For ditt bidrag til over 200 km
med skiløyper på Norefjell hver vinter.
Sammen skaper vi gode opplevelser!

NOREFJELL TURFORENING
@norefjellturforening
Vinteren på Norefjell er helt magisk. Vi elsker
variasjonen, fra skogsterreng til høyfjell. Norefjell Turforening sørger for langrennsløyper av topp kvalitet og
bidrar med å tilrettelegge for gode friluftsopplevelser
både sommer og vinter. Ta med deg familie og venner,
nyt naturen og kos deg med korte eller lange turer.
Besøk de nye gapahukene og bålpannene som står ved
sentrale møtesteder, de er supre samlingssteder for
barna. Gjerne med grilling av pølser!

MILEVIS MED LØYPER
Er du glad i å gå på ski og mener at det er
viktig å beholde skiløypene på Norefjell like
gode eller enda bedre enn de er i dag? Da
håper vi du vil betale den frivillige avgiften,
og bidra til at både du og andre kan suse
avgårde i milevis med løyper!

DITT BIDRAG GÅR TIL
• Tråkkemaskiner av god kvalitet
• Kjøring av løyper fra første snøfall
• 200 km skiløyper i skog og høyfjell
• Nykjørte løyper 6 dager i uken
• Oftere i høysesong og ved mye nedbør
• Områder med skileik og bålpanner
• Vedlikehold av stier og løyper sommerstid
• Opparbeiding av sykkelstier

SLIK BETALER DU
Vipps til #10731 eller overfør til konto
1503 26 86998. Vi er også på Spleis!
Enkeltmedlem: 500 kr
Hytte/familie: 1000 kr
Firma: 2000 kr

QR: Spleis

Skiløyper på

Norefjell

Skiløype, enkel. Ski track, easy.
Skiløype, medium. Ski track, medium.
Skiløype, krevende. Ski track, demanding.
Avstand i kilometer. Distance in kilometer.
Løypekryss. Ski track crossings.

Målestokk: 1 : 50 000
Ekvidistanse:
20m

NOREFJELL SKISENTER
@norefjellskisenter
Visste du at på kun 12 dager i bakken, har du
tjent inn kjøp av sesongkort? Se fullstendig
løypekart på neste side.
Velkommen til en ny sesong på Norefjell!

Sammen skaper vi gode opplevelser!
Løypene på Norefjell
kjøres i samarbeid med
Eggedal Turlag.

