VI SIKRER
GODE SKILØYPER
I SYNNFJELL ØST
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Synnfjellspor Løypelag

Vi trenger DEG
som medlem!
Meld deg inn i dag:
www.synnfjellspor.no/Medlemskap

Hvem er vi?
Synnfjellspor Løypelag
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SYNNFJELLSPOR LØYPELAG er etablert og drevet av hytteeierne for å sikre gode skiløyper
i Synnfjell øst, fra Nylen til Lundsætra. Vi skal ha ansvaret for at skiløypene i området er i
SYNNFJELLSPOR.NO henhold til den kvaliteten og omfanget brukerne ønsker, gjennom å sikre at de økonomiske
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forutsetningene er på plass. Vi har inngått et tett samarbeid med Synnfjelløypene, som skal
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preparere løypene hvor vi har direkte påvirkning på deres disposisjoner og prioriteringer ved
blant annet styrerepresentasjon. Vi legger også opp til et tett samarbeid med grunneiere og kommune for å sikre at
de bidrar med ytelser og penger til skiløypene i området.
SYNNFJELLLØYPENE
Synnfjelløypene har gjennom mange år bevist at de kan preparere skiløyper med
god kvalitet i området vårt. Deres oppgave fremover er å sørge for riktig kapasitet og
kompetanse til å preparere skiløypene i henhold til Synnfellspors forventninger.
Synnfjelløypene vil bli tilført økonomiske midler fra Synnfjellspor Løypelag basert på
faktisk påløpte kostnader.
GRUNNEIERE
Grunneiere gir tillatelse til preparering av skiløyper på grunnen i området. De skal gjennom langsiktige avtaler også
bidra med økonomiske midler til løypekjøring ved direkte innbetalinger til Synnfjellspor Løypelag.
NORDRE LAND KOMMUNE
Kommunen bidrar direkte med økonomiske midler
til løypekjøring. I tillegg har de ansvaret for nye
arealplaner som også inneholder utvikling av
skiløyper i området.
NÆRINGSLIV
Synnfjellspor Løypelag har et meget godt samarbeid med Spåtind Sport Hotell, Synnfjellporten og annet næringsliv i
området/kommunen. Alle disse bidrar med økonomiske midler for å sikre gode skiløyper i området.

Hva bør du som hytteeier i området gjøre
Vi forventer at du som hytteeier støtter arbeidet med å sikre og utvikle gode
skiløyper i området. Gode skiløyper er den viktigste fasiliteten Synnfjellet
har å tilby oss hytteeiere. Vis oss denne støtten ved å melde deg inn i
Synnfjellspor Løypelag.
Vår visjon er at «alle» hytteeiere skal være medlem og på den måten være
bidragsytere til fellesskapet i området.
Innmelding i Synnfjellspor Løypelag gjør du ved å gå inn på
www.synnfjellspor.no/Medlemskap nå!

www.facebook.com/synnfjellspor
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Kort forklart om:
Hvem er Synnfjellspor Løypelag og hvorfor er dette opprettet?
Synnfjellspor Løypelag er etablert og drevet av hytteeierne for å sikre gode løyper i Synnfjell øst, fra Nylen til Lundsætra.
Vi består av et styre med 8 medlemmer som håndterer medlemsmassen, økonomi, informasjon, Interessenter (grunneiere,
kommune, næringsliv) og oppfølging av løypepreparering som Synnfjelløypene utfører.
Hvem er ansvarlig for at det prepareres gode skiløyper?
Vi i Synnfjellspor Løypelag er ansvarlig for at det prepareres gode skiløyper. Synnfjelløypene utfører selve prepareringen på vegne
av Synnfjellspor løypelag. Synnfjelløypene har kjørt skiløyper i området i mange år og har all kompetanse og maskinkraft som
kreves for å preparere gode skiløyper.
Hvilket området i Synnfjellet håndteres av Synnfjellspor Løypelag.
Vi har ansvaret for at skiløypene er i henhold til brukernes forventninger i Synnfjell øst,
Se kart over området på nettsiden vår: www.synnfjellspor.no
Hva er planene til Synnfjellspor Løypelag?
Kort fortalt skal vi sikre gode skiløyper i området gjennom å engasjere alle hytteeiere i medlemskap i løypelaget og etablere et
godt fundament for gode skiløyper.
Vi vil også jobbe med å videreutvikle dagens løyper til å omfatte nye områder og skiløyper på sikt.
Jeg går ikke så mye på ski, hvorfor skal jeg bidra?
- Alle bør bidra til Synnfjellspor Løypelag for å sikre attraktive og gode skiløyper. Dette er med å sikre høy bruksverdi og opprett
holde markedsverdien på området. Gode skiløyper gjør det attraktivt å ha hytte i Synnfjell Øst.
Bidrar kommunen til løyper etter at eiendomsskatten ble innført?
- Ja kommunen bidrar med økonomisk støtte, men det er dessverre ikke nok. Det jobber vi nå for å gjøre noe med.
Vår målsetning er at kommunen skal tilbakeføre 25% av eiendomsskatten til løypekjøring i området.
Jeg betaler noe gjennom velforeningen eller veilaget, hvorfor skal jeg betale til Synnfjellspor Løypelag?
- Alle bidrag gjennom Velforeninger og Veilag har vært veldig viktig for at det kjøres gode skiløyper, men det har dessverre ikke
vært nok til å sikre bærekraftig drift.
- På sikt vil det være en fordel at økonomien samordnes i et Løypelag for å optimalisere disponeringer og ha den nødvendige
oversikten over midlene.

SYNNFJELLSPOR.NO
IKR

V

IS

2014

PE

R

Hvor kan jeg finne mer informasjon om skiløyper og preparering av disse?
- På vår nettside: synnfjellspor.no kan du lese mer om oss, samt melde deg inn!
- Andre spørsmål du har, send oss mail: post@synnfjellspor.no
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