Årsberetning 2020– Vasetløypene SA

Innledning
Denne årsberetningen redegjør for regnskapsåret 2021.
Det var en tung start på 2021, med maskintrøbbel på maskinene. Ikke full
drift før midt i februar, rett før vinterferien.
Det var godt med snø i starten på året. Men det var et problem med
svært harde løyper frem mot vinterferien. Løypemaskinene har ikke utstyr
til å frese opp så harde løyper, så forholdene var varierte utover vinteren.
Det kom mer nysnø til vinterferien og det bidro til bedre forhold.
Kommunen hadde nytt opplegg for utsending av giro for årsbidrag. Dette
viste seg ikke å fungere, da giroen ble sendt direkte i nettbanken til folk.
Vi benyttet ulike kanaler for å nå frem og ordføreren gikk også ut med
flere budskap for å oppfordre til å betale årsbidrag. Vi landet på et greit
resultat, men langt færre betalte enn tidligere år.
Før vinterferien innledet vi leiekjøring på Nøsen. Et meget populært tilbud.
God dialog med Nøsen Hotell og med Nøsen Løypelag.
Det kom en del nysnø frem mot påske. Men det var fortsatt problemer
med harde løyper. Det var varierende forhold frem til værskifte i
påskehelgen, med mykere forhold og varmere vær.
Vasetløypene fortsatte kjøring ut april, men i mai var det slutt på
sesongen.
Utover våren og sommeren forhandlet løypelaget med to leverandører om
ny løypemaskin og jobbet for å selge den eldste av de to vi hadde. Vi
landet på en avtale med Antra og innkjøp av en helt ny Pisten Bully
løypemaskin.
På grunn av Korona-pandemien ble årsmøtet flyttet til 31. juli. Innkalling
ble sendt på vanlig måte, men det var kun styret som møtte.
Ny sesong startet med produksjon av kunstsnø 30. november. Det var
starten på en snøfattig vinter. Midt i desember var det rundt 20 cm snø og
kun noen få traseer ble kjørt.
Torsdag 16. desember tok Vasetløypene i bruk sin flunkende nye
PistenBully løypemaskin.

Frem mot jul kom det ikke mer snø og det var kun 3-kilometeren med
kunstsnø som ble kjørt. Først på nyåret 2022 kom det litt mer snø og de
aller fleste løyper ble kjørt.
Likviditeten har vært grei gjennom 2021. Innbetalingen av årsbidrag har
vært lavere enn tidligere, delvis forårsaket dårlig løsning for utsending av
giroer. Det har vært jevn inngang av nye andeler. Løypelaget har mottatt
støtte fra flere aktører og sammen med oppsparte midler og et lån kunne
løypelaget anskaffe den nye løypemaskinen. Den gamle løypemaskinen
ble solgt. Innkreving av næringsbidrag har også i 2021 vært vanskelig og
vi vi jobbe for større oppslutning om slik støtte. Det er stor 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 Vasetområdet, 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.

Vaset utvikler seg
Den store aktiviteten på Vaset fortsetter. Nye fritidsboere stiller enda
større krav til løypetilbudet. Med nesten 150 kilometer løyper i
Vasetløypene har brukerne tilgang på et flott og variert skitilbud.
Det anbefalte årsbidraget er 1300 kroner. Det er fortsatt behov for at flere
betaler årsbidraget og løypelaget vil samarbeide med kommunen, vellene
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 2021 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.
I 2021 ansatte Vasetløypene en driftsleder. Driftsleder har ansvaret for
den daglige driften av løypekjøringen samt vedlikehold og videreutvikling
av løypenettet. Ansettelsen av driftsleder har gjort løypekjøringen mer
effektiv og i tillegg bidratt til tettere kontakt med bidragsytere,
myndigheter og brukerne.
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 utfordrende snøforhold i 2021 og behovet
for en ny og mer moderne løypemaskin ble tydeligere gjennom sesongen.
Løypelaget har et fast team med 5 løypekjørere og styret vil takke
løypekjørerne for god innsats også i 2021.
Løypenettet til Vasetløypene er i dag på nærmere 150 km. Siste nyvinning
er en trase fra sør for Kryssmyra og mot Rensenn og løypene rundt
Nøsen. Det har vært gjennomført en del vedlikehold på løypenettet. Det
ble bygget ny bru over Rassveta. Det planlegges omlegging og utbedring
av løypene flere steder for å sikre bedre forhold når det er lite snø. Det er
avsatt 200.000 kroner for utbedring av nedre del av 10-kilometeren og
traseen fra Murkelie til Jordheimstølen sommeren 2022. Hensikten med
utbedringen er å sikre bedre forhold ved lite snø

Status for maskiner og utstyr
Løypelaget har hadde også store utfordringer med den eldste maskinen i
begynnelsen av 2021. Året før byttet vi ut den ene løypemaskinen med en
helt ny Prinoth Bison-maskin. Og høsten 2021 ble den eldste maskinen
byttet ut med en helt ny Pisten Bully-maskin. Løypelaget er svært fornøyd
med maskinparken. Ny maskiner betyr lavere vedlikeholds- og
driftskostnader.

Snøproduksjonsanlegg
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet.
Snøproduksjonsanlegget fungerer godt og har også i denne sesongen
sikret tidligløyper. Produksjonen av tidligsnø er et spleiselag mellom
næringslivet på Vaset og løypelaget.

Skilt, merking og kart
Hele løypenettet på 150 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 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. Med oppsparte midler, lån og støtte fra ulike aktører klare vi å
finansiere den nye maskinen høsten 2021. Ansettelsen av en driftsleder
har også vist seg å være en god investering. Både ved å få en mer
effektiv drift av løypekjøringen og ikke minst ved at det bidrar til bedre
økonomisk styring av tilgang til støtte fra ulike aktører.
Styrets vil fortsette å jobbe for god styring av likviditeten og samtidig
bygge videre kapital og nedbetale lån. Dette er nødvendig for å være
forberedt på fremtidige investeringer.

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 2021.

Vaset, 3. april 2022
Styret i Vasetløypene SA,
Bjørn O. Sveine (leder) og Øyvind Holden (nestleder)
Sverre J. Flatmo, Erik Knudsen, Jan Sveen, Steinar Kvåle, Ole Gilbo
(styremedlemmer)
Erik Frogner og Bjørn Thyli (varamedlemmer)

