VESTFJELLØYPENE SA

OPPSTART NY SESONG
Vi i Vestfjelløypene SA ser frem til en flott skisesong. Vi har nå to løypemaskiner som
kan kjøre brede løyper tilpasset dagens krav til løypetraseer.
Den nyeste maskinen ble innkjøpt i desember 2014 og har god fres og nye
sporleggere.
STOLTE AV VESTFJELLØYPENE
Interessen for langrenn har hatt en hyggelig utvikling de siste årene. Vestfjelløypene
har gjort betydelige investeringer i maskiner og løyper for å møte denne situasjonen.
Vi er stolte av det tilbudet vi nå har med ca. 100 kilometer svært varierte løyper i den
vakre Valdres-naturen mellom Knippeset og Vang grense. Vi håper hver enkelt som
har en tilknytning til området også er stolte av det løypetilbudet vi har her.
ALLE MÅ VÆRE MED PÅ SPLEISELAGET
Vestfjelløypene SA er et spleiselag mellom hyttefolk, lokalbefolkningen, grunneiere,
kommunen og næringslivet. Vi har i dag i overkant av 230 andelseiere som har bidratt
med kapital (4000 x 230 = 920.000) til investering i maskiner og utstyr.
Vi er avhengige av at hver enkelt bruker av løypene blir med å bidrar økonomisk. Først
og fremst trenger vi penger til å kjøre løypene. Men vi trenger også å få med flere
andelseiere for å nedbetale gjelden på sist innkjøpte løypemaskinene og ikke minst
frisk kapital som bidrar til at vi kan utvikle løypetilbudet vårt videre.
Sesongen 2014/2015 hadde vi en bra økning i betalt løypebidrag med kr. 350.000
fordelt på over 400 bidragsytere – og med da tilskudd på kr. 75.000 fra kommunen
har løypelaget en sunn økonomi.

HVORDAN KAN HVER ENKELT BIDRA
Betal løypebidraget
ditt

Kjøp andel i
Vestfjelløypene SA

Løypebidrag fra
kommunen

Først og fremst håper vi alle
som bruker løypene betaler
det årlige årsbidraget. For
1000 kroner får hele familien
tilgang på ca. 100 kilometer i
hele vintersesongen. Dette
er ikke mer enn det det
koster å kjøre løypemaskinen
i 1 time, så du skjønner
sikkert hvorfor vi må ha med
oss flest mulig for å kunne
opprettholde løypetilbudet
utover vinteren. Vi har ikke
noe større næringliv i vårt
område og er derfor helt
avhengige av hytteeiere og
innbyggere er med oss..

Vestfjelløypene SA er et
andelslag og alle kan tegne
andeler i løypelaget. En andel
koster 4000 kroner og
pengene øremerkes til
investeringer i maskiner og
løyper. Ca. 1/4 av hytteeiere i
området har kjøpt andel. Det
er flott, men ikke tilstrekkelig.
Skal vi få nedbetalt lån på
siste maskinen og sikret nye
investeringer, er vi avhengig
at mange flere av de nesten
500 hytteeierne og grunneiere
som ikke har kjøpt andel
også blir med.

Fra 2015 sesongen har
kommunen bidratt med kr
300.000.- der vi får kr.
75.000 til vårt løypelag.
Dette er positivt og bidrar til
å øke verdien på årsbidraget
fra alle oss andre – dess mer
penger vi får til drift dess
hyppigere kan vi kjøre løyper.

VI KJØRER LØYPER, DU BETALER ÅRSBIDRAG
Utover vinteren er løypelagets høyeste prioritering å levere gode løyper.
I starten av februar sender vi ut giro for løypebidrag for denne
sesongen til alle hytteeiere og lokalbefolkningen.
Du kan betale allerede nå på konto nummer 2153 09 00239.
Årsbidraget for 2015 er 1000 kroner
DU BLIR ANDELSEIER
Andel kan man kjøpe ved å gå inn på www.syndin.no/ski og registrere seg
- du får da tilsendt mail med generell info og betalingsinfo.
Liste over hvem som er andelshavere finner du på nettsidene våre.
I høstferien er det årsmøte og da kan alle andelshavere møte opp og være
med å påvirke løypelagets videre arbeid.
DU GJØR EN GOD INVESTERING HVIS DU STØTTER VESTFJELLØYPENE SA
Har du hytte i området ville både bruksverdien for deg og ikke minst prisen på hytten
din vært mye lavere hvis det ikke var skiløyper her. Får vi til den økonomiske dugnaden
vi ønsker, vil Knippeset – Lehøvd – Fiskeløyse – Syndin- området fortsatt være et
populært hytteområde hvor vi kan ha en aktiv fritid med fine naturopplevelser.
Ta kontakt med en av oss i styret hvis du har spørsmål eller innspill.
Mer informasjon om Vestfjelløypene SA med løypekart, andelsliste, kjøreplan og
info om andelstegning finner du på vår hjemmeside eller du kan sende mail til ski@syndin.no
Vi ønsker alle en strålende skisesong i de flotte løypene våre.
Styret i Vestfjelløypene SA
Leiar Gunnar Hamre Tlf: 90951028
Atle Jensen, Geir Hovda, Arne Fagerlie, Anders Horge

