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www.hosenfjellhytta.no 

-nå med egen værstasjon 

 

Informasjonsskriv til Høsenfjellhyttas venner. 
-følg oss også på facebook 

 

Os Turforening kjører opp løypenettet i Nørdalen og/eller Høsenfjellhytta med 

løypemaskin følgende dager:  
 

6-7/12 26/12 10-11/1 24-25/1 13-15/2 20/2 28/2-1/3 

4/3 7-8/3 30/3 2-3/4    

 

For nærmere detaljer se skiguiden til Os Turforening.  

 

 Den 26. desember blir det julegrøt og besøk av julenissen på Høsenfjellhytta. 

 Den 07. og 08. mars  går berserennet av stabelen. Drikkestasjon og liv og røre på Høsenfjellhytta 

 Den 13. februar blir det måneskinnstur med fellesstart fra Seteregga kl. 19.00.  Hytta er åpen fra kl. 

18.00.   

 Årsmøtet vil i år bli avholdt søndag 15. mars kl. 11.00 på Høsenfjellhytta.  Vanlige årsmøtesaker. 

 Den 1. mars blir det skiorientering i løypelabyrinten, og tradisjonsmessig råkjøring fra Høsenfjellhytta 

og ned til Holmsaga. 

 Som vanlig blir det påskeskirenn skjærtorsdag 2. april kl. 13.00. 

 Også denne sesongen blir det vårfest og høstfest, blandet med litt dugnad og mye moro.  Tidspunkt 

bestemmes senere. 

         

Høsenfjellhyttas venner. 
Foreninga Høsenfjellhyttas venner har stor betydning for at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå og holde hytta i 

god stand.  Formålet med foreningen er å:  Sikre Høsenfjellhyttas fremtid som tradisjonsbærer og møtested 

for lokale og utflyttede hyttevenner.   

 

Kontigenten er kr 150,-  for enkeltvenn,  kr 200,-  for familievenn og kr 250 for perlevenn.   

I dag har foreninga 67 medlemmer og vi ser gjerne at flere blir med. Styret vil takke alle hyttevenner for støtten i 

år. Dette gir et godt tilskudd til hytteøkonomien. 
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Noen høydepunkter fra sesongens aktiviteter: 
 
Åpen hytte og salg av julegrøt 26.12.13. Sterk vind denne dagen gjorde at ingen små-barn tok turen opp på 

hytta. Med bare voksne på besøk kom heller ikke nissen. Det blir servering av grøt 2. juledag 2014 også. Håper 

på bedre vær slik at både barn og nisse kommer. 

 

Skiorientering og råkjøring 

     
 

Tradisjon tro ble det ski-o og råkjøring med stor deltagelse også denne sesongen. Vi retter en takk til familien 

Aukrust Osmoen som bidrar stort med forberedelse og gjennomføring.  

I år var det fartsmåling på et punkt i løypa. Høyeste målte hastighet var Jan Jacob Verdenius med 51 km/t. 

Vi ser at o-løpere også er noen råskinn på ski. De slår sterkt fra seg både på ski-o og råkjøring. Vi utfordrer 

derfor langrennsløpere til å komme og konkurrere. 

 

 
Oppvarming og forberedelse til råkjøring.  
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Etter råkjøringas målgang på 

Holm, var det premieutdeling i 

begge grener. . Årets junior-

råkjører ble Jacob Verdenius og 

årets råkjører ble Jan Jacob 

Verdenius. Vi gratulerer far og 

sønn. 

 

 

Damene i Nøra Nål og Nyttig 

sørget for gratis servering. Et 

vellykket arrangement. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Årets påske ga oss utfordringer 

når det gjelder skiløyper. Skirenn 

skjærtorsdag ble arrangert med 

noen færre deltagere enn tidligere, 

men engasjementet til de 

frammøtte var upåklagelig.  

 

 

 

 

 

Bildet er fra startstreken i årets påskeskirenn. 

 

Hyttevaktfest m/kakekonkurranse  
Hyttevakt-fest ble arrangert for andre gang 29.08. Viktig å sette pris på alle som stiller som hyttevakt. Vi må 

understreke at dette er et hyggelig treff med god mat, luftetur med eller uten sko, spørrekonkurranse og selvsagt 

kake-smake-konkurranse. 

På menyen i år sto oksestek med potet og grønnsaker. Kake til dessert. Nydelig. 

Kake-smake-konkurransen hadde noen færre deltagere i år. Dessertkaka ble derfor utfordret med i konkurransen. 

Når voksne folk samles til trivelig lag blir ofte støynivået høyt. Alle merket seg imidlertid at så snart det ble 

åpnet for kakesmaking ble det helt stille. Det man kunne observere og høre var folk i dyp konsentrasjon og en 

snev av smatting. Her var det mye godsaker. 

 

Vi har, etter mye møe, klart å vri oppskrifra ut av vinneren - Silje Sundmoen: 

-Dra til Spar Os. 

-Gå til Toro-hylla og ta med deg en  

pose Toro 1-2-3 Sjokoladekake.  

-Gå videre og ta med deg en flaske  

hvit Dronningsjokolade og ei korg  

jordbær.  

-Gå til kassa og betal, og dra hjem.  

-Vel hjemme følger du trinn for trinn  

på baksiden av posen. Dette klarer  

til og med far i huset!  
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-Når kaka er avkjølt, klemmer du hele 

flaska med hvit sjokolade over kaka  

og smører utover. Avslutt med å  

pynte kaka med jordbær.  

 Vel bekomme! 

Etter mye god mat var det godt å få røre litt på seg. Festdeltagerne ble utfordret til barfot-tur i den ny-merkede 

barfotløypa. De fleste deltagerne ble med, men ikke alle tok utfordringen med å ta av skoene. I ettertid ser vi at 

det er flere som prøver seg uten sko i løypa. Blodsirkulasjonen øker i alle fall, og det er morsomt å være litt 

gæren.  

 

Dette er hva hyttevakt-festen inneholdt i år. Kanskje noen av dere som ikke er hyttevakt i dag, men som leser 

dette kan tenke seg å stille som hyttevakt. Dugnad er sosialt. Bare meld fra til styret. Vi trenger hyttevakter både 

høst og vinter. 

 

Knerten barneturklubb ble etablert av Høsenfjellhytta våren 2013. 

Knerten Barneturklubb har også i år fått til mange fine turer, som blant annet badeandløp, ponniridning på 

Høsenfjellhytta og et eget opplegg på Os-festivalen. 

Sent i høst fikk klubben 5000,- i støtte til oppstart som DNT Barnas Turlag!  

En flott mulighet til å utvide klubben med utstyr, aktiviteter og annet.  

 

Knerten er en "lavterskelklubb", så vi har ingen faste medlemstall. Folk kommer og går som de vil, og på de aller 

fleste turene har oppmøte vært bra. Dette håper vi fortsetter! 

 

Ansvarlige for Knerten har vært:  

 

Victoria Høsøien Grindflek 

Mari S. Østgaard 

Øystein Langøien 

Marianne Kaasen Bekken 

Gro Kjelleberg Solli 

Silje Sundmoen  

 

Vedskjælbygging 
Forberedelse til nytt vedskjæle begynte i juni med 

riving av det gamle. 

 
Ivar Røste er i gang med riving av det gamle vedskjulet, den 17. juni. 
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Så tar styret seg av grunnarbeid før ny grunnmur lages. 

 

 
Med grunnmuren på plass ble det satt opp mannskapslister for hver helg. Alle stilte velvillig 

opp og fremgangen i byggeprosessen gikk overraskende fort. Med veiledning fra Per T. 

Oshaug, fra Os Entrepenør, kom råbygget opp allerede første helga. 
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Den andre helga tok Christian Søberg og 

Helge Egil Andersen seg av å sette inn 

spikerslag. 

 

 
Morten Nymoen og Stein Ytterhaug fra Os Entrepnør, pluss hantlanger Knut Helge Bakos og 

Bjørn Morten Galåen 
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Takarbeider Jon Holm og Morten Nymoen.Taket ble lagt i forlengelsen av hyttetaket. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formann og byggingeniør Bjørn Fredheim 

inspiserer byggets øvre halvdel med stort fokus 

på utstikket. 
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Mønsåsskålen var på plass umiddelbart etter godkjenning fra byggingeniøren. 
 

Vi vil spesielt takke for god hjelp med oppføringen. Vi vil også rette en 

stor takk til alle dugnadsarbeidere. 
 

 

   
Som vanlig mye godt på høstfesten 

 
 

Åpen hytte 6 søndager på sensommer og høst. Høsenfjellhytta er et flott turmål hele året. 

Selvsagt er det væreavhengig hvor mange som kommer på besøk, men dette må vi fortsette 

med fra skolestart til starten på elgjakta. 
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Tilbakeblikk på året som har 

gått er med på å forsikre oss 

om at det er mange som setter 

pris på Høsenfjellhytta som 

møtested.  

Dette gir oss i styret 

ambisjoner for at neste år 

også skal bli et godt og 

videreutviklende år for hytta. 

Forslag til endringer og ev. 

nye aktiviteter tar vi gjerne 

imot. Alle kan være med på å 

forme hyttas aktivitet. 
 

 

Resultater fra aktiviteter på Høsenfjellhytta 2014: 
 

Fra trimboka: Antall vinterbesøk på hytta fra 01.12.13 til 30.04.14: 
Over 16 år: 

1. plass Norunn Lillegjelten        71  turer 

2. plass Astrid Haugan Ryen          32  turer 

3. plass  Audhild Storrønning          29  turer 

 

Til sammen 518  turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Iver Oshaug              8 turer 

2. plass Tomas Narjord                 6 turer 

2. plass Ida Narjord              6 turer 

 

Til sammen 67 turer 

 

Antall sommerbesøk på hytta fra 01.05.14 til 30.11.14: 
Over 16 år: 

1. plass  Norun Lillegjelten            130 turer 

2. plass Liv Aase Bredholdt            72 turer 

3. plass Astrid Haugan Ryen           47 turer 

 

Til sammen 889 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass  Maria Holm                      7  turer 

2. plass  Thorleif D Myre               3  turer 

 

Til sammen  74 turer 

 

Antall besøk  2014:  1548 stk.  (585 vinterbesøk, 963  sommerbesøk) 

 

Øvrige resultater:  se www.hosenfjellhytta.no  

 

 

God jul! 
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VAKTLISTE HØSENFJELLHYTTA VINTEREN 2015 
 

Nedenfor følger styrets forslag til vaktliste for sesongen. De som har vakt må huske på følgende: 

 

-  Nøkkel til hytta leveres til neste vakt. 

- Dagens oppgjør leveres kasserer, Anne-Britt Aasberg.  Veksel kr. 300 legges igjen i pengeskrin. 

- Ved evt. varemangel noter opp og lever til kasserer sammen med oppgjøret. 

- Styret oppfordrer alle vakter til å ta med seg kake/vafler for salg. 

-  Kaffe, te og egne medbrakte kaker kan vakta selvfølgelig fritt forsyne seg av. Andre varer betales. 

-  Hvis den oppsatte vakt ikke passer, bytt med andre på lista. Hver enkelt har selv ansvaret for å  

skaffe stedfortreder. 

- Husk å heise og fire vimpelen. 

 

-   Snøbrøyting gjelder fra Rv. 30 til og med parkeringsplassen på Seteregga. 

 

Åpningstider:  t.o.m. 25. januar - kl. 1100 – 1500 

    f.o.m.  1. februar - kl. 1000 – 1600 

 
Dato Hyttevakt Snøbrøyting Seteregga Merknader 

    

26.12. Anne-Britt og Per Torgeir Oshaug Borgar Høisen Salg av julegrøt. Løypekjøring i Nørdalen 

28.12. Bjørn M. Galåen Borgar Høisen  

01.01. Berit, Ole Tomas og Trond Høisen Borgar Høisen  

04.01. Torbjørg og Borgar Høisen Knut Helge Bakos  

11.01. Knut O Bredholt Knut Helge Bakos Løypekjøring i Nørdalen 

18.01. Randi Grytbakk Knut Helge Bakos  

25.01. Ingunn og Ivar Røste Tor Kristian Nøren Løypekjøring i Nørdalen 

01.02. Magne Jonny Narjord og Tove Nygård Tor Kristian Nøren  

08.02. Astrid og Tore Ryen Tor Kristian Nøren  

13.02. Bjørn Fredheim og Audhild 

Storrønning 

Bjørn Fredheim Måneskinnstur  Start kl 19.00 Hytta åpen 

fra kl 18.00. Løypekjøring i Nørdalen 

15.02. Knut Helge Bakos Bjørn Fredheim Løypekjøring i Nørdalen 

22.02. Victoria Høsøien og Geir Grindflek Ivar Røste  

01.03. Morten og Maj Kristin Nymoen Lars Berger Råkjøring/ski-O/ Løypekjøring i 

Nørdalen 

07.03. Astri og Arne Sund Lars Berger Berserennet LØRDAG  

08.03. Lars og Ann Kristin Berger Lars Berger  

15.03. Silje og Rune Sundmoen Rune Sundmoen Årsmøte kl. 11.00  

22.03. Helge Egil Andersen og Anne G. 

Nymoen 

Rune Sundmoen  

29.03. Live Ryen og Christian Søberg Bjørn Kjetil Westum  

30.03. Mona og Bjørn Kjetil Westum Bjørn Kjetil Westum Løypekjøring i Nørdalen 

31.03. Olav Dalbakk og Alfhild Myre Odd Terje Galåen  

01.04. Odd Terje Galåen og Rigmor Sandøy Odd Terje Galåen  

02.04. Elin Aasberg og Terje Skaftnesmo 

Styret 

Odd Terje Galåen Løypekjøring i Nørdalen. Skirenn kl. 

13.00 

03.04. Ella og Kjell Jarle Meli Nils Helge Myre Løypekjøring i Nørdalen 

04.04. Nils Helge Myre Nils Helge Myre  

05.04. Norunn og Jon Holm Lillegjelten Ivar Røste  

12.04. Knut Helge Bakos Knut Helge Bakos  

 

 
God vakt! 


