LEIRIN SKILØYPER – LØYPEPARTNER
Leirin skiløyper AS er en ideell organisasjon som lager flotte skiløyper med utgangspunkt fra
Valdres Skisenter i Skrautvål. De aller mest brukte løypene våre derfra er Skardåsrunda og
lysløypa til flyplassen ved Leirin. Når forholdene tillater utvider vi løypenettet nord og øst for
Skardåsen – mot Juvike, Dalen og Heimåsgrinda. Utover mot vinterferien kommer også
Tansbergrunda inn på programmet. Vi har dessuten avtale med Mellad`n Turløyper om å
kjøre løyper i deres område i Øystre Slidre.
Leirin skiløyper er kjent for meget høy kvalitet. Mange mener at det knapt finnes bedre
skiløyper. Vi har to løypemaskiner som kjøres av løypekjørere med stor profesjonalitet. For å
få gode løyper på vinteren er det påkrevd å gjøre omfattende arbeider i barmarksesongen;
rydding, «beitepussing» og hogst. Noen steder er det også nødvendig med drenering og noe
planering av underlaget. Dette arbeidet gjøres alltid på en skånsom måte for å sette et så
beskjedent fotavtrykk i naturen som mulig.
Som ideell organisasjon utdeles det ikke utbytte, det utbetales ikke styrehonorarer og mye
arbeid gjøres på dugnad. Det påløper likevel betydelige kostnader knyttet til selve
løypekjøringen. For å dekke disse kostnadene er vi avhengig av bidrag fra lokale
myndigheter, næringslivet, velforeninger, idrettslag og ikke minst fra privatpersoner og
familier gjennom Leirin Skiløypers Venner. Vi skal ikke legge skjul på at det er svært
krevende å få inn tilstrekkelig med midler – vår økonomi er sårbar når inntektene svikter. Ditt
bidrag vil hjelpe oss å opprettholde vår virksomhet med å lage fine skispor for alle brukere –
og uten bidrag vil dette ikke være mulig. Både privatpersoner/familier, organisasjoner,
foreninger og bedrifter kan bli våre løypepartnere!

For privatpersoner/familier som ønsker å bli løypepartner gjelder
følgende:
Som løypepartner ønsker jeg/vi å bidra med 3000 kroner pr år i tre år.
For å registrere seg som løypepartner sendes en e-post til:
trond.vatn@gmail.com.
Da vil vi en sende en påminning de kommende sesonger.
Beløpet betales inn til følgende konto i Sparebank1: 2320 17 73903.
Merk innbetalingen med eget navn.
(Hvis du betaler innen 30.april i år, er du/dere med fra og med sesongen
2017/2018 og de kommende to sesonger. Innbetalinger fra og med 1. mai
regnes som bidrag for neste sesong 2018/2019.)
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