ÅRSBERETNING DEL 1
Styrets kommentar til årsoppgjør for 2016
Alle regnskapstall refereres til driftsåret/regnskapsåret 2016.
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 2015 fornyet en 2-årig sponsoravtale på 80 000 kr
fordelt på to år. I 2016 fikk vi utbetalt 30 000 kr fra Gjensidigestiftelsen til opparbeiding av
Lille skistuggurunden. Utgiftene dreier seg i hovedsak om drift av løypekjøring.
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 5 592 kr. Det var budsjettert med et underskudd på
71 100 kr. Medlemsinntektene var 91 000 kr mere enn budsjettert. Både medlemskontingent,
leiekjøring og inntekter fra Åsgjerdet var høyere. Tilskudd fra Røros kommune var 50 000 kr
mindre enn forventa. Vi fikk ikke noe fra vilt, fiske og friluftsfondet og heller ikke noe fra sti
og løypeprosjektet. Der skal det imidlertid tegnes en ny avtale med Røros kommune som også
innbefatter sti og løypeprosjektet. Sum annen driftskostnad var nærmere 100 000 kr lavere
enn budsjettert. Her er det en rekke mindre poster som det er brukt mindre på som diverse
driftsmateriale, løypemerking og forsikring.
Lønnskostnadene for 2016 ble på 551 944 kr. I forhold til 2015 har lønnskostnadene gått ned
med 94 466 kr. Både løypekjøring til ski-NM og oppmerking i forbindelse med sti og
løypeprosjektet ga betydelig merarbeid i 2015.
Langsiktig gjeld til bank var ved årets slutt på 226 197 kr. Det er en reduksjon av gjelda på
189 177 kr. Rentekostnaden på banklånet i 2016 var på 15 394 kr. Det blir kjørt hard
nedbetaling på lånet til løypemaskinen og det 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 Jan Kuraas.

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.
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.
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ÅRSBERETNING DEL 2
Årsberetning for sesongen 1. mai 2016 til 30. april 2017
Årsmøtet i Røros Tur og Løypeforening ble holdt på Vertshuset Røros 25. mai 2016.
Styret har hatt denne sammensetningen.
Leder: Knut Brathagen.
Øvrige styremedlemmer har vært Dag Vinge, Knut Wolden, Marianne Magga, Svenn Tore
Tørres og Torunn Skjevdal. John Langen og Arne Grådal har vært henholdsvis 1. og 2.
vararepresentant til styret. Valgkomiteen har bestått av Vigdis Trondsen (leder), Eli Prøsch
og Kari Indseth.
Det er avholdt 4 styremøter. Blant saker som er behandlet er planlegging av løypeguiden,
satser for leiekjøring og planlegging av utbedring av løyper. Videre er det gitt en orientering
om folkehelseplanen for Røros kommune. Vi har også gått igjennom forslag til vern av
Mølmannsdalen. Vi har også fått på plass et nytt medlemssystem. Det var høyst påkrevet da
det gamle var utdatert. Det systemet som vi har tatt i bruk heter StyreWeb. Det er et webbasert
system og ser ut til å fungere bra. Som tidligere er det Gunhild Døhl som er hovedansvarlig
for dette og hun gjør en utmerket jobb. Rett før påske fikk vi på plass betalingssystemet
Vipps. Det gjør det lettere for enkeltpersoner å støtte oss med enkeltbeløp.
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 store løftet sist år var å få på plass den Lille skistuggurunden. I tillegg til opparbeidelse av
ny trasé ble det gjort utbedringer på den resterende delen som er en del av Skistuggurunden.
Det ble også laget bru over Storbekken. Direkte kostnad til opparbeiding og utbedring av Lille
skistuggurunden kostet 80 709 kr. I tillegg til dette ble det utført 130 timer av Ove og 30
dugnadstimer. Prosjektregnskapet kom ut med en kostnad på 103 019 kr.
Videre har vi fått på plass Berserennsløypa som går mellom Skistuggu og Høsenfjellhytta.
Preparering av denne løypa blir delt med Os Turforening. Dette er ei løype som ble godt
mottatt. Det ble også gjennomført noe rydding av denne løypa.
Røros Tur og Løypeforening innledet i 2015 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. Da det ble
uklarheter i forbindelse med prosjektgjennomføringen stoppet dette arbeidet opp i 2016. Det
skal tegnes en ny avtale angående vedlikehold av merkinga av disse løypene.
Det har vært jobbet med å få på plass grunneieravtaler på løypa mellom Skistuggu og
Høsenfjellhytta. Det gjenstår nå to avtaler, men vi har fått muntlig tilsagn om at dette skal
ordne seg. Det har også kommet på plass flere grunneieravtaler i Skistuggurunden. Her har vi
også noen utfordringer som vi ikke ennå vet hvordan går.
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Løypekjøring
Det har vært svært bra med snø denne sesongen. Løypekjøringa startet tidlig på november og
varte ut april. Vi har kunnet tilby oppkjørte skiløyper i 6 måneder. Det har riktignok vært
noen utfordringer med myrer som ikke frøys til og is på vann som la seg seint. 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
530 + ca. 200 450 + 200
420 + 200
Brekken

2013/14
470 + 200

2014/15
430 + 200

2015/16
590 + ca. 200
i Brekken

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.
Medlemsutvikling
Oversikt over medlemsutviklingen pr. 30.4.2014.
Sesong
08/09 09/10 10/11 11/12
Enkeltmedl 228
278
251
247
Hyttemedl
544
709
610
582
Familiemedl 334
401
356
349
Bedrift/org
Sum
1 106 1 388 1 217 1 178

12/13
275
577
300

13/14
295
616
316

14/15
305
602
310

15/16
286
615
317

16/17

1 152

1 227

1 217

1 211

1 287

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
1 733 som liker facebooksiden vår, noe som er en økning på 412 på ett år. 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.

Annet
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Vi har støtt på problemer med å få spillemidler da kulturdepartementet mener at vi ikke har
godkjente vedtekter. Det er sjekket ut på flere hold om det kan være mulig å slutte seg til en
landsomfattende organisasjon, men det ser ikke ut til at det er mulig.

Melding fra turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening 2016
Turutvalget har bestått av Olav Storli, Tor Inge Mølmann, Lorns Olav Skjemstad, Bjørn Sund,
Harry Bakos og Osvald Kosberg. Skjemstad ble av årsmøtet i Løypeforeninga i mai valgt til
leder, men for øvrig har ledervervet vært delt mellom Mølmann og Skjemstad som i 2015.
Storli har som vanlig vært kasserer.
Økonomi
Turutvalgets regnskapskonto pr 01.01.16 hadde en beholdning på kr 11 953,60 mot kr
15 547,68 pr. 01.01.15, altså en nedgang i beholdningen. Største inntektspost er salg av
deltakerkort til malmleterne. Største utgiftsposten er premier i form av gavekort til
malmleterne og trimerne. En stor del gavepremier til malmleterne fås også fra positive
bedrifter år etter år. Dette har fungert godt gjennom mange år. Tidligere år har turutvalget
også fått tilskudd i form av penger fra bedrifter. Dette er ikke lenger aktuelt, for bedrifter som
blir spurt begrunner avslag med at de gir økonomisk støtte til hovedlaget til Røros Tur- og
Løypeforening, og det må selvfølgelig turutvalget respektere og si seg enig i.
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 Elektrisitetsverk og
Coop Røros bekostet i 2014 har fungert godt både på trimpostene og malmleterpostene også
siste året. Turutvalget har ansvar for plassering av boksene. Sammen med egne
registreringsbøker har så utvalget sørget for å legge ut og hente inn registreringsbøker også
for E-verket og Coop Røros. Intersport Røros har som vanlig gjort jobben med salg og mottak
av deltakerkort for malmleterne. Vi takker igjen bedriftene for dette samarbeidet, og håper det
vil vare i mange år.
Dugnadsgruppa mye brukt av Turutvalget
Dugnadsgruppa for Røros Tur- og Løypeforening, nå 15 personer, som ble etablert i 2013,
hjelper i stor grad turutvalget med utsetting og innhenting av malmleterpostene.
Trimpostene vinteren 2015-2016 og sommeren 2016
Vinteren 2015-2016 var postene plassert på følgende steder: Muggruva, Avholdshytta,
Kvernskaret, Skåkåsstenen, Øvre Storwartz, Bersvendsåsen, Stikkilsdalskrysset, Skistuggu,
Mølmannsdalen og Enersvola. Til sammen 13 537 ganger skrev turgåerne seg inn på disse
postene. Dette er omtrent likt med vinteren før.
Sommerhalvåret 2016 var postene plassert på følgende steder: Mugggruva, Middagshaugen,
Røsjøen gruve, Stikkilsdalskrysset, Skåkåsstenen, Qvintushøgda, Mølmannsdalen Gård,
Bersvendsåsen, Avholdshytta og ved Fjellkjerka på Enersvola. Til sammen 11 144 ganger
skrev turgåerne seg inn på disse postene. Dette er en liten økning fra sommeren før.
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
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nedenfor) 10. november. Kvelden ble avsluttet med at en ”superpremie”, et gavekort på kr.
1.000,- ble trukket blant de frammøtte trimdeltakerne. Hjørdis Fjæran ble den heldige vinner.
Malmleteren sommeren 2016
Dette er et mer krevende turopplegg enn trimpostene. Malmleterposter var satt ut på følgende
steder denne sommeren: Vigelpiken, Storhøgda, Synnerhogna, Rausjøpiggen, Hestkampen,
Rauhåmmåren, Kvernskaret (toppen), Storvollhøgda, Kjøliskarven og Forollhogna. 3 173
ganger skrev turgåere seg inn i på disse postene denne sommeren. Dette er en liten nedgang i
forhold til besøket på malmleterpostene i 2015.
De som konkurrerer om malmleterpostene kjøper deltakerkort for registrering av poeng. De
enkelte postene har forskjellig poengverdi. De tre beste denne sommeren ble Kari Vårhus med
865 poeng, Bjørg Sigrun Glesnes med 825 poeng og Randi Grytbak med 645 poeng.
Takk til støtte fra næringslivet!
På premieutdelingen 12. november ble det delt ut gavepremier fra RørosBanken, Intersport
Røros, Røros Sport, Sport1, Røros Produkter, Røros Auto, Toyota Slettum Bil, Røros Auto,
Vitus Apotek, Røros Slakteri, Røros Tweed, Røros Meieri, Amneus Bokhandel og Rema
1000.
Samarbeid med Røros skole om egne bokser på malmleterpost og trimposter
I 2015 tok Per Arne Gjelsvik initiativ til, og sponset, 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. (Samme elevene gikk da selvfølgelig opp til henholdsvis 6., 7. og 8.
klassetrinn etter sommerferien).
Turutvalget etablerte det samme samarbeidet med skolen sommeren 2016. Da ble premier til
klassetrinnene dekket av Foreldrearbeidsutvalgets (FAUs) budsjett. Turutvalget satte opp
følgende fem turmål som skulle nåes en eller flere ganger i løpet av sommerhalvåret:
Rauhåmmåren, Skåkåsstenen, Mølmannsdalen gård, Bersvendåsen og Middagshaugen. Svært
mange av elevene viste stor innsats også dette sommerhalvåret. I sum for alle elevene ved de
tre klassetrinnene er 619 turer gjennomført til de 5 turmålene. På disse turene var det til
sammen med foreldre eller andre ledsagere 512 ganger.
Det hele har vært frivillig for elevene. Turmålene er nådd til fots og delvis på sykkel. I noen
tilfeller har turen vært organisert som klassetur. Ved å summere antall turer per elev, er det
gjennomført 248 turer på 5.- 6. klassetrinn, 202 turer på 6.- 7. klassetrinn og 100 turer på 7.8. klassetrinn.
Fordeling av premiebeløpet kr 10.000,I samråd mellom skoleledelsen og FAU 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.- 6. klassetrinn fikk 4045 poeng, og dermed kr 5000,- i premie
• 6.- 7. klassetrinn fikk 3630 poeng og kr 3.000,- i premie
• 7.- 8. klassetrinn fikk 1805 poeng og kr 2.000,- i premie.
Det ble ikke premier til enkeltelever, men vi nevner at
• på 5.- 6. klassetrinn ble Astrid Schjølberg beste elev med 570 poeng
• på 6.- 7. klassetrinn ble Henrik Møller Moe best med 885 poeng
• på 7.- 8. klassetrinn ble Live Møller best med 695 poeng.
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Betydning for folkehelsa
Det ligger mye god helse i alle turene til trim- og malmleterpostene, 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
31. mai deltok turutvalget for andre året i å arrangere hjertemarsjen i Mølmannsdalen under
ledelse av Nasjonalforeningen for folkehelse, med gapahuken ved Nordre Dalstjønna som
turmål. Det ble som året før godt vær og meget god deltakelse.

Aktivitetsrapport Aasgjerdet 2016 - 2017
Det har vært en lang og snørik sesong. Med at snøen kom tidlig, åpnet vi 20/11-16 og holdt
åpent til 18/12 før jul. Vi holdt oppe fire dager i mellomjulen, takket være frivillige som stilte
opp. Sesongåpningen var den 4/1-17, og vi stengte den 1/4-17.
Åpningstider er mandag-torsdag, fra kl. 17-20. Lørdag-søndag, fra kl. 11-15.
Kiosk/utleie
Marianne E. Hellandsjø har hatt ansvaret for kiosk/utleie. Marianne har lagt ned stor
dugnadsinnsats og gjort en strålende jobb.
Desember 2016 ble det kjøpt inn iPad og IZettel betalingsterminal som vi fikk sponset av
Røros Banken.
Vi har sponsor avtale med Coop Røros, som forplikter oss til å handle kioskvarer på COOP
mega. Videre er det avtale med Trygstad om pizzaboller etc.
Gjennom sesongen har vi arrangert kveldsmat, grillet hamburgere og pølser. Det er også kjøpt
inn bålpanne.
Heis/sikkerhet
Even Hollum har hatt ansvaret for heis og sikkerhet. Det ble arrangert førstehjelpskurs 15/1216. Kurset ble holdt av Odd Arne Ødegård ved Røde korsdepotet. To fra styret møtte, samt to
av heisførere deltok. Det var dårlig oppmøte, til tross for at det er pålagt alle heisførere
Det ble arrangert heiskurs før sesongoppstart den 4. januar.

Nybegynner dag
Nybegynnerdag er en fin tradisjon vi har i Aasgjerdet, og viktig for rekrutteringen. I år
gjennomførte vi nybegynnerdag, lørdag 14. januar. Vi leide inn Anna Nordfjell som
instruktør, satte opp en liten slalomløype. Ungene fikk øve seg på heisen, svinge, bremse.
Heisen kan kjøres noe langsommere slike dager.
Dagen varte fra 11-13. Deltakeravgift kr. 50 -.
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Jentekveld
Nytt av året var en jentekveld som ble arrangert 18. januar. Innleid instruktør var Anna
Nordfjell. En kveld for jenter om å ha det gøy og lære forskjellige teknikker. Ca. 10 - 15
jenter kom, noe som kan regnes som godt oppmøte.
Serierenn
Stig Moen har vært representant for skigruppa i Røros idrettslag.
Det har blitt arrangert 8 serierenn. Det har vært en økning i antall påmeldte, men det har
variert mellom 20 og 40 unger. I år har det vært godt med snø, slik at vi har fått arrangert
hoppkonkurranser etter slalomrennet.
Serierenn har forgått på torsdager med påmelding fra kl.17.00 og med start kl. 18.00, noe som
fungerer godt.
Uten innsatsen til styret/ heis og kioskvakter i Aasgjerdet, hadde det ikke vært mulig å
gjennomføre serierenn. Vi har stått for servering/grilling ute, noe som har blitt godt mottatt.
I forbindelse med sesongslutt, er det premieutdeling i Storstuggu. Det er Røros Idrettslag ski,
som arrangerer det.
Det har i alle år vært fokus på ski og skiskytterne, og det er bra, men et ankepunkt kan være at
Aasgjerdet ikke nevnt i invitasjonen. Dette til tross for at vi i år har hatt utøvere som har
deltatt både i lokale og regionale mesterskap (slopestyle og Bigair) med overraskende gode
plasseringer. Dette er utøvere som er tilknyttet Røros IL, og som benytter Aasgjerdet som
treningsarena. Jeg foreslår for framtiden at ungene i Aasgjerdet får sin medalje etter siste
serierenn i bakken, for at de skal bli gjort litt ekstra stas på.
Martnan 2017
I mange år har Aasgjerdet blitt utleid, også i år. Det har blitt lagt ned mange dugnadstimer på
å vaske og klargjøre bua til utleierne. Både forrige år, sesongen 2016 og i år opplever ødelagt
inventar. I år ble dosetet ødelagt og toalettrullholder ødelagt. Dårlig vask, mye hundeår, noe
som er problematisk i forhold til unger med allergi, samt salg av matvarer.
For kommende år må det skrives kontrakt med utleier. Denne kontrakten og avtalen
gjennomgås av styret i Aasgjerdet.
Vinterferien
Det var åpent fem dager med besøk av fastboende og tilreisende og spesielt mange
småbarnsfamilier. Takket være frivillige som stiller opp er det mulig å ha åpent i vinterferien.
Ålen Freeski
I år som i fjor, ble Aasgjerdet invitert ned til Ålen skisenter. Det er et samarbeidsprosjekt
mellom Ålen Freeski og Aasgjerdet. Målet er å bli kjent med andre jibbere/freekjørere,
utveksle erfaringer og ha det gøy på ski.
Fredag 3. februar var det tilsammen ca. 35 barn og unge som boltret seg i terrengparken i
Ålen skisenter. Ungene fra Aasgjerdet kjørte gratis, og Ålen freeski stilte med saft, kaffe og
boller. 11 utøvere fra Aasgjerdet deltok også på årets Påskebigair i Ålen, der yngste deltager
var 7 år.
Drift
-Solgte årskort, 75 stk (økning på 13 årskort fra sesongen 2016).
-Solgte dagskort,
-Utleie av bua, 10 ganger.
-Utleid gratis til skoleklasse.
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Annet
I løpet av sesongen har vi registrert to skader, en med tilkalling av ambulanse.
Sesongen 2017/18: Få bedre rutiner/system når ulykker oppstår. Hva gjør vi i forhold til
forsikring etc?
Jobbe videre med å få på plass samarbeidsavtaler med Hummelfjell, Ålen skisenter og
eventuelt Hamra/Funäsdalen med dagskort, rabatter osv.
-Prisen på årskort har vært stabil det siste 4 årene.
Det blir en økning på 50 kr til neste sesong, prisen blir da kr. 500 - (Vedtatt på styremøte i tur
og løypeforeningen 18/4-17)
Økning på utleie av varmebua, fra kr. 250,- per dag/kveld til kr. 400 - (Vedtatt på styremøte
18/4-17).

Røros, 7. mai 2017.

Knut Brathagen

Marianne Magga

Torunn Skjevdal

Dag Vinge

Svenn Tore Tørres

Knut Wolden
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