Løypebidrag vinter 2019

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 vi rettet på noen bruer samt noe kvisting.
Prosjektet med løype til Harehopp og Pukla på Sørbølfjellet vinteren 2019 begynner å ta form. Det er nå investert i en ny
snøscooter for å kunne få løype opp til Sørbølfjell. Den er planlagt fra vinterferie start, hvis vær og forhold tillater det. Den vil også
være til støtte for løypekjøring mot Domfet. Vi forsetter med skøytetrasee i området Skarsdalen/Solheimseter. Det er en ny
trassee fra parkering ved Øyvann og opp til løypenettet og ny trassee ned til Turufjell hyttefelt. Det settes opp flere info tavler; dette ved parkering Øyvann og krysset ned til Turufjell hyttefelt. Det jobbes med å få til en ny trasse til H12/22.
Vassfarfjellet Løypelag har for sesongen 2019 gjort avtale med Turufjell Drift. De har kjøpt ny løypemaskin. Løypene skal være
klare til fredag formiddag. Med det utstyret løypelaget nå stiller med, har vi det nyeste på markedet og dermed mest miljøvennlige
på støy og utslipp. Det er viktig at alle er med på støtte løypelaget slik at vi fortsatt kan stille med flått skiløyper. Det er jo dere som
betaler løypebidrag / andel som er med på å avgjøre dette. På forhånd takk for støtten.
Følg også med på http://skisporet.no/buskerud/vassfarfjellet. Og på vår facbook siden. Vassfarfjellet Løypelag.
Løypelaget får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Løypekjørrene 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 dessverre en liten
nedgang av bidragsytere sist sesong fra 55 til 49 %. 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 som oftest er på kr 1000,- Vi har lagt oss på kr 650,- denne sesongen i håp om at alle vil bidra. De som ønsker å
støtte med et høyre beløp er selvfølgelig kjærkommet.
Vi ber hyttefolket å tenke litt gjennom hvilken enorm verdiskapning et slikt godt løypenett er for hele området, 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. Vi ser at det til tider selges hytter på Dagali, Veneli, Damtjern og Skarsdalen og alle
reklamerer med flotte løyper i området.
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.
Driftsbudsjettet for kommende vinter er på ca.300.000,- kr, og består i korthet av drift eget utstyr og innleid utstyr. Det legges ned
et betydelig antall timer på kjøring av hele løypenettet. På en vinter-sesong går det med totalt ca. 450-500 timer.
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
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