A) Retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til preparering av
skiløyper
Etnedal kommune deler ut støtte til preparering av skiløyper. Søknad om støtte fremmes
på eget skjema innen 15. februar.
Følgende vilkår gjelder for tildeling av støtte:
• Støtte tildeles til løyper innenfor kommunen som er inntegnet på og godkjent
gjennom gjeldende kommunale skiløypeplan.
• Løypeprepareringen skal skje i regi av idrettslag, løypelag eller lignende
organisasjon med løypepreparering som formål.
• Løyper som gis tilskudd skal prepareres jevnlig så vidt snøforholdene tilsier det
og det ikke har inntruffet noe uforutsett. Fra og med januar til og med 15. april
skal løypene være oppkjørt hver helg og etter store snøfall. Løypene skal være
oppkjørt til jul/nyttår, i vinterferieukene og i påska.
For løyper som fyller vilkårene kan det tildeles årlig kommunal støtte. Størrelsen på
støtten avhenger av antall kilometer preparert og årlige bevilgninger over
kommunebudsjettet. Størrelsen vil derfor kunne variere fra år til år for det enkelte lag.

B) Retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til tiltak i
skiløypenettet
Etnedal kommune deler ut støtte til tiltak i skiløypenettet. Søknad fremmes på eget
skjema innen 15. februar.
Følgende vilkår gjelder for tildeling av støtte:
• Støtte tildeles til tiltak i løyper innenfor kommunen som er inntegnet på og
godkjent gjennom gjeldende kommunale skiløypeplan.
• Støtte tildeles idrettslag, løypelag eller lignende organisasjoner med
løypepreparering som en del av sitt formål.
• Tiltak som støttes skal ha som formål å gjøre løypenettet bedre tilgjengelig og
brukervennlig for allmennheten. Eksempler på slike tiltak kan være skilting,
utbedring, bruer, rasteplasser, parkering etc.
• Det skal foreligge tillatelse fra berørte grunneiere.
• Det gis ikke tilskudd til etablering av helt nye traseer.
• Tilskuddet fra kommunen kan utgjøre maksimalt 50 % av totalkostnaden for
tiltaket.
Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av årlige bevilgninger over kommunebudsjettet, samt
antall søknader som kommer inn. Kommunen forbeholder seg retten til å prioritere
mellom innkomne søknader.

C) Retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til vedlikehold av
sommerturstier
Etnedal kommune deler ut støtte til vedlikehold av sommerstier. Søknad om støtte
fremmes på eget skjema innen 15. februar.
Følgende vilkår gjelder for tildeling av støtte:
• Støtte tildeles til stier innenfor kommunen som er inntegnet på kommunal sti- og
løypeplan.
• Støtte tildeles idrettslag, løypelag, turlag eller lignende organisasjoner med
tilrettelegging for friluftsliv som en del av sitt formål.
• Løyper som gis tilskudd skal være ryddet merket og skiltet i henhold til standard
for skilting og merking av turstier i Valdres (Valdres friluftsråd).
Størrelsen på støtten avhenger av antall kilometer sti som vedlikeholdes og årlige
bevilgninger over kommunebudsjettet. Størrelsen vil derfor kunne variere fra år til år for
det enkelte lag.

D) Retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til tiltak i
sommerstinettet
Etnedal kommune deler ut støtte til tiltak i sommerstinettet. Søknad om støtte fremmes på
eget skjema innen 15. februar.
Følgende vilkår gjelder for tildeling av støtte:
• Støtte tildeles til tiltak på stier innenfor kommunen som er inntegnet på
kommunal sti- og løypeplan.
• Støtte tildeles idrettslag, løypelag, turlag eller lignende organisasjoner med
tilrettelegging for friluftsliv som en del av sitt formål.
• Tiltak som støttes skal ha som formål å gjøre stinettet bedre tilgjengelig og
brukervennlig for allmennheten. Eksempler på slike tiltak kan være skilting,
utbedring, bruer, rasteplasser, parkering etc.
• Det skal foreligge tillatelse fra berørte grunneiere.
• Tiltak som støttes skal utformes i henhold til standard for skilting og merking av
turstier i Valdres (Valdres friluftsråd), i de tilfeller der slik tiltak er beskrevet.
Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av årlige bevilgninger over kommunebudsjettet, samt
antall søknader som kommer inn. Kommunen forbeholder seg retten til å prioritere
mellom innkomne søknader.

