
 

 
 
 

 
Årsberetning for Asbjørnstua 
 
Årets sesong i A-stua startet 6. desember, og det ble en meget lang sesong, som varte ut april.  
Narvikfjellet kjørte kampanje på årskort, og det var noe som vi merket meget godt. Jevnt med 
folk i ukedagene, og stor pågang i helgene.  
Forholdene i fjellet har vært veldig bra i år, og vi fikk stort sett bare positive tilbakemeldinger 
fra publikum.  
 
Oppgraderinger i A-stua 
 
Før sesongen startet, så ble iverksatt brønnboring, og det ble funnet vann på ca 65m. Vannet 
har litt jernsmak i seg, så foran neste sesong må det vurderes et renseanlegg, slik at det blir en 
bedre smak på vannet. 
Det ble også satt i gang bygging av terrasse utenfor verkstedet, samt A-stua. Fase 1 av denne 
byggingen er nå i mål, og fase 2 planlegges å sluttføres høsten 2013. 
 
Dugnadsinnsatsen i A-stua 
 
Gjennom hele året var det satt opp vaktlister. Alle de som var satt opp på disse listene stilte 
opp, og utførte en flott jobb. Honnør til klubbens medlemmer for denne innsatsen. 
 
Tilbakemeldingene fra kundene, var at A-stua fremstår som godt organisert, god mat, og ikke 
minst, rene og flotte lokaler. 
 
En ekstra honnør til Øystein Raunholm, Brita Nilsen og Grete Mortensen for den flotte 
innsatsen som ble gjort under Hovedlandsrennet, med supplering av varer, samt bevertning av 
bakkemannskapet. 
 
Arrangement 
 
I sesongen ble det arrangert 3 renn, I MedVind, Hovedlandsrenn og BWC. Bemanningen 
under disse rennene var god, og det ble utført en flott jobb av alle de som var på vakt. 
Det var god omsetning under alle disse 3 arrangementene. 
 
Økonomi 
 
Budsjettet for A-stua i sesongen 2012/2013 var på 300.000,-, noe som er et meget høyt 
budsjett.  
Omsetningen endte på 293.000,-, og det ble 7.000,- under budsjett, noe som vi er meget godt 
fornøyd med. 
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