlegging av sommer 
drift 
Nytt møte ang 
heisløsninger 

7 Status Drift Olav  Vi må har mer lys i 
bakken 

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

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

Finn-Arne Løpende  

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

Marked  Oppdateringer er i gang, 
både RSK og Marikollen 

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

Finn-Arne Kontinuerlig  

12 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  

13 Status: organiseringen av RSK vs. Marikollen og styret 
vs. ansatte.  

Cecilie, Jan  Samtale med 
kommunaldirektøren, 
for å presentere 
«MarikollenAS»  

 

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/


Sak 21/22 – 10 min 

Status fra hver gruppe, sendes før møtet 

Sportslig 
Preliminær Trenerfordeling  sesong 22/23 

1) Slutter 30/4: Knut-Erik, Doffen, Tom, (resten er med frem til sommeren) 

2) Starter: Kristian Sundby (Racing 2), Dina Arntzen (JrRacing) 

3) Racing: Tommy, Einar, Daniel (frem til sommeren), Madeleine Haukåsveen (møte med 

jobben uke 19) 

4) JrRacing: Brede, Tiril, Dina 

5) Racing 2: Haakon Wiik, Kristian Sundby 

6) Race 1: Alex, Ingrid,  

7) Race 2: Kitto, Martine, Mathilde (frem til sommeren), Ny ungdomstrener inn fra 1/8 hvis ikke 

Mathilde kommer inn på skole langtbortistan. 

8) Råtassen: Live (fra 1/8), Oda frem til sommeren, Leah, Petter 

9) Teknikern: Thomas Molteberg, Herman Røtterud, Lars Bjørkhaug, Axel Wammeli,  

10) Knøtt: Sander Bjørge, Tiril Mossige 

 
2) Evaluering av prosessen rundt gruppefordeling, trenerkabal, informasjon/tilbakemelding. Hva var 
bra, hva kan forbedres eller gjøres annerledes.  
 

- Ikke opplevd støy rundt gruppefordelingen, informasjon delt med alle. Aldersinndelte klasser 

gjør dette lettere. Ingen spørsmål etter årsmøtet. Endre prosess til at fordeling ikke 

kommuniseres ut før etter alle hovedrenn ferdig, oppdatere årshjul. 

- Prosessen rundt trenerkabalen’en har tatt lengre tid enn optimalt. Mistet 6 viktige trenere 

(Visste om Tom, Doffen, Mathilde. Visste ikke om: Daniel, Oda, Knut-Erik). Årshjul 

oppdateres, trenerkabal er ikke klar i feb for neste sesong pga skoleplasstildeling. 

- Har gode kandidater på lunk til neste sesong. 

- Vi må ha flere foreldretrenere på Teknikern, Sportslig initiere foreldremøte. Legge opp til 2 

barmarksdager per uke. 

 
3)- familiesamling; sted og tid må besluttes. Sportslig legge frem forslag til sted, tid, kostnad, og om 
opplegg er tenkt  

- Familiesamling blir Beitostølen/Raudalen 17-18 Desember. 
- De eldste gruppene (Racing, JrRacing) drar onsdag og kjører 2 dager fart først. 
- Kostnad. Går mest sannsynlig for leilighetskompleksene på Beitostølen (for å få ned pris), 
middag blir felles på lørdag (Lodgen). 
- Detaljert program kommer etterhvert. 

4) årsplan for hele bakken; - planlegge renn (frist for søknad er 20.mai) - forslag på treningstider - 
utleie av bakken (skigymnas etc) - skiskoler (datoer) - rekruttering - skolekjøring – 
 - Vurdere å utvide Rælingspretten med SG renn: SL Fredag, SSL lørdag, SG Søndag. Totalcup 
for U12 for helgen. Kjøres i januar. (20.01 – 22.01) 
- MyCar Farten 25-26 Mars helgen 
- TL/HL Rangeringsrenn, 1.omg mellom øyene, 2.omg bratthenget. Er ikke dette ønskelig søker ikke 
RSK om HL rangeringsrenn.  
- FIS renn: 

- Timing: Mangler klokker, kostnad 60-70.000 kr. Bestilles etter styremøte i morgen hvis go 
ahead. 
- Lys: Lyssetting er for dårlig til å kunne kjøre renn, Tommy lager en liste til drift hva som må 
gjøres for å kunne kjøre FIS renn. 

- Trasetider MK1/Mk3/Ennte bakken klare og delt m/Karianne og trenerne. 
- Skigymnas og booking, ønsker en mer automatisert prosess med booking linket til 
betaling/heiskortsalg. 



- Skiskoler, Romjul. 1. 2. og 4. helg i januar, 2. helg i Feb + 1 i vinterferien 
- Rekruttering: Fokus på Knøttegruppen, Teknikern starter opp med 40 løpere i sesongstart. Naturlig 
rekruttering til Teknikern fra skiskole. 
- Skolekjøring: Bookingløsing på Skedda, mest trykk Feb/Mars. Følge opp de som var her i 2022, 
identifisere de skolene i nærområdet som ikke var her for å kjøre promotion. Foreslår at drift tar 
ansvaret for skolekjøring.  
Vi må rekruttere noen som kan jobbe i heis på dagtid under skolekjøring.  
Helen tar seg av det administrative 
Ketil tar over promotiaon opp imot skolene 
 
Alle kan trene i Ennte bakken etter åpning, i helgene. Etter vinterferien kan vi trene i Ennte bakken 
før åpning, da det er lite publikum.  
 
 
 

Status drift 3/5-22 

 

Skianlegget har avsluttet for sesongen, airbag, gater, sikrings matter og nett, heiskroker og 

bokser er pakket sammen. 

Søppel må taes fortløpende etterhvert som snøen blir borte. 

 

Vedlikehold  

Sommer vedlikehold av heiser og utstyr starter nå. 

 

Feiring Bruk  

Starter innkjøring via Marikollen denne uka. Forarbeid pågår nå. 

 

Airbag/ Brettforbundet  

Befaring med arkitekt er gjennomført. Etablering av tilløp for sommer drift er godkjent i 

kommunen. Sjekk av terreng høyder med drone er gjennomført, venter på oppdatering av 

tegninger fra leverandør før overføring til Feiring sine maskiner. 

 

Kommunen 

Etablerer snuplass ved Marikollhallen for å unngå at beboere, vareleveranser, drop off til nye 

sentrum må inn til klubbhuset for å snu. 

 

Vann/ dam 

Reguleringsplan skal videre til høring og kommunestyret etterhvert. 

 

Mvh 

Jan 

 

Status; 
Intro- hand over søknader til Caroline 
ENNTE avtalen – utarbeide ny avtale 
Markedsgruppens prioriteringer fremover: 

• Avklaringer etter Daniel 
• Sponsorpool - nye sponsorflater og samarbeidspartnere - samarbeid sportslig og drift 
• Klubbkolleksjon 
• Renn/ sponsorer 

Finn Arne sjekker opp med sponsorer ang maskott 



Barnas dag – i starten av mars 

Kundearrangement under Bama 

Heiskortpriser 21/22 – hva skal prisene være neste sesong? Forslag til neste møte. 
Årsplan – denne blir lagt på Dropbox. Søknader for renn 20. mai. 
Ivar tar dialogen med Lørenskog ifht Lørenskogrennet og når det skal gjennomføres. 
Planday – møte for demo blir booket. Morten S og Cecilie tar videre 
 
 
Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ivar Wilhelmsen og Alex Backsæther 

Leder    Sekretær                                  

Sportslig 

          

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Finn Arne Lorentsen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Morten Støa   

Kasserer 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cecilie Wenger

Ketil Modell

Morten Støa

Karianne Løck 18.05.2022 Alex backsæther

Jan Halvorsen

Jan Halvorsen

Finn-Arne Lorentsen



Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Cecilie Wenger (May 16, 2022 11:07 GMT+2)
Cecilie Wenger
ceciliew@hotmail.no

Ketil Modell (May 16, 2022 12:14 GMT+2)
Ketil Modell

ketil.modell@optimera.no

Morten Støa (May 16, 2022 23:01 GMT+2)
Morten Støa

mortenstoa@gmail.com

Karianne Løck (May 17, 2022 22:57 GMT+2)

karianne.lock@gmail.com

ivar.wilhelmsen@bw-group.com

alex Backsaether (May 18, 2022 08:12 GMT+2)

alexbacksaether@gmail.com

Olav Garden (May 24, 2022 10:06 GMT+2)
Olav Garden
olav.bakke-garden@gjensidige.no

Jan Halvorsen (May 24, 2022 11:08 GMT+2)

drift.alpin@rsk.no

Finn-Arne Lorentsen (May 24, 2022 12:21 GMT+2)
Finn-Arne Lorentsen
finn.arne.lorentsen@oceanharvest.no
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