Årsberetning 2015– Vasetløypene SA
Innledning
Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2015. Årsberetningen
er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar – mars
2016.
Denne sesongen startet i midten av november og Vaset var også denne gang
tidlig uten med flere kilometer med løyper. Det var greie forhold i 10kilometeren fra Vaset og innover fra Gomobu og det ble produsert snø som ble
kjørt ut på 2-kilometeren fra Vaset stadion. Etter en varmeperiode var
forholdene dårligere i naturløypene, mens 2-kilometeren holdt seg godt. Det
viser hvor viktig det er med et velfungerende snøproduksjonsanlegg og
løypetraseer som er planert og drenert, slik at de trenger lite snø.
Det var flere traseer som ikke hadde tilstrekkelig snø før på nyåret, men likevel
var løypetilbudet bra både på Ålfjell/Veståsen, i Statsalmenningen og innover
fra Gomobu gjennom juletiden. Etter jul var hele løypenettet klart.

De to løypemaskinene har fungert bra og løypelaget har et godt team med 4
løypekjørere. Den nye løypegarasjen er bra for maskinene og gjør vedlikehold
enklere.
Likviditeten i 2015 tok seg godt opp etter året før. Innkrevingen av årsbidrag
gikk bra, men løypelaget vil jobbe videre med å få enda flere til å betale. Det er
etter hvert en del hyttevel som betaler årsbidraget til løypelaget gjennom
kontingenten til vellet. Det er en god løsning som sikrer god oppslutning. Det er
spesielt i de nye hyttefeltene dette fungerer.
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I 2015 ble det tegnet 18 nye andeler i løypelaget. Det er nå tegnet i alt 418
(januar 2016) andeler totalt. Det har ikke vært spesielle aktiviteter i 2015 for å
få flere andeler. Erfaringsmessig vil et konkret investeringsprosjekt, f.eks.
innkjøp av ny løypemaskin, gi et løft i andelstegningen. Det er fortsatt ikke god
nok oppfølging av utbyggingsavtaler, hvor utbygger forplikter seg til å kjøpe
andeler ved salg av tomter. Løypelaget vil følge dette opp med kommunen.
Valdres Vinterfestival ble arrangert for første gang siste helgen i november.
Dette var første gang Vaset stadion ble brukt til et større skiarrangement.
Løypegarasjen ble omgjort til en outlet for sportsutstyr og garderober og
kjøkken ble tatt i bruk. Hele anlegget fungerte meget bra og festivalen ble en
suksess. Arrangør er skigruppa i Vestre Slidre idrettslag.
Arbeidet med de nye konkurransetraseene er godt i gang og dugnadsgjengen
har gjort en imponerende arbeid for å rydde løyper. Traseene kjøres jevnlig og
til sommeren skal de planeres og dreneres, slik at dette blir et godt
konkurranseanlegg. Det er Vestre Slidre idrettslag som eier dette prosjektet.
Det er søkt om tippemidler og søknaden for byggetrinn 1 er godkjent av
Oppland fylkeskommune. I tillegg skal Vestre Slidre kommune bidra med en
tredjedel av kostnaden. Den siste tredjedelen må idrettslaget ordne selv. Det er
søkt om tilskudd fra to forskjellige fond, samt at det skal sendes en søknad til i
løpet av sommeren.
Planen er at endel av de nye løypene skal planeres og dreneres i løpet av
sommeren og høsten 2016. Det er prosjektgruppa som har representanter fra
løypelaget, idrettslaget og næringslivet på Vaset som organiserer arbeidet.
Kommunen har engasjert en næringskonsulent som bl.a. løypelaget har bidratt
til å finansiere. Konsulenten koordinerer utviklingsaktiviteter på Vaset og har
blant annet testet ut nye måter å få inn årsbidrag og jobbet for å videreutvikle
informasjonen om løypetilbudet. Løypelaget er meget positive til en ressurs som
kan koordinere aktivitetene på Vaset ser positivt på etableringen av et selskap
som skal bidra til videreutviklingen av området.

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

Vasetløypene SA, 2960 RØN

www.vasetloypene.no

Orgnr. 980 435 857

vedlikehold og videreutvikling av løypenettet. Næringsbedriftene bidrar
økonomisk og noen av dem bidrar også mye i den daglige driften av løypelaget.
Vestre Slidre kommune har økt støtten til løypelaget og det er økt forståelse for
hvor viktig løypene er for næringsvirksomhet og videre utvikling i Vasetområdet. Nord Aurdal kommune støtter også løypelaget. Deler av løypenettet
ligger i denne kommunen. 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.
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. Det er likevel alt for få hytteeiere og fastboende som er med og bidrar,
både med årsbidrag og med andelskapital.
Kvaliteten på løypene er direkte påvirket av den økonomiske situasjonen og
løypelaget vil jobbe for å bli flinkere til å informere om løypekjøringen og avvik
fra kjøreplaner. I perioder kan det være nødvendig å prioritere noen utvalgte
løyper.

Generelt om løypelagets virksomhet i perioden
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller epostkontakt i 2015.
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. På skisporet.no finner man status for
alle de løypene som er GPS-merket. Jevnlige statusoppdateringer på Facebook
for Vaset følges av 3100 personer.
Det ble foretatt et betydelig dugnadsarbeid i løypetraseene også i 2015. Det
viktigste har vært å rydde de nye konkurransetraseene for skog og kratt. Det
ble avholdt 8 dugnader på kveldstid for å gjøre dette arbeidet. I løpet av høsten
2015 ble det kjørt traktor med krattknuser og gravemaskin med krattknuser på
dugnad i de nye løypene.
I tillegg er en løype på Ulset ryddet for skog og lagt om. Arbeidet er utført av
grunneieren. Her er det planlagt et nytt hyttefelt, og for å unngå kryssing av
bilvei inn i det nye feltet er skiløypa lagt om.
Løypelaget har et fast team med 4 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 2015.
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Dugnadsinnsats
I tillegg til arbeidet med de nye konkurransetraseene, har tre personer i
løypelaget arbeidet mange timer med å sette opp de nye skiltene i
løypekryssene. Det ble i første omgang bestilt 140 nye skilt. Disse fikk vi fra
produsenten i begynnelsen av september. 110 av disse skiltene klarte vi å sette
opp i løpet av høsten, før snøen kom. Nå har vi foretatt en bestilling til på 45
nye skilt som vi får levert i løpet av våren. Disse skiltene skal sette opp i løpet
av sommeren 2016.

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 tilpasset
de brede maskinene. To like maskiner gjør at løypekjøringen blir langt mer
fleksibel.
Løypelaget eier en Prinoth T4 S, 2007 mod. som har gått ca 5500 timer og en
Prinoth Bison 2007/2008 mod. som har gått ca 4000 timer. Vi merker at det er
enklere å drive vedlikehold og reparasjonsarbeid etter at maskinene er parkert i
den nye garasjen. Det er også mindre slitasje på maskinene.

Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for
å sikre tidligløyper på Vaset. Denne sesongen var det avgjørende for skitilbudet
at vi kunne produsere snø, ikke minst for gjennomføringen av Valdres
Vinterfestival.
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Skilt, merking og kart
Løypelaget har fått støtte til utskifting av alle løypeskilt. Det har vært foretatt et
betydelig kartleggingsarbeid for å oppdatere skiltplanen. Karttavler og nye skilt
er satt opp de aller fleste steder. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2016.
Prosjektleder Sverre Flatmo har lagt inn en imponerende innsats for å få dette
på plass. Alle løypene er GPS-merket og er tilgjengelige via løypelagets
nettsider og skisporet.no. Det er produsert nye, oppdaterte løypekart, som er
tilgjengelig for salg på butikken og serveringssteder på Vaset.
På informasjonsskjermen på Vasetsenteret vises nå oppdatert løypestatus fra
Skisporet, i tillegg til informasjon fra værstasjonen på Vaset stadion,
webkamera fra nordover fra Brannabu og værvarsel fra YR.

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 og annen støtte som skal
finansiere investeringer. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele
2015 og inn i 2016. For øvrig vises til årsregnskapet.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2015.

Regnskap og balanse
Revidert regnskap og balanse ligger vedlagt.
Vaset, 27. februar 2015
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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