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Kjære langrennsløper
Takk for støtten vi har fått tidligere. Ditt bidrag til Beitostølen Løypeforening er viktig for at vi skal kunne opprettholde de fine
skiløypene vi har og videreutvikle disse.
Denne sommersesongen har det blitt lagret mer snø enn noen gang og løypene på stadion var klare 31 oktober. Det ble
også bli kjørt løyper på Valdresflye fra 24 oktober, og det skal kjøres i mai 2015. Løypene blir preparert med 3 maskiner slik
at løypenettet hele tiden er opptimalt i forhold til vær og føreforhold. Daglig oppdateringer om hva som blir preparert og
værforhold finner du på Facebook siden til Beitostølen Løypeforening og på nettsiden www.beitolangren.no
Nyhet av året er at skiløypene vil fra nå av ha international standart. Det vil si at de klassiske sporene er på hver sin side og
at skøytetraseen er i midten. Dette gir økt sikkerhet og barnevennlighet.
Det er også åpnet en rullestolvennlig trillesti fra Garli og til Knaushøgda. Denne vegen benyttes som turveg av familier med
barn, rullestolbrukere og syklister. Her vil det være mulig å legge skispor på meget lite snø.
Ordfører Kjell Berge Melbybråten sier :
“Bli med på utviklinga. Kommunen, næringsdrivande innbyggarar og hyttebeboere trår til med dugnadsånd, og pengar for at
vi alle skal nyte godt av eit av Norges beste sti og løypenett. Vi er opptatt av ei langsiktig og god utvikling til det beste for
tilreisande og fastbuande, med eit klart mål om å være best. All utvikling kostar og vi set difor stor pris på at også du støtter
opp om løypelaga.”
Beitostølen løyypeforening har besluttet å holde løypebidraget på det samme som i fjor, men du må gjerne betale mer (eller
mindre) enn 850.- pr husstand.
Konto nr er 2135.35.44974.
Takk for at du bidrar :-))
Vi ønsker deg en flott og lang skisesong J
Hilsen Beitostølen Løypeforening Kristine Granli
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