
 

 

 

 

 

            
 

Informasjonsskriv til Høsenfjellhyttas venner. 
 

 

Spesielle arrangementer. 
 

Os Turforening kjører opp løypenettet i Nørdalen følgende helger:  25.12,  08.01, og 26.02  pluss at løypene 

vedlikeholdes i påsken f.o.m.  lørdag 8. april. I tillegg kjøres midtukeløype i Nørdalen  8. februar. 

 

Fredag 28. januar blir det måneskinnstur med fellesstart fra Seteregga kl. 19.00.  Hytta er åpen fra kl. 18.00. 

Det er spennende for barna å gå med hodelykt i mørket, med voksne i nærheten.   

Turforeninga spanderer gløgg.    Anbefales. 

 

Årsmøtet vil i år bli avholdt søndag 12. februar kl. 12.00 på Høsenfjellhytta.  Vanlige årsmøtesaker. 

 

Forrige sesongs fortsatte vi med råkjøring fra Høsenfjellhytta og ned til Holmsaga.  Det var i alt 20 fornøyde 

deltakere og suksessen gjentas med samme opplegg den 12. februar. Start kl. 13.30.  Tar du utfordringen? 

 

Denne gangen blir det jubileumsskirenn skjærtorsdag kl. 13.00. Da er det 50 år siden det første skirennet ble 

avviklet oppe på hytta. Før gikk det på omgang mellom grendene Myre, Høystad og Nøra.  

Møt opp, vi gjør noe ekstra denne gangen. 

 

Også denne sesongen blir det kombinert vårfest, litt dugnad og mye moro lørdag 27. mai.  Dugnaden begynner 

kl. 13.00 og festen med mye god mat kl. 17.00. 

 

Høstfesten i oktober 2005 gledet oss som var til stede, vi lager igjen en hyggekveld lørdag 7. okt kl. 16.00, og 

håper mange tar med lommelykt / hodelykt, og blir med oss i festlig samvær på Høsenfjellhytta 

Anbefales da det serveres god mat, kaker og punchbolle. Åresalg med meget gode vinnersjanser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilbakebakeblikk. 
 

Den økte aktiviteten med flere arrangement i de senere åra, har gitt styret mer arbeid, men det har også  resultert 

i en romslig økonomi hvor vi har kunnet oppruste hytta med mer brukervennlig og moderne utstyr. 

 

Årsmøtet ble avholdt 27. februar med vanlige årsmøtesaker.  Årets RÅKJØRING ble flyttet til lørdag 26 feb. for 

å unngå ”kollisjon” med Berserennet den 27.  Det ble konkurrert i to klasser:  0 – 11 år og 12 – 100 år.  Det var 

20 startende og flott føre. Om vi får til å måle hastigheten til råkjørerne også i år, gjenstår å se. Det ble også 

mulighet for å tippe på bestetiden.  Hytta ble sponset med en rekke gavepremier fra lokal handelsstand, og det 

ble premiering på alle. 

 

Måneskinnstur gikk av stabelen 28. januar med fine forhold og god oppslutning. 

 

Som vanlig var det fullt hus og stormende jubel under skirennet skjærtorsdag.  Deltakelsen var upåklagelig.  

Tradisjonelt opplegg med klasser for alle aldre og idealtid. 

Utdeling av premier til de som hadde flest turer til trimkassa på høsenfjellhytta, sist sesong. 

 

Vårfesten ble kombinert med noe dugnad.  Denne gangen var det vedlikehold av vinduer.  

 

Høstfesten ble avholdt lørdag 15. oktober. Styret serverte potetretter og kaker til kaffen. Etterpå var det 

hyttemesterskap i bondesjakk.  Den høytragende tittelen hyttemester i bondesjakk kunne Ole Tommas Høisen 

smykke seg med i år. 

 

 

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.  I år var det noen vinduer som fikk en oppussing. Vi håper at 

godt ettersyn og små utbedringer i og omkring hytta vil gjøre den attraktiv for mer besøk.  

Takket være den støtten vi får fra hyttevenner og mye besøk gjennom sesongen, kunne vi i år investere i ny 

komfyr på kjøkkenet og fine stoler i stua. For å bedre tilbudet til besøkende utenom hyttas åpningstider vurderes 

det å sette opp en gapahuk i nærheten av hytta. 

 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt i form av støtte, gaver og arbeid i året som har gått. 

 
 

Styret i Høsenfjellhytta. 
Har i år bestått av: 

Bjørn Fredheim,       formann 

Anne-Britt Aasberg, kasserer 

Ella Vassli Meli,       styremedlem 

Trond Høisen,           sekretær 

Knut Helge Bakos,   styremedlem 

 

Høsenfjellhyttas venner. 
Foreninga Høsenfjellhyttas venner har stor betydning for at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå og at vi kan 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 100,-  for enkeltvenn og kr 150,-  for familievenn.  I dag har foreninga 53 medlemmer og vi 

ser gjerne at flere blir med.  Ekstra i år er perlevenn kr 200.- for de som vil støtte oss litt mer, da vi har planer om 

mer restaurering og vedlikehold i framtiden. 

 

 

 



Bilder 

 
 

  
 

 

Styret ønsker alle hyttevenner en riktig god jul, og et godt nytt år! 
 

 

 

Resultater fra aktiviteter på Høsenfjellhytta 2004: 
 

Fra trimboka 

Antall vinterbesøk på hytta fra 01.12.04 til 30.04.05: 
1. plass Astri Nyvoll  38 turer 

2. plass Stein Ytterhaug  32 turer 

3. plass Astrid Haugan Ryen 31 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Mari Sandnes  23 turer 

2. plass Lars Ytterhaug    22 turer 

3. plass Anna Ytterhaug  13 turer 

 

Antall sommerbesøk på hytta fra 01.05.05 til 30.11.05: 
1. plass Norun Lillegjelten 76 turer 

1. plass Petra Fredheim  66 turer 

3. plass Randi Grytbakk  55 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Mari Sandnes  19 turer 

2. plass Annine Joten    5 turer 

2. plass Vilde Fredheim    5 turer 

2. plass Tonje Fredheim    5 turer 

2. plass Elise Oshaug    5 turer 

2. plass Pål Åge Joten    5 turer 

 

At Høsenfjellhytta er et svært attraktivt turmål er det ingen tvil om.  

Antall besøk  2005… 1521 stk.  (830 vinterbesøk, 691 sommerbesøk) 

Det har i år vært en økning på over 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skirenn Skjærtorsdag 2005: 

Kort løype, 0-5 år:  Tid. 

1. plass Anna Ytterhaug  05.29 

2. plass Johan Storrønning 07.28 

3. plass Ingrid Lohn  08.03 

 

Lang løype 1 runder, 6-10 år: 

1. plass Jonas Nymoen  03.46 

2. plass Vilde Fredheim  04.02 

3. plass Fredrik Nybråten  04.21 

 

Lang løype 2 runder, 11-100 år: 

1. plass Tonje Fredheim  06.32 

2. plass Viktor Nybråten  08.07 

3. plass Joakim Vanebo  08.36 

 

Idealtid, 10.35   0-100 år: 

1. plass Olav Volden  10.40 

2. plass Jens Anders Volden 10.25 

3. plass Stein Ytterhaug  10.22 

 

 

- - - - 0 - - - - 

 

 

Råkjøring  26. februar  2005:  tid målt toppfart 

0 – 12 år: 

1. plass Gunhild Osgjelten 6.35 38 km/t 

2. plass Elise Oshaug  7.36 32 km/t 

3. plass Sondre Osgjelten  7.38 34 km/t 

 

12 – 100 år: 

1. plass Ole Simensen  4.50 51 km/t 

2. plass Bjørnar Høistad  4.52 51 km/t 

3. plass Knut Simensen  5.00,5 55 km/t 

 

 
 

  



VAKTLISTE HØSENFJELLHYTTA VINTEREN 2006 
 

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/fire vimpelen. 

 

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

 

 

Åpningstider:  t.o.m. 29. januar - kl. 1100 – 1500 

    f.o.m.  5. februar - kl. 1000 – 1600 

 

 

Dato Hyttevakt    Snøbrøyting Seteregga Merknader   

25.12 Knut Helge Bakos    Bjørn Fredheim   Helgas løype i Nørdalen 

01.01 Bjørn Fredheim og Audhild Storrønning Bjørn Fredheim 

08.01 Astri og Arne Sund  Stein Ytterhaug  Helgas løype i Nørdalen 

15.01 Astrid Nyvoll og Stein Ytterhaug Stein Ytterhaug   

22.01 Morten og Maj Kristin Nymoen  Borgar Høisen    

29.01 Torbjørg og Borgar Høisen   Borgar Høisen 

 

05.02 Ella og Kjell Jarle Meli   Per Torgeir Oshaug   

10.02 Knut Helge Bakos og Knut Bredholt  Per Torgeir Oshaug Måneskinnstur kl. 19.00 Hytta  

           åpen fra 18.00 

12.02 Mona R og Bjørn Kjetil Westum  Per Torgeir Oshaug  Råkjøring ned til Holm kl. 13.30 

          Årsmøte kl. 12.00 

19.02 Nils Helge og Yuchey Myre  Nils Helge Myre 

26.02  Astrid og Tore M. Ryen   Nils Helge Myre  Helgas løype i Nørdalen  

 

05.03 Lars og Ann Kristin Berger   Lars Berger 

12.03 Trond og Anne Høisen   Trond Høisen 

19.03 Hilde Ryen og Per M. Mikkelsen  Trond Høisen  

26.03   Randi Grytbakk    Jon Olav Volden  

 

02.04 Olav og Kjell Engesvoll   Jon Olav Volden 

08.04   Norunn og Jon Holm Lillegjelten  Tor Kristian Nøren 

09.04 Jon Olav Volden og Kjetil Ryen  Tor Kristian Nøren 

10.04 Tor Kristian og Anne Nøren  Tor Kristian Nøren 

11.04 Ragni og Mari Sandnes   Olav Dalbakk 

12.04 Helge Egil Andersen og Anne G. Nymoen Olav Dalbakk  

13.04 Styret      Odd Terje Galåen Jubileumsskirenn klokken 13.00 

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

15.04  Magne Jonny Narjord og Tove Nygård Odd Terje Galåen 

16.04 Elin Aasberg og Terje Skaftnesmo  Sigurd Myre 

17.04 Knut O og Liv Aase Bredholt  Sigurd Myre 

 

27.05 Vårfest, 

07.10 Høstfest 

  

GOD VAKT! 


