ÅRSBERETNING DEL 1
Styrets kommentar til årsoppgjør 2013
Alle regnskapstall refereres til driftsåret/regnskapsåret 2013.
Våre viktigste inntektskilder har som tidligere vært medlemskontingenten, annonseinntekter
fra løypeguiden, tilskudd fra Røros kommune, salgsinntekter fra Aasgjerdet, merverdikompensasjon, leiekjøring for Røros Idrettslag og betaling for løypekjøring fra Røros Hotell. I
samarbeid med COOP Røros ble det i 2013 opprettet en 3-årig sponsoravtale på 120 000 kr
fordelt på tre år. Utgiftene dreier seg i om drift av løypekjøring og utbedring av løypenettet.
Regnskapet for 2013 viser et positivt årsresultat på 95 067 kr. Dette er i god overenstemmelse med budsjett.
Langsiktig gjeld til bank var ved årets slutt på 757 557 kr. Det er en reduksjon av gjelda på
144 537 kr. Det blir kjørt en hard nedbetaling og løypemaskinen og den skal etter planen
være nedbetalt i 2018. Det har vørt en positiv utvikling på egenkapitalen det siste året. Penger
som er kommet inn som kronerulling til ny løypemaskin er ført som gjeld i regnskapet og vil
bli inntektsført i takt med avskrivningene framover. Det vises til note 4 i regnskapet. Til
sammen innbrakte kronerullingen sammen med støtte og gaver 615 545 kr fra starten i 2012.
Regnskapet er ført av Sparebank 1 regnskapshuset. Regnskapet er revidert av Petter Gullikstad.

Personell
Ove Klemmetvold er ansatt som driftsleder i 75 % stilling. Trond Sjøvold er innleid som
scooterkjører på Glåmostraseen. Magne Kolstad har noe kjøring på Rørosmaskinen. Flerbruksløypene blir preparert for oss kostnadsfritt av medlemmer i Femund Trekkhund klubb.
Per Inge Scott og Espen Langen kjører maskinen som er stasjonert i Brekken. Likeledes
scooterpreparerer Rune Brynhilds voll løyper i Redalen kostnadsfritt.

Fortsatt drift
Styret vurderer at det fortsatt er grunnlag for videre drift og regnskapet er levert under denne
forutsetningen.

ÅRSBERETNING DEL 2
Årsberetning for sesongen 1. mai 2013 til 30. april 2014
Årsmøtet i Røros Tur og Løypeforening ble holdt på Storstuggu 15. mai 2013.
Styret har hatt denne sammensetningen.
Leder: Knut Brathagen.
Øvrige Styremedlemmer har vært Dag Vinge, Lorns Skjemstad, Jorun Melkild, Irene Tamnes
og Tomina Villenfeldt.
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Det er av holdt fem styremøter. Blant saker som er behandlet er planlegging av løypeguiden,
plan for barmarkspreparering av løypene, samarbeidsprosjektet for gamle stier og ferdselsveier og løypepreparering i forbindelse med ski-NM på Røros i 2015. Fra foregående år har
Røros Tur og Løypeforening overtatt det fulle ansvaret for turutvalget etter at det tidligere har
vært et samarbeidsprosjekt med Røros I.L. Videre er det opprettet en dugnadsgruppe på 12
personer.
Kart/skiguide
Utgivelsen av løypeguiden er av vesentlig betydning for markedsføring og service. Denne
distribueres til alle medlemmene. Nye medlemmer får den ettersendt. Den legges også ut på
bensinstasjoner og andre sentrale steder på Røros. Annonseinntektene utgjør et betydelig
økonomisk bidrag. Pakking av brev og løypeguiden for utsendelse har som vanlig vært gjort
på dugnad.
Arbeidet med stier og trasèer
Utbedring i Mølmannsdalen ble avsluttet sist høst. Videre ble det gjort noen utbedringer på
Volarunden og tverrløypa som går mellom Småsetran og Sjøbakken. Med så lite snø som det
var i vinter er det stor fordel med godt tilrettelagte løyper.
Sist sommer ble kjøpt inn en beitepusser noe som gjør det lettere å holde vegetasjonen nede i
løypene. Det ble også kjørt leiekjøring med beitepusseren for Røros I. L og Erlia veiforening.
Røros Tur og Løypeforing har sagt seg villig til å samarbeide med Røros kommune og prosjektet Natur, kultur og formidling av kulturarven. Sti og løyper vil være en sentral del i dette
prosjektet. I tillegg til våre skiløyper skal det merkes opp fotturer og sykkelløyper.
En del felles informasjonstavler vil inngå i prosjektet. Vi er også forespeilet at vi kan utføre
arbeid med merking og få betalt for det.
Løypekjøring av utstyr
Det har vært en svært krevende vinter med hensyn til løypepreparering og med lite snø og
mye vind. Styret vil rette en stor takk til løypekjøreren som har gjort en kjempejobb.
I forbindelse med påska ble det også måket snø på dugnad for å kunne holde løypene oppe.
Selv om det tæret på kunne vi tilby brukbare løyper i påska.
Av materiell har vi to løypemaskiner hvorav den ene er stasjonert i Brekken. I tillegg til det
har vi to snøscootere.
Antall brukstimer de siste årene
2008/09
2009/10
2010/2011
638 + 238 i
600 + 250
620 + 200
Brekken

2011/12
530 + 200

2012/13
450 + 200

2013/14
420 + 200

Vi har kjørt leiekjøring for Røros I.L, Kromgruverennet, Brekken I.L og Femundsløpet samt
noen småoppdrag. Vi har en avtale med Røros Hotell hvor de betaler for 1,5 time løypekjøring hver dag gjennom sesongen.
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Medlemsutvikling
Oversikt over medlemsutviklingen pr. 30.4.2014.
Sesong
05/06 06/07 07/08 08/10
Enkeltmedl 202
203
230
228
Hyttemedl
426
449
580
544
Familiemedl 331
330
273
334
Bedrift/org
30
25
25
25
989
1007
1208
1107
Sum

09/10
278
709
401
25
1410

10/11
251
610
356
25
1217

11/12
247
582
349

12/13
275
577
300

13/14
295
616
316

1178

1152

1227

Det er kun regna med betalende medlemmer fra 2010/11.
Det har vært en medlemsøkning både for enkeltmedlemmer, familiemedlemmer og hyttemedlemmer.

Informasjon og løyper og aktiviteter
Røros Tur og Løypeforening har egen hjemmeside med adresse www.rorosloypeforening.net.
Med GPS i løypemaskinen blir oppkjøring av spor raskt oppdatert på www.skisporet.no. Det
er lagt ut direkte link til skisporet.no fra vår hjemmeside. Begge løypemaskinene er utstyrt
med GPS. På hjemmesida blir det også lagt ut informasjon fra løypekjøreren. I tillegg har vi
også en løypetelefon som det kan ringes til. Fra denne sesongen har vi også opprettet egen
facebookside som brukes til informasjon. Vi har inntrykk at dette fungerer svært bra. Med
dette vil det også være en fin mulighet for folk til å gi tilbakemeldinger.
Annonsering av turmål er lagt om fra www.fjelltur.no til www.ut.no.

Årsmelding for 2013 fra turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening
Turutvalget har bestått av Olav Storli, Tor Inge Mølmann, Lorns Olav Skjemstad, Bjørn Sund,
Harry Bakos og Osvald Kosberg.
Olav Storli var utvalgsleder første halvår. Deretter overtok Tor Inge Mølmann og Lorns Olav
Skjemstad delt lederverv.
Olav Storli har som tidligere år vært kasserer.
Turutvalget har tidligere år hatt navnet Trimutvalget og har vært et underutvalg av både Røros
IL og Røros Tur- og Løypeforening. Fra og med 2013 har utvalget kun vært et underutvalg av
Løypeforeninga.
Økonomi
Bankutskrift viser at beholdningen pr 1/1 2013 var kr 9 388,42.
mens beholdningen pr 1/1 2014 var kr 13 911,02.
Dette er et resultat av sum inntekter kr 21 400,52 og sum utgifter kr 7.489,50.

Aktiviteter
Utvalgets opplegg for å stimulere til fysisk aktivitet har som tidligere vært trimpostene og
malmleterpostene, med en fellestur til Super Malmleterposten Snøhetta
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Aktivitetsrapport fra Aasgjerdet 2014
Det har tatt litt tid å sette seg inn i «slik det alltid har vært» rutinene, og jeg er vel av den oppfatningen at det ikke alltid er sunt med en «slik det alltid har vært» holdning. Vi trenger noen
ganger å tenke litt nytt og litt annerledes. Derfor blir det en liten endring til neste sesong, det
blir nye folk i styret, nye ideer og fokus på et positivt engasjement rundt opplegget i bakken.
Jeg håper det vil gi resultat i økt salg av årskort, dagskort og inntekter fra kiosk.
- Kiosken tar veldig mye tid, en kiosk ansvarlig er på plass til neste sesong.
- Utleie av bua til bursdager og div tar tid. En utleieansvarlig er på plass til neste sesong.
- Ny heisansvarlig er på plass og det blir økt fokus på sikkerhet og opplæring i heis.
- Sverigeturer og avtaler med Ålen/Os fungerer bra. Der har det fra før vært 2 som delt ansvaret, men neste sesong er det en person.
- Renn fungerer godt, og en ny person er på plass fra Skigruppa Røros IL til neste sesong.
- Foreldre som ikke møter til oppsatt dugnad fungerer ikke alltid like godt. Det er et stort problem.
- Det kommer også til å bli satt opp flere møter for at ting skal skli litt lettere, og vi kommer
til å starte tidligere enn før (november) med å planlegge sesongen, antagelig allerede september.
For å få foreldre til å endre holdning til dugnad i Aasgjerdet, må vi i styret jobbe annerledes
med å få ut vårt budskap, det håper jeg vi kan til å få til neste sesong.
Sikkerhet
- Førstehjelpskurs ble avholdt 21. november -13. Også i år stilte lege Hege Stene opp som
instruktør. Hun hadde lagt ned mye jobb i forkant av kurset, men dessverre var det kun 5 foreldre, av ca. 20, inkludert meg som deltok.
- Samme kveld hadde vi heisførerkurs og Magnus Engzelius skulle være instruktør, men han
hadde dessverre ikke tid, han forlot møtet og Odd A Ødegård stilte opp.
- Heisen fungerer godt, farten kan justeres og det er spesielt viktig når vi har unge, nye barn.

Drift
- Vasking av varmebu i november
- Sesongstart var satt til 2. januar, greit med snø i bakken og bra med barn ved sesongstart.
Stengt i martnan, vinter ferien fikk vi til å ha åpent på kveldene takket være engasjerte foreldre. Men snømangel gjorde at føret var dårlig. Bakken har ikke vært åpen etter torsdag 27/2
p.g.a for lite snø.
- 99 solgte årskort, samme sum som 2013. Et kort tilbakelevert, kjøpt siste åpne dagen, men
etter enighet på møte i styret ble pengene tilbakelevert til foreldrene p.g.a snømangel og
stengt bakke.
- 92 solgte dagskort, mot 46 i fjor. Ser at noen hyttefolk har oppdaget bakken, ser også at noen
foreldre kjøper dagskort og betaler mere for å slippe stå på listen over årskort og dermed bli
oppsatt på dugnad.
- 2 privatutleie av varmebu og heis, flere hadde booket i slutten av februar og mars, men det
ble det jo ikke noe av p.g.a snømangel. I tillegg noe skole, SFO og barnehager som leier fritt.
- Varmebu utleid i martnan til sangkoret Lerken.
- Fredag 7. februar hadde vi nybegynnerkveld i bakken. Det var kurs i slalåm, snowboard og
heis. Hadde 4 instruktører og det var for lite i forhold til hvor mange barn som dukket opp. Vi
inviterte alle barn fra 1. – 4. trinn på Sundveien (vi la lapp i kontaktboka til alle barna). Ca.
42 barn deltok.
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- Fortsatt avtale med Trygstad bakeri. Pizzaboller kjøpt for kr 7,- pr stek, solgt for kr 13,-.
Selges torsdag og lørdag. Populært.
- Vaffelsteking hver søndag med mye folk, barn og voksne og dette er veldig populært.
Sosialt
Vi rakk ikke så mye sosialt da det ble en kort sesong dessverre.
Annet
- Samarbeidsavtale med:
Ålen skisenter: 50 % rabatt på dagskort v/fremvisning av årskort i Aasgjerdet. Gjelder både
barn og voksne. Hummelfjell: 20 % rabatt på dagskort. Kun de med årskort (ingen
fam.medl.).
Hamra og Funäsdalsfjellet. Skr. 195,- på dagskort barn og voksne. Påmelding på liste i Aasgjerdet.
- Vet at det har vært nevnt tidligere år at det skal innføres kortkontroll i bakken, fordi noen
ungdommer «sniker» og kjører gratis. Kort kontroll er ikke rette måten å gjøre det på. Vi har i
stedet blitt med på et samarbeids prosjekt via Kulturkontoret og NAV, som heter Opplevelseskortet i Røros og Holtålen kommune. Aasgjerdet har gitt 20 stk kort til NAV, som de i sin
tur deler ut til familie/barn/ungdom som av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å kjøpe
kort selv.
- Også i år hadde en sak med Domus i forhold til parkering i Aasgjerdet. Røros Kommune ved
Jon Ola Kroken tok saken atter en gang, og nå er den ferdigbehandlet, vedtak er gjort og
punktum er satt.
- Mange har kopiert opp nøkler og har de privat hjemme. Barnehager har kopiert opp privat
og vi har oppdaget slurv med nøkler. Lås må skiftes ut og nye nøkler ordnes, og et nytt system
må på plass til neste sesong.
- Vannkran på utsiden av bua til «han med hestene» er sterkt ønsket, da slipper vi mye grising
inne på gulvet i løpet av sommeren, og kan evt leie ut bua til for eks bursdager og Bergstadcupen.
Samarbeid med Skigruppa
- 6 serierenn gjennom ført. 4 serierenn ble avlyst p.g.a snømangel.
- Flere Sverigeturer har vært gjennomført.
Nytt styre neste sesong
Magnus Engzelius går ut av styret og erstattes av Per J. Wahl, ansvarlig for heis.
Ove Bekkos går ut av styret og erstattes av Stig Moen, fra skigruppa Røros IL.
Anne Gjønnes går ut av styret og erstattes ikke.
Tone Rygh blir et år til, ansvar for sverigeturer.
Marianne Magga ny i styret og skal ha ansvaret for utleie av bua.
Jenny Marie Borgos ny i styret og skal ha kiosk ansvar.
Tomina Villenfeldt fortsetter et år til som leder.

Knut Brathagen

Tomina Villenfeldt

Lorns Skjemstad

Irene Tamnes

Jorunn Melkild

Dag Vinge
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