
 

                                                             Løypebidrag vinter 2020 
 

 
 
 

 

Velkommen til en ny skivinter i Vassfarfjellet! 
 

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

 
Vi er stolte av de senere års betydelige oppgraderinger av både løypenettet og utstyr for preparering. 
 
I 2019 ble løypene kjørt med helt ny maskin fra Turufjell drift. Det ga flotte løyper og mange fine skimuligheter. Vassfarfjellet 
Løypelag har fra sesongen 2020 gjort 3 års avtale med Turufjell. Løypene skal være klare til ca. fredag formiddag. 
 
Det er viktig at alle er med på å støtte løypelaget slik at vi fortsatt kan stille med flotte skiløyper. Dere som betaler løypebidrag / 
andel er med på å avgjøre dette. 
 
Sesongen 2020 forsetter vi med skøytetrasee i området Skarsdalen/Solheimseter. Turufjell baseområde er det nå en runde, 
Slåttsmyrrunden. Det jobbes med å få til en ny trasse til H12/22. Til vinterferien håper vi å kunne kjøre løype til Harehopp og Pukla 
på Sørbølfjellet, hvis vær og forhold tillater det. Ved Solheimseter planlegges det en ny barnevennlig løype rundt Moltetjern. 
I sommer er det gjord en del utbedring på trassen fra Veneli til Damtjern. Det er lagt ned stikkrernerør og fjernet stubber og 
steiner. Her har Flå kommune bidratt med kr.90.000,- 
For sesongen 2020 er planen å få satt opp 5 gapahuker. I den forbindelsen, en stor takk til Flå kommune som har bidratt med kr 
400.000,- til prosjektet gapahuker. 
 
Følg også med på http://skisporet.no/buskerud/vassfarfjellet og søk opp Vassfarfjellet Løypelag på Facebook 
 

 
Løypelaget får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Løypekjørene synes de har en hyggelig jobb ved å treffe så mange blide 
og takknemlige skiløpere. Men det er store kostnader forbudet med å drifte et slikt omfattende løypenett. Vi trenger ditt bidrag for 
å kunne opprettholde standarden. Det er ca. 430 hytter som sogner til vårt løypenett i Vassfarfjellet. For 2019 var det en liten 
økning av bidragsytere til ca. 58%. Vi håper enda flere skal se den store innsatsen som legges ned i et flott løypenett og at alle vil 
være med og bidra. Vi har lagt oss på kr 750,- denne sesongen. Bidraget kan betales med VIPPS (128187) eller til konto 2320 17 
93653. De som ønsker å støtte med et høyre beløp er selvfølgelig velkomne til det. Til sammenligning har andre løypelag i 
nærheten en oppslutning på over 90 % og til en høyere pris.   
 
Vi ber også hyttefolket tenke igjennom hvilken enorm verdi et godt løypenett er for hele området 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. 
 
Driftsbudsjettet for kommende vinter er på ca. 350.000,- 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 vintersesong går det med totalt ca. 500-600 timer.  
 
For de som vil bidra mer er det mulig å kjøpe andel i løypelaget. Dette går ikke til drift, men til investeringer i infrastruktur og utstyr. 
Les mer om dette på http://vassfarfjelletloypelag.no   
 

Vi takker for ditt bidrag. Betaling med VIPPS eller GIRO. HUSK navn og hytteområde 
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Vassfaret Løypelag 
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