Nyhetsbrev: 1/2015
Snart er det skiføre!
Om en måned så bør det være skiføre i Øyerfjellet!
Vi i Øyer Turskiløyper har bak oss en aktiv sommer med tilrettelegging for sykkel og turstier. Håper
flere av dere har hatt glede av tilbudet og lagt merke til de nye skiltene som er satt opp langs veger
og stier. Denne sommeren var den førte i denne satsingen og vi vil selvfølgelig videreutvikle
tilbudet i årene som kommer.
Gode løyper over hele fjellet
For i størst mulig grad sikre gode løyper i hele Øyerfjellet, vil bl.a. den ene tråkkemaskina denne
sesongen få sitt hovedutgangspunkt på Holmsetra. Dette, sammen med tidlig start på alle
maskiner vil sikre alle løypene god kvalitet og regularitet. Mer detaljert kjøreinstruks kommer siden.
I år kan du gå i mange nye løyper
Til vinteren kan du oppleve mange nye kilomter med skispor. Rundene er tilpasset vær og vind,
turløperen og eksperten og mer varierte runder slik brukeren på alle nivåer er opptatt av.
Først nevner vi at tidligløypa blir rustet opp langs Hornsjøvegen slik at vi kan få enda bedre
forhold tidligere. Vi håper også at vi kan ta i bruk den nye rørgaten ned til Reina som tidligløype.
Så vil det bli ny "uværsløype" fra Pellestova til Mosetertoppen. Midt i denne kan du ta av over
Høgåsen til Buåsen som vil bli en kjempefin port for Buåsheisen og Gaiastova. Enda en ny parsell
kommer over skibrua fra Skiline Stadion Mosetertoppen og gjennom Moseteråsen til Lisetra, der vi
kommer inn på etablerte uværsløyper som går helt nord i Øyer. Med dette får vi sammenhengende
uværsløype fra Pellstova, via Liesetra, Tangen, Steinsetra, Holmsetra, Brennlia, Nordre Vesleseter
og Svarthaugen! Distansen Sandstulen og sydover til Lillehammer grense blir vesentlig bedre
denne vinteren. Denne kjøres ned fra Lunnstaden til Lillehammer grense med maskin, så scooter
to kilomerter inn på Gropmarkaløypene.I Gropmarka er det flere runder også med scooter.
De nye uværsløypene har også en ektra dimensjon som nok har vært et savn for mange
"eksperter". De går i kupert terreng der du kan kjøre en skikkelig god intervalløkt. Dette er derfor et
viktig supplement til de relativt snille løypene vi er kjent for å ha i Øyerfjellet.
Vi vil også få mange andre nye runder, både kortere og lengre. En av nyhetene vil bli Fra Knidalen
nært Hornsjø gjennom Hitdalen til Hitvegen nært Pellestova. Det vil også bli en ny runde
"Reinsfjellet rundt" som tar av Pellevegen ved Kriksvika nordover til man kommer inn på løypa
gjennom Hitdalen. Hitvegen vil bli kjørt hele vinteren. Det vil også bli noen flere endringer og
omlegginger – så gled deg til vinteren!

Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

