Nyhetsbrev: 6/29/03/2016
Påsken 2016
Påsken er over og vi tar fatt på siste del av sesongen. Vi kommer til å fortsette å preppe løyper
fremover, satser på at noen kan ta seg en skitur 17. Mai. Følg med på skisporet for siste status. Til
helga er muligens verdens flotteste skirenn, Troll Ski Marathon hvor vi prepper løypene i Øyerfjellet. For
mere info se www.trollski.no
Etter hvert skal vi evaluere opplegget vi har hatt gjennom sesongen også, det samme gjelder de
tilbakemeldinger vi har fått, både ris og ros.
Enkelte ting vi foreløpig kan dele med dere:
Løypebasene er spesiellt fornøyd med at vi har klart å holde oppe HELE løypenettet i påsken for både
klassisk og skøyting i en akseptabel tilstand. Dette har medført at brukerne kan ta seg frem over hele
nettet uansett stilart.Gjennom dette har flere av hyttefolket og andre tatt i bruk fjellet nordover og fått
nye opplevelser.
Erfaringene med en maskin stasjonert på Holmsetra er utelukkende positive og har medført at
forholdene i nord er blitt bedre.
Erfaringer vi har gjort oss i vinter med lite snø har også minnet oss på at mer må gjøres med
grunnarbeid på sommerstid for at løypene skal bli av god kvalitet på lite snø.
Ellers er det jo slik at alt arbeidet vi utfører enten utføres på dugnad eller via frivillige økonomiske
tilskudd fra ulike aktører. Vi skal komme tilbake med mere info om hvem våre bidragsytere er etter
hvert.
Om du ønsker å støtte oss med å utvikle løypenettet videre, kan du gjøre dette gjennom å overføre et
valgfritt beløp på konto: 1644.23.86300 eller du kan støtte oss ved å sende en SMS til 2377:
Ønsker du å støtte med kr 250,- skriver du:
INATUR TL22B1 <navnet ditt>
Ønsker du å støtte med kr 500,- skriver du:
INATUR TL22B9 <navnet ditt>
Beløpet blir belastet din telefonregning.
Alle bidrag, uansett størrelse er kjærkommende.

Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

