Nyhetsbrev: 3/19/12/2015
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I Hafjell er det hvit jul
Lørdag den 19/12 har vi 80 km nykjørte løyper med god kvalitet, i Øyer Turskiløypers område. Til
tross for mildværet som har vært og mer regn enn snø er forholdene i dag gode. For at vi skal klare
å åpne flere km med skiløyper er vi avhengig av mer snø, med 15-20 cm skal vi klare å åpne det
meste . Vi må kanskje tilbake til 1989 for å finne et år med like lite snø i Øyer.
Vi har brukt forvinteren godt
Nå på tela mark har vi fått lov til å gå inn med gravemaskin i nye og gamle traseer for å rydde vekk
stein og stubber som gjør at vi kan åpne løypene på svært lite snø. Nå har vi jobbet oss gjennom
15 km med svært godt resultat. Dette arbeidet vil vi derfor fortsette med i årene som kommer til vi
får tatt hele løypenettet. Som informert om tidligere har vi ferdigstillt mange nye løyper som vi
håpet å kunne gi dere i julepresang, ferdig preparert. Vi får krysse fingrene for mer snø i romjula så
blir det bare litt forsinket...Vi vil informere på vår fb-side så snart disse og andre løyper blir
åpnet.Skiltprosjektet med nye skilter og info – tavler er så og si ferdig til jul.
Løypene som vil holdes oppe de nærmeste dagene i vårt område er:
• Hornsjørunden (rundløype 25km)
• Rognhaugvegen (fra Lisetra) - Augsetervegen ned til Tangen - (OBS! også veg inn til
Vedemslia fra Rognhaugen). Tur/retur 22 km.
• Aksjøsetervegen - Østfjellvegen mellom Steinsetra og Svarthaugen (Vålsjøen) og
Holmsetra - Pølkrysset. Dette blir 5 mil t/r.
• Holmsetra - Brennlia - Nordre Veslesetra prøvekjøres søndag 20/12 med scooter.
Oppdater deg på det "nye" løypenettet og kjøp det nye kartet vårt
Vi vil bruke vår facebook-side som informasjonskanal fra dag til dag. For øyeblikket har vi snart
3000 følgere!
Kontaktinfo til oss er: melding på fb og epostadr: post@oyerturskiloyper.no
Vi ønsker dere alle en god jul og krysser fingrene for store snøfall slik at dere kan nyte det flotte
Øyerfjellet i ØT-spor
Vennlig hilsen
Jo Stenersen
Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

