Løypebidrag vinter 2017

Velkommen til ny 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. Sist sesong ble løypenettet utstyrt
med nye skilt, samt oppgraderte kart og infotavler. Eventyrløypa som går fra Hemsedal til Solheimseter er åpnet. Vårt
eget løypenett er nå økt til hele 50,5 kilometer og inkluderer løypene til Solheimseter i syd. 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.
Det er imidlertid ikke kostnadsfritt å drifte er slikt omfattende løypenett, og vi trenger ditt bidrag for å kunne opprettholde
denne utmerkede standarden. Det er ca. 430 hytter som sogner til vårt løypenett i Vassfarfjellet. Vi hadde en gledelig
økning av bidragsytere sist sesong fra 35 til 51%. Men det er enda 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. I år får vi også støtte til drift fra Sparebank1
Hallingdal og Valdres.
Støtte til investeringer har kommet fra noen flere andelseiere, Sparebank1 og Sparebankstiftelsen. 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. Vi skal ikke glemme den betydelige og svært verdifulle egeninnsats grunneierne og
styret i løypelaget legger ned for at vi skal ha godt løypetilbud.
Vi er sårbare økonomisk. Sist sesong hadde vi flere store reparasjoner på maskiner som kunne veltet oss økonomisk. Vi
klarte med et nødskrik og forsikringsordninger å gå i null. Denne sikkerheten er nå borte på grunn av maskinens alder.
Kostnadene har for kommende vinter et budsjett 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. 350 timer. En runde tar 2-3 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 mangler bare snø.

Vi takker for ditt bidrag og ønsker dere en flott vinter i Vassfaret
Følg også med på http://skisporet.no/buskerud/vassfarfjellet
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