
BLANT DE FØRSTE I ÅR
Vi i Vasetløypene ser frem til en flott skisesong og har jobbet godt i sommer for å bli klare til
denne sesongen. Vi har nå to løypemaskiner i den nye garasjen som kan kjøre brede løyper
tilpasset dagens krav til løypetraseer. Vaset var blant de første skistedene i Norge med gode
skiforhold i år, takket være gode traseer og bra utstyr.

STOLTE AV VASETLØYPENE
Interessen for langrenn har hatt en hyggelig utvikling de siste årene. Vasetløypene har gjort
betydelige investeringer i maskiner, dugnader og løyper for å møte denne situasjonen. Vi er
stolte av det tilbudet vi nå har, med 120 kilometer svært varierte løyper i den vakre Valdres-
naturen. Vi håper hver enkelt som har en tilknytning til Vaset også er stolte av det løypetilbudet
vi har her.

Alle må være med på spleiselaget
Vasetløpene er et spleiselag. Mellom hyttefolk, lokalbefolkningen, kommunen og næringslivet.
Vi er avhengige av at hver enkelt bruker av løypene blir med å bidrar økonomisk. Først og
fremst trenger vi penger til å kjøre løypene. Men vi trenger også betydelige midler til å nedbetale
gjelden vi har på løypemaskinene og ikke minst frisk kapital som bidrar til at vi kan utvikle
løypetilbudet vårt videre.

HVORDAN KAN HVER ENKELT BIDRA? 

VELKOMMEN TIL EN NY

SKISESONG

BETAL LØYPE-
BIDRAGET DITT

Først og fremst håper vi alle
som bruker løypene betaler
det årlige årsbidraget. For
1000 kroner får hele familien
tilgang på 120 kilometer i
hele vintersesongen. Dette
er ikke mer enn det det
koster å kjøre løypemaskinen
i 1 time, så du skjønner
sikkert hvorfor vi må ha med
oss flest mulig for å kunne
opprettholde løypetilbudet
utover vinteren.

KJØP ANDEL I
VASETLØYPENE

Vasetløypene er et andelslag
og alle kan tegne andeler i
løypelaget. En andel koster
5000 kroner og pengene
øremerkes til investeringer i
maskiner og løyper. 1 av 6
hytteeiere på Vaset har kjøpt
andel i Vasetløypene. Det er
flott, men ikke tilstrekkelig.
Skal vi få nedbetalt lån på
maskinene og sikret nye
investeringer, er vi avhengig
at mange flere av de 1250
hytteeierne som ikke har
kjøpt andel også blir med.

LØYPEBIDRAG FRA
KOMMUNEN FOR
2015 SESONGEN

Fra 2015 sesongen vil kom-
munen bidra med kr 300.000.-
som skal fordeles på
løypelagene i kommunen.
Detter er positivt og bidrar til
å øke verdien på årsbidraget
fra alle oss andre.

VASET VINTEREN 2014/2015



VI KJØRER LØYPER,
DU BETALER ÅRSBIDRAG

Utover vinteren er løypelagets høyeste prioritering å levere gode løyper.

Rett på nyåret sender vi ut giro for løypebidrag for denne sesongen til alle hytteeiere og lokal-
befolkningen. Du kan betale allerede nå på konto nummer 1503 21 87916. 

Årsbidraget for 2015 er 1000 kroner

Andel kan man kjøpe ved å gå inn på www.vasetloypene.no og registrere seg, og så betale
inn 5000 kroner til konto nummer 1203 40 83981. Liste over hvem som er andelshavere finner
du på nettsidene våre.

I påsken er det årsmøte og da kan alle andelshavere møte opp og være med å påvirke løype-
lagets videre arbeid.

HVOR FÅR JEG INFORMASJON? 

DU GJØR EN GOD INVESTERING 
HVIS DU STØTTER VASETLØYPENE

Har du hytte på Vaset, ville både bruksverdien for deg og ikke minst prisen på hytten din vært
mye lavere hvis det ikke var skiløyper her. Får vi til den økonomiske dugnaden vi ønsker, vil
Vaset fortsatt være et populært hytteområde hvor vi kan ha en aktiv fritid med fine naturopp-
levelser. Vasetløypene vil være pådriver for at Vaset utvikler seg videre til å være et unikt om-
råde hvor vi tar vare på de kvalitetene som kjennetegner området vårt. Bli med på dugnaden!
Ta kontakt med en av oss i styret hvis du har spørsmål eller innspill.

Mer informasjon om Vasetløypene og om hvordan du betaler årsbidraget og kjøper andel
finner du på www.vasetloypene.no.

Vi ønsker alle en strålende skisesong i de flotte løypene våre på Vaset.

Styret i Vasetløypene SA 

Styreformann Bjørn O. Sveine    Tlf: 952 70 460

Du får oppdatert løypestatus skisporet.no/valdres/vaset.
Legg i appen fra skisporet på mobilen din.

Informasjon om Vasetløypene, løyestatus, kjøreplan, løype-
bidrag og andelstegning finner du på www.vasetloypene.no

Informasjon om forholdene på Vaset finner du 
ved å følge Vaset på Facebook

Øyvind Holden Tlf: 952 92 006
Steinar Kvåle Tlf: 928 91 245
Sverre Flatmo Tlf: 906 70 981
Jan Sveen Tlf: 901 61 613

Petter Planke Tlf: 901 31 809
Ole Gilbo Tlf:  901 03 286
Harald Lasskogen Tlf:  906 66 061
Grete Hansen


