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Årsberetning 2016– Vasetløypene SA
Innledning
2016-sesongen startet tidlig og det var gode forhold i enkelte løyper allerede i
november. De løypene som er planert og drenert trenger lite snø og nok en
gang var Vaset en av de få destinasjonene som tilbød lengre skiløyper på denne
tiden av året. Været snudde og fremover mot årsskiftet var det lite snø. På
grunn av bra grunnarbeid og tidlig pakking av snø i løypene, opprettholdt likevel
løypelaget et godt tilbud gjennom desember, med løyper både sentralt på Vaset,
på Veståsen og innover fra Gomobu.
Tidlig pakking av snø gjør at det dannes en solid såle. Denne sålen har vært
avgjørende for at kvaliteten på løypene på Vaset har vært så god som den har
vært i 2016/2017, i en tid der mange andre steder har opplevd dårlige forhold.
Bra utstyr og flinke løypekjørere har bidratt til dette.
Det ble ikke produsert kunstsnø på høsten. Styret har bestemt at det skal
produseres kunstsnø hvert år, slik at man kan tilby tidligløyper eller supplere
med kunstsnø utover i sesongen hvis det er behov for det.

De to løypemaskinene har fungert bra, men løypelaget ser behov for å bytte ut
den ene på relativt kort sikt. Løypelaget har et stabilt team med løypekjørere
som etter hvert har fått god erfaring. Dette har bidratt til enda bedre kvalitet på
løypene.
Anlegget rundt Vaset Stadion, med løypegarasjen og nye konkurranseløyper er i
ferd med å utvikle seg til et godt tilbud for turfolk og folk som er opptatt av å
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trene. Vestre Slidre Idrettslag arrangerte Valdres Vinterfestival for andre gang
siste helgen i november og Vasetløypene leverte nok en gang gode
konkurranseløyper. Vasetløypene bidrar til økt fysisk aktivitet blant hyttefolk,
fastboende og besøkende og bidrar til at Vaset er et attraktivt område for folk.
Likviditeten fortsatte å ta seg opp i 2016. Siden 2015 er det tegnet 27 nye
andeler og det er nå tegnet i alt 445 andeler totalt (mars 2017).

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 er viktig for Vaset
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.
Vestre Slidre kommune og Nord-Aurdal kommune støtter løypelaget økonomisk.
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 om vinteren. Løypene brukes også aktivt som tur- og
sykkelstier om sommeren og deler av løypenettet er del av det årlige
sykkelrittet Valdresrittet.
Styret får mange gode tilbakemeldinger på kvaliteten på løypetilbudet. Løypene
på Vaset ligger i et lett tilgjengelig terreng og store deler av løypene ligger i
områder med godt utsyn til fjell og kulturlandskap.
De siste par årene har styret opplevd at flere betaler årsbidraget. Det er likevel
alt for få hytteeiere og fastboende som er med og bidrar, både med årsbidrag
og med andelskapital. Styret vil fortsette å jobbe for økte inntekter for å sikre
løypekjøringen og fremtidige investeringer.
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Generelt om løypelagets virksomhet i perioden
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller epostkontakt i 2016.
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 3.800 personer.
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 2016.
Det har vært betydelig dugnadsinnsats også i 2016.
Løypelaget har fått tildelt 83.000 kroner av Oppland fylkeskommune til
utskifting og oppgradering av løypeskilt i løypenettet. Midlene er tildelt
løypelaget etter en omfattende søknad og obligatorisk skiltkurs som ble
arrangert av Oppland fylkeskommune. Sommeren og høsten 2015 ble det satt
opp 140 nye skilt. I løpet av høsten 2016 ble det satt opp 45 nye skilt i 8
kryss. Vi har også bestilt ytterligere 40 skilt. Disse skal sette opp i løpet av
sommeren 2017. Når skiltprosjektet er fullført, har vi satt opp 225 nye skilt i 51
kryss. Tilsammen har det gått med ca. 230 timer med frivillig arbeid til dette
prosjektet.
Løypenettet til Vasetløypene er i dag på ca. 120 km. En del av løypenettet går
over inngjerdet dyrket mark og landbruksareal. Hver høst må 20 grinder åpnes
på dugnad, slik at løypemaskinene skal få kjørt skiløypene som går over disse
jordene. Hver vår settes grindene tilbake.
Sommeren og høsten 2016 har løypelaget skiftet ut og lagt endel nye
stikkrenner med gravemaskin i noen av løypetraseene. Vi gjør dette for å lede
vannet bort fra traseene og for at løypene skal kunne brukes, selv om det er lite
snø og mye vann i grunnen.
Vinteren 2016/2017 har vi erfart hvor avgjørende det har vært med alt
grunnarbeidet, med ryddig, grøfting, drenering, planering og krattknusing i
løypetraseene. Denne vinteren har vi kunne tilby gode skiløyper, selv om det
har vært lite snø i perioder av vinteren.
På eget initiativ har Fosheim sæter hyttegrends vel skaffet, bekostet, malt og
satt ned nye løypestikker på skiløypa som går fra Ålfjell og ned til lysløypa i
Svedalen.
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To av styremedlemmene i løypelaget, er også engasjert i Vestre Slidre
idrettslags arbeid med å etablere Vaset stadion og konkurranseløypene. I løpet
av høsten 2016 ble endel av disse løypene planert i 6 og 12 meters bredde.
Planen er at stadion og resten av konkurranseløypene skal være ferdig planert
til neste skisesong.

Status for maskiner og utstyr
Løypelaget har to løypemaskiner som kjører brede løyper. Alle løypene har to
klassiske spor med et bredt skøytefelt mellom. Hele løypenettet er 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. 5.500 timer og en
Prinoth Bison 2007/2008 mod. som har gått ca. 4.000 timer. Vi merker at det er
enklere å drive vedlikehold og reparasjonsarbeid etter at maskinene er parkert i
den nye garasjen. Det gir også mindre slitasje på maskinene.
Det er behov for utskiftning av den ene maskinen de neste par årene. Det er en
betydelig investering som skal sikre kvaliteten på løypene, ikke minst i de nye
konkurranseløypene. Løypelaget søker om støtte for å få finansiert en ny
maskin og vil jobbe for økt andelstegning. Det er allerede avsatt noe midler til
ny maskin og det ligger også verdier i den gamle maskinen som vil gå inn i
regnskapet.

Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for
å sikre tidligløyper på Vaset. Denne sesongen ble det ikke produsert snø da det
kom natursnø tidlig. Denne snøen holdt seg ikke så godt og ved juletider hadde
et lager med kunstig snø vært greit å ha. Styret har derfor vedtatt at det skal
produseres kunstig snø hvert år, for å ha et lager med snø og kunne garantere
tidligløyper i en 2,5 kilometer løype ut fra Vaset Skistadion.
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Skilt, merking og kart
Løypelaget har oppdatert det aller meste av løypeskiltene og løypekart. Hele
løypenettet på 120 kilometer er nå godt skiltet og kart og avstandsangivelser er
oppdatert. Alle løypene er GPS-merket og er tilgjengelige via løypelagets
nettsider og skisporet.no.
På informasjonsskjermen på Vasetsenteret vises oppdatert løypestatus fra
Skisporet, i tillegg til informasjon fra værstasjonen på Vaset stadion,
webkamera nordover fra Brennabu og værvarsel fra YR.

Økonomi
Økonomien til Vasetløypene er sårbar. Hovedinntekten er frivillige bidrag og
betalingsvilligheten er styrt av mange faktorer. Styrets viktigste oppgave er å
styre likviditeten slik at vi sikrer best mulige skiforhold sett i forhold til
tilgjengelige midler. De siste par årene har vi heldigvis opplevd økt oppslutning
rundt årsbidraget. Næringsdrivende bidrar også betydelig. Årsbidrag skal dekke
driftskostnadene og andelstegninger og annen støtte som skal finansiere
investeringer. Det kommer jevnlig inn nye andeler, men ut fra antall hytteeiere
og fastboende ser løypelaget er fortsatt stort potensiale for økt andelstegning.
Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 2016 og inn i 2017. For
øvrig vises til årsregnskapet.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2016.

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 Erik Frogner (varamedlemmer)
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Resultatregnskap
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Balanse pr. 31.12.2016

Vasetløypene SA, 2960 RØN

31.12.2016

www.vasetloypene.no

31.12.2015

Orgnr. 980 435 857

