Retningslinjer løypepreparering Gråsjøen området, Stor-Elvdal

Generelt:
• Løypepreparering skjer fra jul/nyttårs helg, men krever 40-50 cm snødybde før det kan
kjøres med scooter og rulle. Vurderes av løypekjører.
• Løypene må kjøres med rulle først for å få godt nok underlag for sporkjøring.
• Det settes spor når underlaget er godt nok. Vurderes av løypekjører.
• Preparering etter snøfall (dybde +/- 10 cm) i definerte løyper/perioder vurderes og
avgjøres av løypekjører.
• Løypene skal i utgangspunktet være ferdig preparert innen kl 10:00 lørdag
(Kjølseterrunden kl 12:00) (og ev. søndag hvis behov) i helgene(Værforbehold).
Samme gjelder i vinterferieukene og påsken.

Løypekart for Gråsjøen område, Stor-Elvdal vedlagt.

A: Røde Løyper:
Løypene i hyttefeltet og opp mot fjellet, samt trasé over Stormyra og langs Gråsjøbekken opp
til Gråsjøen, Gråsjøbekken – Gråsjøveien (hytte 72):
• Løypene kjøres opp til jul/nyttårs helgen (hvis snøforhold tillater det), helgene fra uke
3 og til vinterferieukene (uke 8 og 9) og til påsken.
o Holdes åpne/vedlikeholdt i disse periodene.
B: Blå løyper:
«Uværsløypa» til Rudshytta fra Gravbekkdalen med retur over fjellet (Gråhøgda
vest/Steinhøgda øst) – Fjellveien):
• Løype kjøres opp til jul/nyttårshelgen (hvis snøforhold tillater det), vinterferie ukene
(uke 8-9) og påske, og holdes åpne/vedlikeholdt i disse periodene.
C: Grønne løyper-Kjølseter runden:
Gråsjøen nord over Gråtjernet og over Nelitangen mot Kjølsetra og retur til Gråsjøbekken
(Kjølesetra runden):
• Løype kjøres opp til vinterferie ukene (uke 8 og 9), og til påske. Vedlikeholdes i disse
periodene, men ikke mellom uke 9 og påske. (Værforbehold).
• Løype merkes med løypestikker over Nelitangen.
D: Gul løype Gråhøgda rundt:
Gråsjøen nord – Småbekkdalen-Gluggen-bakside Gråhøgda-Rudshytta-krysset (Gråhøgda
rundt):
• Løype kjøres opp til vinterferie ukene (uke 8 og 9), og til påske. Vedlikeholdes i disse
periodene, men ikke mellom uke 9 og påske. (Værforbehold).
• Løype merkes med løypestikker.
Eventuell oppkjøring av noen løyper etter påske avgjøres for hvert år av styret i Gråsjøen
Velforening basert på budsjettet i samarbeid med løypekjører.
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