Årsberetning 2014– Vasetløypene SA

Innledning
Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg
oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar – mars 2015.
Denne sesongen startet i midten av november og Vaset var blant de aller første med flere
kilometer med løyper. Det var gode forhold i 10-kilometeren fra Vaset og innover fra Gomobu
og det ble ikke nødvendig å produsere snø. Nærmere jul kom det mer snø og i julen var store
deler av løypenettet kjørt opp.
Dette er første sesongen med to brede løypemaskiner og ny garasje og dette har bidratt til at
det går raskere å få kjørt opp hele løypenettet.
Etter at løypelaget sendte ut giroer til alle hytteeiere og fastboende har det kommet inn godt
med årsbidrag. I tillegg har kommunen økt støtte til løypelaget. Likvideten har vært
tilfredsstillende, men bidragene bør være større for å kunne opprettholde kvaliteten på løypene
og samtidig nedbetale gjeld. I tillegg er løypelaget avhengig av å få flere andelseiere for å sikre
fremtidige investeringer og videreutvikling av løypetilbudet.
I 2014 ble det tegnet 50 nye andeler i løypelaget. Det kom godt med under kjøp av ny
løypemaskin. Det er nå tegnet i alt 400 andeler totalt.
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. Styret ser positivt på at kommunen nå øker støtten til løypelaget.
Løypene på Vaset er viktig for turisme, for hyttefolket og for de fastboende. Løypene er
avgjørende for at det skal investeres videre i kommunen og for at folk skal besøke området vårt
om vinteren.
«Spleiselaget» har muliggjort at løypetilbudet har blitt vesentlig utvidet de siste årene. Styret er
fortsatt bekymret over ikke flere av hytteeierne og de fastboende har latt seg inspirere av dette
ved å bidra økonomisk. 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.
Styret opplever at det er en generell tilfredshet med løypetilbudet og at mange er stolte over
den utviklingen vi har hatt de senere år. Styret aner også økt forståelse for at økonomiske
bidrag må til for å opprettholde- og videreutvikle tilbudet.
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Generelt om løypelagets virksomhet i perioden
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller e-postkontakt i 2014.
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.
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 2400
personer.
Det ble foretatt betydelig dugnadsarbeid i løypetraseene også i 2014. Det viktigste har vært å
tilrettelegge løypene for at de brede løypemaskinene skal kunne kjøre i hele løypenettet.
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 også i 2014.
Dugnadsinnsats
Den første dugnaden som ble gjennomført i 2014, var grunning og beising av den nye garasjen.
Dette arbeidet ble utført på tre kveldsøkter og det møtte 10 personer på hver dugnad.
I løpet av sommeren har vi ryddet og utvidet flere kilometer med løyper på Ulset og løypa som
går på østsiden av Vasetvannet. Samt løypa som går fra lysløypa og opp til Vasetvannet. Det er
også i sommer kjørt traktor med krattknuser i en del av løypenettet.
I oktober ble brua over elva Krokåni utvidet slik at den er nå 5,7 meter bred og det er nå god
plass til de brede løypemaskinene.
Løypelaget fikk også utført planering av løypa mellom Murkelie sør og Murkeli-vegen av en lokal
entreprenør. Han stilte opp gratis med en stor gravemaskin i to dager.
Løypelaget har også vært engasjert av to velforeninger, med planlegging og besiktigelse av
arbeid som vellene har gjort på dugnad og med innleid gravemaskin til planeringsarbeid.
Garasje og stadionområde
Dette er første sesongen vi har brukt den nye løypegarasjen. Løypelaget leier plass i garasjen
av Vestre Slidre idrettslag.
Garasjen gir gode arbeidsforhold for jevnlig vedlikehold og maskinene blir bedre tatt vare på
ved å stå inne når de ikke er i bruk.
Det arbeides med en reguleringsplan for stadionområdet og tilhørende løypenett. Løypelaget
ved Sverre J. Flatmo er vært leder av gruppa som står bak dette prosjektet.
Planen er at anleggsarbeidet skal starte på stadion rett etter påske. Det skal graves 4
tverrgående dreneringsgrøfter og det skal fylles opp med fjellmasse, slik at vi får en inngående
og utgående trasse. Planen er at stadion skal være klar til bruk den 19. juli, når Valdresrittet
skal arrangeres.
Konkurranseløypene som går ut fra stadion skal ryddes i løpet av sommeren, og de skal
planeres senere.
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Status for maskiner og utstyr
Løypelaget har nå to løypemaskiner som kjører brede løyper. Alle løypene har to klassiske spor
med et bredt skøytefelt mellom. Hele løypenettet er nå tilpasse de brede maskinene. To like
maskiner gjør at løypekjøringen blir langt mer fleksibel.
Løypelaget solgte den minste løypemaskinen, Prinoth Husky 2006-modell til Morgedal idrettslag
for 530 000,-. Samme dagen som den lille maskinen ble hentet, kom den «nye» løypemaskinen
opp til Vaset. Det er en Prinoth T4S, 2007 modell og den kostet 787 500,-. Mellomlegget ble
finansiert med egne midler, som løypelaget har fått gjennom salg av nye andeler.
I tillegg har løypelaget investert i enn ny dieseltank på 6000 liter som er gravd ned i bakken
ved den ene endeveggen på garasjen. Dette prosjektet har kostet med tank, pumpe og graving,
ca. 80 000 kroner.
Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for å sikre
tidligløyper på Vaset. Denne sesongen var det ikke nødvendig å bruke anlegget.
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.
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 2014 og inn i 2015. For
øvrig vises til årsregnskapet.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2014.
Regnskap og balanse
Revidert regnskap og balanse ligger vedlagt.

Vaset, 30. mars 2014
Styret i Vasetløypene SA,
Bjørn O. Sveine (leder) og Øyvind Holden (nestleder)
Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke, Jan Sveen, Steinar Kvaale, Ole Gilbo (styremedlemmer)
Harald Lasskogen og Grethe Hansen (varamedlemmer)
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