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Gave til ny løypemaskin på Hadelandsåsen
Øståsen Skiløyper er en stiftelse som eies av
8 idrettslag, og disse står bak utsendelsen av
dette brevet. Øståsen har preparert skiløyper
på Hadelandsåsen siden 1986, totalt 160 km.
Løypenettet er i stadig utvikling, noe som medfører
nye løypestrekninger og bedre kvalitet på løypene.
Løypene utvides i vinter mot sør, fra Koperud, via
N.Oppdalen skole og lysløypa fra Oppdalen til SÅS.
I nord er løypenettet utvidet med Korssæterrunden,
Åstjernsrunden og opp til løypekrysset ved Lysingen
hvor de møter løypene mot Eina. I tillegg preparerer
Øståsen løypene på Lygna skisenter både til trening
og konkurranser.
Som følge av økt aktivitet, bedre kvalitet på løypenettet og sikkerhet mot maskinstopp, er det behov for
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en løypemaskin til. En ny maskin koster 1,6 mill.,
og fører til økte driftsutgifter.
Vi trenger derfor din støtte til innkjøp og drift av ny
løypemaskin.
Ved å gi en gave bidrar du til et flott løypenett over
hele Hadelandsåsen. Skattefradrag gis for gaver
mellom kr. 500,- og 12.000,-. Er gaven på kr. 1000,gir det et skattefradrag på kr. 280,-. Husk å fylle
ut fullt fødselsnummer (11 siffer) og adresse på
bankgiroen/nettbank, hvis du ønsker skattefradrag. Da vil du i januar 2010 få tilsendt en
kvittering fra Norges Idrettsforbund, som skal
legges ved selvangivelsen for skatteåret 2009.
Av administrative grunner går innbetalingen til
løypemaskinskonto v/Hadeland O-lag.
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Vil du gi ditt bidrag til fortsatt fine skiløyper på Hadelandsåsen?

Vi støtter skisporten på Hadeland:

– Vi har alt du trenger til skituren
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