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Årsberetning sesong 2020/2021  

 

1. Innledning 

 

Sesongen 2020/2021 har vært preget av Covid-19 med de retningslinjer og pålegg som 

myndighetene har gitt oss som rammeverk. Det ble satt ned en smitteverngruppe med Ivar 

Wilhelmsen som leder. Han fikk mandat av styret til å gjøre de nødvendige risikovurderinger 

for treninger, samlinger, og åpning og drift av Marikollen skisenter inkl kafe/kioskdrift. Det 

ble laget smittevernsprotokoll for aktiviteter som var obligatorisk for alle å følge. I samtaler 

med kommuneoverlegen i Rælingen ble dette fremlagt, vurdert og enkelte justeringer gjort 

slik at RSK alpin på en trygg måte kunne gjennomføre planlagte aktiviteter. Ivar tok også 

initiativ til dialog med skisentre og overnattingssteder hvor det kunne vises til godt 

gjennomarbeidede smittevernsprotokoller hvor resultatet ble at RSK alpin som en av få 

klubber fikk mulighet til å reise på samlinger høsten 2020. Tusen takk til Ivar Wilhelmsen 

som har ledet smittevernsarbeidet for Rælingen alpin i den utfordrende perioden på en 

glimrende måte.  

 

Sesongen var god for Rælingen alpin sine løpere, til tross en utfordrende tid. Det har vært 

mange gode resultater og flott innsats på alle grupper og aldre. Det viser at treningsopplegget 

som følges gis effekt og ikke minst skiglede for alle. Medlemsmassen er økende hvor påfyllet 

av yngre løpere har vært god når eldre løpere går over til FIS. Vi ønsker å takke våre trenere 

og oppmenn for formidabel innsats i den utfordrende sesongen som har gått. De har gjort det 

mulig for våre løpere å trene og kjøre renn innenfor trygge rammer. 

 

Selv med en utfordrende sesong så har markedsgruppen gjort en enestående jobb. 

Grunnarbeidet ble lagt av leder for markedsgruppen, Kristin Hedqvist-Widen. Standardiserte 

sponsorpakker, med mulighet for individuelle tilpasninger, signering av både 

samarbeidspartnere og sponsorer. Kristin overlot stafettpinnen til Finn-Arne Lorentsen i 

januar 2021, hvor den strålende jobben fortsetter. Det har vært hektisk aktivitet i gruppen 

hvor også flere har bidratt sterkt. Nå må vi i RSK alpin ta vare på våre nye 

samarbeidspartnere og sponsorer slik at det er attraktivt å bli hos oss og i tillegg for nye å 

signere. 

 

Det ble dessverre lite heiskortsalg i kalenderåret 2020. Først var det dårlig med snø i 

vintermånedene i 2020 før vi ble nedstengt i mars. Så tok det lang tid før kuldegradene kom i 

desember 2020.  

Utbyggingen av hele Marikollen går sin gang, og vi har også der, ivrige sjeler som daglig 

jobber for klubben og barnas muligheter for å stå på ski i det lokale anlegget. Vinteren kom 

ikke ordentlig til Marikollen før i januar hvor kuldegradene falt kraftig, og gjorde at 

snøanlegget kunne kjøres på fullt. Nytt av sesongen er snøleggingsgruppen som har hatt 

hovedansvaret for snølegging. Gruppen har bestått av 6 personer; Atle Edvardsen, Borgar 

Flønes, Morten Brurud, Arne Grøndal, Hans Christian Alsos og Vegard Aas. I tillegg har 

Morten Akersveen og Christian Holo deltatt. Takk for flott jobb og innsats som har gitt mye 

snø denne sesongen. 

 

Aktiviteten til alpingruppa består av sportslig aktivitet og drift av Marikollen skisenter. I 

tillegg til rekruttering og markedsaktiviteter. Disse omtales hver for seg under.  
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2. Sportslig 

2.1 Innledning og organisering 

Henrik Kristoffersen er stadig helt oppe i verdenseliten og vi gratulerer med nok en god 

sesong Henrik! Du er et stort forbilde for de gryende alpinistene i Rælingen skiklubb alpin. 

  

Rælingen skiklubb hatt følgende 22 FIS-løpere denne sesongen:  

Henrik Kristoffersen 

Simen Ramberg Christensen  

Joachim Bakken Lien 

Helene Kristoffersen  

Tiril Alsgaard 

Daniel Bjørge 

Theodor Aalerud-Larsen  

Jørgen Hedenstad Brevik 

Frida Rosmer Hauge 

Vetle Fosse 

Margrethe Frøland  

Christoffer Westerby Silset 

Mikael Oscar Holter 

Emilie Reinert Stene 

Magnus Skyrud 

Vanessa Riise Naas 

Marius Kristoffersen 

Tobias Ryen Røvde 

Mathilde Brenna 

Carmen Sofie Nielssen 

Camilla Trones 

Ulf Wammeli 

  

RSK Alpin hadde 93 løpere pr 31.12.2020 fordelt på 9 treningsgrupper, fordelt slik: 

Racing: 11 løpere (2005 - 2007) 

Jr Racing: 12 løpere (2006 - 2009) 

Racing 2: 9 løpere (2004-2008) 

Race 1: 12 løpere (2009- 2011) 

Race 2: 12 løpere (2009 – 2012) 

Råtassen 1og 2: 22 løpere (2011-2015) 

Knøttegruppe 1 og 2: 15 løpere (2015-2018) 

 

I januar økte medlemsmassen til over 120 løpere. Dette er hovedsakelig på Råtassen 1 og 2, 

og Knøttegruppene.  

 

Alpinåret går fra 1. mai til 30. april. For de eldste gruppene pågår trening hele året. I tillegg 

til mellom 30 og 50 dager på ski mellom 01.05 og 31.12, har det vært gjennomført et solid 

barmarksopplegg. Blant annet kan nevnes Villmannen for Racing og JrRacing, som er 

ekstrem-trening i 24 timer hvor løperne blir utfordret fysisk og psykisk, på samhold og 

lagarbeid. Barmarkshelgen i september ble gjennomført på en annerledes måte. På grunn av 

Covid-19 så kunne vi ikke blande gruppene så hver gruppe hadde sitt eget opplegg.  

Noen ivrige trenere og foreldre lagde hinderløype i skogen ved siden av Marikollen som ble 

flittig brukt av alle gruppene gjennom sommeren. Dette selvsagt i tillegg til ordinære 

treninger utendørs og innendørs hver uke. Videre har vi en kultur i RSK for å utnytte 

samlingsdøgnene godt. Et samlingsdøgn inneholder normalt 2-3 økter på ski, barmarksøkter, 

videoanalyse og løpermøte.     
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Etter samlinger på Folgefonna, Juvass breen, Skeikampen, Norefjell, Ål, Kvitfjell, Hafjell, 

Bjorli, Hovden, Uvdal, Trysil m.fl. kunne vi omsider komme i gang på hjemmebane tidlig i 

januar. Vi fikk en god kuldeperiode fra nyttår og gjennom hele januar, som gjorde at vi kunne 

produsere godt med snø. Siden tidlig i januar har det vært fantastiske forhold og 

treningsmuligheter i hele Marikollen. Vi ser viktigheten av dette for at løperne skal utvikle 

seg, men ikke minst for at rekrutteringen skal blomstre. Det er viktig at det blir gjort 

investeringer i snøproduksjonsanlegg, så det kan legges snø i hele bakken på kort tid. Skal 

klubben beholde det antallet aktive løpere og øke antallet er vi avhengig av snø i bakken.  

 

Det har vært 14 trenere fordelt på gruppene. De fleste trenerne har formell trenerutdanning og 

klubben både oppfordrer til og belønner kompetanseheving. Det oppfordres også til å søke 

kunnskap og erfaring hos de erfarne trenerne.  

 

2.2 Arrangementer/renn 

Klubben har arrangert følgende renn: 

Det har vært vanskelig å gjennomføre renn pga. koronasituasjonen. Som en av få klubber i 

Akershuskretsen klarte vi å gjennomføre noen renn. I skreven stund har vi gjennomført 

følgende renn.  

● Telenorkarusellen                                   12 år og yngre inkl Knøttegruppene 

● TL kvalik SL     U14  

● HL kvalik SL              U16  

● TL kvalik SSL     U14  

● HL kvalik SSL     U16  

● Klubbmesterskap SSL                            Alle under 20 år                    

● Klubbmesterskap SL                            Alle under 20 år                  

 

2.3 Representasjon og resultater i aldersbestemte klasser 

Det har vært veldig begrenset med renn denne sesongen, men i de som er kjørt er normalt sett 

Rælingen godt representert innenfor topp 10 i renn for U12, U14, U16 både på krets- og 

nasjonalt nivå. Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper neste sesong kan bli en mer normal 

sesong uten koronautfordringen.  

 

2.4 Skiskole 

Skiskolene ble utsatt pga Covid-19 situasjonen og for å begrense mulighet for smitte av 

trenerne som er ansvarlig for grupper i RSK alpin. I samarbeid med Team Kristoffersen 

lanserte RSK alpin «Henrik Kristoffersen Skiskole» i februar. Dette samarbeidet fortsetter 

neste sesong også. Det ble gjennomført 4 skiskoler à to dager i vinterferien. På skiskolen har 

barna lært å ta på skiene selv og tilvende seg utstyret, ploge svinger og stoppe, kjøre med 

kontrollert fart ned bakken og ta heisen selv. Formålet med skiskolen har vært å spre skiglede 

blant barna. Det har vært gode tilbakemeldinger når det gjelder skiskolen også denne 

sesongen. Takker spesielt Knut-Erik Sikkerbøl som tok på seg treneransvaret for skiskolen i 

år. 

 

2.5 Rekruttering 

Vårt mål er å rekruttere så mange alpinister som mulig til klubben. Alle som ønsker å være en 

del av RSK Alpin skal få kjøre på ski i Marikollen. Marikollen skal være det naturlige skisted 

for alpinister i vårt område. For sesongen 2020-2021 har det vært meget stor pågang på 

medlemmer, så det har vært ventelister. Råtassen 1 og Råtassen 2 har hatt så stor etterspørsel 

at de ikke har hatt kapasitet til å ta imot flere løpere. Det har også vært nye løpere på andre 

grupper. Det vil derfor være et fornyet fokus på rekruttering av nye løpere inn til klubbens 

yngste treningsgrupper neste sesong. I tillegg vil det være høyere fokus på rekruttering av nye 

trenere. Tiltakene som gjøres er å dele informasjon i SoMe (både RSK- og Marikollen-
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nettsider og Facebook sider) i forbindelse med oppstart av Knøttegruppene og trening med 

Råtassen 1 og Råtassen 2. Dette gjøres ved både oppfordring til medlemmer om å dele, og i 

ulike grupper på Facebook som Rælingen oppslagstavle, Lørenskog oppslagstavle. 

 

Det har vært to Knøttegrupper med totalt 34 barn hvor de har trent en dag hver. Trenerne har 

vært Tiril Mossige og Live Arntzen. Live ble overført til Race1 Leah Celine Pettersen tok 

over. Det har vært fokus på skileik. Det ble arrangert Telenorkarusellrenn i mars hvor dette 

var første rennet for alle løperne. Skiinteressen er økende i gruppene. 

 

Råtassen fikk et stort antall nye løpere inn i gruppa så den ble delt i Råtassen 1 og Råtassen 2. 

Trenerne har vært Knut-Erik Sikkerbøl, Oda Glemmestad og Kitto Borgenhov. De har 

arrangert 3 helgesamlinger på SNØ for Råtassen 1 og 2 helgesamlinger for Råtassen 2 høsten 

2020. I tillegg har de kjørt to Telenorkarusellrenn i tillegg til SL og SSL klubbmesterskap. 

Skigleden og entusiasmen er stor i begge gruppene. 

  

Vi ønsker å takke alle som har stilt opp og som bidrar til at vi har et godt tilbud til alpinistene 

i RSK alpin. Vi ser frem mot en ny sesong med mye skiglede og gode resultater. 

 

3. Drift – Marikollen Skisenter 

3.1 Innledning 

Snøproduksjonen startet første gang 27 november til 2 desember, så ny oppstart på julaften 

hvor det ble driftet nesten kontinuerlig frem til 30.01.21. Vi startet med fullt vannmagasin i 

Fjerdingbyputten og det var greit med tilsig av gratis vann jevnt utover i produksjonstiden. 

Det ble brukt noe kommunalt vann for å ikke gå tom. Bakken var klar for åpning helgen 8 og 

9 januar. Resten av måneden brukte vi på snølegging mellom MK1, MK3 og park, samt lage 

nok snø til skicross. I tillegg ha reserve-snø så anlegget kan holde åpent så lenge som mulig.   

 

3.2  Ressurser  

Vi har en fast ansatt på fulltid – Morten Akersveen. I tillegg har Christian Holo arbeidet i 

Marikollen. 

Kjernen av driftere/snøleggere har denne sesongen vært: 

- 18 stk Heisansvarlige  

- 10 stk Snøleggere  

- Preppere: Tore og Terje Akselsen 

- 7 stk snøleggere fra Lørenskog skiklubb alpin 

 

Det er etablert ett eget snøteam på 6 personer som har hatt ett spesielt ansvar for 

snøproduksjon i denne perioden. 

 

3.3 HA kurs 

Det har blitt gjennomført to HA kurs via Teams, samt den praktiske gjennomføringen i 

bakken.  Kurs materiellet er under oppdatering siden det har være en del endringer i 

Marikollen. Det er ønskelig å ha to HA-kurs til før sesongen avsluttes så vi har flere HA til 

neste sesong.  

  

3.4 Vann, strøm og lys 

 Veien og demningen er hevet ca 30 cm langs Fjerdingbyputten og lagt overløpsrør så vannet 

ikke flommer over ski/turløpa «så mye» denne vinteren. Det er ikke gjort noe med øvre og 

nedre dam. Det har aldri vært så mye vann lagret før snøproduksjonen startet opp som før 

denne sesongen. Det er lagt nytt tilførselsrør for kommunalt vann fra driftsbygget til pumpene 

og samtidig satt inn ny vannmåler uten struping som kan sørge for at ved behov har vi tilgang 

til mer kommunalt vann.  
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Hafslund hadde lovet at ny trafo skulle være klar til bruk 1 november. Dessverre er ikke den 

klar til bruk ennå. Flere av lampene i bakken har slukket denne sesongen, men vi har 

fortløpende med egne ressurser skiftet og reparert. Vi har også leid inn hjelp fra elektriker når 

det har vært behov for dette.  

 

3.5 Pumpehus  

Det ble investert i ny kompressor da den gamle var defekt. Det gjenstår noe arbeid med 

ventilasjon for kompressoren, og det blir ferdigstilt før neste vinter. Vi skal også ha flere 

pumper som er under planlegging for innkjøp og plassering.   

 

3.6 Bakken 

I forbindelse med videre utbygging har det i 2020 er det kjørt på flere hundre tusen 

kubikkmeter masse tilkjørt fra begge sider (Blystadlia og Marikollen). MK1 bakken ble 

«sparklet» fra toppen og ned forbi myra. Det er laget en start haug på toppen av MK1. Alt 

dette har gjort at vi sparer mange dager i forhold til snøproduksjonen for å kunne åpne 

bakken.  Feiring Bruk har meldt om kommende store prosjekter med mye gode masser som 

de ønsker her i Marikollen.   

 

Området rundt og bak barnebåndet kommer til å bli utvidet med masser fra Feiring samt at 

det blir ryddet mer skog i området. Barneområdet er meget populært, og det er alltid mye folk 

som bruker dette området. Det er satt opp skilt med Vippsnummer slik at de som bruker 

området kan donere penger til videre investering i grillhytter og benker.     

  

3.7 Snøproduksjonsanlegget 

Pumper og styringssystemet har fungert som det skal denne sesongen. Det har i perioder gått 

på maks kapasitet av hva pumpene kan levere. Snomax-anlegget har ikke blitt brukt i denne 

sesongen heller. 

  

Det er lagt ny rørgate under bakken helt til toppen av MK1. Her er det vann, luft, strøm og 

data fra bunnen til toppen av MK1. Det er også satt opp 5 nye viftekanoner på tårn og nye 

lanser i MK1 i tillegg til at vi har lånt 2 lanser fra langrennsarenaen som har gjort av hele 

bakken har kunnet åpne samtidig i år. Kommunens langrennsarena har hatt ca 2 uker med 

produksjon på en viftekanon. Den ble driftet at RSK langrenn. 

  

3.8 Heisene 

Både MK1, MK3 og barnebåndet har fungert tilfredsstillende gjennom sesongen. Det var en 

driftsstans i MK1 hvor børstene på motoren måtte byttes. Etter lovpålagt vedlikehold fra 

Statens Taubanetilsyn (på MK1) er drivstasjonen og vendehjulet på toppen demontert 

kontrollert, reparert og satt opp.   

I snitt på MK1 og MK3 heisene må alle kroker/kopper flyttes ca. hver 70. driftstime. Dette 

medfører flytting av alle ca. 80 kroker hver halvannen uke.  

 

3.9 Kjøretøyer 

Service og reparasjoner har vært nødvendig på alle kjøretøy det meste gjøres av egne 

ressurser, og noe er satt bort til leverandører. Det har vært en god del slitasje og ødeleggelser 

på snøscooterene denne vinteren. Det er viktig å gi beskjed dersom noe går i stykker så det 

gis mulighet å reparere til neste vakt. 

  

Det var dessverre en ulykke med den gamle snøscooteren som resulterte i totalhavari. Det ble 

heldigvis ingen personskade. Det er behov for en ny snøscooter eller 4 hjuling med 

belteaggregat så fort som mulig.  
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Det har blitt en lang sesong for både publikum og aktive.   

Marikollen åpnet for 

- trening og publikum MK3 fra 9 januar. 

- trening og publikum MK1 fra toppen 9 januar  

- hengene var også klare og åpne fra 9 januar. Dette er 11 år siden hengene åpnet så tidlig. 

  

3.10 Park 

Parken har vært en kjempesuksess denne vinteren. Den ble ferdig første uka i februar og vi 

ser det er mange gjester som bruker den.  

 

3.11 Driftsbygg  

Nytt av året er driftsbygget som nå er ferdig og tatt i bruk. Nå må uteområdet settes i stand 

med støttemur og gjerde som skal bli ferdigstilt fremover.   

 

3.12 Parkering  

Det har som tidligere sesonger vært flere lastebiler som har brukt parkeringsplassen. Vi har 

flere ganger snakket med eierne av lastebilene og de har flyttet bilene, men de kommer 

tilbake. Kommunen har parkeringsskilt under produksjon som gjøre at dette problemer skal 

være eliminert så fort skiltene er på plass. 

 

3.13 Dugnad 

Dugnad denne sesongen har hovedsakelig dreid seg om drift, snølegging, heisansvar og 

dugnadshelg.  

Det er lagt ned en formidabel innsats med nettverket denne sesongen. Vi har nå fått bedre og 

sikrere nettverk. Tusen takk til Ole Herman Røtterud for en fantastisk jobb. 

 

3.14 Kiosk/varmestue 

Det har i 2020 vært begrenset drift denne sesongen som følge av Covid-19. Det ble begrenset 

til kiosk-utsalg, og ikke kafe/varmestue. En stor takk til personene som bidrar her og alle 

foreldre som stiller opp til sine kioskvakter. Det er også på sin plass å takke alle studenter 

som bidrar. 

Alpingruppa har drift av kiosk/varmestua og dette medfører arbeid i forhold til oppfølging og 

innkjøp av varer. Dette er også en av inntektskildene for RSK alpin. I 2020 fortsatte vi med 

organiserte dugnadsvakter i heis og kafé for foreldre under trening. Dette har fungert bra. Info 

om hvem som skulle ha vakter og heisansvarlige kommende uke, ble sendt ut til oppmenn 

søndag uken i forveien. Vaktene i helgen ble fredag– søndag både for kafé og heis. 

 

Vi hadde også en del studenter som hjalp til med å avlaste der vi hadde behov. Disse fikk 

opplæring i både heis og kafé. Foreldre kunne også kontakte studentene ved behov for hjelp 

til en vakt, ved betaling av en fastsatt sum. Kafeen måtte stenges ned i mars 2020 grunnet 

covid-19, og vi satt igjen med en del varer. Det ble solgt til innkjøpspris for å unngå tap. 

Dessverre ble ikke alt solgt så noe tap måtte føres.   

Driftslederne takker alle som har bidratt på dugnadssiden i årets sesong! 

 

 

4. Marked  

4.1 Sponsorer/samarbeidspartnere                                                                                             

Markedsgruppens arbeid har i 2020 vært ledet av Kristin Hedqvist-Widen som mot slutten av 

året overlot stafettpinnen til Finn-Arne Lorentsen. Markedsgruppen vil for 2021 i tillegg 

bestå av Pål Sindre Amundsen, Øyvind Tronier Halvorsen og Atle Edvardsen. Lederen av 

markedsgruppen deltar på alle styremøtene og markedsgruppen møtes jevnlig ved behov. 
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Markedsgruppen ønsker å arbeide tett med Drift og Sportslig for å forstå og evaluere behov, 

og ut ifra dette arbeide aktivt i markedet for å få på plass avtaler som gir klubben og bakken 

et bedre økonomisk fundament. For året 2020 kan det bemerkes at Covid-19 har bidratt til 

færre felles møtepunkt med Sponsorer enn planlagt.  

 

4.2 Hovedsamarbeidspartnere, sponsorer og støttespillere 

Det jobbes kontinuerlig med å øke antall sponsoravtaler innenfor de ulike konseptene det 

arbeides med. Disse avtalene deles inn i a) Hovedsamarbeidsavtaler, b) Sponsoravtaler 

Marikollen Skisenter c) Sponsoravtaler Rælingen Skiklubb Alpin, d) Sponsoravtaler Drift, e) 

Klubbavtaler og f) Skiskolen. 

 

I 2020 har det gode samarbeidet med Hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 Østlandet 

fortsatt. Det er etablert god kontakt og det jobbes aktivt med nye konsepter og profilering for 

banken, klubben og bakken. Avtalen løper ut 2022. 

 

I løpet av året er det tegnet fire nye Sponsoravtaler for Marikollen Skisenter, i hovedsak 

dreier dette seg om avtaler om profilering i og rundt bakken. Avtalene er 3-årige og gir 

samlet et årlig bidrag på kr. 70.000. 

 

Det er i 2020 tegnet fire 3-årige Sponsoravtaler for Rælingen Skiklubb Alpin. Avtalene gir et 

årlig bidrag på kr 50.000. Tre av avtalene gjelder profilering på klubbkolleksjonen. 

 

Det er tegnet en sponsoravtale for Drift i løpet av 2020. Avtalen er 3-årig og gjelder uttak av 

materialer. Avtalen har en verdi på kr 20.000 per år. I løpet av året er det inngått tre nye 

klubbavtaler som sikrer løpere og medlemmer gunstige priser ved kjøp av utstyr. 

 

For øvrig arbeides det med å inngå rammeavtaler med sentrale leverandører for levering av 

utstyr og tjenester til bakken og klubben. Markedsgruppen har gode leads for videre arbeid 

inn mot sponsormarkedet og gruppen vil ved behov utvides. 

 

4.3 Søknader organisasjoner og stiftelser 

Markedsgruppen sender løpende inn søknader til organisasjoner og stiftelser. Det er mange 

muligheter for å søke og vår policy er å søke på alt vi kan, og vi søker gjerne flere ganger i 

året hvis det er mulig. 

 

Det siste året er det sendt inn søknader til Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, 

BORI, OBOS, Feiringfondet med flere. Vi avventer svar på søknader til Sparebankstiftelsen 

DNB, relatert til startbu på toppen og startgate til Skicross. Foruten startbu og startgate, står 

rails, lydanlegg, mobil bakkekiosk, innredning til driftsbygg på listen for søknader.  

 

4.4 Henrik Kristoffersen Skiskole 

Styret besluttet i 2020 å videreutvikle konseptet med Skiskolen, som arena for rekruttering av 

skiglade barn til bakken og til klubben vår. Det er besluttet å kalle skiskolen opp etter 

klubbens største profil og det er inngått samarbeid med familien Kristoffersen, Telenor og 

Helly Hansen. I 2021 fortsetter arbeidet med å rendyrke profilen og skaffe sponsorer til 

skiskolen. 

 

4.5 Dugnader 

Etter omlegging av markedsgruppens arbeid og mer fokus på Samarbeidspartnere og 

Sponsorer hat det ikke vært lagt opp til salgsdugnader i 2020 (julekalendere, bøker etc.). 
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4.6 Logo Marikollen og Rælingen Skiklubb 

Marikollen fikk i 2019 logo med slagordet «Naturens Familieland». Dette ble utformet høsten 

strategi, teknologi og kommunikasjonsbyrået Good Morning Naug ved Jørgen Winsnes. Det 

samarbeides videre her for forslag til ny oppdatert logo for skiklubben. Good Morning Naug 

har også laget logoen for Henrik Kristoffersen Skiskole. Gode logoer er viktig for god 

profilering av klubben og bakken vår. 

 

4.7 Klubbkolleksjon 

For 2020 er det implementert ny Helly Hansen klubbkolleksjon for utøvere og medlemmer, 

og denne har blitt veldig godt mottatt. Kolleksjonen er klær av høykvalitet og leveres via 

Proffklær AS.   

 

4.8 Hjemmesider og Sosiale Medier (SOME) 

Vi fortsetter å videreutvikle de flotte nettsidene både for RSK.no og Marikollen.no. Vi har 

også fortsatt å øke aktivitetsnivået på Facebook og Instagram der vi aktivt deler både 

arrangement og nyheter fra klubben. Hjemmesidene er beregnet som en landingsside med 

statisk informasjon og Facebook/ Instagram er dynamisk informasjon. Det er mange som 

bidrar til at det publiseres gode saker på sosiale medier, og vi vil rette en stor takk til disse. 

Fremover er det forventet at publiseringer gjennom SOME vil spille en enda viktigere rolle i 

markedsarbeidet. 

 

4.9 Fremtidsutsikter 

Markedsgruppen er positiv til det potensialet som ligger i å sikre klubben og bakken et bedre 

økonomisk fundament gjennom arbeid i sponsormarkedet. I 2021 arbeides det med flere gode 

leads i markedsarbeidet og det er forventet at sponsorinntektene vil øke tilsvarende som i 

2020. Det arbeides også med å rendyrke konseptene (hva vi henter penger til, hvordan og hva 

som skal gis tilbake til støttespillerne) samt hvordan kommunikasjon rundt bakken og 

klubben vår skal skje til eksisterende og nye potensielle samarbeidspartnere. 

 

 

5. Organisasjon  

 

Styret har denne sesongen bestått av:  

 

Leder:    Cecilie Wenger 

Nestleder:   Ketil Modell 

Sportslig:   Thomas Schie og Ingar Berg 

Kasserer:   Cathrine Hoberg 

Sekretær:   Karianne Løck 

Marked:   Kristin Hedqvist-Widen frem til desember 2020 hvor Finn-Arne  

   Lorentzen tok over fra januar 2021.  

Drift og snølegging:  Jan Halvorsen og Olav Bakke Garden  

 

Det har blitt avholdt 11 styremøter og noen arbeidsmøter. 


