Løypeavgift 2013 for Bjørnevassområdet
Målet for Bjørnevatn løypelag er at det skal vere gode skiløyper på Bakkebu og Bjørnevatn i
helgene, vinterferien og i påska. Vi har driftet laget i en sesong nå og vi håper de er fornøyd
med det. Dersom der har kommentarer, så er vi veldig glad for tilbakemeldinger. Bjørnevassområdet har ei god internettside og ei side på Facebook som er fin å bruke til dette. Men er
det noen som ikke vil bruke disse mediene så er det bare å ta kontakt direkte med oss i
løypelaget personlig eller på telefon.
Vi har nok alle et felles mål om gode skiløyper, og det trur vi at vi skal klare.
Vi fortsetter med å gi ut informasjon via internett om når løypene blir oppkjørt. De finner
den kartløsningen på www.skisporet.no/austagder/bjornevatn Det ligger link til denne
kartløsningen på www.bjornevatn.no. De tilbakemeldinger vi har fått siden vi starta opp er
at dette er en populær løsning. Det er utrolig mange som er inne og ser på internett for å se
om løypene våre er preparert. Dette synes vi er moro. Det er ledige annonseplass på denne
nettsida. Vi har to annonseplasser som selges til høystbydende over 2.500 kr for et år. Gi bud
til administrator på www.bjornevatn.no via facebook eller mail til torstein@salit.no
Vi hadde en krevende vinter i fjor. Vi håper likevel at de er fornøyd og ønsker å betale inn
løypeavgift til løypelaget. Denne avgifta går til å dekke utgiftene vi har til informasjon,
markarbeid på barmark og løypekjøring om vinteren. Det er driftstilskuddet fra Valle
kommune og innbetaling av løypeavgift fra dere skiløpere som gjør at vi kan ha det
løypetilbudet vi har i dag. Vi ber dere om å være med å betale, slik at vi kan holde oppe den
aktiviteten vi har no. Vi er helt avhengig av støtten fra dere for å kunne holde gode skiløyper
på Bjørnevatn.
Målsettinga til løypelaget er at det skal vere preparerte løyper hver lørdag og søndag, og i
vinterferien og påska skal vi ha løypetilbud hver dag. Løypene skal kjøres opp på
formiddagen dersom dette lar seg gjøre.
Vi ber om at dere betaler inn løypeavgifta for i år så snart som råd. Løypelaget har satt
løypeavgifta til 500 kr for sesongen 2013. Beløpet kan de betale inn til kontonummer
2890.12.77755 så snart som råd.
Vi håper alle får mange fine skiturer i løypene i vinter!
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