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Årsberetning 2017– Vasetløypene SA
Innledning
Allerede i oktober 2017 var det klart for løyper i 3- og 10-kilometeren.
Også i år var det løyper klare til Valdres Vinterfestival i slutten av november.
I 2017 vedtok styret at det uansett snøforhold skal produseres kunstsnø.

Tidligløypene på Vaset var bakgrunnsbilde på Dagsrevyen i oktober.
De to løypemaskinene har fungert bra, men løypelaget ser fortsatt behov for å
bytte ut den ene på relativt kort sikt.
Konkurranseløypene ut fra Vaset Stadion er i ferd med å ferdigstilles.
Løypelaget har fått 50000 kroner fra Valdres Friluftsråd til å sette opp en
gapahuk på Damhaug. Brakastølen Øst Hyttevel bidrar også.
Likviditeten fortsatte å ta seg opp i 2017. Siden 2016 er det tegnet 41 nye
andeler og det er nå tegnet i alt 486 (mars 2018) 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
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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 opplever stadig at flere betaler årsbidraget. I år, som tidligere år var det
anbefalte årsbidraget 1000 kroner. Vi opplever at folk betaler ulike beløp og det
er bra at vi har et opplegg hvor alle føler de kan bidra med det de føler er riktig.
Ut fra antall hytter, fastboende og besøkende til området ser styret likevel at
det er et stort potensial for ytterligere vekst i antall årsbidrag og ikke minst
tegning av andeler.
Løypelaget fyller 10 år i 2019 og vi vil benytte denne anledningen til en større
mobilisering for å øke inntekter og andelstegning.
I samarbeid med kommunen har vi tilskrevet alle grunneiere som har inngått
utbyggingsavtaler med kommunen der grunneier er forpliktet til å innbetale kr.
4.000 til løypelaget per solgte tomt. Disse innbetalingene vil ytterligere styrke
anleggskapitalen.

Generelt om løypelagets virksomhet i perioden

Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter, telefonmøter eller epostkontakt i 2017.
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 4509 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 2017.
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
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på dugnad, slik at løypemaskinene skal få kjørt skiløypene som går over disse
jordene. Hver vår settes grindene tilbake.
De siste årene har det vært gjort betydelig arbeid i løypene, både med rydding,
planering og vedlikehold av grøfter og stikkrenner. Dette har bedret kvaliteten
på løypene og bidrar til å forlenge sesongen.
Etter vinterferien ble det åpnet en ny løype i Vestre Slidre Statsalmenning.
Løypa går fra Bålplassen mot Kryssmyra og ned til Bjødnhøvd igjen. Traseen har
alltid vært der, men denne sesongen prøver vi å kjøre løyper i feriene, slik at
den blir mer tilgjengelig. Her kommer du rett inn i Statsalmenningen og kan få
en unik naturopplevelse rett under foten av Grønsennknippa. Det er enkelt å ta
avstikkere mot Grønsennhøgda, Grønsennknippa eller Rensenn og Nøsen.

Den nye løypa tar deg langt inn i Statsalmenningen.
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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 modell og en Prinoth Bison 2007/2008
modell. 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.
I løpet av de neste par årene ønsker styret å skifte ut den ene løypemaskinen.
Det er viktig å fornye maskinparken slik at løypekvaliteten sikres og at
driftssituasjonen blir god. Styret vil prioritere tiltak som sikrer tilstrekkelig
kapital for å kunne skaffe en ny maskin i løpet av de neste par årene.

Snøproduksjonsanlegg

Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for
å sikre tidligløyper på Vaset. Denne sesongen har det vært nok natursnø, men
styret har vedtatt å produsere snø hvert år, slik at vi har mulighet for å supplere
med mer snø hvis det blir behov for det.

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.

Økonomi

Den snørike vinteren har vist hvor avhengige Løypelaget er at gode inntekter.
Antall kjørte timer og antall liter forbrukt diesel har økt betraktelig denne
sesongen. Heldigvis er det bedre oppslutning om årsbidrag nå en tidligere, men
vi må fortsette å finne gode måter å sikre inntektene fremover. Styrets viktigste
oppgave er å styre likviditeten slik at vi sikrer best mulige skiforhold sett i
forhold til tilgjengelige midler. Det er derfor ingen garanti for at alle løypene til
enhver tid skal være preparert.
Kommunen og næringsdrivende bidrar 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 at det er fortsatt stort potensiale for økt
andelstegning. Det har vært gjort et betydelig arbeid i 2017 med å gå gjennom
utbyggingsavtaler i Vestre Slidre Kommune hvor utbygger forplikter seg til å
bidra til Løypelaget. Sammen med kommunen har styret tatt kontakt med de
utbyggerne som ikke har gjort opp for disse avtalene og gått i dialog for å sikre
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av avtalene overholdes. Det jobbes med rutiner for å sikre at avtalene blir holdt
i fremtiden. Det ligger et betydelig potensiale for andelskapital og årsbidrag i
disse avtalene.
Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele 2017 og inn i 2018. For
øvrig vises til årsregnskapet.
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2017.

Regnskap og balanse

Revidert regnskap og balanse ligger vedlagt.
Vaset, 15. mars 2018
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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