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Aurdal og Kruk løypelag ønsker Gråndalsvegen Vel som Hovedmedlem 
 

Som vel alle vet er det Aurdal og Kruk løypelag (Løypelaget) som tilrettelegger de preparerte 

skiløypene på Aurdalsåsen.  Driften finansieres i hovedsak ved innbetalingene fra oss hytteeiere og 

andre brukere av løypenettet.  I tillegg bidrar tre turistbedrifter og noen sponsorer.   

 

Løypelaget har Hovedmedlemmer og Støttemedlemmer.  Bare Hovedmedlemmer får automatisk 

tilsendt årsmøtepapir og bare de har stemmerett på årsmøtet.  Hovedmedlem er de hyttevel/veglag 

som har organisert felles overføring av løypebidragene fra sitt område til Løypelaget, og de tre 

turistbedriftene.  Støttemedlem uten stemmerett er alle som betaler bidrag direkte til Løypelaget.   

 

Gråndalsvegen Vel har pr. d.d. ingen formell tilknytning til Løypelaget og derved ingen stemme der. 

Vi kommuniserer likevel iblant.  Denne vinteren om digitalisering av Damtjedn-runden og utvikling av 

løypenettet i våre nærområder.  Styret i Løypelaget har i den sammenheng begrunnet et ønske om at 

Gråndalsvegen Vel blir Hovedmedlem i Løypelag. 

 

Løypelagets begrunnelser er bl.a. følgende: 

-  De ønsker å ha et godt samarbeid med alle hyttevel og veglag i sitt område  

-  Som Hovedmedlem vil Gråndalsvegen Vel være bedre i posisjon for å få utvikling av nye løyper 

-  Felles/En innbetaling fra hyttevel/veglag gir vesentlig redusert styrearbeid for Løypelaget 

-  17 hyttevel/veglag er allerede medlemmer.  Det er viktig for Løypelaget å vise til utvidelser i antall  

   Hovedmedlemmer, bl.a. ifm. søknader om lån ved utvidelser og utskiftinger av maskinparken  

-  Inntekter via Hovedmedlemmer oppleves som mer forutsigbart for Løypelaget og låneinstitusjoner  

-  Bidraget pr. hytte er gjennomsnittlig større der innbetaling skjer gjennom de lokale hyttevel/veglag  

   fordi disse har tettere relasjon til hytteeiere/hyttebrukerne i sine områder 

-  Les om Løypelaget og medlemskap på www.loypelaget.no.  Klikk på symbol oppe til høgre! 

 

Betaling og betalingsvilkår 

Løypelaget har for inneværende år anmodet om kr 1200 pr. hytte når brukerne benytter løypenettet. 

De poengterer imidlertid at både betaling og størrelse på beløpet, er frivillig.   

De er innforstått med at løypebruken kan variere mye blant hyttebrukerne i eldre hytteområder. 

 

Styret i Gråndalsvegen Vel har diskutert saken.  Selv om våre hytteeiere stort sett har dokumentert 

sine innbetalinger overfor Løypelaget, så har ikke GV den kontakten med Løypelaget som vi bør ha.    

GV får heller ikke den info og service som blir Hovedmedlemmene til del.  Dette savner styret.   

 

Styret har derfor følgende forslag for årsmøtet 2021: 

1)  Gråndalsvegen Vel støtter opp om Løypelagets ønske om innbetaling av løypebidrag via GV. 

2)  For inneværende vintersesong betales imidlertid løypebidrag direkte til Løypelaget, som tidligere. 

3)  Fra og med vinteren 2021/2022 betales løypebidraget inn på egen konto hos Gråndalsvegen Vel. 

      GV overfører de innkomne løypebidragene samlet til Løypelaget i løpet av mai måned. 

4)  Kontonummer for innbetaling av løypestøtten kunngjøres for hytteeiere/-brukere før årsskiftet. 

5)  Styret fortsetter å jobbe for at alle hyttebrukere i Gråndalsvegen Vel støtter opp om Løypelaget.  

6)  Dersom noen likevel ønsker å betale løypebidrag direkte til Løypelaget, så kan det skje som før.  

 

De hytteeiere som har motforestillinger til styrets forslag bes tilkjennegi dette. 

 

For styret i Gråndalsvegen Vel 

Erik Hestnes 

formann 

http://www.loypelaget.no/

