(NB – giro går ut til alle med hytte i området i starten av februar)
Skiløyper i ditt hytteområde / turområde i Vestre Slidre
Vasetløypene SA –med to stormaskiner som kan kjøre alle løypene
Vasetløypene har to brede løypemaskiner som tilfredsstiller dagens krav til løypestandard.
I 2014 fikk Vasetløypene flere forbedringer. Den nye 4 kilometer lange løypa på Veståsen fra Knippeset, på nedsiden av
Veståsveien og opp til Damhaug ble en stor suksess. Den hadde vi særlig glede av i årets jule- og nyttårshelg.
Hele løypenettet er klargjort for brede løypemaskiner. Nok en gang har det vært utført et betydelig arbeid på dugnad gjennom
sommeren, av lokale entreprenører og enkeltpersoner. Løypemaskinene har tilhold inne i det nye flotte garasjebygget ved
Vasetvannet. Det betyr mindre slitasje på maskinene og forenklet vedlikehold i varme og tørre omgivelser.
Den nye løypemaskinen ble delvis finansiert ved at flere tegnet andeler i Løypelaget i 2014. Løypelaget er avhengig av
ytterligere tegning for å kunne videreutvikle løypetilbudet. Kvaliteten på løypene og frekvensen på løypekjøringen er direkte
avhengig av hvor mye bidrag løypelaget får inn fra brukerne.
Mer informasjon om andelstegning, løypekart, kjøreplan og løypestatus finner du på www.vasetløypene.no - Følg
«Vaset» på Facebook for løpende informasjon fra området og last inn appen «Skisporet» på mobiltelefonen og legg inn
«Vaset» som favoritt.

Vestfjelløypene SA
Forrige sesong med bruk av begge våre løypemaskiner ble en bra sesong for Vestfjelløypene SA med god kvalitet på løypene
og bra frekvens på kjøring.
Økonomisk var også et godt år med bra innbetaling fra de som bruker løypene – vi hadde en oppgang fra 267 betalere i 2014 til
414 sist sesong noe som er kjempeflott. Vi hadde også en økning på 42 nye andelseiere slik at vi ligger godt i rute for å innfri
restlån ila dette året. Starten på denne sesongen ble litt vanskelig med lite snø spesielt i værharde områder i nord – men vi står
klare til å lage gode løyper også denne sesongen. Vi har også inngått et samarbeid med Grindafjell Løypelag som er nord for
midtre Syndin der det også vil bli kjørt med løypemaskin gjennom sesongen. Da håper vi på like store bidrag i år som forrige
sesong selv om den rekorden kan bli vanskelig å slå..
Mer informasjon om andelstegning, løypekart, kjøreplan finner du på www.syndin.no/ski. Vi legger også ut info på
Facebook – søk på : «Hytte på Syndin».
Du kan også følge med på www.loyper.net , zoom deg inn på kartet mot Syndin for info om når det er kjørt.

Nøsen Løypelag
Nøsen Løypelag kjører i dag scooterløyper med og uten sporsetter. Høsten 2014 ble det kjøpt inn sporlegger med glattebrett
som vi da håper kan bidra til bedre skiløyper. Vi har kapasitet til oftere å kjøre løyper hvis vi får inn penger til dette – og håper
alle som ønsker løyper i dette området bidrar ved å betale på denne giroen.
Vi legger også ut info på Facebook - www.facebook.com/nosenloypelag

Vasetløypene SA……………………………….

- konto nr: 1503 21 87916

Bjørn Oscar Sveine, tlf. 95 27 94 60 e-post: post@vasetloypene.no

Vestfjelløypene BA……………………….

www.vasetloypene.no

- konto nr: 2153 09 00239

Gunnar Hamre tlf:90 95 10 28 e-post: ski@syndin.no

Nøsen Løypelag……………………………

www.syndin.no

- konto nr: 2153 15 02806

Arvid Fystro tlf. 90682627 e-post: froeyd@online.no og cholsen@online.no

Vestfjelløypene SA - anbefalt løypebidrag
Til konto

kr. 1000,00
2153 09 00239

Fint om du merker innbetaling med kvar du har hytte :
Knippeset/Lehøvd/Feto – Sørre Syndin – Kvislasyndin – Fjellstølen - Midtre Syndin

