
JULEBREV FRA ØYER TURSKILØYPER 

 
Foto: Therese Johaug, 18 desember, Hafjell 

Vi er vel litt bortskjemte med tidlig skiføre her i Øyerfjellet. Nå i vinter måtte vi vente til 1. desember 

til Hornsjørunden ble klar. Så fulgte en rekordmild desember som gjorde at frosten i bakken ble 

borte. Dette er også gjeldende ved inngangen av jula.  

 

Ikke alle løyper åpne til jul 

Pga mildværet blir ikke alle løyper åpne til jul, vi venter med noen løyper til vi får en god 

kuldeperiode og mer snø. Det ser det ut som vi får utover mot nyttårshelga. 

 

 



Full beredskap på maskinparken i jula 

Selv om ikke alle løyper blir klare ved inngangen av jula vil vi allikevel ha klart rundt 150 km med 

løyper, hele fjellet blir koblet sammen så kanskje gir dette mulighet for et litt annet «kjøremønster». 

Det som blir kjørt er jo de løyper som vil ha den beste standarden etter de rådende forhold. Målet er 

at forholdene skal være så gode som mulig hver eneste dag i jula! Følg med på vår facebookside for 

daglig oppdatering. 

 

10 SjekkUt poster 

Hvorfor ikke la disse 10 postene bli et mål i vinter! Last ned SjekkUt-appen og besøk postene rundt i 

vårt løypenett. Dette er et samarbeid med DNT-Lillehammer. Registrer deg så er du med på 

uttrekkspremiering. 

 

Litt om løypenettet 

Mange savner løypene over Snuen og Nysetervegen. Disse ble som kjent stengt pga for mange og 

risikofylte kryssinger av alpinløyper og heiser. Når område er regulert til alpinformål og både 

kommune og alpinsenteret sto sammen om stenging av langrennsløypene var det lite Øyer 

Turskiløyper kunne gjøre med det. Derimot var alpinsenteret og kommune veldig imøtekommende 

for å finne erstatningsløyper. Disse er dere nå kjent med. Både den nye kryssinga av alpinanlegget og 

de nye løyene rundt Hafjell. Det er ingen tvil om at de nye løypene ble en berikelse for vårt 

løypenett. selv om vi har veldig stor forståelse for av at det overskygges av stengningen av 

favorittløypa.  

Skogsløypa forbi Lisetra er fortsatt stengt for maskinprepp ca 200 m. Vi må bare håpe at de 

involverte finner en løsning. I mellomtiden så er løsningen å tråkke opp løyper – mange nok så blir 

det gode forhold! 

 

Det er mange grunner til å nyte naturen og sjeleroen det gir i disse tider. Vi skal gjøre alt for at dere 

for mange fine skiturer i julen og utover vinteren.  

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

 

Med vennlig hilsen 

ØT - Teamet 

 

 


