Nyhetsbrev: 2/27/11/2015

Vi bygger opp adresseliste og system for distribusjon av Nyhetsbrev og ber om at mottakere hjelper
til med distribusjonen ved å spre og dele. Vi mottar også gjerne innspill til adresselister til
medlemmer i velforeninger ol som ønsker Nyhetsbrev i fremtiden.

Vi har siden Nyhetsbrev nr 1, 10 oktober 2015:

• Ryddet nye løyper, Fra Pellestova og til Hafjell Skimarathontraseen, avstikker Buåsen, ca 3-4 km som
muliggjør nye rundløyper fra Pellestova og Moseterområder,
• Maskinarbeid på disse traseer skjer så snart vi mottar svar på søknad om motorferdsel i utmark,
• Maskinarbeid på Hornsjørunden for å tilrettelegge for bedre løyper med lite snø på «tidligrunden» rundt
Hornsjø.
• Pådriver for å få etablert ny løype rundt prosjekt «Ilseterlia / «Ilsetergata». Her er trase fastlagt slik at løypa
vil gå rundt byggeprosjektet og rett inn i undergangen. Hugst starter opp uke 49 etter det vi har fått opplyst.
Planeringsarbeid skal skje umiddelbart etter slik at vi alle håper at det blir bra forhold her i god tid før jul.
•Hornsjørunden kjørt med traktor og trommel og løypa åpen for ski 13 november. Hafjell var blant de første i
landet med gode forhold på flest kilometer med natursnø.
• Rognhaugsveien fra Steinmyrhaugen er også kjørt med trommel til Vedemslia, siste del av traseen fra
Rognhaugen på «ny trasee» langs vei. Her er det foreløpig samme vei tilbake. Vi åpner mer når
Augseterveien stenges for biltrafikk. Veien stenges naturlig når det blir mer snø.
• Fra Holmsetra har vi kjørt Holmseterveien til Pølkrysset og til Steinseterparkeringen med scooter med
sporsetter.
• Kjøreremannskap har vært på kurs i regi av Skiforbundet og skal på «samling» på Sjusjøen i uke 49.
• Det er varslet noe snø natt til lørdag og søndag, Vi legger opp til å kjøre Hornsjørunden om nettene slik at
løypa er ferdig kjørt og satt seg til det blir lyst. Rognahaugsveien trenger mere snø og her planlegger vi å
kjøre slik at det blir «forhold» til Vedemslia søndag.
• Fra Holmsetra planlegges løyper med Scooter til Pølkrysset og Steinsetra, Keiken, Grunna og Vålsjøen
/Svarthaugen (Parkeringen).
• ØT får da over 100 km med skiløyper om vi regner tur – retur på Rognhaugsveien – Holmsetra.

Vi anbefaler alle og kjøpe vårt nye kart som er til salgs på utsalgssteder i Øyer. Det er en del nye løyper og
omlegginger i år.

Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

