
Her snør det 
ikkje skiløyper!

Årsbidrag 2017 til løypelagene i Vestre Slidre 

Nå er det tid for å betale årsbidraget for 2017 til løypelagene. Tenk hva gode skiløyper betyr for deg som 
hytteeier, fastboende eller næringsdrivende. 
 
Gode løyper gjennom skisesongen er avhengig av omfattende grunnarbeid gjennom hele året fra dugnadsgjen-
gene, innsats fra løypekjørerne samt ditt bidrag. Denne oppfordringen går til alle med hytte i Vestre Slidre, alle 
innbyggere i kommunen, de næringsdrivende, samt hytteeiere i Nord Aurdal som benytter løypene i Vasetområ-
det. Årsbidraget til løypelagene er frivillig, men for å opprettholde driften og videreutvikle det flotte løypenettet 
i Vestre Slidre, er løypelagene helt avhengige av at brukerne betaler årsbidraget. Du finner litt mer informasjon 
om hvert enkelt løypelag på baksiden av denne giroen.

Vasetløypene SA  
Kontonr: 1503.21.87916. 
Vipps nr. 10598 Vasetløypene

Vestfjelløypene SA  
Kontonr: 2153.09.00239 
Vipps nr. 85100 Vestfjelløypene
eller mCASH – søk opp 
Vestfjelløypene

Nøsen løypelag
Kontonr: 2153.15.02806

Årsbidrag 2017
NB – husk å  skrive på/opplyse om kontonummeret til det 
løypelaget du skal betale til, (se ovenfor).

 Forfall: 01.03.17

Løypelagene har foreslått å opprettholde størrelsen 
på fjorårets bidrag på 1000 kroner, men du bestemmer 
selv hvilket beløp du vil gi for å få gode løyper.
 
Hvordan betaler du?
Bruk kontonummeret til løypelaget du tilhører og 
velg det beløpet du ønsker å betale. Du kan også betale 
med Vipps til Vasetløypene og Vipps eller mCASH til 
Vestfjelløypene. De tre løypenettene henger sammen 
og det er naturligvis anledning til å betale til flere enn 
ett løypelag. 

1000            00



Årsbidraget går til driftskostnadene
Andelstegning til investeringer

Vasetløypene SA  
Bjørn Sveine, tlf 952 79 460 www.vasetloypene.no  
Vasetløypene har to store løypemaskiner som produserer løyper etter  dagens krav til løypestandard.

Til tross for dårlige snøforhold i starten av sesongen, har Vasetløypene kunnet tilby flotte skispor. God rydding på høsten og «pakking» 
av snøen som falt i november, ga en god såle som overlevde de mange mildværsdagene vi har hatt. Den nye 4 kilometer lange skogsløypa 
på Veståsen fra Knippeset og opp til Damhaug, ble redningen for mange under stormene i julehelgen. Det store dugnadsarbeidet gjen-
nom sommeren fortsetter. Løypenettet blir stadig forbedret og nye løyper blir bearbeidet. Styret har vedtatt å gi «snøgaranti» i en 2,5 
km-løype fra slutten av november.

Behov for flere andelseiere
Våre to stormaskiner er like gamle og den ene må skiftes ut i løpet av et par år. Det er kun ca. 20% av hytteeierne og andre brukere som 
har tegnet andel. Vasetløypene drives som et spleiselag. Er du og din familie glade for å kunne gå i flotte skispor gjennom en lang vinter-
sesong, tegn andel på kr. 5.000 og betal årsbidraget på kr. 1.000. Mer informasjon om andelstegning, løypekart, kjøreplan og løypestatus 
finner du på www.vasetløypene.no. 

Vestfjelløypene SA 
Vestfjelløypene har i høst / vinter gjennomført en storservice på den eldste maskinen med blant annet nye sporleggere, også den nyeste 
maskinen har fått en service for å sikre stabil drift. Vi har gjennom siste sesongen nedbetalt all gjeld slik at vi nå kan bruke inntektene 
til kjøring og vedlikehold av løypenettet. I vinter med til nå lite snø ser vi nødvendigheten av å bruke mer ressurser på preparering av 
enkelte av våre løyper slik at det er mulig å kunne få til løyper med mindre snø – men her er vi da avhengig av å bruke maskiner som 
koster. Vi har også måtte legge om løypa fra Lehovd til Syndin p.g.a. oppbrøyting av veier – vi jobber her også med flere alternativer som 
vil kreve en dugnadsinnsats i sommerhalvåret. Selv om vi på grunn av manglende snø har fått kjørt lite løyper til nå i år trenger vi inn-
tekter fordi vi som nevnt over har planer om bedre preparering av våre løyper og har hatt omfattende vedlikehold på våre maskiner så 
de er klare for kjøring så snart snøen er på plass. Vi er også avhengige av å bygge opp ny investeringskapital og trenger flere andelseiere.
Mer informasjon om andelstegning, løypekart, kjøreplan finner du på www.syndin.no/ski. Vi legger også ut info på Facebook – søk på : 

«Hytte på Syndin».

Nøsen Løypelag 
Nøsen Løypelag kjører i dag scooterløyper med og uten sporsetter. Høsten 2014 ble det kjøpt inn sporlegger med glattebrett som vi da 
håper kan bidra til bedre skiløyper. Vi har kapasitet til oftere å kjøre løyper hvis vi får inn penger til dette – og håper alle som ønsker 
løyper i dette området bidrar ved å betale på denne giroen. 
Vi legger også ut info på Facebook - www.facebook.com/nosenloypelag


