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v/Circle K Øyer
www.hafjell-bilservice.no

Vi utfører:
- EU-KONTROLL/PKK
- OLJESERVICE
- RUTESKIFT
- FORSTILLINGSKONTROLL/4-HJULSKONTROLL
- AC SERVICE
- MONTERING DEFA WARM UP
- SERVICE OG REPARASJONER PÅ ALLE BILMERKER
- AUTOMATKASSEFLUSHING ALLE BILER

Pellestova og Øyer Turskiløyper tråkker til med en diesel-
elektrifisert hybrid løypemaskin i Øyerfjellet. Storsatsingen 
vil øke både kapasitet og forutsigbarhet for preppa ski-
løyper både midtuke og helg. 

Av Åse Kari Gravråk

– At Pellestova og Gjelsten kjøper den beste og mest innovative 
maskina som er å oppdrive i markedet er vi selvfølgelig svært 
takknemlige for, sier Jo Stenersen i Øyer Turskiløyper. – Det vil bli 
særlig merkbart at vi kan kjøre i midtuka, men også at vi kan kjøre 
tilfartsløypene ned til hyttene oftere. Vi blir de første i Norge som 
tar i bruk denne type løypemaskin. I teorien skal vi kunne redusere 
utslippene med 250.000 kg co2 over en 5-års periode.

Forutsigbare løyper
I tillegg til årlige sponsorbidrag til Øyer Turskiløyper har Pellestova 
de siste fem årene holdt en garasje til løypemaskinene. – Dette har 
vi gjort fordi løyper er viktig for oss, sier Per Christian Nilseng, 
daglig leder på Pellestova. – Det som er forbedringspotensialet, sett 
fra oss som turistbedrift, er å ha gode forutsigbare løyper også i 
midtuka. Derfor vil Pellestova satse sterkere for å øke rammene for 
Øyer Turskiløyper.

Viktig for omdømme
– Det at denne grønne hybridmaskina virkelig kan kjøre i all slags 
vær og vind har vært avgjørende i denne beslutningen, bekrefter 
Bjørn Rune Gjelsten, eier av Pellestova. - Forutsigbarhet er veldig 
viktig for omdømme. Vi ønsker også å være i front på miljø. 
Jeg håper og tror at hele maskinparken etter hvert vil bestå av 
el-maskiner. De elektriske løypemaskinene som er på markedet i 
dag har for liten kapasitet for løypenettet i Øyerfjellet, derfor ble 
resultatet den største hybridtypen, en investering på rundt fem 
millioner.  

Mange bidragsytere
Gjelsten fremhever starten med John Nermo som satt i føringa 
sammen med Jo Stenersen i flere år. De la et godt grunnlag. Fred 
Gade som ny styreformann har vært svært aktiv, og sammen med 
sitt styre og bidragsytere løftet de løypenettet til et nytt toppnivå.
– Det er motiverende at vi er så mange som bidrar, sier Gjelsten. 
– Det er ikke bare Pellestova, men kommunen, hyttevelforeninger, 
veiselskap og andre aktører og næringsdrivende. 

Storsatsing 
fra Pellestova

Per Chr. Nilseng, daglig leder på Pellestova


