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 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 enkeltpersoner/familier, organisasjoner,
foreninger og bedrifter kan bli våre løypepartnere!

AVTALE OM BIDRAG TIL LEIRIN SKILØYPER AS
_______________________________________, forplikter seg til å yte et årlig bidrag på
kr ________________for hver av de kommende ___ sesonger. Det vil hvert år bli sendt ut
en påminning om innbetaling av bidraget.
_____________________, _______- 20___
Sted

Dato

År

_____________________________________________
Underskrift Løypepartner for Leirin Skiløyper AS
Postadresse eller e-post:

____________________________________________
____________________________________________

Dette skjemaet eller en bekreftelse på at man forplikter seg sendes til: grete.jorun.engen@sb1regnskap.no.
Spørsmål om ordningen kan rettes til: trond.vatn@gmail.com.

HJERTELIG TAKK FRA OSS I LEIRIN SKILØYPER AS!
Leirin Skiløyper A/S, 2900 Fagernes – Org.nr. 937178654
www.leirin-skiloyper.no

