Retningslinjer ved bruk av Turløypenettet:
Turlagets løyper prepareres i hovedsak med løypemaskin,
og noen traseer prepareres med snøscooter og sporlegger.
Det er en stor kostnad å drifte et 120 kilometer langt løypenett. I hovedsak
dekkes dette av medlemmer, løypevenner og sponsorer, som årlig betaler sin
kontingent. I tillegg legges det ned mange dugnadstimer både sommer og
vinterstid for å holde traseen i en slik stand at det kan kjøres med løypemaskin
der. En stor takk til dere alle! Husk at løypetilbudet aldri blir bedre enn det
økonomien tilsier, så hvis du har mulighet kan du gjerne verve nye medlemmer.
Hunder i løypa:
Ja for all del, det er turløyper!
Ta gjerne med deg hundene og snørekjør med dem på ski.
Husk og vis hensyn til andre skiløpere, ikke alle er like fortrolige med hunder.
Er det mange skiløpere i sporet oppfordrer vi dere til å ha hundene i bånd.
Fint om du som hundeeier kan ta deg tid til å vippe hundemøkka ut av løypa
med skistaven før dere renner videre.
Når løypene er ny oppkjørte er sporet veldig løst. Det er ønskelig at sporet får
satt seg før en tar med hundene i sporet, dette tar gjerne et par timer. Bruk av
slede/hundespann og pulk med piggbrems er ikke ønskelig, da det ødelegger
sporet mye.
Fottur:
Ønsker du å gå en tur langs løypa på beina må du gjerne gjøre det etter at
traseen har fått satt seg. Ikke gå oppi selve sporet.
Tidligere har vi hatt noen tilfeller hvor det har blitt ridd med hester etter
skitraseen, og noen har kjørt med hest og slede. Dette er noe som egentlig ikke
bør være nødvendig og minne om. Resultatet blir selvsagt helt ødelagt spor og
trasé uavhengig om løypa har satt seg, eller ikke.
Bruk generell folkeskikk og magefølelsen. Hvis dere er ute i traseen og titter
bak dere, vil dere fort føle om det er innafor «normal» bruk av ei preppet
turløype.
Ønsker dere alle en snørik vintersesong, med mange fine skiturer!
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