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Endelig kom vinteren
Etter en litt utfordrende julehøytid med svært lite snø, kom endelig vinteren vi ventet på med
mer snø, kulde og med det endelig blåswixføre.
Tida med lite snø, brukte vi godt med å oppgradere de løypene vi har og forberedt for de nye
løypene. Når det er sagt så har vi hatt mellom 80 og 100 km med løyper siden november
takket være veinettet i Øyerfjellet. De siste snøfallene har gjort veldig godt og til uken kjører
vi igjennom de siste løypene som ikke er åpne enda.
I Hafjell/Pellestova området har vi fra jul kjørt med 2 maskiner, en liten og en stor. I Tillegg
har vi et samarbeid med Sjusjøen i grenseområdene i sør. Videre har vi plassert en liten
maskin på Holmsetra og har sin faste kjørerute derfra.
I tillegg til de tre løypemaskinene vi har, kjører Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps med
scooter. De har bra sporkjelker, og vi mener vi klarer å utfylle hverandre bra. Blant annet
kjører de en del tverrstikkere i løypenettet.

Nye kart og skilt
Det nye løypenettet vårt finner du på kartene som er plassert flere steder i fjellet. Kartet er
såpass stort at det er delt i tre, og ut fra hvor du er i fjellet vil du finne den delen av kartet
som du befinner deg på. Kartet i papirform kan du foreløpig kjøpe på Lillehammer
Turistkontor, Nermo Hotell, Sport 1 Hafjell, Gaia Dagligvare, Pellestova, Lienden Kafe og
Hafjell Hotell.
Alle løypene i Øyerfjellet ligger inne på skisporet.no, i alt 200 km!
I tillegg er nye skilt og informasjonstavler kommet opp. Her har Einar Moe lagt ned en
formidabel innsats. Noen av skiltene er i produksjon nå og vil komme opp i neste uke. Det
som i hovedsak mangler er de nye løypene i sør.

Tilbakemeldinger
Vi får mange tilbakemeldinger via vår facebookside , både spørsmål, ros og konstruktive
forbedringstips. Dette er vi svært takknemlige for, og vi håper dere fortsetter med det.
Facebooksida vår har nå ca 3.400 likere.
I tillegg til facebooksida, kan du sende tilbakemeldinger og spørsmål til:
post@oyerturskiloyper.no
Ønsker du å sjekke værholdene før du drar til fjells, anbefaler vi deg å sjekke værstasjonen
på Holmsætra http://www.oyer-fjellstyre.org/iwdl/#home, også link fra vår hjemmeside.

Vi ønsker dere alle flotte skiopplevelser utover vinteren.

Vennlig hilsen
Jo Stenersen
Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

