
 

Vassfarfjellet Løypelag.    
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2017/2018 

Andelseiere 
 

I 2018 er det solgt 21 andeler. 

Pr. 1. september 2018 har vi 137 andeler fordelt på 121 andelseiere.  

Regnskap 

Regnskapsåret går fra 1/7-17 til 31/8-18 
Regnskapet for 2017/2018 viser et overskudd på kr…………..,- 

Driftstilskudd for siste vintersesong ble på kr ………….,- 

Innkommet driftsstøtte har vært premissgivende for gjennomført løypekjøring. Giro for 
løypebidrag ble sendt ut via e-post i desember. Det ble sendt ut brev med purring på 
driftstøtte i januar 2017.  

Søknad på mva. refusjon for 2015-16  ble tilgodesett med kr …………..,- 

 

Løypekjøring  
Løypekjøringen vinteren 2017-18 ble en god sesong med mye snø og mange fine ski-helger. 

I januar var løypelaget uheldig og kjørte seg fast i myr / vann, det var ikke tele i bakken. Med 
hjelp av en gravemaskin var den oppe etter 4 timers jobb. Dette medførte 4 uker på 
verksted. Det ble en utfordring for løypelaget i denne perioden, det snødde hele tiden. Fikk 
låne 2 stk. demo løypemaskiner i 2 av helgene + snøscooter. På denne måten klarte 
løypelaget å ha løypene åpne disse helgene og vinterferien. 

Takk til alle som bidro i denne perioden. 

Dugnad og andre nyheter 
Løypetraseene må hele tiden ettersees. Vegetasjon som henger ut i trassen må fjernes, 
ujevnheter rettes ut. Løypa må stikkes enda bedre for å unngå det med å kjøre feil når det er 
dårlig sikt.   

Den nye brua ved Svangtjern er satt i stand etter flommen for 1 år siden. 



 

 

Den største nyheten for neste sesong er: 
Løypelaget har de siste to årene arbeidet med å finansiere ny løypemaskin. Nåværende 
maskin begynner å bli gammel og forsikringsdekningen reduseres, som kan påføre løypelaget 
store økonomiske kostnader. Løypelaget har imidlertid ikke klart å skaffe nødvendig 
finansiering og har sett på andre løsninger. I løpet av sommeren har løypelaget inngått en 
avtale med Turufjell AS. Avtalen går i korthet ut på at løypelaget leier inn Turufjell AS til 
løypekjøring der løypene i dag kjøres med løypemaskin. Turufjell AS stiller med egen ny 
maskin og mannskap. Det er satt krav til løypestandard. Innleiepris er fast pr. sesong og den 
totale kostnadsrammen for løypelaget vil være på samme nivå som dagens. Innleie av slik 
tjeneste er forankret i løypelagets vedtekter. Løypelaget tror dette vil gi en bedre 
forutsigbarhet på løypekjøringen, mindre økonomisk risiko og frigir ressurser til å utvikle 
løypenettet. 

Løyper som i dag kjøres med scooter kjøres som før av løypelaget selv.  

Løypelaget kan dermed avhende nåværende løypemaskin og styrke utstyrssiden med 
ytterligere en snøscooter og utstyr. Dette for å kunne se på mulighetene for flere skiløyper, 
for eksempel mot Dagali, Domfet og Sauli. Vi vil også prøve å få til skiløyper opp til Harehopp 
og Sørbølfjell ved vinterferie og påsketider.  

Fra Damtjern og opp til H12 jobbes det med å finne en ny trasse som egner seg for 
løypemaskin. 

Skiløypene til vintren blir kjørt opp med. PRINOTH HUSKY 4F lever av OWREN AS 

 

Håper hyttefolket i Vassfarfjellet ser positivt på dette.  

Økonomisk støtte 
For 2017 -18 har løypelaget med stor takk mottatt støtte fra Skarsdalen vel, Sør Vestre 
Vassfaret vel, Flå kommune, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, samt driftsstøtte fra ca. 50 % 
av hytteeiere i Vassfarfjellet. Turufjell AS har støttet driften med kr 50 000,-. I tillegg har 
Turufjell AS stilt sikkerhet for eventuelle havariskader på løypemaskinen med inntil 50 % av 
skade på inntil kr 100.000,- 

Vi har i flere år hatt en økning av driftstøtte fra hytteeierne. Sist sesong ble det derimot en 
skuffende nedgang. Mindre en halvparten av hytteeierne tilknyttet vårt løypenett gir sin 
driftstøtte på beskjedne kr 600,-. Til gjengjeld leverer vi 43 km skiløyper av høy standard. 
Dette gjøres på frivillig dugnad for en liten gruppe ildsjeler. Styret i løypelaget er skuffet over 
at så få setter pris på vår innsats. Det gjør noe med motivasjonen for oss involverte. 

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



 

Tillitsvalgte - valg 
Styret: 

Olaf Elling Strømsodd, styreleder, 1 år igjen. 
Bjørn Ole Hilde, styremedlem, på valg. 
Geir Roskifte, styremedlem, på valg. 
Aage Bergerud, styremedlem/kasserer, på valg 
Gunnar Bratli, styremedlem, 1 år igjen. 
Lars Arnstein Amundsen, styremedlem, på valg 
Karsten Ekeren, varamedlem, på valg. 
Odd Rune Jacobsen, varamedlem/sekretær, 1 år igjen. 
 
Nytt styremedlem inn fra Turufjell. Jon Erik Wee, 2 år.  

Revisor: 

Jan Hannestad, på 1 år igjen. 

Valgkomite: 

Sven Olav Gahre, Solheimseter Vel, 1 år igjen. 

Henning Fleischer, Sørvestre Vassfaret Vel, på valg. 

Vassfarfjellet Løypelag. 

 


