TRIVSELREGLER I MOG SKIDSPÅREN
Allmän information gällande MOG spåren.
Skidspåren inom MOG (Myrflodammen, Orrloden, Gilleråsen) sköts och bekostas av medlemmarna i respektive
förening. Spårbidrag mottages med stor tacksamhet. Swishnr 123 550 3693.
Information som berör skidspåren finns på skidspår.se (Myrflodammen, Orrliden, Gilleråsen) samt på MOG
spårets Facebooksida.
Parkering för er som behöver ta sig till spåren med bil finns redovisade på vår spårkarta. Vänligen respektera
begränsningen av antalet P-platser främst vid Myrflodammens centrum. Undvik att parkera på
omkringliggande vägar då blåljuspersonal och snöröjningsfordon kan få problem med framkomligheten.
Skistar utför spårning på entreprenad åt MOG gruppen. Nuvarande avtal sträcker sig fram till säsongen
2023/2024. Avtalet säger att spårning sker varannan dag (kvällstid) från Lucia till 2 veckor efter påsk. En
förutsättning är att snömängden är tillräcklig (minst 40 cm) för att spåra med pistmaskin.
Följande trivselregler för skidspåren har styrelserna för Myrflodammen, Orrliden och Gilleråsen enats om
gemensamt.
-Fokus för föreningarna inom MOG gruppen har alltid varit att våra skidspår ska vända sig till bredden av våra
medlemmar. Spåren ska kunna utnyttjas av alla. (elitåkare, motionär, nybörjare, familj med pulka eller
hundägare oavsett ålder och skidvana).
-Vi har fri åkriktning i våra skidspår och vi använder oss av högertrafik i våra spår. I vissa spår finns
rekommenderad åkriktning angivet. Detta gäller främst det orangea spåret som rekommendationen är motsols
åkriktning. Allt för att minimera olycksrisker i utförsbackar.
- Vi undviker att promenera, cykla eller springa i våra fina skidspår vintertid. För promenader vintertid
rekommenderar vi våra egna skoterleder inom området samt till de gångvägar som finns anvisade.
- Hundar får gärna följa med men ska vara kopplade och placeras bredvid spåret och så att de inte utgör fara
för andra åkare. Att vi plockar upp efter våra hundar ser vi som en självklarhet.
- Våra skidspår är avsedda för klassisk skidåkning. Undvik att skejta i skidspåren.
Vi ser gärna att våra medlemmar kommer med förslag till att förbättra och utveckla våra fina spår. Kontakta din
skidspårskoordinator i din förening så behandlar vi frågorna gemensamt vid våra träffar.

Med vänliga Skidhälsningar
Styrelserna och Skidspårskoordinatorer inom MOG gruppen
Myrflodammens Samfällighetsförening. Skidspårskoordinator: Stefan Killberg skillberg@hotmail.com
Stornärfjällets Samfällighetsförening (Orrliden). Skidspårskoordinator: Pär Larsson par.larsson@bredband2.com
Gilleråsens Samfällighetsförening. Skidspårskoordinator: Esbjörn Andrén. esbjorn.andren@telia.com

