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Vi hadde skiløyper langs Pellevegen til den 29. mai! Etter en periode med tørre veier, er det
nå rike muligheter til å bruke Øyerfjellet til aktivt friluftsliv, være seg sports/-mosjonsaktiviteter
som sykkel, løping og orientering eller friluftsliv som vandring eller fisking langs våre mange
vassdrag og vann.
Så langt i sommer har vi "kloppet", steinsatt og fått drenert mye på stiene i området Hitfjell –
Reinsfjell – Kriksfjell. Resultatet har blitt veldig bra. Vi vil spesielt takke en gjeng
stisykkelentusiaster fra NOTS Lillehammer og omegn som har gjort denne jobben på dugnad
for oss.
Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, mens det er ØT som har organisert det
hele og står som ansvarlige. Prosjektmidlene er ikke oppbrukt så jobben vil fortsette utover
sommeren og høsten. I tillegg sørger Mosetertoppen Hafjell AS for at sykkelvegen mellom
Gondolen – Mosetertoppen – Nedre Moksjøen vil bli reparert og oppgradert nå før ferien.
Parallelt med våre tiltak tilrettelegger også fjellstyret mye i fjellet slik at du som bruker skal få
en god opplevelse.
Sykkelskiltingen som vi startet opp med i fjor vil bli utvidet noe også i år. Dette kommer nok
ikke på plass før etter skolestart.
Det er nå høysesong for sykkel og vandring på fjellet. I den forbindelse får vi nå to nyheter på vår
facebookside. Vi har vært så heldige at Øyers profilerte terrengsyklist Lars Ragnar Manengen har
påtatt seg å levere regelmessige sykkelinnspill for å friste til sykling på veier og stier i Øyerfjellet.
Lars Ragnar har, etter å ha vunnet det meste innen terrengritt, lagt opp som aktiv
konkurransesyklist. Han har brukt tid på å utforske mindre kjente sykkelveier og stier. Få er bedre
kjent i sykkelfjellet enn han. Vi har gitt Lars Ragnar "Carte blanche" til å skrive om det han ønsker
å formidle om fine turer og traseer, teknikk, sykkeltips osv.
Videre skal Ingar Tangen, den profilerte verten på Pellestova komme med turtips for vandring og
løping i nærområdet Hafjell/Pellestova. Dette er tenkt som «lavterskel» turer på sti- og veinettet i
området.
Vi minner om sykkelkartet som ble utarbeidet i fjor sommer. I salg på Sport 1 Hafjell, Hafjell Bike
park, Pellestova, Gaia Storkiosk m.fl. Her vil du finne merkede turer med vanskelighetsgrad.
Også i år har Øyer fjellstyre lagt til rette for ti toppturer rundt om i fjellet. Her er kart og klippekort:
http://oyer-fjellstyre.org/.
Vi viser også til sommerutgave av Øyermagasinet der ØT informerer om virksomheten.
Vi planlegger ny utgave av nyhetsbrevet til slutten av skoleferien, og vil da lansere planene for
skisesongen.
I mellomtiden publiserer vi små og store nyheter og innspill på vår facebookside: Øyer
Turskiløyper, som vi anbefaler sterkt å like og å følge til felles nytte og glede.

Trekning fra vinterens turbøker:
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4.
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10.

Sted:

Antall:

Vinner:

Ner – Åsta
Pølkrysset
Grytfjellet (Hitfjellet)
Glømmesetra
Rognhaugen
Digeråsen
Sjøseterkrysset
Malmmyra
Lienden
Moksjølia

93
1566
570
320
893
938
163
359
227
Ikke plassert ut.

Simen Szacinski, Tretten
Anders Landgård, Tretten
Gerd Ulven, Lillehammer
Sofie Thorud, Fetsund
Silje Odden, Øyer
Helga Hovden, Brøttum
Mary Dalbu, Øyer
Geir Oluf Hareland, Ålgård
Marita Bråten, Årnes

Trekningen ble foretatt med hjelp av «random.org» med 4 vitner tilstede. Vinnerne blir kontaktet.
Alle får en fin premie sponset av vår samarbeidspartner SPORT 1 HAFJELL. Vi takker!

God sommer til brukerne av Hafjell og Øyerfjellet!
Fra ØT- teamet

Vår visjon: Øyer Turskiløyper til glede for alle!

