Nyhetsbrev 2, Påsken 2019.

Sen påske i fjellet?
Påsken nærmer seg, og mange er sikkert spente på om forholdene vil holde til påske. Med
dagens varmegrader i fjellet, har snøen minket et del, men skiføret holder seg. Med knappe to
uker igjen til Palmehelgen og påfølgende påskehøytid, håper og tror vi i Øyer Turskiløyper at
vi skal sikre gode skiforhold gjennom hele påsken. Forhåpentligvis en stund til etter påske og!
260 kilometer med løyper innad i kommunen, og et løypenett som strekker seg mye lenger,
både i sør og nord gir mange muligheter. Kanskje er det nettopp i påsken man har tid og lyst
til å teste ut nye løyper og traseer? Fjellet og våre skiløyper svært godt merket, med
oppdaterte kartutsnitt i alle kryss, og skilt som peker deg i alle retninger. Ta deg tid til å
planlegge turen i forkant, enten ved å bruke våre papirkart/platekart som ligger ute for salg,
eller ved å benytte www.skisporet.no .
Husk også at våre løypebaser er svært gode på prepareringsplanlegging, og selv om
skiporet.no ikke viser ”grønne spor”, kan forholdene være svært gode. Ofte er preparering på
kvelds- og nattestid det beste sent på sesongen. Via våre Facebook-sider prøver vi også å
legge ut hyppige meldinger om planer for kjøring de neste dagene!
www.facebook.com/oyerturskiloyper .
Påskekosen
I tillegg til serveringsstedene i tilknytning til utfartene på Pellestova, Ilsetra, Mosetertoppen,
er både 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 eventuelt legger igjen i skiløypa!
Røde Kors har beredskap hele påsken
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
Vi får utrolig mange positive tilbakemeldinger fra våre brukere, og de økonomiske bidragene
fra enkeltpersoner og hyttevelforeninger er svært viktige for at vi kan opprettholde vårt tilbud.
Vi er svært takknemlige for alle tilbakemeldingene og bidragene vi mottar, nok en gang;
TUSEN TAKK.
Dersom det er flere som ønsker å vise at de setter pris på skiløypene, har dere muligheten til å
overføre et bidrag enten til kontonummer 1644.23.86300 eller via Vipps #46235 eller søk
”Øyer Turskiløyper”.
Aktiviteter og tilbud i Hafjell-området rundt påsken
Petter Northug og Mosetertoppen arrangerer ”Red Bull Janteloppet” palmehelgen 12.13.april. Ikke gå glipp av muligheten til å teste deg mot en del av verdens beste skiløpere,
eller nyte synet av de, disse dagene.
Årets siste ”busstur nordover i fjellet” arrangeres Palmesøndag 14.april. Dette er et tilbud som
har blitt tatt godt i mot av våre brukere de to siste sesongene. HKB-turbusser stiller med
transport nordover i fjellet, så velger du selv løypetrase hjem igjen. Forhåpentligvis lar værog føreforholdene oss gi et starttilbud både fra Nordre Veslesæter og Venabygdsfjellet.
Mer informasjon finnes på våre Facebook-sider!
Vi ønsker dere alle en god påske med gode skiopplevelser i fjellet.

Vennlig hilsen
Fanny Horn Birkeland
På vegne av hele Øyer Turskiløypers styre, administrasjon og løypebaser.
- Øyer Turskiløyper til glede for alle! -

