
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Informasjonsskriv til Høsenfjellhyttas venner. 

 
 

Vår- og Høstfest. 
I den senere tiden har vi arrangert vårfest og høstfest på Høsenfjellhytta.  Dette er svært uformelle 

sammenkomster på barmark -  for hele familien.  Hytta er åpen,  grillen er ute og vi prøver å tilrettelegge noen 

aktiviteter for store og små.  For kommende år er det planlagt: 

 

 Vårfest 31. mai kl. 16.00 

 Høstfest 6. september kl. 16.00 

 

 

50-årsjubileum. 
I år er det 50 år siden arbeidet med byggingen av Høsenfjellhytta startet og dette ble behørlig feiret den 17. 

august.  I alt 46 festdeltakere fikk servert kreklingsaft, spekemat og jubileumskake.  Taffelet ble stadig avbrutt av 

festtaler og sang. 

 

Etter 50 år med felles skihytte var det mange som mente at det nå var på høy tid å få avklart rangordningen 

mellom grendene i nærområdet.  Det ble derfor arrangert grendakamp mellom Myre, Nøra og Røste. Kamp-

moralen og stemningen var høy. Det ble konkurrert i en rekke øvelser, blant annet  spikring, steinkasting, 

vanndrikking og eggkasting.  Etter lang og hard kamp, uten juks,  ble det imidlertid konstatert lik poengsum på 

alle lag.  UAVGJORT! 

 

Arbeidets Rett var til stede og dekket arrangementet med to helsider. 

 

 

 



 

Utleie av hytta. 
Høsenfjellhytta leies ut til private arrangementer når den er ledig.  Leieprisen er kr 100 for hyttevenner og kr 400 

for andre og gjelder pr arrangement. 

 

 

Vedlikehold av hytta. 
Hytta har et kontinuerlig behov for vedlikehold.  De senere åra har det vært gjort en hel del og vi kan vel si at 

hytta pr. i dag er i relativt god stand. 

 

Det som nå står for tur er behandling av vinduer.  Dette er vedlikehold som ikke vil koste så mye i kroner, men 

som krever mange dugnadstimer på sommeren.  Frivillige kan melde seg for en dugnadsjobb.  Det er viktig å ha 

kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet for å unngå store investeringer på en gang.  Vi håper å kunne pusse opp 

vinduene neste sommer og deretter vil hyttas ytre stå for tur. 

 

Hytta er ikke godt utstyrt på kjøkkenet,  men for å holde åpent søndagene i vinterhalvåret fungerer det greit.  Vi 

tar gjerne mot synspunkter og innspill når det gjelder investeringer fremover. 

 

 

Jubileumsberetning. 
I forbindelse med jubileet ble det skrevet en jubileumsberetning.  Beretninga inneholder historien om hvordan 

hytta ble til, hvordan den er brukt og vedlikeholdt, ting som har skjedd og ikke minst en rekke bilder.  Beretninga 

koster kr 100 og kan bestilles ved å innbetale samtidig med kontigenten.  Beretninga vil da bli sendt i posten i 

løpet av få dager. 

 

Benytt anledningen  -  begrenset opplag. 

 

 

Styret i Høsenfjellhytta. 
Styret i Høsenfjellhytta består for tiden av: 

Bjørn Fredheim (kst. formann,  opprinnelig formann var Knut Helge Bakos som har reist til India ) 

Anne-Britt Aasberg, kasserer 

Alfhild Myre, styremedlem 

Ella Vassli Meli, styremedlem 

Trond Høisen, sekretær 

 

 

Høsenfjellhyttas venner. 
Høsenfjellhyttas venner er en støtteforening som ble dannet forrige vinter.  Formålet med foreningen er å:  Sikre 

Høsenfjellhyttas fremtid som tradisjonsbærer og møtested for lokale og utflyttede hyttevenner.   

 

Kontigenten er kr 100,-  for enkeltvenn og kr 150,-  for familievenn.  I dag har foreninga 50 medlemmer og 

medlemstallet er økende.  

 

 

Hørt på bygda. 
Et ektepar er på bilferie da de kjører forbi et jorde med griser 

”er det din familie?”  -spør fruen 

”Jepp, svigers!” 

 

 

Styret ønsker alle hyttevenner en riktig god jul og ønsker velkommen til en 

aktiv vintersesong med mange hyttebesøk. 
 



Hyttenøtter 
 

    Kryssord    

          

Pålegg          

Spasere          

     #     

Høytid          

Høydedrag         

     #     

Fisk          

Dyr          

Sportsutstyr        

     #     

Frukt          

Farge          

     #     

Sang          

Pattedyr          

Lei seg          

Le          

Stor katt          

 
Spørsmål 
1. I hvilket land befinnere den forrige styrelederen i Høsenfjellhytta seg?  

2. Hva er fartsgrensa ved Nørbruan? 

3. Hvor gammel blir Høsenfjellhytta i 2052? 

4. Hva heter høgda ovenfor Høsenfjellhytta? 

5. I hvilken måned åpner Høsenfjellhytta for sesongen? 

6. Hva heter den nærmeste skihytta til Høsenfjellhytta? 

7. Hvem var ildskjelen i arbeidet med å bygge Høsenfjellhytta? 

8. Hvilken særegen fjelltopp ser vi fra Høsenfjellhytta i nordvest? 

 
Hytterebus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på alle oppgavene kan sendes i posten til Anne-Britt Aasberg,  2550 Os i Ø.  Innen 1. april.  Den heldige 

vinneren blir tilskrevet.  Premieoverrekkelse skjer på Høsenfjellhytta skjærtorsdag ved personlig oppmøte.



Resultater fra aktiviteter på Høsenfjellhytta 2002: 
 

 

Antall vinterbesøk på hytta fra 01.12.01 til 30.04.02: 
1. plass Knut O. Bredholdt 53 turer 

2. plass Bjørn Fredheim  14 turer 

3. plass  Randi Grytbakk  12 turer 

3. plass Jo Inge Bekken  12 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Jens Anders Volden 11 turer 

1. plass Mari Sandnes  11 turer 

1. plass Ragni Sandnes  11 turer 

1. plass Jon Olav Volden  11 turer 

 

Antall sommerbesøk på hytta fra 01.05.02 til 30.11.02: 

1. plass Norunn Lillegjelten 62 turer 

1. plass Petra Fredheim  62 turer 

3. plass Randi Grytbakk  53 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Mari Sandnes  35 turer 

2. plass Ragni Sandnes  30 turer 

 

At Høsenfjellhytta er et attraktivt turmål er det ingen tvil om.  Totalt antall registrerte 

besøk var 887 stk. 

 

 

- - - - 0 - - - - 

 

 

Skirenn Skjærtorsdag 2002: 

Kort løype, 0-5 år: 

1. plass Aleksander Narjord 06.40 

2. plass Berit Høisen  08.24 

3. plass Kristoffer S. Sigvartsen 10.01 

 

Lang løype 1x, 6-10 år: 

1. plass Tonje Fredheim  03.35 

2. plass Marte Bjørli  04.15 

3. plass Yuchey Myre  04.33 

 

Lang løype 2x, 11-100 år: 

1. plass Jon Olav Volden  06.17 

1. plass Eirik Sund  06.17 

3. plass Vegard Andersen  07.12 

 

Idealtid, 10.54, O-100 år: 

1. plass Olav Engesvold  10.55 

2. plass Erlend Sund  10.49 

2. plass John Volden  10.49 

 

 



VAKTLISTE HØSENFJELLHYTTA VINTEREN 2003 
 

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. 

- 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/fire vimpelen. 

 

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

 

 

Åpningstider 2003: t.o.m. 26.01.03    - kl. 1100 – 1500 

    f.o.m. 02.02.03 - kl. 1000 – 1600 

  
 

Dato Hyttevakt    Snøbrøyting Seteregga Anmerkinger   

29.12 Knut og Liv Åse Bredholt   Stein Ytterhaug 

05.01 Astrid Nyvoll og Stein Ytterhaug  Stein Ytterhaug 

12.01 Astri og Arne Sund Per Torgeir Oshaug 

17.01 Per Torgeir Oshaug og Morten Nymoen Per Torgeir Oshaug  (Måneskinnstur kl. 1800) 

19.01 Bjørn Fredheim og Audhild Storrønning Bjørn Fredheim 

26.01 Styret     Bjørn Fredheim  (Årsmøte klokken 1200 med 

         utdeling av trimpremier) 

02.02 Nils Helge og Yuchey Myre  Nils Helge Myre 

09.02 Jon Olav Volden og Kjetil Ryen  Nils Helge Myre 

16.02 Olav Dalbakk og og Alfhild Myre  Olav Dalbakk 

23.02 Randi Grytbakk    Olav Dalbakk 

 

02.03 Astrid Sjølien og Eva Bekken  Sigurd Myre  Astrid m / snøscooter opp 

09.03 Morten og Maj Kristin Nymoen  Sigurd Myre 

16.03 Trond og Anne Høisen   Trond Høisen 

23.03 Hilde Ryen og Per M. Mikkelsen  Trond Høisen  Skileik + snøhulegraving 

30.03 Tor Kristian og Anne Nøren  Tor Kristian Nøren 

 

06.04 Ella og Kjell Jarle Meli   Tor Kristian Nøren 

13.04 Ingunn og Ivar Røste   Ivar Røste 

14.04 Astrid og Tore M. Ryen   Ivar Røste 

15.04 Elin Skara m/ familie   Odd Terje Galåen 

16.04 Bjørn M. Galåen og Jo Inge Bekken  Odd Terje Galåen 

17.04 Styret     Kjell Jarle Meli  Skirenn klokken 13.00 

18.04 Ståle Fredheim og Kjell Engesvoll  Kjell Jarle Meli 

19.04 Torbjørg og Borgar Høisen   Borgar Høisen 

20.04 Kari og Espen Lillegjelten   Lars Berger 

21.04 Lars og Ann Kristin Berger   Lars Berger 

        

 

 

 

GOD VAKT! 

 


