
 

Vasetløypene SA, 2960 Røn www.vasetloypene.no Orgnr. 980 435 857 

Årsberetning 2010 - Vasetløypene SA 

 

Innledning 
På årsmøtet i oktober 2010 ble det vedtatt å flytte årsmøtet i Vasetløypene til vinteren. 
Bakgrunnen var at det da vil foreligge et avsluttet årsregnskap for løypelaget og at det er 

lettere å få til nødvendig engasjement og oppslutning om virksomheten. Samtidig vil årsmøtet 

ha med seg noen ukers erfaring med driften i inneværende skisesong og dermed i større grad 

kunne ta stilling til videre utvikling. 
Denne årsberetningen bygger derfor på den vedtatte årsberetningen fra årsmøtet i oktober 

2010, med oppdateringer i forhold til driften så langt i skisesongen 2010/2011. 

 

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, bygdafolk, grunneiere, næringsliv  

og andre.  
Laget har et ikke-økonomisk formål. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet, og heller ikke  

utbetale utbytte til medlemmene.  

 

Om utviklingen på Vaset 
Etableringen av Vasetløypene SA har ført til et stort løft i løypekvaliteten på Vaset. 
Vasetløypene SA er pådriver for å videreutvikle dette ytterligere slik at Vaset blir kjent som et 

av de beste områdene i Sør-Norge på langrennsløyper for sport og fritid. Vasetløypene mener 

dette er et av de viktigste suksessfaktorene for at Vaset og Vestre Slidre Kommune skal lykkes 

videre i å markere seg som et attraktivt fritidsområde for både fastboende, hyttefolk og 
tilreisende. Dette er også avgjørende for å få til en positiv utvikling i antall arbeidsplasser i 

området. Løypelagets hovedformål er å etablere og drifte løyper, men løypelaget velger også å 

engasjere seg i den videre utviklingen av området, på vegne av sine andelshavere og i nært 

samarbeid med kommunen, næringsdrivende og grunneiere.  
 

Generelt om løypelagets virksomhet i perioden 
Styret har hatt jevnlig kontakt, i form av fysiske møter telefonmøter eller e-postkontakt. Alle 

styremedlemmer har deltatt aktivt. Styreleder er samtidig daglig leder og har hatt ansvaret for 

den daglige driften av løypelaget. 
 

Vintersesongen 2009/2010 ble det kjørt løypemaskiner i ca 700 timer. I begynnelsen av 

sesongen skaffet løypelaget en løypemaskin nummer to og dette åpnet for hyppigere kjøring og 

mer fleksibilitet i løypekjøringen. Løypelaget fikk mange gode tilbakemeldinger og svært få 
klager. 

 

Før vintersesongen 2010/2011 har løypelaget evaluert driften i forhold til å gjøre kjøringen mer 

effektiv. Løypekjøringen er hovedutgiften til løypelaget og den vil naturligvis måtte tilpasses den 

økonomien løypelaget til enhver tid har.  
Kjøreplanen for 2010/2011 legger derfor vekt på at det kun skal kjøres når det er nødvendig og 

når været tillater det. Videre skal kjøreplanen preges av i hvilke områder det genereres 

inntekter fra brukerne gjennom løypebidrag og andelstegning. Det har også blitt jobbet med 

forenkling av løypenettet slik at det blir enklere med skilting og slik at utnyttelsen av maskinene 
blir bedre. Hovedfokus for løypekjøringen i sesongen 2010/2011 har vært å opprettholde eller 

bedre kvaliteten av løypene. Det avholdes jevnlige møter med løypekjørerne hvor kvaliteten på 

løypene er hovedtema. Her blir også tilbakemeldinger fra brukerne tatt opp. 
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I februar 2011 etablerte løypelaget en SMS-tjeneste for andelshavere. Løypelaget vil sende ut 

SMS til andelshaverne med status på løypekjøring, avvik etc. Løypelagets nettsted 
vasetloypene.no oppdateres jevnlig med status for løypene. Der finnes også generell 

informasjon om løypelagets virksomhet. I tillegg finner man status for alle de løypene som er 

GPS-merket på skisporet.no. 

Vasetløypene et i stadig kontakt med løypelagene på Stølsvidda og Syndin, blant annet for å 
samordne ”grense”-utfordringer. 

 

Status for løypenettet 
Sommervedlikeholdet av løypene ble redegjort for på årsmøtet i oktober 2010. Det har blitt lagt 

inn et betydelig dugnadsarbeid i løypene med over 400 dugnadstimer. Blant annet ble 15-
kilometeren fra Murkelie til Kvålstølen utvidet og planert sommeren 2010. Det ble ryddet ny 

løype på østsiden av Vasetvannet, som gjør det mulig å gå rundt vannet ryddet og det ble 

skiltet i løyper og langs veier. 

Styret vil sammen med løypekjørerne kartlegge hvilke behov det er for dugnader på løypenettet 
sommeren 2011 og gå i dialog med brukerne for å få mobilisert til ytterligere dugnadsinnsats. 

Styret vil prioritere å videreutvikle samarbeidet med kommunen, næringsliv, lokale aktører, 

hyttevellene og enkeltaktører som ønsker å bli med videreutvikle løypetilbudet i Vasetområdet. 

Det vil være behov for arbeid i løypenettet utover det som kan foretas på dugnader. Dette er 
blant annet knyttet til kvistknusing, planering, drenering, broer etc. Styret ønsker i større grad 

å få med seg lokale bedrifter til å bidra til slikt arbeid, både som rene bidrag i form av arbeids- 

og maskintimer eller gjennom sponsoravtaler. 

Nye utbyggings- og reguleringsplaner stiller krav til nye traseer, planfrie overganger etc. 

Løypelaget vil ikke ha midler eller kapasitet til å ta på seg de store investeringene knyttet til 
slike prosjekter. Det pågår et planarbeid i Vasetområdet hvor flere større investeringer knyttet 

til løypenettet er planlagt. Løypelaget ønsker slike investeringer velkommen og er pådriver for 

at nye utbyggings- og reguleringsplaner ikke skal gå ut over løypenettet. Styret holder tett 

kontakt med kommunen, som regulerende myndighet, lokalt næringsliv og utbyggere for å 
sikre at løypenettet prioriteres. 

De store reiselivsbedriftene på Vaset bidrar med betydelig arbeid knyttet til løypelaget gjennom 

blant annet merking, skilting og annet arbeid. 

  

Status for maskiner og utstyr 
Generelt 

Det er satt i gang et arbeid for å få opp et vedlikeholdsprogram og kvalitetssystem for maskiner 

og utstyr. Maskinparken er gjennomgått og det blir laget rutiner slik at maskinparken skal tas 

best mulig vare på. 
 

Løypemaskiner 

Løypelaget har to løypemaskiner, en 1996-modell Prinoth T4S og en 2005-modell Prinoth Husky 

250. Den eldste maskinen som ble anskaffet i 2010 har hatt en del driftsproblemer og 
løypelaget er i dialog med leverandøren for å få løst dette. Løypelaget vurderer hva slags 

maskinpark som er mest hensiktsmessig og er i dialog med Vestre Slidre kommune for å se på 

måter å finansiere en oppgradering av maskinparken. 

 

Garasjeanlegg 
Løypelaget disponerer en garasje som eies av Fjellstyret. Det er behov for en oppgradering og 

utvidelse av garasjen og løypelaget er i dialog med Fjellstyret for å finne løsninger på dette. 

 

Snøproduksjonsanlegg 
Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det ble anskaffet i sin tid for å 

sikre tidligløyper på Vaset. Løypelagets snøproduksjonsanlegg kom litt sent i drift høsten 2010 

på grunn av problemer med kompressoren som driver anlegget. Klargjøring av anlegget vil 

inngå som et av flere elementer i det nye kvalitetssystemet. 
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Skilt 

De aller fleste løypene er skiltet. Det er behov for oppgradering av en del skilt. Løypelaget vil ha 
dialog med Valdres Destinasjon for å sikre god og enhetlig merking av løyper og stier sommer 

og vinter. Det vil bli utarbeidet et nytt kart og alle løypene skal være GPS-merket til neste 

sesong. 

 

Økonomi 
Løypelaget har hatt økte inntekter i form av løypebidrag og andeler siste året, fra 478.850 i 

2009 til 734.451 kroner i 2010. Løypelaget er avhengig av frivillige løypebidrag for å få kjørt 

løyper. Det antas at bedringen i kvaliteten i løypene de siste årene samt generelt større 

oppmerksomhet rundt finansiering av løypekjøring har bidratt til økningen i frivillige bidrag. Av 
løypelagets totale mottatte løypebidrag i 2010 på 734.451 kroner har Vestre Slidre Kommune 

bidratt med 60.000 kroner eller 8 prosent av totalbeløpet. Bidrag fra lokale næringsdrivende har 

økt det siste året og det har også kommet flere bidrag fra hyttevel i området. 

 
På kostnadssiden er økningen fra 462.947 i 2009 til 659.360 kroner i 2010 i hovedsak knyttet 

til økt frekvens på kjøringen og en del vedlikehold i løypenettet og med maskinene. Det 

pågående kvalitetssystem arbeidet vil på sikt bidra til å redusere driftskostnadene. Likevel ser 

løypelaget at brukerne forventer hyppigere kjøring. Kjøreplanen vil hele tiden være et resultat 
av en avveining mellom behov og økonomi. 

Løypelaget er tilfreds med økningen i frivillige løypebidrag og vil fortsette å jobbe for å motivere 

brukerne til å betale inn. Når det gjelder antall andelshavere er det fortsatt bare rundt 10 

prosent av hytteeierne som er andelshavere. For fastboende er det enda lavere. Løypelaget vil 

jobbe for å øke antall andelshavere. I tillegg vil løypelaget jobbe for økt bidrag fra grunneiere 
og utbyggere når det gjelder videreutvikling av løypenettet. Videre forventer løypelaget økt 

engasjement, også økonomisk, fra Vestre Slidre Kommune.  

 

Resultatregnskap     31.12.10 31.12.09 
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Balanse       31.12.10 31.12.09 

 
 

 

Vaset, 25. mars 2011 

 
Styret i Vasetløypene SA, 

 

Erik Frogner (leder) 

 

Bjørn O. Sveine, Jan Sveen, Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke og Tom Aulie  
 

Harald Lasskogen og Ole Gilbo 

 

 


