
lllVest-Torpa UL – Skigruppa

Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015



Om Vest-Torpa Ungdomslag
 Vest-Torpa UL (VTUL) holder til på Vest-Torpa som er ei lita bygd, 25 km nord for Dokka, i 

Nordre Land kommune. 

 Laget ble stiftet den 12.10.1930 og består i dag av Hovedlaget med undergruppene; fotball-, 
ski- og skyttergruppe.

 VTUL organiserer og tilrettelegger for alle idrettsaktiviteter på Vest-Torpa herunder drift og 
vedlikehold av skiløyper, turstier, fotballbane, klubbhus, forsamlingshus osv.

 VTUL har ca 450 medlemmer 

 Fantastisk dugnadsånd i bygda noe medlemsavgiften i laget kan bekrefte: 
 Familie: Kr. 200,-
 Enkeltmedlem: Kr. 100,-



Skigruppa - Aktiviteter
 Brøyting av skiløyper er en viktig del i skigruppa og vi drifter ca 45 km med løyper herav en 2 

km lang lysløype. 
 Lysløyperenn hver uke gjennom hele vinteren. Samler mellom 100 og 120 personer gjennom 

vinteren.
 Skisportens Dag har vi arrangert siden 1960 tallet og samler gjerne over 100 deltakere denne 

søndagen til ulike skiaktiviteter.
 Måneskinnstur. Mange unge har fått flotte skiopplevelser på disse turene som arrangeres i 

februar/mars måned.
 Ulsjøløpet. Turrenn på ski, 11 km langt. Første rennet ble arrangert i 1956. Fire ganger er det 

blitt avlyst, men ble i år arrangert for 57. gang. Her er det snakk om tradisjonsrenn! 
Deltagelsen har gjerne vært fra 200 til 300 deltagere, og masse gode løpere besøker bygda 
denne dagen.

 Tilrettelegging rundt løypene. Mange timer dugnad legges ned i løypene hvert år. Det siste 
prosjektet var å lafte en gapahuk på Ullsjøen (ferdigstilt høsten 2015). Neste prosjekt er ny 
skilting/merking av hele løypenettet (2017).



Hvorfor kjøpe ny løypemaskin

 Vår gamle maskin var en 2008 modell av typen Paana Forest som vi kjøpte i 2010.

 Denne har gjort en utmerket innsats for VTUL, men vi så at vedlikeholdskostnadene økte 
(ganske mye) for hvert år. 

 Vi så det derfor som hensiktsmessig å bytte ut denne før det oppstod større 
vedlikeholdskostnader og reparasjoner.

 I tillegg mente vi det var et gunstig tidspunkt å selge maskina på mens den fortsatt har en 
fornuftig verdi.

Vi ønsker en forutsigbar økonomi, og bestemte oss for å se på muligheten med å kjøp av ny 
maskin.



Ny løypemaskin
 Våren 2015 startet vi arbeidet å undersøke muligheten for å gjøre VTUL sin største investering noensinne. 

Kjøp av helt ny løypemaskin til kr. 1 640 000,- + mva.

 Vårt utgangspunkt var en oppspart egenkapital på ca kr. 250 000,- (salg av gammel maskin) og et lag som 
ikke var mva-registrert.

 Vi fant raskt ut at vi måtte opprette et eget selskap for å få fradrag for merverdiavgift. I den forbindelse 
engasjerte vi Nordre Land Regnskap SA til å organisere dette til det beste for laget. 

 Løsningen ble å stifte et eget løypelag som driver leiekjøring for VTUL.

 Neste fase var å søke om økonomisk støtte. Følgende søknader ble sendt:
 Sparebanken Hedmark Søknad innvilget med kr. 250 000,-
 Sparebankstiftelsen DNB Søknad innvilget med kr. 300 000,-
 Nordre Land kommune Søknad innvilget med kr.    25 000,- + kommunal garanti
 Norges Skiforbund (prep.utstyr) Søknad ikke innvilget

 Etter søknadsrunden var den økonomiske situasjonen tilfredsstillende og styret i Skigruppa besluttet å gå 
til innkjøp av maskin og legge fram saken på et ekstraordinært årsmøte i Vest-Torpa Ungdomslag.

 Årsmøtet i VTUL godkjente saken og Vest-Torpa Løypelag SA ble stiftet med formål å brøyte skiløypene på 
Vest-Torpa.



Oppsummering
 Kjøpet ble gjennomført i slutten av november 2015 av Vest-Torpa Løypelag SA. 

 Maskinen vi valgte var en Prinoth Husky levert av Trygve Owren AS på Vingrom.
 Opprettelse av løypelag som får fradrag for moms ble svært viktig for laget. 

 VTUL har ikke muligheten til å være moms registrert. Kostnadsbesparende for hele laget at vi nå har et 
eget selskap, for løypekjøring, som kan få igjen momsen. Det er her de største kostnadene i laget ligger.

 Finansieringen ble som følger:
Kostpris ny maskin Kr. 1 640 000,- + mva
Egenkapital Kr.   675 000,-
Låneopptak i DNB Kr. 1 000 000,-
SUM Kr. 1 640 000,- Kr. 1 640 000,- + mva
MERK! Mva ble forskuttert via banklån til vi fikk refundert denne i februar 2016.

 Renter, avdrag, drifts- og vedlikeholdskostnader dekkes av kommunalt løypetilskudd og leiekjøring. I 
tillegg kommer medlemsavgift, gaver og inntekter fra lagets årlige aktiviteter og dugnadsarbeid.

 Det er et stramt budsjett vi har men grunnet god dugnadsånd klarer vi å holde det økonomisk gående. Alt 
arbeid i laget skjer på dugnad og ingen har betalt for det de gjør.  Til og med løypekjørerne kjører på 
dugnad og her er det snakke om mange timer med kvalitetsarbeid…………

 Vi er godt fornøyd med investeringen.



Takk for oppmerksomheten!

Terje Ulsakerhaugen
Leder i Skigruppa og løypekjører
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