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Årsberetning 2011 - Vasetløypene SA 

 

Innledning 
Når denne årsberetningen skrives er vi godt inne i 2012, etter nok en vinter med relativt dårlig 
med snø. Når påsken nærmer seg ser det ut til at skiforholdene i påsken blir relativt dårlige. 

Dette viser hvor viktig det er med et aktivt løypelag som legger tilrette for gode traseer som tar 

best mulig vare på snøen og som sikrer best mulig forhold tidlig og sent i sesongen. Det er 

vanskelig å spå hvordan de neste vinterene vil bli, men Løypelaget vil jobbe for å sikre best 
mulig skiforhold fremover. 

 

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.  

 

Pådriver for videre utvikling på Vaset 
Vasetløypene SA får gode tilbakemeldinger på utviklingen av løypenettet på Vaset og vi ønsker 

å jobbe videre som pådriver for å videreutvikle tilbudet på Vaset. Løypelagets hovedformål er å 

etablere og drifte løyper, og løypelaget har også valgt 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 i 2011. 

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 har skaffet en ny Prinoth Bison løypemaskin og har nå to maskiner. Dette gir 
mulighet for for hyppigere kjøring og mer fleksibilitet i løypekjøringen. Løypelaget har fått 

mange gode tilbakemeldinger og svært få klager. 

 

Det ble foretatt betydelig dugnadsarbeid i løypetraseene i 2011 med utvidelser, krattknusing og 
omlegging av traseer. Dette har bidratt til bedre løyper og mer effektiv kjøring. Vi har et godt 

team med løypekjørere som har tatt et helhetlig ansvar for løypekvaliteten og for drift og 

vedlikehold av maskinene. Styret vil takke løypekjørerne for god innsats i 2011. 

 
Det har også i 2011 blitt kjørt scooterløyper i visse områder. Disse løypene er populære tilbud. 

Styret vil takke Kjell ”Stakan” Staxrud og Audun Myrvold som på frivillig basis kjører disse 

løypene. 

 

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. Løypelaget har også en informasjonsskjerm på 

Vasetsenteret og en SMS-tjeneste for andelshaverne som benyttes til status på løypekjøring, 

avvik etc. 
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Status for løypenettet 
Det har vært utført omfattende dugnadsarbeid i løypenettet i 2011. Dugnadsarbeidet har 
bestått av rydding av ny trase i den gule løypa fra Krokåni til Jordheimstølen, derfra både til 

Knippeset og Høyset, Damhaug. 

 

Vi har de siste årene sett et stort behov for en ny og bedre trase i denne løypa. Dette fordi 

deler av den gamle løypa lå på veier, som de siste vintrene har blitt brøytet. Brøytet veg og 
skiløype er en dårlig kombinasjon. Styremedlem Sverre Flatmo har hatt hatt hovedansvar for 

arbeidet og har på vegne av styret forhandle fram løsninger med grunneierne på trasevalget fra 

Jordheimstølen til Knippeset krysset og vært med på å planlegge å utarbeide ny trase fra 

Jordheimstølen til Høyset og videre oppover til Damhaug. 
 

Det har vært lett å få med bygdefolk og medlemmer av idrettslaget i Vestre Slidre til å utføre 

arbeidet og styret retter en takk til alle som har bidratt. Til sammen er det utført ca 430 timer 

med dugnadsarbeid, fordelt på 12 arbeidsøkter. Dugnadsarbeidet har vært utført av til sammen 
19 personer.  

 

Løypelaget kjøpte i  2011 en krattknuser og det ble utført mange timer med krattknusing i 

løypenettet. Det er også utført en del vedlikeholdsarbeid på enkelte av løypebruene. Det har 
blant annet vist seg at tykkelsen på bordene som ble brukt vår for tynne til å tåle vekten av kyr 

som ønsket å benytte seg av bruene på sommerføre. Det var et par hendelser hvor kyr tråkket 

gjennom broene, men broene er nå sikret slik at dette ikke skal skje igjen. 

 

Videre har det blir foretatt merking og skilting flere steder, blant annet der veier krysser 
løypene. 

 

På bakgrunn av at det har vært mindre snø de senere årene vil løypelaget jobbe med endringer 

av enkelte traseer for å sikre at snøen holder seg så lenge som mulig. 
 

Garasje og stadionområde 
Det har i løpet av 2011 vært diskutert flere forskjellige alternativ til løsning på garasje til 

løypemaskinene til Vasetløypene SA. Løypelaget leier i dag plass i garasjen til Vestre Slidre 

Fjellstyre, men der er det kun plass til den minste maskinen. 
 

Løypelaget sendte i november 2011 et brev til ordfører Lars Kvissel i Vestre Slidre Kommune 

hvor vi ba om et tettere samarbeid og koordinering rundt bygging av garasjebygg til 

løypemaskinene, utbygging av skistadion på Vaset, og utvikling av skiløype/turvei rundt 
Vasetvannet. 

På bakgrunn av løypelagets henvendelse er det nå etablert et prosjekt hvor utforming av 

stadionområdet med garasjer og garderobeanlegg og finansiering av dette vurderes. Det er god 

fremdrift i prosjektet. 
 

Når det gjelder Vasetvannet rundt vil kommunen i løpet av våren kalle grunneierene inn til et 

møte for å orientere om planenen for traseen langs østsiden av Vasetvannet.  

 

Status for maskiner og utstyr 
Løypemaskiner 

Løypelaget har to løypemaskiner, en Prinoth Husky og en Prinoth Bison. Den største maskinen, 

Prinoth Bison ble anskaffet i 2011 med en rentefritt lån fra Vestre Slidre Kommune.  

 

Garasjeanlegg 
Løypelaget disponerer en garasje som eies av Fjellstyret. Der er det bare plass til den minste av 

løypemaskinene. Det er igangsatt et prosjekt for å vurdere nytt garasjeanlegg for begge 

maskinene i tilknytning til det planlagte stadionområdet på Vaset. 
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Snøproduksjonsanlegg 

Løypelaget har et snøproduksjonsanlegg rett ved Vasetvannet. Det blir brukt for å sikre 
tidligløyper på Vaset. Også i år var snøproduksjonen igang straks det var nok tele i jorden og 

minusgrader i luften. Løypelaget hadde tidlig klar en runde på 2 kilometer og var blant de første 

av skidestinasjonene på Østlandet med gode skiforhold. Kostnadene knyttet til produksjon av 

disse tidligløypene dekkes i hovedsak av de næringsdrivende som har dette som et av sine 
tilbud til kundene sine. 

 

Skilt og merking 

De aller fleste løypene er skiltet og merket. Det er nødvendig med utskifting og forbedringer 
hvert år. Det planlegges en større omlegging i 2012 for å gjøre løypenettet mer oversiktlig. Alle 

løypene er GPS-merket. 

 

Økonomi 
Løypelaget mottok løypebidrag fra privatpersoner og næringsdrivende på 747.130 kroner i 
2011, som er omtrent på samme nivå som året før. Løypelaget er avhengig av frivillige 

løypebidrag for å få kjørt løyper. Av løypelagets totale mottatte løypebidrag i 2011 på 747.130 

kroner har Vestre Slidre Kommune bidratt med 60.000 kroner eller 8 prosent av totalbeløpet. 

Bidraget fra kommunen i 2012 er blitt ytterligere redusert.  
 

På kostnadssiden var det en økning fra 659.360 i 2010 til 942.924 kroner i 2011. Økningen er 

knyttet til betydelige vedlikeholdskostnader, økte kostnader til drivstoff på grunn av hyppigere 

kjøring og vedlikehold av traseene.  

 
Når det gjelder antall andelshavere har det kommet til noen få nye andelshavere det siste året, 

men det er fortsatt bare rundt 10 prosent av hytteeierne som er andelshavere. For fastboende 

er det enda lavere. Løypelaget har et mål om å øke antall andelshavere. 

 
I utbyggingsavtalene som er vedtatt i Vaset-området de senere årene har utbyggerne forpliktet 

seg til bidrag til løypelaget. De ulike avtalene har hatt forkjellige vilkår og løypelaget har lagt 

inn et betydelig arbeid det siste året med å kartlegge avtalene. Det kan se ut til at det kan ligge 

et betydelig urealisert beløp i disse avtalene og løypelaget jobber sammen med kommunen for 
å få krevd inn disse bidragene. Styret foreslår at utbyggere får utstedt andeler i løypelaget 

a/5000 kroner for det beløpet de skal bidra med. 

 

 

Resultatregnskap      31.12.11  31.12.10 
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Balanse        31.12.11  31.12.10 

 

 
 
Vaset, 26. mars 2012 

 

Styret i Vasetløypene SA, 
 

Bjørn O. Sveine (leder) og Jan Sveen (nestleder) 
Erik Frogner, Sverre J. Flatmo, Petter S. Planke, Tor Skaflestad og Ole Gilbo (styremedlemmer) 

Harald Lasskogen og Frank Mo (varamedlemmer) 

 


