
 

Løypebidrag vinter 2018 

 
Velkommen til nok en ski-vinter i Vassfarfjellet 

 

 
Vi gleder oss over også i år å kunne tilby brukere av Vassfarfjellet skiturer i et flott løypenett. 

 
Vi er stolte av de senere års betydelige oppgradering av løypenettet i Vassfarfjellet.  
Siden sist sesong har løypetrassen blitt utbedret fra Skarsdalen til stigningen opp til Damtjern, og fra Styrmanntjernkrysset og opp 
til Raudfjellvann. Videre er bygd bruer i Skarsdalen og utbedret brua ved Styrmannstjern. 
Ny trasse er laget fra parkeringen ved Øyvann og opp til Styrmanntjern runden.  
Neste prosjekt for løypelaget er å få til en løype til Harehopp og Pulka på Sørbølfjellet. Målet for dette prosjektet er vinteren 2019. 
Om vær og utstyr tillater gjør vi et forsøk denne vinteren. 
Det blir kjørt opp en kort skøyte trasse i området Skarsdalen/Solheimseter. 
 
Følg også med på http://skisporet.no/buskerud/vassfarfjellet.  
 
Løypelaget får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Løypekjørerne synes de har en hyggelig jobb ved å treffe så mange blide 
og takknemlige skiløpere.  
Vi minner også i år om at det er store kostnader forbudet med å drifte er slikt omfattende løypenett, og vi trenger ditt bidrag for å 
kunne opprettholde standarden. Det er ca. 430 hytter som sogner til vårt løypenett i Vassfarfjellet. Vi hadde en beskjeden økning 
av bidragsytere sist sesong fra 51 til 55 %. Det er enda fremdeles ganske beskjedent og vi håper igjen at denne henvendelsen vil 
øke denne andelen. Til sammenligning har andre løypelag i nærheten en oppslutning på over 90 % og til en høyere pris. 
 
Vi ber hyttefolket å tenke litt gjennom hvilken enorm verdiskapning et slikt godt løypenett er for hele Vassfarfjellet, dets brukere og 
for hver enkelt hytteeier. Eiendomsmeglere vi har snakket med er unisone; - tilgang til skiløyper er noe av det viktigste et 
hyttemarked etterspør.  
 
I tillegg til bidragene fra brukerne har vi også noen eksterne bidragsytere, og vi jobber med flere. Vi får kjærkomne bidrag til drift 
fra Flå Kommune, Sørvestre Vassfaret Vel og Skarsdalen Vel.  
Støtte til investeringer har kommet fra noen flere andelseiere, og noen stiftelser/fond. Vi sender mange søknader, men de fleste 
gir bidrag til investeringer og ikke til drift. Vi bruker mye tid på å lete muligheter for støtte og tar gjerne i mot tips om flere 
muligheter 
 
Driftsbudsjettet for kommende vinter er på 170.000,- kr, og består i korthet av drift av maskinpark og en svært beskjeden lønn til 
innleide løypekjørere. Det legges ned et betydelig antall timer på kjøring av hele løypenettet. På en vinter-sesong går det med 
totalt ca. 450 timer. En runde tar 4-5 timer med scooter og løypemaskin. Normalt kjøres løypene opp hver lørdag morgen.  
 
For de som vil bidra mer er det mulig å kjøpe andel i løypelaget. Dette er til mer langsiktig planlegging og nedskrivning av de 
investeringer som er gjort. Les mer om dette på http://vassfarfjelletloypelag.no   
 
Løypelaget er klare for en ny sesong. Maskiner og mannskap er klart, - vi venter på nok snø, - forhåpentlig litt mer enn i fjor 
 

Vi takker for ditt bidrag og ønsker dere en flott vinter i Vassfaret 
 
 

 

                                                                                   650,      Kont.      2320 17 93653                              

 

 

Løypebidrag vinter 2018. 
 
Navn:……………………………….. 
Hyttefelt: ……………………………. 

Vassfaret Løypelag 
v/ Aage Bergerud 
Setersbergveien 37 
3340 ÅMOT 
 

    Betaler. 

Forfall: 16.12.2017 

 


