Årsberetning 2012 – Vasetløypene SA

Innledning
Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige
skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene vært mye
bedre og skisesongen startet allerede i oktober 2012. Dette viser hvor avhengige løypelaget er
av været og hvordan dette påvirker driften og forholdene for brukerne. Det viser også hvor
viktig en solid økonomi og et forutsigbart inntektsnivå er. Hovedutfordringen i skrivende stund
er nettopp inntektene til løypelaget, som har hatt en betydelig nedgang siden året før.
Løypelaget har satt i gang tiltak for å få inn flere bidrag, men har samtidig vært forberedt på at
manglende bidrag i verste fall kan gå utover løypetilbudet. Løypelaget vil jobbe fremover for å
øke løypebidragene og andelskapitalen for å sikre driften og fremtidige investeringer.

Om Vasetløypene SA
Løypelagets formål er å etablere og drifte skiløyper og stier i Vaset-området, herunder å
anskaffe teknisk utstyr, eller leie tjenester til slikt formål. Med Vaset-området menes også
områdene i nærheten av det navngitte området, hvor det er naturlig for laget å drive
løypeservice. Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, bygdefolk,
grunneiere, næringsliv og andre. Laget har et ikke-økonomisk formål. Laget skal ikke drive
næringsvirksomhet, og heller ikke utbetale utbytte til andelshaverne.

Løyper og utvikling hører sammen
Med løyper som hovedvirksomhet har styret i Vasetløypene SA også engasjert seg i en rekke
andre prosjekter knyttet til utvikling i Vasetområdet. Styret mener det er viktig å få til et bredt
helårstilbud for hytteeiere, fastboende og besøkende og at en generell god utvikling i området
vil bidra til økt oppslutning om løypelaget. Videre mener styret at den beste måten å sikre at
flere betaler løypebidrag er at brukerne opplever at løypetilbudet er bra.
Styret i løypelaget er positive til økt samarbeid på tvers i Vasetområdet, mellom
næringsdrivende, grunneiere, hyttevel og interesseorganisasjoner, kommunen og
enkeltpersoner.

Ønsker økt samarbeid med hyttevelene

Løypelaget har hatt jevnlig kontakt med representanter for hyttevelene. Løypelaget tror et
tettere samarbeid fremover er viktig for å koordinere utviklingen på Vaset og for å sikre
finansieringen av løypekjøringen. Enkelte hyttevel har etablert betaling av løypebidrag som en
del av kontingenten. Velet betaler da inn et samlet beløp til løypelaget for vellets medlemmer.

Generelt om løypelagets virksomhet i perioden
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller e-postkontakt i 2012.
Alle styremedlemmer har deltatt aktivt og det er lagt ned et betydelig frivillig arbeid knyttet til
den daglige drift av selskapet, møtevirksomhet og dugnader. Styreleder er daglig leder og har
hatt ansvaret for den daglige driften av løypelaget.

Vasetløypene SA, 2960 RØN

www.vasetloypene.no

Orgnr. 980 435 857

Løypelaget har to Prinoth løypemaskiner, en bred og en litt smalere. Det er bare deler av
løypenettet som er bredt nok til den største maskinen, men flere traseer er i ferd med å ryddes
for å kunne ha plass til bredere løyper. To maskiner gir mulighet for hyppigere kjøring og mer
fleksibilitet i løypekjøringen.
Snøen gikk tidlig i forrige sesong og det var kun i traseene innover fra Gomobu det ble kjørt
løyper i siste del av sesongen. Til gjengjeld var skiløypene tidlig på plass på høsten. Det kom
mye snø mot slutten av 2012 og dette la et godt grunnlag for inneværende sesong.
Løypelaget kjører ut fra en planlagt kjøreplan som publiseres på løypelagets nettsider.
Løypelaget må hele tiden gjøre avveininger i forhold til økonomi, nødvendig kvalitet og
værforhold. Når løypelaget nå opplever at løypebidragene fra brukerne blir lavere vil må vi være
enda mer selektive til hvor og når det kjøres løyper. Løypelaget skal tilfredsstille både behovet
til fastboende i kommunen, til hyttefolk og besøkende, men hver kjørte time med løypemaskin
og fører koster penger.
Det ble foretatt betydelig dugnadsarbeid i løypetraseene også i 2012 med utvidelser,
krattknusing og omlegging av traseer. Dette har bidratt til bedre løyper og mer effektiv kjøring.
Løypelaget har et fast team med 3 løypekjørere som har tatt et helhetlig ansvar for
løypekvaliteten og for drift og vedlikehold av maskinene. Styret vil takke løypekjørerne for god
innsats i 2012.
Det har også i 2012 blitt kjørt scooterløyper i visse områder. Løypene kjøres på frivillig basis og
er ikke en del av løypelagets virksomhet. Løypene er et positivt og populært supplement til
løypenettet Vasetløypene har ansvar for.
Løypelagets nettsted vasetloypene.no oppdateres jevnlig med status for løypene. Der finnes
også generell informasjon om løypelagets virksomhet. I tillegg finner man status for alle de
løypene som er GPS-merket på skisporet.no. Løypelaget har også en informasjonsskjerm på
Vasetsenteret og vil satse mer på SMS-tjeneste for andelshaverne som benyttes til status på
løypekjøring, avvik etc.

Status for løypenettet
I løpet av våren, sommeren og høsten 2012 har det vært utført ca 500 dugnadstimer for å
etablere nye løypetraser for Vasetløypene.
Flere steder går løypene over dyrket mark som er gjerdet inn og derfor er det nødvendig med
grinder som blir satt opp om våren og tatt ned igjen på høsten. På dugnad er det snekret en
rekke grinder som er kjørt ut.
Det er foretatt flere traseendringer i Ålfjellområdet. Det har vært hugget bjørkeskog i den nye
traseen som går fra krysset på Knippeset langs Veståsveien og opp til Karistigen. Arbeidet her
er ikke ferdig enda, men skal fullføres sommeren 2013. Det er også hugget videre i den nye
traseen som går på østsiden av Veståsveien og til krysset på Damhaug. Det er hugget 4.5
kilometer av denne strekningen og den vil fullføres sommeren 2013. En av hensiktene med
denne nye traseen er å få til en skiløype som ligger i et snøsikkert område som også er
skjermet mot vinden. Et viktig mål er også å unngå konflikt med et stadig økende veinett.
Skiløypa mellom Knippeset-krysset og Karistigen ble tatt i bruk i februar 2013 og den har
allerede fått mange positive kommentarer.
Det har vært gjennomført ca 35 arbeidsøkter med motorsag for å hugge bjørkeskog. Det er
medlemmer av Vestre Slidre og Ulnes idrettslag, samt noen grunneiere og noen hytteeiere som
har utført arbeidet. Tilsammen har 25 personer deltatt i arbeidet, eldste arbeider er Kjell
"Stakan" Staxrud med sine 87 år. Det er kjørt ut tilsammen 17 store traktortilhengerlass med
ved som er fordelt på de som har arbeidet på dugnad. I tillegg er det utført ca 30 timer
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gravemaskinarbeid, dette er hogging av bjørkeskog med klippeaggregat som er montert på
gravemaskinen samt litt planering og grøfting.
I tillegg er det arbeidet med omlegging av den blå løypa på myra sør for Bjødnhøvd, og en
kortere strekning i en av de røde løypene ved Ulset.

Garasje og stadionområde

Løypelaget har i dag plass til den minste maskinen i Fjellstyrets garasje på Vaset. Løypelaget
ønsker å få begge maskinene under tak. Dette vil lette vedlikehold og vil være bra for
maskinenes levetid. I løpet året 2012 har løypelaget arbeidet med planlegging av et nybygg ved
det planlagte stadionområdet på Vaset som skal brukes til garasje, varmestue og garderobe.
Her har styremedlem Sverre Flatmo vært leder for en arbeidsgruppe som består av
representanter fra Reiselivslaget på Vaset, leder av Vestre Slidre idrettslag, samt en
representant fra sykkelgruppa og en fra skigruppa i idrettslaget. Svein Erik Ski er prosjektleder.
Det er Vestre Slidre idrettslag som blir eier av det nye bygget, det er etablert en festekontrakt
med Statskog som grunneier. Løypelaget skal leie garasjeplassen til sine to løypemaskiner.
Bygget blir finansiert med en tredjedel tippemidler, en tredjedel kommunale midler samt en
tredjedel som består av gaver, tilskudd fra forskjellige bidragsytere og endel dugnadsarbeid.
Prosjektet er fullfinansiert og det er skaffet mellomfinansering, slik at planlagt byggestart blir
etter påske 2013.

Status for maskiner og utstyr
Løypemaskiner
Løypelaget har to løypemaskiner, en Prinoth Husky og en Prinoth Bison. Begge maskinene er
godt vedlikeholdt og har vært relativt driftssikre gjennom hele sesongen. Løypelaget vil sette i
gang en vurdering av maskinparken for å planlegge eventuelle behov for fornying i årene som
kommer.
Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for å sikre
tidligløyper på Vaset. Snøproduksjonsanlegget ble klargjort før sesongen, men i 2012 var det
ikke behov for å produsere snø.
Skilt, merking og kart
De aller fleste løypene er skiltet og merket. Det er nødvendig med utskifting og forbedringer
hvert år. Løypene er GPS-merket og er tilgjengelige via løypelagets nettsider og skisporet.no.
Vasetløypene har i samarbeid med Vestfjelløypene fått trykt opp et nytt skiløypekart, som kan
kjøpes på Vaset. Det er også laget nye karttavler som skal settes opp i løypenettet sommeren
2013.
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Økonomi
Løypelaget mottok løypebidrag fra privatpersoner og næringsdrivende på 851.475 kroner i
2011, som er omtrent 100.000 høyere enn året før. For sesongen 2012/2013 opplever
løypelaget derimot at det kommer inn mindre bidrag.
Kostnadene lå på omtrent samme nivå som året før. Det var en økning i lønnskostnader på
50.000 kroner til i overkant av 200.000, mens kostnaden til drivstoff var litt lavere i
regnskapet. Vedlikeholdskostnadene på maskinparken gikk ned fra 191.245 kroner i 2011 til
121.239 i 2012.
Løypelaget har et rentefritt lån i Vestre Slidre kommune. I 2012 nedbetalte løypelaget lånet
med 200.000 kroner. Lånet er nå på 800.000 kroner.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2012.

Behov for flere andelshavere
Når det gjelder antall andelshavere har det kommet til noen få nye enkeltstående andelshavere
det siste året. Andelskapitalen blir satt av til investeringer og styret vil jobbe frem en oversikt
over aktuelle investeringer de neste årene for å synliggjøre behovet for ytterligere
andelskapital.
I utbyggingsavtalene som er vedtatt i Vaset-området de senere årene har
grunneiere/utbyggerne forpliktet seg til bidrag til løypelaget. De ulike avtalene har hatt
forskjellige vilkår og løypelaget har jobbet videre i 2012 med å få innkreve disse bidragene.
Flere bidrag har kommet inn og løypelaget vil samarbeide tett med kommunen fremover for å
sikre at dette blir fulgt opp.
Tomtekompaniet og Høyset Panorama har for eksempel gjennom sine utbyggingsavtaler blitt
andelseiere i løypelaget ved å betale inn bidrag for de tomtene som er solgt. Flere tomter er
solgt den senere tid. Bidrag for nye tomter blir fakturert fortløpende og dette vil gi de aktuelle
grunneiere/utbyggere andeler i løypelaget.
Løypelaget vil jobbe videre for å få flere eksisterende hytteeiere og de som bygger nye hytter til
å tegne andel. Det er også et mål å få flere fastboende til å tegne andel.

Regnskap
2012
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Balanse
31.12.2012

31.12.2011

Vaset, 25. mars 2013
Styret i Vasetløypene SA,
Bjørn O. Sveine (leder) og Jan Sveen (nestleder)
Erik Frogner, Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke, Tor Skaflestad og Ole Gilbo (styremedlemmer)
Harald Lasskogen og Frank Mo (varamedlemmer)
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