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Søknad om tilskudd til løypepreparering i området Mysusæter, Raphamn og Kringsætra
vinteren 2015-2016.
Vårt løypenett strekker seg over 90 km, fra Per Gynt-hytta til Kvamsfjellet, Kringsætra og Raphamn.
Løypene blir preparert og holdt vedlike gjennom hele vintersesongen avhengig av værforhold,
brukernes behov og lagets økonomi. Løypelaget har som ambisjon å utvide løypenettet og
videreutvikle kvaliteten på sporene for at vårt område skal fremstå som mest mulig attraktivt for
lokalbefolkning, hytteeiere og turister. Vi ser særlig et behov for å utvikle tidligtraseer ettersom
skiløypene stort sett bare kan prepareres lang bilveiene den første delen av skisesongen Vi har
derfor behov for midler til både drift og utvidelse og utbedring av så vel nye som eksisterende
traseer.
Vårt driftsbudsjett inneværende år er ca kr 450.000. Tilskuddet fra Sel kommune siste år var på kr
37.000. Vi kan opplyse at Løypelaget på Kvamssiden har samme omsetning og samme antall
kjøretimer som oss. De fikk et tilskudd fra Nord Fron Kommune på ca kr 130.000 for skisesongen
2015. Det er viktig at Sel Kommune markerer seg som en bidragsyter på fjellet. Det kan bli
vanskelig å få lag, foreninger og enkeltpersoner til å bidra når Kommunens engasjement er så vidt
beskjedent. Etter at eiendomsskatt ble innført på fritidseiendommer i kommunen, er det mange
hytteeiere som hadde forventet at blant annet løypetilbudet på fjellet skulle bli bedre. Mange stiller
seg uforstående til at Sel Kommune ikke engasjerer seg mer for å trygge Mysusæter som en sentral
destinasjon. Kommuner i Gudbrandsdalen som det er naturlig å sammenligne seg med, bidrar med
langt større beløp til løypekjøring enn det Sel Kommune gjør.
Tidligere var fundamentet i Løypelaget turistbedriftene på Mysusæter og Raphamn. Bidragene fra
disse bedriftene har over årene blitt mindre, samtidig som bidrag enkelte år fra noen bedrifter ikke
har blitt betalt. Vi er bekymret for at denne utviklingen vil fortsette. Sel Kommune bør i større grad
enn tidligere delta i spleiselaget på fjellet for å sikre et godt skitilbud vinterstid.
Vi håper på en positiv behandling av søknaden og ber om at tilskudd blir innbetalt på vår konto i
Sparebank 1, 2095.51.70289.
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