ÅRSBERETNING DEL 1
Styrets kommentar til årsoppgjør for 2015
Alle regnskapstall refereres til driftsåret/regnskapsåret 2015. Omsetningen i forhold til
tidligere år har økt betydelig. Det skyldes ski-NM og sti og løypeprosjektet til Røros
kommune.
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
2015 ble det opprettet en avtale med Røros kommune i forbindelse med sti og løypeprosjektet.
For dette fikk vi godtgjort 100 000 kr for oppmerking av turstier og sykkelstier. I de
kommende ti år har vi en avtale på vedlikehold som godtgjøres med 30 000 kr årlig.
Ekstaordinær inntekt i 2015 var leiekjøring og arbeid i forbindelse med ski-NM. Dette ga oss
ei bruttoinntekt på 307 705 kr.
I samarbeid med COOP Røros ble det i 2015 fornyet en 2-årig sponsoravtale på 80 000 kr
fordelt på to år.
Utgiftene dreier seg i hovedsak om drift av løypekjøring.
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på 329 010 kr. Det var budsjettert med et overskudd
på 68 605 kr. Sti og løypeprosjektet ga 50 000 kr mere enn budsjettert. Videre er det brukt
mindre på maskinvedlikehold og utbedring av løyper om sommeren.
Lønnskostnadene for 2015 ble på 640 410 kr. I forhold til 2014 har lønnskostnadene økt med
92 185 kr. Både løypekjøring til ski-NM og oppmerking i forbindelse med sti og
løypeprosjektet ga betydelig merarbeid i forhold til tidligere år. Lønnskostnadene var 26 000
kr mere enn budsjett. En betydelig del av merarbeid ble betalt ut før jul. Tidligere har det blitt
betalt ut etter sesongen, altså påfølgende regnskapsår.
Langsiktig gjeld til bank var ved årets slutt på 414 374 kr. Det er en reduksjon av gjelda på
178 449 kr. Rentekostnaden på banklånet i 2015 var på 26 126 kr. Det blir kjørt hard på
nedbetaling og lånet skal etter planen være nedbetalt i januar 2018.
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, Eilif Kokkvoll og Espen Langen kjører maskinen som er
stasjonert i Brekken. Likeledes scooterpreparerer Rune Brynhildsvoll løyper i Ridalen
kostnadsfritt.
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Det har ikke vært skader på vårt personell det siste året.

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 2015 til 30. april 2016
Årsmøtet i Røros Tur og Løypeforening ble holdt på Bergstadens hotell 20. mai 2015.
Styret har hatt denne sammensetningen.
Leder: Knut Brathagen.
Øvrige styremedlemmer har vært Dag Vinge, Krister Trondsen, Marianne Magga og Svenn
Tore Tørres. Ruth Sigrid Johnsen ble valgt som styremedlem, men trakk seg seinere fra styret.
1. vara Knut Wolden rykket inn som fast styremedlem. Krister Trondsen har ikke kunnet møte
da han bor i Trondheim. Vararepresentant John Langen har møtt på alle styremøtene. For
første gang i nyere tid ble det valgt to vararepresentanter til styret i fjor, og i ettertid viste det
seg å være klokt da vi har kunnet ha fulltallig styre.
Det er avholdt 6 styremøter. Blant saker som er behandlet er planlegging av løypeguiden,
planlegging av utbedring av løyper, revidering av nye vedtekter.
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
I høst ble det gjort utbedringer i Volarunden. Spesielt i den delen som er nærmest Gullikstad
var dette påkrevet. Vi har hatt tre år med relativt snøfattige vintrer. Vi vil derfor prioritere
sommerpreparering av løypene slik at de blir slettest mulig.
Røros Tur og Løypeforening har innledet et samarbeid 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 er det merket opp fotturer og sykkelløyper. Denne
merkinga ble utført sist år. En del felles informasjonstavler vil inngå i prosjektet. Vi har
tegnet en 10-års avtale på vedlikehold av denne merkinga.
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Det har vært jobbet med å få på plass grunneieravtale på løypa mellom Skistuggu og
Høsenfjellhytta. Det gjenstår nå en avtale og vi har et håp om at det kan løse seg til sommeren
da det er avtalt en befaring på barmark.
Løypekjøring
Det har vært noe mere snø i år, men også denne vinteren har vært krevende med hensyn til
løypepreparering og med lite snø og mye vind. Ekstra arbeidsomt ble det i vinterferie og
påskeferie med snøvær 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.
Antall brukstimer de siste årene
2010/11
2011/12
2012/13
320 + 200
530 + 200
450 + 200
Brekken

2013/14
420 + 200

2014/15
470 + 200

2015/16
430 + ca. 200

Vi har kjørt leiekjøring for Røros I. L, Kromgruverennet, Brekken I. L samt noen
småoppdrag. Vi har en avtale med Røros Hotell hvor de betaler for 1,5 time løypekjøring hver
dag gjennom sesongen.
Heder til Gunhild Døhl
Sist år ble Gunhild Døhl tildelt Røros kommunes frivillighetspris. I tillegg til alt annet har
også Gunhild gjort en stor innsats for Røros Tur og Løypeforening. I forbindelse med
pakkedugnaden for løypeguiden fikk hun en liten oppmerksomhet fra oss.
Medlemsutvikling
Oversikt over medlemsutviklingen pr. 30.4.2014.
Sesong
07/08 08/09 09/10 10/11
Enkeltmedl 230
228
278
251
Hyttemedl
580
544
709
610
Familiemedl 273
334
401
356
Bedrift/org
1083 1106
1388
1217
Sum

11/12
247
582
349

12/13
275
577
300

13/14
295
616
316

14/15
305
602
310

15/16
286
615
317

1178

1152

1227

1217

1211

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
1 321 som liker facebooksiden vår, noe som er en økning på 468 på ett år. Vi har inntrykk at
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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.

Annet
Vi har støtt på problemer med å få spillemidler da kulturdepartementet mener at vi ikke har
godkjente vedtekter. Det mener at vi ikke er berettiget til tilskudd når vi er en frittstående
organisasjon. Det sjekkes nå ut om det er mulig å bli medlem av idrettskretsen. Øvrige
justeringer av vedtekter blir lagt fram på årsmøtet.

Melding fra turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening 2015
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.
Økonomi
Bankutskrift viser at Turutvalgets regnskapskonto pr 01.01.15 hadde en beholdning på
kr 15 547,68. Den 31.12.15 var kontoen pålydende kr 22 836,06. Til dette siste beløpet er å
bemerke at Per Arne Gjelsvik overførte kr 10.000,- til turutvalget i 2015. Dette er et beløp
som er øremerket som premie til tre klassetrinn ved Røros skole. Beløpet ble straks på nyåret
2016 overført til Røros skole, slik at Turutvalget deretter har kr 12 836,06 på konto. Se senere
om samarbeidet med skolen i ”Friluftslivets år 2015”.
Aktiviteter
Utvalgets hovedopplegg for å stimulere til fysisk aktivitet i friluft har som tidligere vært
trimpostene og malmleterpostene. De blå postboksene i metall som Røros E-verk AS og Coop
Røros bekostet fra og med sommeren 2014 har fungert godt både på trimpostene og
malmleterpostene. Turutvalget har ansvar for plassering av boksene. Sammen med egne
registreringsbøker har så utvalget sørget for å legge ut og hente inn registreningsbøker for
både E-verket og Coop Røros. Vi takker igjen de to bedriftene for dette samarbeidet, og håper
det vil vare i mange år.
Dugnadsgruppa mye brukt av turutvalget
Dugnadsgruppa, nå 14 personer, som ble etablert av Løypeforeninga i 2013, hjelper i stor grad
Turutvalget med utsetting og innhenting av malmleterpostene.
Trimpostene vinteren 2014-2015 og sommeren 2015
Vinteren 2014-2015 var postene plassert på følgende steder: Avholdshytta, Kvernskaret,
Skåkåsstenen, Storwartz, Bersvendsåsen, Stikkilsdalskrysset, Skistuggu, Mølmannsdalen og
Enersvola. Til sammen 13 961 ganger skrev turgåerne seg inn på disse postene. Dette er en
økning fra vinteren før.
Sommerhalvåret 2015 var postene plassert på følgende steder: Mugggruva, Skistuggu,
Røsjøen, Stikkilsdalskrysset, Skåkåsstenen, Qvintushøgda, Mølmannsdalen, Bersvendsåsen,
Avholdshytta, og Enersvola. Til sammen 10 486 ganger skrev turgåerne seg inn på disse
postene. Dette er omtrent likt med sommeren før.
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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) 12. november. Kvelden ble avsluttet med at en ”superpremie”, gavekort på
kr 1 000,- ble trukket blant de frammøtte trimdeltakerne.
Malmleteren sommeren 2015
Dette er et mer krevende turopplegg enn trimpostene. Malmleterposter var satt ut på følgende
steder denne sommeren: Vigelpiken, Sålåkinna, Synnerhogna, Sletthøa, Hummelfjellet,
Kvernskaret (toppen), Storvollhøgda, Kjøliskarven, Storskarven, og Forollhogna. 3 391
ganger skrev turgåere seg inn i på disse postene denne sommeren. Dette er en liten økning fra
året før.
De som konkurrerer om malmleterpostene kjøper deltakerkort for registrering av poeng. Den
enkelte postene har forskjellig poengverdi. De tre beste denne sommeren ble Juul Norum med
565 poeng, Kari Vårhus med 550 poeng og Randi Grytbak med 385 poeng.
Takk til støtte fra næringslivet!
På premieutdelingen 12. november ble det delt ut gavepremier fra RørosBanken, Intersport
Coop Røros, Røros Sport, Sport1, Røros Produkter, Røros Auto, Toyota Slettum Bil,
Rørosbaker’n, Vitus Apotek, Røros Slakteri, Røros Tweed, Røros Meieri og Rema 1 000. I
tillegg takker turutvalget for økonomisk tilskudd fra Sparebank1.
Samarbeid med Røros skole i ”Friluftslivets år 2015”
Per Arne Gjelsvik tok initiativ til et samarbeid mellom turutvalget i Løypeforeninga og Røros
skole i sommerhalvåret 2015 ved at en del av trimpostene og malmleterpostene skulle være
turmål for elevene. Femte, sjette og sjuende klassetrinn ble utvalgt til å delta. Per Arne
sponset dette opplegget med kr 10 000,- i premie fordelt på tre klassetrinn. Det er grunn til å
gi Per Arne en stor takk både for initiativet og den økonomiske støtten!
Turutvalget i Løypeforeninga satte opp følgende fem turmål som skulle nåes en eller flere
ganger i løpet av sommerhalvåret: Mugggruva, Skåkåsstenen, Mølmannsdalen Gård,
Kvernskartoppen og Forollhogna. Svært mange av elevene viste stor innsats. I sum for alle
elevene ved de tre klassetrinnene er 388 turer gjennomført til turmål på lengde mellom 5
og 18 km tur-retur. I gjennomsnitt har den enkelte elev gjennomført 2,62 turer.
Det hele har vært frivillig for elevene. Turmålene er nådd til fots og delvis på sykkel. De
fleste turene er gjennomført enkeltvis eller i små grupper sammen med foreldre og andre
ledsagere. I to tilfeller har turen vært organisert som klassetur.
Ved å summere antall turer pr elev, er det gjennomført 141 turer på 5. klassetrinn, 125 turer
på 6. klassetrinn og 122 turer på 7. klassetrinn. Det klassetrinn den enkelte elev hørte til i
skoleåret om våren, ble eleven registrert under også da nytt skoleår startet om høsten, selv om
eleven da egentlig har ”rykket opp” ett trinn.
Fordeling av premiebeløpet kr 10.000,I samråd med skolen ble det bestemt at beste klassetrinn skulle få kr 5 000,-, nest beste
kr 3. 000,-, og tredje beste trinn kr 2.000,-. Turutvalget har gitt de fem turmålene forskjellige
poeng/vekttall. Da er vi kommet til at
• 5. klassetrinn fikk 88,3 poeng pr elev, og dermed kr 5 000,- i premie
• 7. klassetrinn fikk 75 poeng pr elev og dermed kr 3 000,- i premie
• 6 klassetrinn fikk 73,6 poeng pr elev og dermed kr 2 000,- i premie.
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Det ble ikke premier til enkeltelever, men vi nevner at
• på 5. klassetrinn ble Henrik Møller Moe beste elev med 30 turer og 990 poeng
• på 6. klassetrinn ble Live Møller best med 33 turer og 950 poeng
• på 7. klassetrinn ble Helene Møller Moe best med 29 turer og 980 poeng.
Hvis vi tar med innsatsen fra skoleelevene, og summerer deres besøk på postene sammen med
de andre besøkene på trim- og malmleterpostene, har i alt 28 226 personer besøkt trimpostene
og malmleterpostene vinteren 2014-2015 og sommeren 2015. Da er ikke foreldre og andre
ledsagere til skoleelevenes turer medregnet.
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 kan
også være en klar årsak til at en tur blir gjennomført. Registreringen på trimpostene vinters
tid gir for øvrig et bilde av preparerte skiløypers betydning for turgåere.
Andre tiltak
21. mai deltok turutvalget i å arrangere Hjertemarsjen i Mølmannsdalen under ledelse av
Nasjonalforeningen for folkehelse med gapahuken ved Nordre Dalstjønna som turmål. Det ble
godt vær og meget god deltakelse.

Aktivitetsrapport Aasgjerdet 2015
Vi åpnet tirsdag 19/1 og stengte torsdag 17/3. Det var planlagt åpning den 5/1, men grunnet
snømangel måtte åpninga utsettes. Det ble en kort og hektisk sesong, men med masse skiglede
og unger som trives i Aasgjerdet.
I løpet av sesongen var Aasgjerdet totalt åpent 43 dager. Vi holdt stengt i martnansuka. Som
et prøveprosjekt hadde vi stengt mandager og holdt isteden oppe på fredagene (serierenn).
Neste sesong vil vi gå tilbake til åpningstidene vi hadde sesongen 2015, altså stengt på
fredager og åpent på mandager.

KIOSK/ UTLEIE
Jenny K. Borgos har hatt ansvaret for kiosken denne sesongen. Hun har gjort en strålende
jobb, og avlastet lederen med innkjøp av varer til ulike arrangement. I år ønsket vi å sette
mere fokus på mat. Vi arrangerte en kveldsmat-kveld, i tillegg til matservering i forbindelse
med nybegynnerdagen. Jenny hadde kontakt med Trygstad og Arve Strid på Mega Røros.
Bursdager: 6 (betalt) og utleid til streetlight leide gratis man den 21/3.

HEIS/SIKKERHET:
Even Hollum har hatt ansvaret for heis og sikkerhet. Vi gjennomførte førstehjelpskurs den
15/12 på Røde Kors depotet. Ansvarlig for førstehjelpskurset var Odd Arne Ødegård. Vi var
11 stk (to fra styret) som møtte opp. Alle foreldre på dugnadslista ble invitert, samt tilsendt
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melding på mobil. Det var lite oppmøte, og vi håper at flere har anledning til å møte neste
sesong.
Et heiskurs med heisførere ble arrangert i varmebua tirsdag 19/1, samt et lite kurs uka etterpå.
Svært lite oppmøte av foreldre som var satt opp på heisvakt.
Serierenn:
Stig Moen har vært representant for skigruppa og har hatt ansvaret for renn i bakken på
fredager. Som et prøveprosjekt forsøkte vi å flytte serierenn til fredager, for å se om det ville
være større oppmøte. Dette var det ikke, og derfor har vi valgt å flytte serierenn tilbake til
torsdager.
Serierenn den 8/1 og 15/1 ble avlyst grunnet snømangel. Serierenn den 22/1 måtte avlyses
grunnet kulde. Denne sesongen har vi gjennomført 4 serierenn.
Oppmøte av barn/unge på renn har dessverre minsket mye, fra 7 til 21 unger har møtt opp.
NYBEGYNNERDAG:
Denne dagen er svært viktig for rekrutteringen til Aasgjerdet. I år fikk vi gjennomført
nybegynnerdagen lørdag den 6/2. Bakken var åpen fra 11:00 til 14:00. Det kom ca. 25-30
unger med foreldre, noe som er en nedgang fra året 2015, da ca. 50 barn møtte opp. Heisen
gikk noe saktere enn vanlig. Vi spanderte pølse, kaffe og saft til de som møtte opp. Vi mottok
mange positive tilbakemeldinger, og fant foreldre som ønsker å stille opp for Aasgjerdet i
fremtiden.
VINTERFERIEN:
I utgangspunktet skulle Aasgjerdet være stengt denne uka, grunnet problem med å skaffe folk
til å sitte kiosk/ som heisvakt. Etter forespørsel fra barn/voksne i Aasgjerdet klarte vi å skaffe
folk til å sitte vakt. Frivillige som stilte opp, deriblant Sven Kristen T. Sommer, som tok på
seg 4 vakter fordelt gjennom uken. Uten frivillige/ foreldre ville ikke dette ha vært mulig. Vi
er derfor svært takknemlige for hjelpen.
DRIFT:
-Førstehjelpskurs: 15/12-15.
-Sesongstart: 19/1-16
-Serierenn: 29/1, 5/2 (Ålen),12,2 (lagmesterskap), 4/3 og 11/3.
-Tur til Ålen skisenter, invitert av Ålen freeski 5/2-16.
-Nybegynnerdag: 6/2-16.
-Vinterferien: 23/2-28/2, åpent og godt besøkt, mange turister. 30 solgte årskort i
vinterferieuken.
-Sesongslutt: 17/3.
-62 solgte årskort, nedgang fra 2015.
-97 solgte dagskort, en økning fra sesongen 2015.
-6 ganger med privat-utleie av varmebua/heis. 1 gratis til et ungdomsarrangement.
-Sangkoret Lærken leide bua under martnan. Under denne uka ble det påført skade på døra til
sikringsskapet, samt dårlig renhold/opprydding.
-Fortsatt avtale med Trygstad bakeri.
-Vi i Tur-og Løypeforeningen blir sponset av Domus. Avtale om å handle matvarer på Domus
Mega.
Annet:
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Opprettelse av egen facebookside har vært en stor suksess og fungerer godt.Aasgjerdet har
forsøkt å skaffe mer medieoppmerksomhet, blant annet har det blitt skrevet en artikkel i
Rørosnytt om arrangementer i Aasgjerdet og generelt om Aasgjerdet, noe som har bidratt til at
flere unge/foreldre ble oppmerksom på arrangementer.
Samarbeidsavtale med Hummelfjell: 20% på dagskort. Ingen avtale med Ålen (sendt
forespørsel, men ingen ting ble gjort).
Ingen avtaler med skianlegg i Hamra eller Funäsdalen. Dette kan jobbes med til neste sesong.
Vi samarbeider fortsatt med kulturkontoret og NAV om opplevelseskort i Røros og Holtålen
kommune. Aasgjerdet ga 25 stk kort til NAV. Det er ukjent for oss hvor mange kort NAV har
delt ut.
Solgte årskort: 62 i 2016.
70 i 2015.
100 i 2014.
93 i 2013.
100 i 2012.
98 i 2011.
106 i 2010.
Vi ser en nedgang i solgte årskort, noe som har sammenheng med snøfattige vintre. Dette må
vi må ta på alvor, og vi må vurdere muligheter for snøproduksjon. Eventuelt kan vi
samarbeide med Røros idrettslag.
Parkering: Parkerte biler i Aasgjerdet var et problem i desember. Foreldre/ brukere av
akebakken har reagert på at ansatte i Coop Røros har benyttet parkeringsplassen i Aasgjerdet.
Det ble bestemt av formannskapet 23/11-15 at parkering er forbudt på parkeringsplassen
Aasgjerdet. Aasgjerdet er et friluftsområde og et skiaktivitetsområde som eies av Røros
kommune.
Neste år:
Aasgjerdet skal fortsette å være et lavterskeltilbud til barn og unge i Røros-regionen.
Åpningstidene blir likt som i sesongen 2015. Vi vil forsøke å opprette avtaler med
skianleggene i Hamra og Funäsdalen om dagskort/årskort.
Nytt styre neste sesong:
Stig Moen, går av etter å ha sittet i 2 år for skigruppa. (ansvar serierenn).
Even Hollum, har sittet 1 år(skigruppa) og har 1 år igjen, tar over ansvaret for serierenn.
Jenny M.Borgos går ut (etter å ha sittet i 2 år). Marianne Hellandsjø overtar ansvaret for
kiosk/utleie. Marianne Magga, fortsetter som leder i 1 år.
Røros, 9. mai 2016.
Knut Brathagen

Marianne Magga

Krister Trondsen

Dag Vinge

Svenn Tore Tørres

Knut Wolden
8

