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Moi IL avdeling Ski
Moi IL, skigruppa organiserer løypekjøring på Sætra i Lund kommune.

Til løypekjøring disponerer vi tråkkemaskin og snøscooter med sporkall.
Alle løypene er tilgjengelige for skiløpere til trening og tur.

Lysløypa:
Denne er om lag 2,5 km lang. Høyeste punkt er ca. 430 moh.
Lysene tennes automatisk ved mørkets frembrudd og slukkes normalt kl. 23.00.
Ved løypa er det en akebakke. Her finner du også en gapahuk med bålpanne og en koselig, liten
grillhytte til å varme seg i.
Stedet er mye brukt av skoleklasser og barnefamilier både sommer og vinter.

Regler for bruk av lysløypa:
* Løyperetning/fartsretning er med klokka.
* Skøyting i klassisksporet ødelegger sporet.
* Går du på beina, bruker du ytterkanten av traseen.
* Hunder er ikke tillatt i lysløypa.
* Hunder i området ved akebakken skal være i bånd.
* Følg egen trase til akebakken.

Bilde av akebakken.

Bilde av gapahuk og grillhytte ved akebakken.

Sandstølrunden:
Sandstølrunden er 10 km lang. Høyeste punkt er ca. 560 moh.
Halvveis i runden kan du ta avstikkeren ned til Sandstøl. Her finner du Moi ils gapahuk hvor du fritt
kan benytte deg av bålpanne og ved til å grilling eller til å lage deg en kopp varm kaffe.

På denne runden vil du også støte på Gaugsomhytta. Den ligger fint plassert på vår egen lille
"Hardangervidde". Denne "Dagsturhytta" er et samarbeidsprosjekt mellom Lund kommune,
Fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. I hytta finner du ved og kan enten fyre inne i ovnen, eller
tenne opp i bålpanna utenfor. Inne finner du et lite bibliotek med bøker for store og små hvor
ungene kan kose seg under gode, varme pledd.
Moi il har bidratt med en solid dugnadsånd før- og under oppsettingen av hytta. De har også tilsyn
med dagsturhytta.

Åmstadrunden:
Åmstadrunden er ca. 6 km lang. Her finner du en spennende, variert og kupert trase`. Terrenget ved
Rundtjødnan og Åmstadvatnet gir ofte ly for vind. Her kan du lett finne en varm bakke å raste i. Vi
anbefaler at du starte denne runden ved postkassen sør i lysløypa.

Vis god løypekultur:
* Gå ut av sporet ved rasting eller stopp.
* Skøyting i klassisksporet ødelegger sporet.
* Hunder holdes i bånd i disse traseene.
* Ta med deg hundelort.
* Vis hensyn- ta med søppel.
Greit å vite:
På "skisporet.no" kan du sjekke om løypene på Sætra er kjørt, eller når de sist ble tråkka.
Ved å "scrolle" deg inn på Sætra, vil du kunne se alle løypene våre. De forskjellige fargekodene viser
når løypene sist ble preparerte. En liten "maur" i bevegelse forteller deg hvor vi er i øyeblikket ...
Ved starten på lysløypa finner du Sætrahytta. Her kan du leie overnatting om du vil. Hytta har 40
sengeplasser.
I Sætrahytta er det og en varmestue og do (Hjerterommet) som alltid står åpen for deg når du er i
området.
Du kan bestille overnatting på http://www.setrahytta.com
Vipps: Om du liker løypene våre og tenker at du gjerne vil støtte oss, har vi en frivillig løypeavgift
hvor du kan bidra.
Vårt vipps nr. er 516769

setrahytta.com
Mail: setrahytta@gmail.com Pris for leie: Priser: For alle priser blir strøm lagt til. Dagsleie 600
kroner med strøm. Helge leie uten overnatting 1500,- (fredag/søndag)
www.setrahytta.com
Følg gjerne aktiviteten i området på følgende sosiale medier:
Moi IL sin hjemmeside: https://moiil.no
Eller på Facebook: MOI IL Idrettslag og Lysløypa på Sætra

Velkommen til Sætra
Moi IL avdeling ski

