
Velkommen til 
skiløypene i Øygardsgrend
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Nore og Uvdal
kommune

FOR DEG SOM FORETREKKER SKI  PÅ  BEINA!

Ekvidistanse 20 meter

Sikkerhet. All ferdsel på eget ansvar. 
Husk kart og kompass.

Caution.  All passage is at your own risk.
We advise the use of map and compass.

Ha kontroll på hunden i skiløypene.

Oppdatert løypeinformasjon finner du 
på skisporet.no

Preparerte skiløyper. Ski track.

Avstand. Distance in km.

Stikka skiløype. Ski track. Not prepered.

Nummer i Løypekryss. Cross number.

Gapahuk. Primitive shelter.

Parkering. Parking.

Overnatting. Hotel.

Bespisning. Restaurant.

Dagligvarer. Grocery.

Her står du. You are here.

Øygardsgrend løypeområde preparere, merker og 
vedlikeholder skiløyper på østsiden av Tunhovdfjorden 
mellom Øygardsgrend og Langedrag.
Løypene vil være preparert i helger, i vinterferien og påske, 
så sant været tillater det. Informasjon om løypene finner du 
på skisporet.no, og vår facebook- side «Øygardsgrend 
løypeområde». 
Øygardsgrend løypeområde har ikke ansvaret for alle 
løypene som er vist på kartet.
Vi er avhengig av økonomisk støtte å opprettholde gode 
skiløyper. Vi håper derfor du vil gi et bidrag til løypekjøringen 
på bank: 1210.41.43162 
(Øygardsgrend løypeområde v/ Terje Heggelien)

Skiområder i Nore og Uvdal

Øygardsgrend

Vi støtter Øygardsgrend løypeområde.
Nore og Uvdal kommune•	
Øygardsgrend Dagligvare•	

Fjellset hytteområde, Tor Heggelien•	
Slåttelihaugen hytteforening•	

Fjellset hytteforening•	
I tillegg mange bidrag fra enkeltpersoner•	

The Norwegian Mountain Code 
(called ”Fjellvettreglene” in Norwegian) 

is directed towards your safety.
www.english.dnt.no

Fjellvettreglene

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går
2. Tilpass turen etter evne og forhold
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig


