ÅRSBERETNING DEL 1
Styrets kommentar til årsoppgjør for 2017
Alle regnskapstall refereres til driftsåret/regnskapsåret 2017.
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 2017 fornyet en 2-årig sponsoravtale.
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på 212 548 kr. Det var budsjettert med et overskudd
på 6 900 kr. Medlemskontingenten var 66 050 kr mere enn budsjettert. Det skyldes både flere
medlemmer og en økning i medlemskontingenten. Både medlemskontingent og leiekjøring
var høyere enn budsjettert. Kr. 50 000 kr i gaver/bidrag private er en anonym gave øremerket
Åsgjerdet. Det er også kommet inn ekstra støtte som ikke var forventet med bl. a 20 000 kr
fra Kulturminnefondet. Det har også kommet inn støtte fra enkeltpersoner gjennom Vipps.
77 000 kr i spes. offentlig tilskudd er støtte fra tidligere Sør-Trøndelag fylke. Dette var til
merking av Lille Skistuggurunden og merking av løype til Kvennskaret. Halve beløpet er
utbetalt, mens det resterende blir utbetalt når prosjektet er avsluttet. Hele beløpet er i sin
helhet inntektsført.
Det har nå kommet på plass en avtale med Røros kommune med et årlig beløp på 100 000 kr.
Dette er en generell støtte samt at det skal dekke vedlikehold av stier som ble opprettet i
forbindelse med sti og løypeprosjektet. Det ble tegnet en avtale med Røros hotell med støtte
på 100 000 kr i året til løypekjøring. Den var tidligere timebasert.
De totale driftskostnadene var på 1 562 463 kr, noe som er 22 863 kr mindre enn budsjettert.
Det som gjør utslag her var at den planlagte utbedringen av Avholdshyttarunden og
Skåkåsrunden ble utsatt ett år. Lønnskostnaden har økt da vi gikk opp til 100 % stilling for
Ove fra 1. juli. I neste omgang vil ikke dette gjøre noe stort utslag da Ove har fått utbetalt for
merarbeid i ettertid som til sammen har utgjort en full stilling. De totale lønnskostnadene for
2017 ble på 730 495 kr.
Langsiktig gjeld til bank var ved årets slutt på 32 783 kr. Det er en reduksjon av gjelda på 193
414 kr. Rentekostnaden på banklånet i 2017 var på 6 628 kr. Det blir kjørt hard nedbetaling på
lånet til løypemaskinen og gjelda ble nedbetalt februar 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.
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Personell
Ove Klemmetvoll er ansatt som driftsleder. Fram til 1. juli var denne stillingen på 75 %. Etter
dette har den vært den vært på 100 %. Magne Kollstad har noe kjøring på Rørosmaskinen. Per
Inge Skott og Eilif Kokkvoll 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.

ÅRSBERETNING DEL 2
Årsberetning for sesongen 1. mai 2017 til 30. april 2018
Årsmøtet i Røros Tur og Løypeforening ble holdt på Vertshuset Røros 23. mai 2017.
Styret har hatt denne sammensetningen.
Leder: Knut Brathagen.
Øvrige styremedlemmer har vært Dag Vinge, Knut Wolden, An-Magritt Wendelbo, Wollert
Krohn-Hansen og Torunn Skjevdal. Torfinn Rohde og Marit Lillebudal har vært henholdsvis
1. og 2. vararepresentant til styret. Valgkomiteen har bestått av Eli Prøsch (leder), og Kari
Indseth og May Wenke Aas.
Det er avholdt 5 styremøter. Blant saker som er behandlet er planlegging av løypeguiden,
satser for leiekjøring og planlegging av utbedring av løyper. Vi har uttalt oss angående
reguleringsplanen for Langegga og verneplan for Mølmannsdalen. Det jobbes også med å få
til en samarbeidsavtale med Sport 1-Røros. Det er også holdt et møte med skigruppa i
Brekken og løypekjøreren der i forhold til løypekjøringa der. Det var et møte som ble godt
mottatt.
Det nye medlemssystemet som ble tatt i bruk foregående år fungerer bra. Det systemet som vi
har tatt i bruk heter StyreWeb og et webbasert. Som tidligere er det Gunhild Døhl som er
hovedansvarlig for dette og hun gjør en utmerket jobb. Vi bruker også Vipps som gjør det lett
for enkeltpersoner å støtte oss. I Åsgjerdet har vi også en betalingsterminal.
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.
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Arbeidet med stier og traséer
Det siste året har det kommet på plass ei rundløype ved Myrmoen-Kokvollen på nordsida av
Aursunden. Klargjøring av denne løypa er utført av bygdefolket.
Løypa inn til Kvenskaret er merket opp og det har kommet på plass retningskilt i alle kryss i
tilknytning til Lille Skistuggurunden.
I samarbeid med hytteforingen på Femundsneset fikk vi på plass en tillatelse til å kjøre ei
rundløype på Femundsneset. Det er hytteforingen selv som ordner med løypepreparering der.

Løypekjøring
Det har vært svært bra med snø denne sesongen. Løypekjøringa startet i november og varte til
midten av april. Vi har kunnet tilby oppkjørte skiløyper i 5 måneder. 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
2012/13
2013/14
2014/15
450 + ca. 200 470 + 200
430 + 200
Brekken

2015/16
439 + 200

2016/2017
590 + 200

2017/2018
550 + ca. 200
i Brekken

Vi har kjørt leiekjøring for Røros I. L, Kromgruverennet, Brekken I. L samt noen
småoppdrag.
Medlemsutvikling
Oversikt over medlemsutviklingen pr. 30.4.2018.
Sesong
Enkeltmedl
Hyttemedl
Familiemedl
Bedrift/org
Sum

09/10
278
709
404

10/11
251
610
356

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

16/17

17/18
343
725
335

1 388 1 217

1 178

1 152

1 227

1 217

1 211

1 287

1 403

I løpet av de to siste årene har det vært en bra økning av antall medlemmer, og det er spesielt
antall hyttemedlemsskap som har økt.
Det er kun regna med betalende medlemmer fra 2010/11.
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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. Alle løypene i Brekkenområdet er lagt inn på skisporet.no. 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 2 001 som liker facebooksiden
vår, noe som er en økning på 268 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
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. Derfor er det startet opp
et arbeid om det er mulig å få til en landsomfattende organisasjon av tur og løypeforeninger.

Melding fra turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening 2017
Turutvalget har i første del av 2017 bestått av Olav Storli, Tor Inge Mølmann, Lorns Olav
Skjemstad, Bjørn Sund, Harry Bakos og Osvald Kosberg. Fra sommeren 2017 ble i tillegg
Stein Gullikstad, Gunnar Berg og Torfinn Rohde med i utvalget. Lorns ble av årsmøtet i
Løypeforeninga i mai gjenvalgt til leder. Olav har som vanlig vært kasserer. Olav og Harry
har meddelt at de fra og med 2018 går ut av Turutvalget. Det er grunn til å takke dem for
det store arbeidet de sammen med Bjørn Sund har gjort for turutvalget i alle år!
Økonomi
Turutvalgets regnskapskonto pr 01.01.18 hadde en beholdning på kr 22 184,69 mot kr 11
953,60 pr. 01.01.17. Største inntektspost er salg av deltakerkort til malmleterne. I tillegg
overførte hovedlaget i 2017 kr 10.000,- som støtte til turutvalget. Største utgiftsposten er
premier i form av gavekort til malmleterne og trimerne. En stor del gavepremier til
malmleterne fikk Turutvalget også i år fra positive bedrifter. Dette har fungert godt gjennom
mange år.
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 utplassering av boksene. Sammen med egne
registreringsbøker har så utvalget sørget for å legge ut og hente inn registreningsbøker 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.
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Dugnadsgruppa mye brukt av Turutvalget
Dugnadsgruppa for Røros Tur- og Løypeforening, nå 16 personer, som ble etablert i 2013,
hjelper i stor grad turutvalget med utsetting og innhenting av malmleterpostene.
Trimpostene vinteren 2016-2017 og sommeren 2017
Vinteren 2016-2017 var postene plassert på følgende steder: Mugg-gruva, Avholdshytta,
Kvernskaret, Skåkåsstenen, Øvre Storwartz, Bersvendåsen/Vardhøgda, Stikkilsdalskrysset,
Skistuggu, Mølmannsdalen Gård og Enersvola. Til sammen 14 396 ganger skrev turgåerne
seg inn på disse postene. Dette er litt økning fra vinteren før.
Sommerhalvåret 2017 var postene plassert på følgende steder: Muggruva, Skistuggu, Røsjøen
gruve, Stikkilsdalskrysset, Skåkåsstenen, Qvintushøgda, Mølmannsdalen Gård,
Bersvendsåsen/Vardhøgda, Avholdshytta, Varglibusta og Fjellkjerka på Enersvola. Til
sammen 10.318 ganger skrev turgåerne seg inn på disse postene. Dette er en liten nedgang fra
sommeren før.
Premievinnere for deltakelse på trimpostene ble som vanlig trukket ut etter
loddtrekningsmetoden, og 15 personer ble invitert til premieutdeling og hyggelig avslutning i
november sammen med malmleterne og Dugnadsgruppa.
Malmleteren sommeren 2017
Dette er et mer krevende turopplegg enn trimpostene. Malmleterposter var satt ut på følgende
steder denne sommeren: Storvigeln, Nyvollhøgda, Elvhøgda, Ormgrashøgda,
Klinkenhåmmåren, Storskarven, Gloføkkampen, Store Bjørsjøkletten, Storvollhøgda og
Forollhogna. 2433 ganger skrev turgåere seg inn i på disse postene denne sommeren. Dette er
en liten nedgang i forhold til besøket på malmleterpostene i 2016.
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
740 poeng, Randi Grytbak med 725 poeng og Bjørg Sigrun Glesnes med 670 poeng.
Takk til støtte fra næringslivet!
På premieutdelingen 12. november ble det delt ut gavepremier fra RørosBanken, Intersport
Røros, Røros Sport, Sport1, Røros Produkter, Toyota Slettum Bil, Sparebank1, Euronics
Røros, Stensås Reinsdyrslakteri, RørosBakern, Jernia, Røros, Trygstad Bakeri og Konditori,
Byggmakker Gipling, Soloppgangen, Narvesen, Vitus Apotek, Røros Slakteri, Røros Tweed,
Røros Meieri, Amneus Bokhandel, Destinasjon Røros og Rema 1000.
Forsøk på fellestur til Forollhogna
I august forsøkte Turutvalget i samarbeid med Fjell-Ljom å organisere en fellestur til
Forollhogna med start fra Budalen. Denne gangen ble det så liten påmelding at turen måtte
avlyses.
Samarbeid med Røros skole om egne turmål
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 de ovennevnte
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).
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Turutvalget etablerte det samme samarbeidet med skolen somrene 2016 og -17. Da ble
premier til klassetrinnene dekket av Foreldrearbeidsutvalgets (FAUs) og skolens budsjett. For
sommeren 2017 satte Turutvalget opp følgende fem turmål som skulle nåes en eller flere
ganger i løpet av sommerhalvåret: Skåkåsstenen, Mølmannsdalen Gård, Fjellkjerka,
Avholdshytta og Varglibusta. Svært mange av elevene viste stor innsats også dette
sommerhalvåret. I sum har de 5 turmålene hatt 541 elevbesøk. På disse turene var mange
foreldre eller andre ledsagere med. De besøkte turmålene til sammen 354 ganger.
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 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
I slutten av mai deltok Turutvalget for tredje året i å arrangere Hjertemarsjen i
Mølmannsdalen under ledelse av Nasjonalforeningen for folkehelse, med Løypeforeningas
gapahuk ved Nordre Dalstjønna som turmål. Det ble som året før godt vær og meget god
deltakelse.

Aktivitetsrapport Aasgjerdet 2017 - 2018
Snøen lot vente på seg i fjor, men 16/12-17 var første åpningsdag for sesongen. Det ble holdt
åpent frem til jul, og i romjula var det åpent fem dager takket være frivillige som stilte opp.
Sesongåpning var 3/1-2018, og bakken holdt oppe til palmesøndag 25/3-18. En fin sesong,
men dessverre måtte anlegget holde stengt litt for mange dager pga kulde. Åpningstider har
vært man-tors 17-20 og lør-søn 11-15.

Oppussing
Før sesongstart ble det gjennomført en oppussing av Aasgjerdet med fantastisk innsats fra
foreldre og besteforeldre. Alt ble gjort på dugnad og med bidrag fra lokalt næringsliv og
Aasgjerdet har ikke brukt noen midler på dette.
Følgende er gjort:
-hele bua er malt innvendig (Byggmakker)
-ventilasjon og vifte på kjøkken (ing. Arne Myhran)
-nye gardiner (Coop)
-varmeovner i taket tatt ned pga brannfare
-alle benker og bord er pusset og lakkert
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Flokk har sponset med 15 stoler som trolig kommer i løpet av 2018, slik at de mest slitte
benkene på sikt kan byttes ut. Røros Rengjøringsbyrå har bidratt med matter gjennom
sesongen inne i bua, og Amneus Boghandel har sponset store mengder spill og tegnesaker
som har blitt hyppig brukt sesongen gjennom.

Gave
Før sesongstart mottok Aasgjerdet 50.000,- av en privatperson som ikke ønsket å
offentliggjøres. Det var et ønske om at prisene på årskort med dette skulle holdes nede.
Årskortprisen ble derfor ikke økt, men holdt på kr 450,- denne sesongen. Det ble opprettet en
egen konto for Aasgjerdet hvor disse midlene står. Av kr 50.000,- er det kun brukt kr 950,-.
Kr 750,- har gått til tre gavekort à kr 250,- til instruktørene på nybegynnerkveld, og kr 200,har gått til en klasse på VG som ryddet søppel på området mai 2018. Det er behov for ny
høyttaler/anlegg i bakken, og det er besluttet å bruke opp mot kr 10.000,- på dette. Jon Arne
Langen kan være behjelpelig med å finne utstyr her. Det kan også være nødvendig å gå til
innkjøp av nye rails på sikt, da de fleste er skadet/ødelagt.

Kiosk/utleie
Marianne E. Hellandsjø har også i år hatt ansvaret for kiosk/ utleie, og har lagt ned en stor
innsats i årets sesong også.
Det ble i år opprettet en egen Vipps-konto til Aasgjerdet som har vært et supplement til iZettle
og kontantbetaling.
Sponsoravtale med Coop Røros ble videreført i år, med fortsatt forpliktelse om å handle
kioskvarer på Coop Mega. Avtalen med Trygstad om pizzaboller har fortsatt også i år.
Gjennom sesongen har Rema 1000 bidratt med kveldsmat en kveld, og Coop Røros bidro med
grilling en kveld.

Heis/ sikkerhet
Geir Tore Myhran har hatt ansvar for heis og sikkerhet og han har utarbeidet gode skriftlige
rutiner til heisvakter. Det ble arrangert kombinert førstehjelpskurs (ledet av Steinar Brekkan),
samt heiskurs to kvelder ved sesongstart 9/1 og 16/1-18. Oppmøtet var bra, og bedre enn
foregående år. Det er behov for en ny førstehjelpskoffert i varmebua, og dette bør kjøpes inn
til neste sesong.

Nybegynnerkveld
12/2-18 ble det arrangert nybegynnerkveld. Det var bra oppmøte, hvor heisen gikk saktere enn
vanlig. Dette arrangementet burde ideelt sett vært tidligere i sesongen, men av praktiske
årsaker lot det seg ikke gjøre i år. Tre av de eldste og mest erfarne skikjørerne bidro som
instruktører i bakken og det var svært vellykket.
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Jentekveld
Det ble også i år, 5/3-18, arrangert jentekveld med Rene Svendsen som instruktør. Dessverre
kom det kun to jenter denne kvelden.

Serierenn
Jon Arne Sandmæl har vært representant for skigruppe i Røros Idrettslag og stått for
arrangering av serierenn i bakken. Det ble arrangert 8 serierenn, hvor nesten alle har hatt både
2 omganger med slalom etterfulgt av hoppkonkurranse. Tidspunkt som i forrige sesong på
torsdager med oppmøte fra kl 1700, og start kl 1800. Dessverre har ikke dugnadslista til
serierennene og organiseringen rundt dette fungert optimalt i år, men med bistand fra heis- og
kioskvakt, samt foreldre i bakken, har alle renn blitt gjennomført. Det har vært godt oppmøte,
med mellom 20-40 deltagere på hvert renn. Premieutdeling ble også i år på Storstuggu i regi
av Røros Idrettslag. Et innspill videre er at Skigruppa selv bør distribuere dugnadslistene for
serierennene, slik at disse ikke forveksles med dugnadslista for varmebua (kiosk/ heis).

Martnan 2018
Også i år ble varmebua utleid under martnan. Det ble skrevet kontrakt, og det var ingenting
negativt å bemerke med årets utleie.

Vinterferien
Takket være frivillige som stilte opp skulle anlegget i utgangspunktet holdes åpent fem dager
i vinterferien. Dessverre ble det stengt flere av disse dagene pga kulde.

Drift
-Solgte årskort: ca. 75 (samme nivå som 2016/2017-sesongen)
-Solgte dagskort: ingen tall på dette
-Utleie av varmebua: 10 ganger
-Varmebua og utstyr er utleid gratis til skoleklasser

Annet
I løpet av sesongen har det dessverre vært to benbrudd og ett kravebensbrudd i bakken. Det er
usikkerhet rundt rapporteringsrutiner ved skader, så her bør det komme nye rutiner på plass.
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Det er et sterkt ønske fra de eldre barna at det lages større hopp i selve hovedbakken. Det bør
da gjøres noe allerede når den første snøen kommer og de første prepareringene gjøres. Dette
kan være et godt tiltak for å gjøre bakken mer attraktiv for de eldste barna lenger.

Røros, 9. mai 2018.

Knut Brathagen

An-Magritt Wendelbo

Torunn Skjevdal

Dag Vinge

Wollert Krohn-Hansen

Knut Wolden
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