
Skiturer blir viktige denne spesielle påsken. Øyer Turskiløyper (ØT) garanterer nok snø
og gode skiløyper i påsken. Men det ventes stor trafikk og stor slitasje i de mest brukte
løypene. Vi vil ha full beredskap på alle våre tre maskiner i hele påsken, samt at vi
også kan leie Mosetertoppen Skiline Drift AS sin nyanskaffede maskin ved behov.
Følg med på vår fb-side med løpende preppeplaner og preppestatus, vi vil også prøve
oss på smøretips for dere med vanlige ski.

Vi hadde tidlig i februar i år et veldig positivt Teamsmøte med alle velforeninger der
tilbakemeldingene var positive og nyttige. Innkalling, referat osv. fra møte ligger åpent
på oyerturskiloyper.no.

Hovedfokus var ambisjonsnivå og kjørehyppighet fremover. Tilbakemeldingen og
mandatet fra møtet var ganske entydig: Kvaliteten ønskes opprettholdt og med en
større kjørehyppighet og slik at hytteeierne gjennom velforeningene vil ta sin del av
ansvaret. Konklusjonen fra møtet var at ØT bør be om kr 1250,- pr. boenhet. Det
har vi nå gjort, og det pågår prosesser om å øke bidragene rundt i alle velforeninger. 
Vi retter en stor takk til hver enkelt hytteeier for den positive holdningen prosessene 
har vist finnes hos hyttefolket. De aller fleste av velforeningene rundt Hafjell og Lisetra 
har gitt positive signaler.  

Sammen med at vi har fått flere nye bedriftssponsorer fra lokalmiljøet gjør det at vi 
ser optimistisk på fremtiden for ØT. Hytter er på dagsorden som aldri før. Og vi vet 
hvor viktig gode skiløyper er. Vi tar derfor sikte på å kjøre mer i denne spesielle 
påsken enn vi ellers ville gjort.

Ner-Åsta, en uoppdaget perle nord i fjellet!



Det kommer til å bli stor trafikk i løypene i søndre delen av området vårt. Vi vil i 
påsken anbefalte turer som går mer i de nord for Lie Hornsjøvegen der det er mange 
uoppdagede perler og færre skiløpere, se for eksempel foto fra Ner-Åsta ovenfor.

Vi ber alle som er opptatt av skiløyper bruke ØTs sponsorer slik at det lønner seg å 
sponse Øyer Turskiløyper.

Husk solfaktor!          

Bruk våre sponsorer – de finansierer skiløypene!

Vi ønsker alle en riktig god påske.
Beste hilsen ØT -teamet
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