Årsberetning 2013– Vasetløypene SA

Innledning
Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2013. Årsberetningen er i tillegg
oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar – mars 2014.
I vintersesongen 2013-2014 kom snøen senere enn vanlig, men når det først begynte å snø, ble
det flotte forhold. Styret har registrert stor tilfredshet med et stadig utvidet løypenett og god
kjøring ut over vinteren. Romjulen ble dessverre preget av at den minste av løypemaskinene
fikk motorhavari. En del av løypene fikk derfor betydelig redusert kjøring. Med 120 kilometer
med løyper viser dette hvor avhengige løypelaget er av driftssikkert materiell. Det sikres best
gjennom god økonomi både til investeringer og drift.
Økonomien har dessverre vært en utfordring denne sesongen, med færre innbetalte årsbidrag
enn tidligere. Dette til tross for at Vasetløypene har blitt videreutviklet og driftet bra de siste
årene, med de nye løypene på Ålfjell og langs Vasetvannet som konkrete eksempler på hva
man kan få til med dugnadsinnsats. En av hovedutfordringene fremover blir å skape forståelse
for at langt flere må bidra økonomisk hvis Vasetløypene skal kunne opprettholde og
videreutvikle et godt løypetilbud på Vaset. Styret har fokus på økonomistyring og hvor mye
løypebidrag som kommer inn vil bestemme omfanget av kjøringen.
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.
Samarbeid for utvikling i området
Vasetløypene er et «spleiselag» mellom alle involverte parter, både økonomisk, administrativt
og gjennom dugnader. Dugnadsgjengen gjør en stor innsats med vedlikehold og videreutvikling
av løypenettet. Næringsbedriftene bidrar økonomisk og noen av dem bidrar også mye i den
daglige driften av løypelaget. «Spleiselaget» har muliggjort at løypetilbudet har blitt vesentlig
utvidet de siste årene. Styret er overrasket og bekymret over at ikke flere av hytteeierne og de
fastboende har latt seg inspirere av dette. Langt flere må delta i den økonomiske dugnaden
med årsbidrag til driften og som andelshavere for å finansiere Vasetløypenes nødvendige
investeringer. Da kan styret opprettholde og videreutvikle tilbudet. Vi oppfordrer alle
andelshavere til å motivere sine naboer til å bidra.
Noen hyttevel har gått foran med gode initiativ der medlemmene betaler årsbidrag til
Vasetløypene gjennom vellet. Vi håper at den nyetablerte Vestre Slidre hytteeierforening vil
hjelpe oss til god dialog med vellene. Idrettslaget er en aktiv støttespiller, men vi håper på
bedre deltagelse fra de fastboende. Vestre Slidre kommune har stor glede av god infrastruktur
og støtter opp om Vasetløypene.
Generelt om løypelagets virksomhet i perioden
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller e-postkontakt i 2013.
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.
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Løypelaget kjører ut fra en planlagt kjøreplan som publiseres på løypelagets nettsider,
vasetloypene.no, som oppdateres jevnlig. På skisporet.no finner man status for alle de løypene
som er GPS-merket. Jevnlige statusoppdateringer på Facebook for Vaset følges av nesten 2000
personer.
Det ble foretatt betydelig dugnadsarbeid i løypetraseene også i 2013 med utvidelser,
krattknusing, omlegging av traseer og nye traseer. Dette har bidratt til bedre løyper og mer
effektiv kjøring. Når det gjelder kjøring må løypelaget hele tiden gjøre avveininger når det
gjelder økonomi, nødvendig kvalitet og værforhold.
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 2013.
Dugnadsinnsats
Høsten 2013 ble brukt til å gjøre den nye "uværsløypa" mellom Knippeset og Damhaug klar til
bruk. Det er en fin og kupert 4,5 km lang løype som ligger i ly for vinden på nedsiden av
Veståsveien i et snøsikkert område.
Høsten 2013 ble det gjennomført 10 dugnader med 4 traktorer for rydding av løypa. I tillegg er
deler av skiløypetraseen planert med gravemaskin og store steiner og grove trestubber er
fjernet. Dette er utført på dugnad av Høyset Panorama og Granli Maskin. Det er tilsammen
utført 200 arbeidstimer med traktor og gravemaskin, samt 50 timer med manuelt arbeid.
Skiløypa ble første gang kjørt med løypemaskin i midten av desember i 2013. Fra jule- og
nyttårshelgen har man brukt både den store og den lille maskinen til å preparere løypa.
Før sommerferien hadde løypelaget flere dugnader med å rydde den nye traseen fra
Landsrudfeten og ned til Damhaug. Det ble også arbeidet endel timer med å legge om løypa
ved Karistigen på Veståsen. Høyset Panorama har på eget initiativ ryddet og planert en ny
tilførselsløype fra hyttfeltet og opp til løypekrysset ved Damhaug. I tillegg har løypelaget kjørt
traktor med krattknuser i deler av det andre løypenettet på Veståsen. I oktober ble løypebrua
over bekken ved Bjødnhøvd bygd om og utvidet med 2 meter, slik at det skal være god plass til
den store løypemaskinen.
Garasje og stadionområde
I løpet av 2013 har Vestre Slidre idrettslag bygd en garasje, med varmestue og garderober på
Vaset stadion. Svein Erik Ski har vært leder for dette prosjektet. Garasjebygget er finansiert
gjennom tippemidler, kommunalt tilskudd og gaver/tilskudd fra lokale firmaer og foreninger.
Tilsammen har prosjektet fått inn 1,4 millioner kroner i tilskudd og gaver. Idrettslaget eier og
drifter garasjeanlegget.
Løypelaget har inngått en skriftlig langsiktig avtale om leie av garasjedelen av bygget. Totalt
har bygget en grunnflate på 300m2, hvor garasjedelen er 200m2. Det er lagt rør i alle gulv,
med vannbåren varme fra en varmepumpe. Dette fører til jevn temperatur inne i garasjen.
Dette vil bidra til mindre slitasje på våre maskiner.
Vestre Slidre kommune arbeider for tiden med en reguleringsplan for stadionområdet og
tilhørende løypenett. Løypelaget ved Sverre J. Flatmo har vært leder av gruppa som står bak
dette prosjektet. Øvrige representanter i prosjektgruppa er: Gerd Nanti Vika Helle, leder i
Vestre Slidre idrettslag, Øyvind Holden, sykkelgruppa, Arild Snortheimsmoen, skigruppa, og
Harald Lasskogen, næringslivet på Vaset.
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Status for maskiner og utstyr
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 traseene er i ferd med å ryddes for
å kunne ha plass til bredere maskiner. To brede maskiner vil gi mulighet for mer fleksibilitet i
løypekjøringen.
Den store maskinen, en PRINOTH BISON som ble kjøpt for tre år siden, er en meget driftssikker
maskin, som det er lite med ekstra driftsutgifter på. Løypelagets lille maskin, en PRINOTH
HUSKY, har det vært mer kostnader på. Det toppet seg med motorhavari den 25. desember,
som førte til en reparasjonskostnad på ca 180 000 kroner som blir ført på regnskapet for 2014.
Løypelaget jobber for å skifte ut den minste maskinen til en litt bredere maskin.
Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for å sikre
tidligløyper på Vaset. Høsten 2013 satte løypelaget i gang sitt snøproduksjonsutstyr og i løpet
av 4 døgn ble det produsert flere tusen kubikkmeter kunstsnø som ble lastet opp og kjørt ut i
en to kilometer lang rundløype på Vaset. Kostnaden med produksjonen og utkjøringen av
kunstsnøen dekkes av næringslivet på Vaset sammen med løypelaget.
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 har blitt satt opp på sentrale steder i
løypenettet.
Økonomi
Styret har stor fokus på Vasetløypenes økonomi. Løypelagets ambisjoner om et godt løypetilbud
må balanseres mot tilgjengelig ressurser, det vil si årsbidrag som skal dekke driftskostnadene
og andelstegninger som skal finansiere investeringer. En rekke aktiviteter er igangsatt for å få
økte ressurser. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 2013 og inn i 2014. For
øvrig vises til årsregnskapet.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2013.
Regnskap og balanse
Revidert regnskap og balanse ligger vedlagt.

Vaset, 7. april 2014
Styret i Vasetløypene SA,
Bjørn O. Sveine (leder) og Jan Sveen (nestleder)
Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke, Øyvind Holden, Frank Mo og Ole Gilbo (styremedlemmer)
Harald Lasskogen og Grethe Hansen (varamedlemmer)
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