Vassfarfjellet Løypelag.

ÅRSBERETNING FOR 2020/2021
Andelseier.
I 2020/21 er det solgt 131andeler. à kr 3500,Pr. 1. september 2021 har vi 343 andeler, aktive medlemmer er fordelt på 325 andelseiere

Regnskap
Regnskapsåret går fra 1/9-20 til 31/8-21
Regnskapet for 2019/2020 viser et overskudd på kr 293.054, Innkommet driftsstøtte har vært prisgivende for å gjennomføre løypekjøring denne vintren.
Publisering for driftstøtte er gjord på facebook og via giro fra desember og ut
vintersesongen. Søknad om mva. refusjon for 2019-20 ble tilgodesett med kr 57293,-

Løypekjøring
Løypekjøringen vinteren 2020-21 ble en god sesong med mye snø og mange fine ski-helger
Denne vintren har også Turufjell Drift preparert skiløypene etter avtale, hvor det er
tilrettelagt for løypemaskin, fra Veneli via Skarsdalen og til Sørbølfjell hyttefelt. Løypelaget er
meget godt fornøyd med avtalen, som nå går t.o.m 2022. Løypene som ble preparert med
snøscooter ble utført av løypelaget.

Nyheter Løypekjøring.
Det vil bli investert i en løypemaskin til for å preparer skiløypene i løypenettet til VFLL fra
sesongen 2021-22. Løypemaskin nr.2 vil få base på Sørbølfjell hyttefelt. Denne vil da
preparere skiløypene fra Sørbølfjell hyttefelt, Skarsdalen og opp til Damtjern.
Løypemaskinen fra Turufjell Drift, har ansvaret for løypene fra Damtjern, Veneli og over
Veslefjell samt Turufjell hytteområde. Vassfarfjellet løypelag vil ha en løypeavtale med,
Sørbølfjell hyttefelt og Turufjell Drift. Avtalen er ikke helt på plass, men vil være i stort sett
som tidligere avtale med Turufjell Drift.

Nyheter:
Løypelaget søkte vintren 2019 om midler i Infrastrukturfondet til Flå kommune til 6 stk.
gapahuker langs Eventyrløypa. Flå kommune bevilget løypelaget med kr 400.000, - til dette
prosjektet. Prosjektet er nå ferdig stilt, med en total kostnad på ca. 520.000, -. Løypelaget
søkte i 2020 om midler i Infrastrukturfondet til Flå kommune for videre utbedring av løypene
i Vassfarfjellet. Løypelaget ble til gode sett med en støtte på kr 200.000. Her er det fortsatt
noe midler igjen. Utforkjøringen fra Damtjern og ned i Skarsdalen er utbedret. Det vil også
bli lagt ned stikkerne rør i noen grøfter og små bekker fra Skarsdalen og mot Sørbølfjell
hyttefelt.

Dugnad og andre nyheter:
Løypetraseene må hele tiden etter sees. Vegetasjon som henger ut i trassen må fjernes. Det
er foretatt en ekstra innsatts på kvisting av løypene fra Veneli til Domfet. Løypestikker er satt
ut på de fleste steder, men det er fortsatt noe stikking igjen. De siste gapahukene som er
satt opp er beiset i sommer og sprøytet med jernvitrol innvendig og klare til bruk.

Økonomisk støtte:
Valdres, samt driftsstøtte fra ca. 55 % av hytteeiere i Vassfarfjellet. Det er dessverre ingen
økning i støtten fra hyttefolket.
Løypelaget leverer mange km skiløyper av høy standard. Og mye gjøres på frivillig dugnad for
en liten gruppe ildsjeler. Styret i løypelaget håper forstatt flere vil være med å bidra. Det gjør
noe med å motivasjonen for oss.

Styre
Styret har hatt to styremøter i perioden. Ellers har det vært jevnlig kontakt på telefon og
epost.

Tillitsvalgte - valg
Styret:
Olaf Elling Strømsodd, styreleder, på valg
Bjørn Ole Hilde, styremedlem, 1 år igjen
Geir Roskifte, styremedlem, 1 år igjen
Aage Bergerud, styremedlem/kasserer, på valg
Gunnar Bratli, styremedlem, Går ut av styret. Nyt styremedlem fra Sørbølfjell hyttefelt.
Karsten Ekeren, varamedlem, 1 år igjen
Stig Østland, Solheimseter, Varamedlem. på valg
Tim Midtskau Rønning Styremedlem, 1 år igjen
Jon Erik Wee, styremedlem, 1 år igjen
Revisor:
Jan Hannestad, på Valgkomite, 1 år igjen
Valgkomite:
Sven Olav Gahre, Solheimseter Vel, på valg
Trond Dolvik, 1 år igjen
Vassfarfjellet Løypelag.

