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Øyer Turskiløyper vil gjøre sitt beste for 
at løypene skal være så bra som mulig 
og håper at alle løyper skal være klare 
til jul. Høysesongen er mellom jul og 
påske, og utover vinteren prioriterer 
de løypekjøringen nøye avhengig av 
værmeldinga.  
– Du kan si det slik at vi begrenser 
kjøringen når det varsles dårlig vær og 
løypene vil blåse igjen med en gang. Da 
holder vi oss til det som er skiltet som 
skogsløype og smårunder i nærheten, sier 
den erfarne løypekjøreren. - Vi skiller også 
mellom hverdag og helg/ferier. Grunnen til 
nøye prioritering er at vi har en begrenset 
pott å bruke.

5 gode tips fra Øyer Turskiløyper
•  Følg oss på FB for oppdatering av best  
 mulig løypestatus og smøretips. For at  
 statusen skal bli enda mer dynamisk  
 setter vi pris på at flest mulig bidrar. På  
 FB-siden legger vi også ut annen aktuell  
 info.
•  Ved nylig snøfall og vind følg også  
 «skisporet.no», merk at en løype kan  
 være «blå» og være topp når været har  
 vært stille.
•  Du som enkeltbruker kan påvirke   
 hvor ofte vi kan kjøre i vinter.   
 Næringsliv og kommune er inne i en  
 krevende tid, og vi setter derfor   
 ekstra stor pris på bidrag som kommer  
 inn så tidlig som mulig. (Giro finner du i  
 magasinet)

•  Ta i bruk hele løypenettet, bruk gjerne  
 mer de løypene som går nordover. Går  
 du sørover møter du både Nordseter og  
 Sjusjøtrafikken, noe som kan bety   
 mer kø i løypa. Det er god mulighet for  
 god avstand langs våre 260 km med  
 varierte skiløyper.
•  Løypekartet til Øyer Turskiløyper er lurt  
 å ha. Da kan du både planlegge fine  
 turer og samtidig støtte løypearbeidet.
 

 

Ser for seg en 
rekordvinter

quizØYER

Svar
1) Lillehammer, Ringebu, Stor-Elvdal, Gausdal og Ringsaker. 2) 5100 innbyggere. 3)3334. 4) Jon Halvor 
Midtmageli, Senterpartiet. 5) Lilleputthammer, Hunderfossen Eventyrpark, Lekeland Hafjell, Norsk 
Veimuseum og Hafjell Alpinsenter. 6) 1984. 7) Pelle Skalmstad (døpt Magnus Vladimir Illarionovich Sladnjev) 
1919-1990. 8) Eldåhøgda, 1232,1 moh.. 9) Hunderørreten er en av Europas største og beste ørretstammer. 
Den gyter i Gudbrandsdalslågen og holder til i Mjøsa fra den er 2-8 år. 10) 2 sølvmedaljer. (50 km VM 1997 
i Trondheim og 30 km OL i Nagano 1998). 11) Lasse Kjus (gull) Kjetil André Aamot (sølv) og Strand Nilsen 
(bronse). 12) VM i terrengsykling .

– Først og fremst tror vi at skiløypene vil bli 
mye brukt grunnet den situasjonen vi er i, 

sier Jo Stenersen i Øyer Turskiløyper. 
– Vi ser for oss at det blir en rekordvinter 

i antall besøkende i løypene, og vi gleder oss!
 

Av Åse Kari Gravråk

1)  Hvilke fem kommuner grenser Øyer til?

2)  Hvor mange innbyggere er det i Øyer kommune?

3)  Hvor mange hytter er det i kommunen?

4)  Hva heter ordføreren og hvilket parti tilhører han?

5)  Kan du nevne de fem største attraksjonene i kommunen?

6)  Hunderfossen Eventyrpark er en av Norges største turistattraksjoner med over 275000   
 besøkende hver sommer, men vet du hvilket år parken åpnet?

7)  Hvem er Pellestova oppkalt etter? 

8)  Hva heter den høyeste toppen i Øyer kommune?

9)  Hva kjennetegner Hunderørreten?

10)  Hvor mange individuelle medaljer har Erling Jevne tatt i internasjonale mesterskap? 

11)  Hvilke tre norske alpinister tok gull, sølv og bronse under kombinasjonen i Hafjell                    
 under OL 1994?

12)  Hvilket internasjonalt mesterskap ble arrangert i Hafjell i 2014?

Fo
to

: I
ve

r 
og

 L
iv

 B
er

g


