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Drømmepåske i fjellet?
Nå står påsken for døra, og etter værmeldingen å dømme, ser det ut til å bli ei fin påske i
fjellet. Med dagens varmegrader i fjellet, har snøen minka, men skiføret holder seg.
200 km skiløyper innad i kommunen, og et løypenett som strekker seg mye lenger, både
nordover og sørover gir mange muligheter. Løypenettet vårt finner du på kartene som er
plassert ved mange løypekryss. 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. Vi har til sammen 87
skiløypekryss, og her er ca 600 skilt satt opp. Det er med andre ord store muligheter for at du
finner riktig vei.
Se også løypene våre på www.skisporet.no/oppland/oyerturskiloyper. Men ikke fortvil om
løypene ikke er nypreppede. Uten nysnø og vind, er det ikke alltid nødvendig å preppe.

Toppturer
Toppturløypene er preppet og klare for påsketuristene. De går i år over Sjøseterfjellet,
Hitfjellet, Reinsfjellet, Nevelfjell og Hafjell som er konsentrert syd. i tillegg har vi tatt med NerÅsta inna Djupslia som virkelig er en eksotisk høyfjellstur. Ner-Åsta ligger langs vårt ordinære
løypenett. Det er lite snø på toppene nå. I alle tilfeller vil toppturløypene ha mer rufsete
forhold enn de ordinære løypene og være mer sporadisk preppet.

Påskekos
I tillegg til serveringssteder rundt Hafjell, er Lienden og Digeråsen åpen for sultne og
kaffetørste skiløpere i påsken. Varmestua og gapahuken ved Pølen er også et yndet
samlingssted.
Påskeutfarten i løypenettet vårt er stor. Ta hensyn til hverandre og respekter båndtvangen.
Og husk å fjerne det som hunden din evt legger igjen i skiløypa.

Røde Kors har beredskap hele påska
Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps har påskeberedskap hele døgnet på vaktstasjon. Deres
primærvirksomhet er å bistå ved skade og sykdomstilfeller samt søk og redningsoppdrag i
hele kommunen. Er uhellet ute, kan de nås på tlf 917 77 216. Akutte hendelser rettes til AMK
113.

Takk for alle bidrag

Øyer Turskiløyper har lagt opp til økt prepping i år og med eget mannskap. Blant annet er det
plassert egen maskin på Holmsætra for bedre preppemuligheter i midtre og nordre deler av
fjellet. Videre er det en stor og en liten maskin som benyttes i midtre og søndre område i
tillegg til maskin fra Sjusjøen i grenseområdet i sør. Med dette har vi økt kapasiteten
betraktelig, og vi er da i stand til å kjøre opp alle løyper raskere etter store snøfall eller uvær.
Fortsatt legger vi opp til «smart-kjøring» ved ruskevær/uvær.
Vi får mange positive tilbakemeldinger og de økonomiske bidragene fra enkeltpersoner og
hyttevelforeninger har økt siste år. Dette er vi svært takknemlige for, og det er selvsagt
nødvendig skal vi fortsatt kunne holde dette høye nivået på løypenettet vårt. Er det flere som
ønsker å vise at de setter pris på skiløypene, kan dere overføre ønsket beløp til
kontonummer 1644.23.86300.

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.
Det er nyttig for oss å vite konkret når og hvor dere ser forbedringspotensiale. Kanskje sier
kjøreplanen at vi ikke kjører der den aktuelle dagen. Kjøreplanen legges ut på vår
facebookside. Facebooksida vår har nå godt over 3.500 likere.
I tillegg til facebooksida, kan du sende tilbakemeldinger og spørsmål til:
post@oyerturskiloyper.no

Skiløyper etter påske
Vi holder det meste av løypenettet oppe en eller to helger etter påske (må se an
snømengden). Helga etter påske går turskirennet Trollski Maraton gjennom Øyerfjellet med
matstasjoner på Digeråsen, Keiken, Liesætra og Pellostova, samt Hornsjø for de som skal
gå 120 km. Her er det fortsatt mulig å melde seg på eller gå en tur og heie på løperne. Se
mer på http://www.trollski.no/index.php/no/

Vi ønsker dere alle ei god påske med gode skiopplevelser i fjellet.
Vennlig hilsen
Jo Stenersen
Øyer Turskiløyper til glede for alle!

