Myrefjell og omegn Hytteforening
Til alle hytte-eiere i Myrefjell og Omegn

(Oppdatert 29. sept. 2013)

Dugnad i skiløypenettet lørdag 5. oktober 2013
Oppmøte ved hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn kl. 09:30
Oppgaver som skal utføres:
-

Sette opp staur og kviste i to områder:
o

Team 1: Fra Sundtjønn over Vardefjell til Nordre Kjølvann

o

Team 2: Fra Molteskarvtjønn ned til Skjærbrekka. Her må det kvistes i innersvinger for bedre siktlinjer ved
utforkjøring.

o

Utstyr: Øks
NB! Stauring på høyre side i normal kjøreretning for løypemaskinen

-

Team 7: Tilsåing i traseen rundt Kroktjønn mot Molteskarvtjønn
o

-

Utstyr: Bøtte og frø
Team 3: Bygging av klopp for sykkel i ny trasé ved Svartli + rydding av kvist i sykkeltrasé over til Svartli.
Stable overskudd av 2”x8” for lagring ved løypa

o

Utstyr: Motorsag og batteridrill og torx 30 bit, hammer og øks.

o

Skruer 6x100 og 6x120 er tilgjengelig

-

Team 4 og evt 5: Utbredding av trase fra Skjærbrekka og deler av Groholtsrunden, øvre og nedre del må
utbreddes / ryddes til 6(Min) - 8 meter
o

-

Utstyr: Motorsag og øks.
Team 6: Rydde løypetraseen nær løypekrysset rett sør for Folkehjelpshytta, der løypa deler seg mot Vorset
og mot Myrefjell.

o
-

Utstyr: Motorsag
Team 8: Hvis tilstrekkelig frammøte så skal en endret stitrase fra Sundtjønn til Skomakernatten ryddes og
merkes.

o

Utstyr: Motorsag, øks

Litt info:
-

Traseen for ny sykkelløype fra Svartløk over til Nordre Vegglifjell er nå hugget. Vi planlegger dugnad til våren for å starte
grusing av løypa.

-

Skitraséen fra Nordre Kjølvann til Svartløk er betydelig utbedret i vår/sommer. Bedre trasevalg og større bredde. Dette vil
gjøre ”Svartløkrunden” enda mer attraktiv til vinteren.

-

Skitraséen fra Vorset til Skjærbrekka er utbedret med maskin i sommer. Større bredde og tilpasset kjøring ved ”lite” snø

-

Klopp over bekken fra Matfisk (Gjermundsetåe), planlegges i høst. Tilsvarende klopper over grøfter ved fellesbeite. Utføres
av grunneierforeningen.
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