HUNNEDALEN

PÅSKEN 2018

Litt info til påskeferien
Skiløyper: Den nye sporsetteren kom like etter årsmøtet og fungerer meget godt. Vi har
dermed økt kapasitet til å sette spor når forholdene er tilstede.
Vi skal forsøke å varsle på facebook så snart løyper er kjørt.
Vennligst ha full oppmerksomhet på skråninger og skrenter. Erfaringen viser at sterk vind
på noen timer kan sette opp skavler/fenner som slipper. Vær oppmerksomme på dette og
bruk sunn fornuft.
Følgende skiløper vil bli kjørt opp med snøscooter og sporsetter etter prioritet som listet
under:
1 .Rundløypene på Østabøstølen og Futasete
2. Kort løype opp Konedalen og vestover ned Fosselega
3. Lang løype opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega
4. Rundløype på Djupavatn
Løypekjøring til Degevass Langfredag vil bli annonsert på Facebook.
Brøyting: Alle P-plasser skal nå være brøytet ut i full bredde/lengde. Sikt ved
innkjøringene skal også være OK. Dersom riksveien stenges, skal en avvente til
vegvesenet melder at ferdsel på vei er ok.
HUSK: Kun 1 oransje kort eller 2 blå kort gir rett til parkering.Vi minner om viktigheten av
at alle overholder p-reglene slik at det ikke oppstår unødvendig misnøye.
Hunnedalsrennet: Påskeaften kl 11.00 ved Fudesete.
Påmelding Skjærtorsdag mellom 17:00 og 20:00 hos fam. Paulsen ovenfor Høgaleitet,
eller frem til dette via e-mail: paaskerenn@hunnedalen.no.
Spørsmål rettes til: Grete Paulsen 97580547
Fyrverkeri: Vi minner om at generell tillatelse til oppskyting av fyrverkeri kun gjelder
mellom klokken 18 og 02 på nyttårsaften
Isfiske på Djupavatn: I palmehelgen borer vi opp isfiskehull utenfor bekk fra Brådland,
utenfor nes og utenfor bekk fra Djupatjørn. Hullene blir markert men ta med øks dersom
nattefrost legger isskorpe. Der er også bra fiskebestand i Tverråtjørn og Djupatjørn, ta
kontakt med Ståle Størkersen på 97028681 så borer vi noen hull der også.
Isfiske er utrolig kjekt for både store og små
VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE I DALEN!
VENNLIG HILSEN STYRET I VELFORENINGEN

