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Årsberetning 2020– Vasetløypene SA 
 

 

 
Innledning 
 

Denne årsberetningen redegjør for regnskapsåret 2020 og skisesongen 
2020/2021. 
 

Skisesongen 2020/2021 kom i gang 4. desember. Løypelaget hadde ryddet 
snøproduksjonsområdet og produsert nok snø til å kjøre 3 kilometer med 
løyper. Det var stor trafikk i løypene og løypelaget måtte lage enveiskjøring for 

å unngå sammenstøt i løypene. 
 

 
 

Allerede 10. desember var løypelaget godt i gang med ytterligere traseer og alt 
var kjørt i god tid før julen. 

 
28. desember ble det problemer med den ene maskinen. Dette viste seg å være 
alvorlig og det ble en langvarig og kostbar prosess. 

I februar innledet løypelaget ytterligere samarbeid med Vestfjelløypene. Vi 
etablerte en Facebook-gruppe med informasjon om tilbudet til de tre 
løypelagene i Vestre Slidre. Gruppen følges av 1300 medlemmer og det er god 

dialog mellom brukerne og løypelaget. 
 
I midten av februar var maskinen i orden igjen og vi kunne endelig kjøre med 

to maskiner. 
 
Det kom mye snø i starten av vinteren, men hele sesongen har vært preget av 

harde forhold. Det har vært en stor utfordring for den eldste maskinen. Den 
mangler sporfres og fungerte dårlig på harde forhold i kaldt vær.  
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Vestre Slidre kommune innførte ny betalingsordning for årsbidrag til 
løypelagene. Fastboende og hytteeiere fikk et brev direkte i nettbanken og ikke 

i posten slik det har vært tidligere. Det viste seg at det fungerte dårlig. Etter 
purring tok innbetalingene seg opp. Men ordningen må endres til neste sesong. 
Det er god dialog med kommunen for å få dette til. 

 
Løypelaget innledet samarbeid med Nøsen og Baklie Løypelag. Vasetløypene 
kjører løyper for dem og i mars var en runde Valtjedn-Nøsen-Flisøya-Flyinn-

Kinnholt-Valtjedn klar. Løypen ble kjørt flere ganger utover sesongen. Nøsen 
Yoga og Fjellhotell er også en positiv bidragsyter og pådriver i dette 
samarbeidet. 

 
Fremover mot påsken kom det bra med snø og det ga et godt grunnlag for 
påsken. Men det fortsatt med harde løyper. Skisesongen holdt helt ut april og 

første helgen i mai parkerte løypemaskinene for sesongen.  
 
Likviditeten har vært grei gjennom 2020. Det har vært jevn inngang av nye 

andeler. Men potensialet er langt større, både blant fastboende og nye og gamle 
hytteiere. Det har også vært litt vanskeligere å kreve inn næringsbidrag, selv 
om det er enighet om at løypetilbudet i området har svært store ringvirkninger 

for det lokale næringslivet. 
 

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. 
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Økt aktivitet på Vaset 
Det er stor aktivitet på Vaset for tiden. Det bygges hytter som aldri før, 
lokalbutikken utvider og folk bruker hyttene mer enn tidligere. Pandemien kan 

være en viktig grunn til dette. Dette har satt enda tydeligere krav til 
løypetilbudet og løypelaget må vurdere hvordan man kan få til enda mer 
sammen med de andre aktørene i området. 

Med 130 kilometer løyper for Vasetløypene og nærmere 200 til sammen, hvis 
man tar med de to andre løypelagene i området, begynner Vaset å bli en viktig 
skidestinasjon på landsbasis. Vaset Vekst har inngått et samarbeid med Team 

Kaffebrenneriet og har en ambisjon om at Vaset skal bli en ledende 
familiedestinasjon innen 2025. 
 

Det anbefalte årsbidraget er 1300 kroner. Det er fortsatt behov for at flere 
betaler årsbidraget og løypelaget vil samarbeide med kommunen og de andre 
løypelagene for å finne en bedre måte å få inn årsbidrag på. 

 

Generelt om løypelagets virksomhet i perioden 
Styret har hatt jevnlig kontakt i 2020 på Teams og fysisk når det har vært 
mulig. 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.  

 

 
 
Løypelaget gjør hele tiden vurderinger på når det er mest gunstig å kjøre, ut fra 

vind-, temperatur- og snøforhold. På skisporet.no finner man status for alle 
løypene. Det har vært etterlyst en tydeligere kjøreplan og løypelaget vil arbeide 
videre med det. Løypelaget vil også jobbe ytterligere for å forbedre 

informasjonen om virksomheten. 
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Løypelaget har et fast team med 4 løypekjørere og styret vil takke 
løypekjørerne for god innsats også i 2020. 

 
Løypenettet til Vasetløypene er i dag på ca. 130 km. Det siste året har det også 
vært stor aktivitet i sommerhalvåret for å holde løypene ved like. Det meste 

skjer på dugnadsbasis. Løypelaget har fått støtte fra Vestre Slidre Kommune på 
30000 kroner til utvidelse og utbedring av løypebru over Rassveta. Sammen 
med Vestre Slidre Fjellstyre og Valdresrittet jobber løypelaget også med en 

permanent bru over Krokåne. 

 

 
 

Status for maskiner og utstyr 
Løypelaget har hatt store utfordringer med den eldste maskinen denne 
sesongen. I fjor byttet vi ut den ene løypemaskinen med en helt ny Prinoth 
Bison-maskin. Løypelaget har nå inngått avtale om å lease en ny maskin, som 

erstatning for den eldste maskinen. 
 

Snøproduksjonsanlegg 
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. 

Snøproduksjonsanlegget fungerer godt og har også i denne sesongen sikret 
tidligløyper. Området rundt produksjonsanlegget har vært ryddet og den gamle 
kompressoren er nå kassert. For fremtiden vil løypelaget leie kompressor de få 

dagene selve produksjonen pågår. 
 

Skilt, merking og kart 
Hele løypenettet på 130 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. 

http://www.vasetloypene.no/
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På informasjonsskjermen på Vasetsenteret vises oppdatert løypestatus fra 
Skisporet. På Facebook-gruppen Skiløypene på Vaset og Syndin informerer vi 

om løypekjøringen jevnlig. Det selges løypekart på Vasetsenteret. 
 

Økonomi 
Likviditeten har vært god, men det har vært en utfordring å få inn årsbidrag. 

Styrets viktigste oppgave er å styre likviditeten slik at vi sikrer best mulige 
skiforhold sett i forhold til tilgjengelige midler. Det er betydelige kostnader 
knyttet til drift og finansiering av maskinparken og det vil være behov for en del 

vedlikehold på løypenettet fremover.  
 
Det vises for øvrig til revidert årsregnskap og balanse. Det er tilgjengelig på 

www.vasetloypene.no. 
 
Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Vasetløypene i 2020.  

  
 
 

Vaset, 24. juli 2021 
 
Styret i Vasetløypene SA, 

Bjørn O. Sveine (leder) og Øyvind Holden (nestleder) 
Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke, Jan Sveen, Steinar Kvåle, Ole Gilbo 
(styremedlemmer) 

Harald Lasskogen og Erik Frogner (varamedlemmer) 
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