
 

Vassfarfjellet Løypelag.    
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2018/2019 

Andelseiere 
 

I 2018/19 er det solgt 3. andeler. 

Pr. 1. september 2019 har vi 140. andeler fordelt på 124. andelseiere.  

Regnskap 

Regnskapsåret går fra 1/9-18 til 31/8-19 
Regnskapet for 2018/2019 viser et overskudd på kr 14.325 

Driftstilskudd for siste vintersesong ble på kr 424.353 

Innkommet driftsstøtte har vært premissgivende for gjennomført løypekjøring. Giro for 
løypebidrag ble sendt ut via e-post og post i desember. Søknad på mva. refusjon for 2017-18 
ble tilgodesett med kr 12.409 

 

Løypekjøring  
Løypekjøringen vinteren 2018-19 ble en god sesong med mye snø og mange fine ski-helger. 

Denne vintren kjørte Turufjell Drift skiløypene etter avtale, der det er til rettlagt for 
løypemaskin. Veneli - Solheimseter. Løypelaget var godt fornøyd med denne ordningen. 
Løypene som ble preparert med snøscooter ble utført av løypelaget. Det ble mye kjøring 
denne vintren pga. store snøfall i helgene. 

Takk til alle som bidro i denne perioden. 

Dugnad og andre nyheter: 
Løypetraseene må hele tiden etter sees. Vegetasjon som henger ut i trassen må fjernes, 
ujevnheter rettes ut.  Det siste partiet av trassen fra Solheimseter til Veneli. Damtjern – 
Nybu er stein og stubber fjernet. Det er også lagt ned 11 stk. stikk renne rør der hvor løypa 
krysser bekker og våte myrer områder. Til denne jobben har løypelaget mottatt kr.90.000 fra 
infrastrukturfondet til Flå kommune, etter søknad. 

Det er invester i en snøscooter til. Og utstyr til grunnpreparering før løypemaskinen settes i 
drift.  I tillegg skal den også hjelpe til med løypekjøringen fra Veneli til Domfet. Benyttes også 
til opp til Harehopp når vær og forhold tilsier det. 

 

 



Nyheter: 

Løypelaget søkte vintren 2019 Infrastrukturfondet i Flå kommune om midler til å sette opp 6 
stk. gapahuker langa Eventyrløypa. Gleden var stor da Flå kommune bevilget løypelaget med 
kr 400.000,- til dette prosjektet. De to først gapahukene er allerede produsert av en lokal 
snekker som heter Laftebonden. Olaseter fikk den første og neste som bli satt opp i høst blir 
på Solheimseter. De andre må kjøre ut på snøføre, som er på følgende steder. En ved Dagali i 
nærheten av Stortjern, en mellom Raudfjellvaten- Veneli, en mellom Nybu og Veslefjell. Den 
siste på «søndagsrunden» på Torge. 

Økonomisk støtte 
For 2018 -19 har løypelaget med stor takk mottatt støtte fra. Skarsdalen vel, Sør Vestre 
Vassfaret vel, Sørbølfjell Velforening, Flå kommune, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, samt 
driftsstøtte fra ca. 57 % av hytteeiere i Vassfarfjellet.  

Vi har i flere år hatt en økning av driftstøtte fra hytteeierne. Sesong 2017/18 ble det derimot 
en skuffende nedgang. Men for 2018/19 ble det gledelig en oppgang som sier litt over en 
halvpart av hytteeierne som er tilknyttet vårt løypenett. Driftstøtte er på kr 650,-. Til 
gjengjeld leverer vi 43 km skiløyper av høy standard. Og mye gjøres på frivillig dugnad for en 
liten gruppe ildsjeler. Styret i løypelaget håper foresatt fler vil være med å bidra. Det gjør 
noe med motivasjonen for oss involverte. 

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, 1 år igjen. 

Gunnar Bratli, styremedlem, på valg. 
Lars Arnstein Amundsen, styremedlem, 1 år igjen. 

Karsten Ekeren, varamedlem, 1 år igjen. 

Odd Rune Jacobsen, varamedlem, på valg.. 
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. 

 


