ÅRSBERETNING DEL 1
Styrets kommentar til årsoppgjør for 2014
Alle regnskapstall refereres til driftsåret/regnskapsåret 2013. Våre viktigste inntektskilder har
som tidligere vært, medlemskontingent, annonseinntekter fra løypeguiden, tilskudd fra Røros
kommune, salgsinntekter fra Aasgjerdet, merverdiavgiftkompensasjon, 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
hovedsak om drift av løypekjøring.
Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 80 390 kr. Da vi hadde et budsjett som gikk
omtrent i 0 er det 80 000 kr bedre enn budsjett.
Langsiktig gjeld til bank var ved årets slutt på 592 823 kr. Det er en reduksjon av gjelda på
164 734 kr. Fra april 2014 ble renta på lånet til løypemaskina redusert fra 7 til 5,5 %.
Rentekostnaden er redusert fra 59 885 kr til 40 130 kr fra 2013 til 2014. Det blir kjørt hard
nedbetaling og lånet skal etter planen være nedbetalt i februar 2018.
I forhold til 2013 har lønnskostnadene økt med 84 390 kr. Det har vært 13 lønnsutbetalinger
til løypekjører da lønna nå betales for innværende måned og ikke på etterskudd. Denne
endringa ble gjort på desember 2014. Videre er det også gjort opp for løypekjøring som ble
utført for flere år siden. Ved en feil hadde ikke dette blitt betalt ut. Vedlikeholdskostnadene
til Brekkenmaskinen har økt en, men takket være forsikringsoppgjør på 52 000 kr kom
nettokostnaden på et normalt nivå. Drivstoffkostnadene har gått ned i forhold til tidligere år,
men regnskapskostnadene har økt en del. Det er ikke gjort vesentlig utbedringer på
løypenettet i 2014.
Godtgjøring til styreleder er 12 000 kr pr. år.
Penger som kom inn som kronerulling til løypemaskinen blir inntektsført i takt med
avskrivningene framover. Regnskapet er ført av Sparebank 1 Regnskapshuset. Revidering blir
utført av Petter Gullikstad.

Personell
Ove Klemmetvoll er ansatt som driftsleder i 75 % stilling. Magne Kollstad har noe kjøring på
Rørosmaskinen. Per Inge Skott og Espen Langen kjører maskinen som er stasjonert i Brekken.
Likeledes scooterpreparerer Rune Brynhildsvoll løyper i Ridalen kostnadsfritt.

Fortsatt drift
Styret vurderer at det fortsatt er grunnlag for videre drift og regnskapet er levert under denne
forutsetningen.
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ÅRSBERETNING DEL 2
Årsberetning for sesongen 1. mai 2014 til 30. april 2015
Årsmøtet i Røros Tur og Løypeforening ble holdt på Erzscheidergården 19. mai 2014.
Styret har hatt denne sammensetningen.
Leder: Knut Brathagen.
Øvrige styremedlemmer har vært Dag Vinge, Krister Trondsen, Jorun Melkild, Irene Tamnes,
Tomina Villenfeldt.
Det er avholdt 6 styremøter. Blant saker som er behandlet er planlegging av løypeguiden,
innbytte av snøscooter, samarbeidsprosjekt for gamle stier og ferdselsårer og ikke minst
planlegging av løypepreparering i forbindelse med ski-NM.
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 traséer
Det ble ikke utført større utbedringer av løypenettet sist sommer utover noe rydding og
kjøring med beitepusser. Det ble planlagt noen utbedringer, men dette ble satt i bero på grunn
av andre investeringer.
Røros Tur og Løypeforening 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 i 10 år.

Løypekjøring av utstyr
Det har også denne sesongen 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.
Av materiell har vi to løypemaskiner hvorav den ene er stasjonert i Brekken. I tillegg til det
har vi to snøscootere. Snøscooteren ble byttet i en ny da den gamle ikke egnet seg så godt til
løypekjøring. Det ble også investert i ny sporlegger. Det er også kjøpt inn ny og større
tilhenger.
Antall brukstimer de siste årene
2009/10
2010/11
2011/12
600 + 250
320 + 200
530 + 200
Brekken

2012/13
450 + 200

2013/14
420 + 200

2014/15
470 + 200 i
Brekken
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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.

NM ski Røros 2015
I forbindelse med ski-NM ble det leigd inn del tjenester fra oss. I tillegg til løypepreparering
var det også en del arbeid på forhånd bl. a til snøproduksjon. Ove og Magne gjorde en
kjempejobb og stod på dag og natt.
Heder til Olav Storli og Harry Bakos
Sist år ble Olav Storli og Harry Bakos tildelt Røros kommunes frivillighetspris. I denne
anledningen fikk disse to karene en hilsen fra styret.

Medlemsutvikling
Oversikt over medlemsutviklingen pr. 30.4.2014.
Sesong
06/07 07/08 08/09 09/10
Enkeltmedl 203
230
228
278
Hyttemedl
449
580
544
709
Familiemedl 330
273
334
401
Bedrift/org
25
25
25
25
1007 1208
1107
1410
Sum

10/11
251
610
356
25
1217

11/12
247
582
349

12/13
275
577
300

13/14
295
616
316

14/15
305
602
310

1178

1152

1227

1217

Det er kun regna med betalende medlemmer fra 2010/11.

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. Facebooksiden brukes til informasjon. Det er nå
853 som liker facebooksiden vår. 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 også lagt ut på www.ut.no.

Melding fra turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening 2014.
Turutvalget har bestått av Olav Storli, Tor Inge Mølmann, Lorns Olav Skjemstad, Bjørn Sund,
Harry Bakos og Osvald Kosberg. Ledervervet har vært delt mellom Mølmann og Skjemstad.
Storli har som vanlig vært kasserer.

3

Økonomi
Bankutskrift viser at Turutvalgets regnskapspost pr 01.01.14 hadde en beholdning på kr
13.911,02. Pr 01.01.15 var posten pålydende kr 15 547,68.
Aktiviteter
Utvalgets opplegg for å stimulere til fysisk aktivitet i friluft har som tidligere vært trimpostene
og malmleterpostene. Fra og med sommeren 2014 har turutvalget inngått et samarbeid med
Røros E-verk AS og Coop Røros som går ut på at de to bedriftene har bekostet 25 stk solide
blå metallbokser til bruk på trimpostene og malmleterpostene. Turutvalget har ansvar for
plassering av boksene som trimposter og malmleterposter, og sammen med egne
registreringsbøker, å legge ut og hente inn registreringsbøker for både E-verket, Coop Røros
på de forskjellige postene. Vi takker de to bedriftene for dette samarbeidet, og håper det vil
vare i mange år.
Trimpostene vinteren 2013-2014 og sommeren 2014
Trimpostene blir hver vinter og hver sommer plassert på 9-10 steder som hver for seg er passe
turmål for vanlige trimmere. Tilsammen 10 488 ganger skrev turgåerne seg inn på postene
vinteren 2013-2014, og 10.155 ganger i sommerhalvåret. Til sammen har da trimpostene hatt
20.643 besøk sist vinter og sommer. Dette er nesten helt likt med resultater året før. ( 20 628)
Premievinnere for deltakelse på trimpostene ble som vanlig valgt ut ved loddtrekning, og 15
personer ble invitert til premieutdeling og hyggelig avslutning sammen med malmleterne (se
nedenfor) den 13. november. Kvelden ble avsluttet med at en ”superpremie”, gavekort på kr
1.000,- ble trukket blant de frammøtte trimdeltakerne. Wenke Strickert Grytbakk ble den
heldige vinner.
Malmleteren sommeren 2014
Dette er et mer krevende turopplegg enn trimpostene. Malmleterpostene settes hver sommer
ut på 10 fjelltopper eller andre turmål i Røros og omegn. 3 307 ganger skrev turgåere seg inn i
på disse postene denne sommeren. Dette er noe nedgang fra året før. (4 858)
De som konkurrerer om malmleterpostene kjøper deltakerkort for registrering av poeng. Den
enkelte postene har forskjellig poengverdi. De fire beste denne sommeren ble Kari Vårhus
med 835 poeng, Juul Norum med 705 poeng, Ivar Dahlen 705 poeng og Even Sandnes 705
poeng.
I alt har 23 950 personer besøkt trimpostene og malmleterpostene siste vinter og sommer.
Dette er litt mindre enn året før. (25 486). Det ligger mye god helse i alle turene til disse
postene, til fots, på sykkel eller på ski. For svært mange turgåere er nok den enkelte trimpost
eller malmleterpost kun et delmål, men posten kan også være en klar årsak til at en tur blir
gjennomført.
Takk til støtte fra næringslivet!
På premieutdelingen 13. november ble det delt ut gavepremier fra RørosBanken, Røros Everk, Intersport Coop Røros, Røros Sport, Sport1, Røros Produkter, Røros Auto, Toyota
Slettum Bil, Rørosbaker’n, Vitus Apotek, Røros Slakteri, Røros Tweed og Rema 1000. I
tillegg takker Turutvalget for økonomisk tilskudd fra Sparebank1 og Røros Bruk.
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Andre tiltak
22. mai deltok Turutvalget i å arrangere ”Hjertemarsjen” i Mølmannsdalen under ledelse av
Nasjonalforeningen for folkehelse.

Aktivitetsrapport Aasgjerdet 2015
Vi åpnet lørdag 3/1 og stengte mandag 9/3. Det har vært en veldig kort sesong med lite snø i
bakken.
I løpet av den korte perioden hadde vi i tillegg stengt 8 dager p.g.a NM, og 5 dager p.g.a
martnan, 6 dager p.g.a vinterferie, 2 dager p.g.a storm og 8 fredager.
Antall åpne dager var 36, og totalt 29 stengte dager. Forandringene som ble gjort i styret fra
forrige sesong fungerer godt.
Kiosk
Jenny K Borgos har hatt ansvaret for kiosken denne sesongen. En ny kioskliste med litt mere
snaks som barn/ungdommen har mulighet til å kjøpe ble positivt mottatt. Hun har satt fokus
på hygiene. Det er kjøpt inn sprit dispensere, og info plakater om hygiene er satt opp i
kiosken.
Heis og sikkerhet
Per Jarle Wahl har hatt ansvaret for heis og sikkerhet. 5 januar ble det organisert et fantastisk
bra sikkerhetskurs på Eldresenteret v/Steinar Brekkan hvor alle foreldre på dugnadslisten ble
invitert. Bra oppmøte og vi fikk mange tilbakemeldinger at dette var et bra og nyttig kurs.
Håper på gjentagelse neste sesong. Et heiskurs med heisførere i varmebua ble gjennomført
noe senere. Per har laget nye og oppdaterte instrukser for heisvakter.
Utleie
Marianne Magga har hatt ansvaret for utleie av varmebua til bursdager og andre arrangement.
Det har vært lite utleie. En kort sesong er grunnen til det. Marianne har laget fristende
infoskriv og delt ut til hele småtrinnet på Røros skole. Det er også annonsert på facebook
mange ganger. Sangkoret Lerken var som vanlig på plass under martnan.
Sverigeturer
Tone Rygg har hatt ansvaret for sverigeturer og avtaler med Hummelfjell og Ålen. Det er
dessverre liten interesse for disse sverigeturene. 12-14 turer har vært satt opp, og de har vært
annonsert i bua og på facebook.
Torsdagsrenn
Stig Moen har vært representanten fra Skigruppa og har hatt ansvaret for renn i bakken om
torsdagene. Oppmøte av barn/ungdom på renn har dessverre minsket mye. Det ble
gjennomført 6 renn. Vi har fått høre at organisert innetrening i Verket går foran renn i
Aasgjerdet.
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Nybegynnerkveld
Denne kvelden er utrulig viktig! Vi hadde nybegynnerkveld allerede 9/1. Det var stort
oppmøte, med over 50 barn, det er økning fra i fjor. Heisen gikk litt saktere, vi spanderte
pølser, kaffe og saft. Mange glade barn og foreldre. Heisen fungerer godt og det at farten kan
reduseres lokker mange barn til å prøve.
NM
Vi hadde stengt p.g.a NM i 8 dager. Barn, ungdom og foreldre protesterte høylytt mot
stengingen. Før, under og etterpå stengingen har vi mottatt klager over dette. Flere av de som
bruker bakken hver dag føler de ikke ble hørt, noe vi tar til etterretning og beklager. Vi hadde
en plan om kiosksalg de dagene rennet skulle gå gjennom bakken, for ikke å tape penger, men
da løypene ble forandret i løpet av NM uka så mista vi dessverre den sjansen. Flere foreldre
mente vi burde ha åpnet bakken umiddelbart når løypa ble forandret, men p.g.a ombyggingen
som ble gjort i selve bakken lot det seg ikke gjøre.

Drift
Sesongstart 3. januar.
Førstehjelpskurs 5. januar
Nybegynnerkveld 9. januar
Sesongslutt 9. mars
70 solgte årskort, nedgang fra 2014.
79 solgte dagskort, nedgang fra 2014.
4 privatutleie av varmebu og heis. I tillegg noe skole/SFO/barnehager som leier fritt,
sangkoret Lerken leide bua i martnan.
Fortsatt avtale med Trygstad bakeri.
Vaffelsteking hver søndag.
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.
Samarbeidsavtale med Coop Røros Intersport -20% ved kjøp av alpinutstyr og klær. Kun de
med årskort.
Vi samarbeider fortsatt med kulturkontoret og NAV; 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.
Lås på varmebua er skiftet ut, og kun de som trenger det har nå nøkkel inn til varmebua. En
ekstra nøkkel ligger i resepsjon til kommunen til barnehager og skole. Det har fungert fint og
vi ser at det var et nødvendig tiltak.
Parkerte biler i Aasgjerdet var et problem i desember. Foreldre klaget over parkerte biler når
barna skulle bruke bakken til aking. Vi sperret området med bånd og paller umiddelbart.
Det er vedtak fra Røros kommune at området ikke skal brukes til parkering. Ansatte på
Domus bruker ikke denne plassen lengre, men vi ser at kunder til Domus og butikker i gata
bruker plassen. Særlig gjelder det i desember.
Stor takk til Ove Klemmetvold som er der når vi har spørsmål, trenger hjelp og når bakken
trenger å preppes. Oves erfaring gjennom mange år i Aasgjerdet er verdt utrulig mye!
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Neste år
Det er viktig at Aasgjerdet forblir et lavterskeltilbud til barn og ungdom i regionen!
Åpningstider vil bli forandret, vi ser at fredagene burde vært utnyttet, kanskje med noe
kveldskos i kiosken.
Mange barn/ungdommer er med på organiserte aktiviteter som krever oppmøte på trening
flere ganger i uken. Vi ser ved noen tilfeller at organiserte innetreninger i Verket går foran
utelek i Aasgjerdet.
Nytt styre neste sesong
Stig Moen, fortsetter 1 år, fra skigruppa Røros IL.
Jenny Marie Borgos fortsetter 1 år, ansvar for kiosk.
Per J. Wahl går ut og erstattes av Even Hollum i 2 år med ansvar for heis.
Tone Rygh går ut. Sverigeturene bortfaller p.g.a lite oppmøte, ingen erstatter.
Tomina Villenfeldt går ut, Marianne Magga tar over som leder i 1 år.

Røros, 12. mai 2015.

Knut Brathagen

Tomina Villenfeldt

Krister Trondsen

Dag Vinge

Irene Tamnes

Jorunn Melkild
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