
 

 

 

 

 

            
 

Informasjonsskriv til Høsenfjellhyttas venner. 
 

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

løypemaskin følgende dager:  
 

26.12.10 31.12.10 12.01.11 05.-06.02.11 12.-13.02.11   21.02.11 24.02.11 

9.03.11 9.-10.04.11 21.04.11     

 

For nærmere detaljer se skiguiden til Os Turforening. 

 

 Den 26. desember blir det salg av julegrøt  

 Lørdag 12. februar går berserennet av stabelen. Drikkestasjon og liv og røre på Høsenfjellhytta. 

 Fredag 18. 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 20. februar kl. 13.00 på Høsenfjellhytta.  Vanlige årsmøtesaker. 

 Den 13. mars blir det skiorientering i løypelabyrinten, og råkjøring fra Høsenfjellhytta og ned til 

Holmsaga i nyrestaurert trasse'. 

 Som vanlig blir det påskeskirenn skjærtorsdag 21. april. 

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

bestemmes senere. 

 

         

Fra forrige sesongs begivenheter. 

 

Høsenfjellhytta åpnet skisesongen 1. juledag. 

Servering av nissegrøt var så vellykket at det blir gjentatt denne julen også. 

For første gang ble det arrangert skiorientering sammen med råkjøringa, dette var en god kombinasjon som våre 

gjester likte, og ser ut til å gli inn i vårt faste program. 

Årsmøtet gikk som vanlig, ingen innsigelser til årsberetningen, opplest og vedtatt ved akklamasjon.  

Berserenn-komiteen hadde i år lagt en konkurranse inne på hytta, som førte til ekstra merarbeid for vakthavende. 

Sist i februar, gudstjeneste med rikelig besøk. Os Røde Kors Hjelpekorps besørget transport, så hytta ble fylt av 

mye folk i godt lag. 

Påska gikk etter programmet med god deltagelse på skirennet skjærtorsdag. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

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 ca 60 medlemmer og vi ser gjerne at flere blir med. 

 

Send oss gjerne din e-postadresse (til  t.hoisen@c2i.net) så kan du få Hytteposten elektronisk og etter hvert også 

bilder og stemningsrapporter fra hytta ved forskjellige anledninger. 

 

 
Vår-dugnaden: 

Høsenfjellhytta fortsatte i år arbeidet med å bygge ut skilabyrinten i området omkring hytta.  

Med 6 motorsager og to ryddesager ble den ytre traseen, fra Sundsletta fram til sekskantkrysset, ferdig.  

Mye mannskap satte bjørkestammene opp i støer, for senere transport og kvisten ble kastet til sides. 

I tillegg ble noen tverrforbindelser mellom noen traseer, også fullført.  

Dette gir ekstra utfordringer til de som liker skiorientering. 

 

Damene på kjøkkenet, hadde sammen med små hjelpere, igjen laget til et festmåltid til dugnadsgjengen.  

Full middag, og store kakestykker til kaffen etterpå - smaksorganet jublet. 

Vel fornøyd med arbeidet, ble videre drift og framtidsplaner diskutert. 

 

 

mailto:t.hoisen@c2i.net


 

Høst-dugnaden: 

 

Vi mente i utgangspunktet å være litt snillere med hensyn på arbeidsmengde, men stort oppmøte gjorde at vi tok 

med flere oppgaver denne gangen. 

 

Hovedtraseen opp til Høsenfjellhytta har i mange år lengtet etter en utvidelse, forbedring og oppgradering. 

Allerede fra Seteregga, fikk vi ryddet traseen for tilvekst av små trær og noen utrettinger. 

Fra krysset til Holm, fikk vi igjen åpnet den gamle vegen opp mot stormyra. 

Styret har stor tro på at dette vil bli en fin løsning. 

 

Vi fikk litt ekstra hjelp denne dagen da Stein Presthagen stilte med traktor utstyrt med god skogsredskap.  

Dermed klarte vi også å rydde fjell-løypa fra Høsenfjellhytta, ned til trimkassen, ovenfor Måssåbakken.  

Denne løypetraseen er ikke utbedret siden den ble laget. 

 

Allerede i vår, så styret muligheten til å oppgradere løypene til en standard, som vil glede sommermosjonister, 

vinterbesøkende turgåere, trimere og de som går Berserennet.  

 

Høsenfjellhytta satte på en gravemaskin, som utførte planering i løypenettet nå i november. Sjenerende stubber 

og stener er fjernet, traseen klappet og planert, slik at løypemaskinen kan legge spor ved mindre snømengde.  

Drenering på noen steder gjør at vegen opp til Høsenfjellhytta blir tørrere og forhindrer dype traktorspor i årene 

framover.  

 

Utbedringer gjør det mer behagelig å kjøre ned igjen fra Høsenfjellhytta i vinter. 

Øystein Langøien er en flink maskinfører som planerte traseen til en meget god standard. 

Ned mot trimkassen la vi inn en liten sving på løypa, for mulighet til å redusere hastigheten for dem som ønsker 

det. Ved trimkassen laget han en fin løsning i svingen, for videre skiløping i begge retninger. 

Det gjenstår nå å rydde grener som stikker inn i traseen fra trimkassen, ned mot Måssåbakken. 

 

 
 

 

 

 



Framtidsplaner: 

 

Det er et sterkt ønske å få et nytt vedskjul og bod med større kapasitet. 

 

Vinterhage med vakker utsikt utover den fagre Os-bygda, er også på ønskelista. 

 

Sankthans-feiring på Høsenfjellhytta har vært diskutert 

 

Gode ideer og forslag mottas med takk og entusiasme. 

 
 

 

Resultater fra aktiviteter på Høsenfjellhytta 2010: 
 

Fra trimboka: 

Antall vinterbesøk på hytta fra 01.12.09 til 30.04.10: 

 
Over 16 år: 

1. plass Astrid Haugan Ryen 40 turer 

2. plass Astrid Nyvoll  35 turer 

3. plass  Audhild Storrønning 31 turer 

 

146 voksne gikk 645 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Anna N Ytterhaug   12 turer 

2. plass Silje Sundmoen    9 turer 

2. plass Lars N Ytterhaug    9 turer 

 

73 barn gikk 176 turer 

 

Antall sommerbesøk på hytta fra 01.05.10 til 30.11.10: 

 
Over 16 år: 

1. plass   Randi Grytbakk               85 turer 

2. plass Norun Lillegjelten 83 turer 

3. plass Audhild Storrønning 52 turer 

 

192 voksne gikk 689 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass  Anna N Ytterhaug 4 turer 

2. plass  Eivind Oshaug               3  turer 

 

86 barn gikk 98 turer 

 

Antall besøk  2010:  1608 stk.  (787 vinterbesøk, 821 sommerbesøk) 

Totalt antall personer som har besøkt hytta:  431. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



 
Råkjøring  14. mars  2010: tid  

0 – 12 år: 

1. plass Magnus Horten  5.38  

2. plass Eirik Horten  6.12  

3. plass Ole Tomas Høisen 7.12  

 

13 – 100 år: 

1. plass Håkon L. Thorkildsen       5.29  

2. plass Peder A Osmoen   5.35  

3. plass Sveinung M Ryen 5.52  

 

 

Skiorientering 14. mars 2010: 

1,4 km 

1.  plass  Anna N Ytterhaug           21.48 

2.  plass  Eivind Oshaug                 21.51 

3.  plass  Ole Tomas Høisen           21.58 

 

2,7 km 

1.  plass  Stein Ytterhaug                27.14 

2.  plass  Magnus Horten                33.11 

2.  plass  Eirik Horten                     33.11 

2.  plass  Kristin Tuveng                 33.11 

2.  plass  Gjermund Horten             33.11 

 

5,5 km 

1.  plass  Håkon L. Thorkildsen       44.30 

2.  plass  Ivar A Osmoen                  47.40 

3.  plass  Astrid Nyvoll                     55.00 

 

 

Barneskirenn skjærtorsdag 

 
0-6 år: 

1. plass  Guro Grytbakk                6.20 

2. plass  Marius Holten Sund       10.13 

3. plass  Simen Sønmør Ranvik   10.35 

 

7-11 år: 

1. plass  Simen Barstad Sund     3.28 

2. plass  Anna Ytterhaug            3.54 

3.plass   Eivind Oshaug              4.01 

 

12-100 år: 

1. plass  Lene Grytbakk           7.25 

2. plass  Ole Tomas Høisen     7.37 

3. plass  Gjermund Berger       8.43 

 
Idealtid, 9.30  0-100 år  

(30 deltakere) 

 
1. plass  Terje Pettersen         9.28 

2. plass  Stein Ytterhaug        9.44 

3. plass  Nina Barstad Sund   9.47 

 

 
Komiteen ankommer. 

 

 



VAKTLISTE HØSENFJELLHYTTA VINTEREN 2011 
 

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. 30. januar - kl. 1100 – 1500 

    f.o.m.  6. februar - kl. 1000 – 1600 

 
Dato Hyttevakt Snøbrøyting Seteregga Merknader 

25.12 Knut Helge Bakos  Knut Helge Bakos  

26.12 Anne-Britt og Per Torgeir Oshaug Knut Helge Bakos Salg av julegrøt  - Helgas løype 

02.01 Elin Aasberg og Terje Skaftnesmo Knut Helge Bakos  

09.01 Knut O Bredholt Stein Ytterhaug  

16.01 Berit, Ole Tomas og Trond Høisen Stein Ytterhaug  

23.01 Bjørn M. Galåen Stein Ytterhaug  

30.01 Torbjørg og Borgar Høisen Borgar Høisen  

06.02 Astrid Nyvoll og Stein Ytterhaug Borgar Høisen Løypekjøring i Nørdalen 

12.02 Magne Jonny Narjord og Tove Nygård Per Torgeir Oshaug Berserennet 

13.02 Astrid og Tore Ryen Per Torgeir Oshaug  

18.02 Bjørn Fredheim og Audhild 

Storrønning 

Bjørn Fredheim Måneskinnstur  Start kl 19.00 Hytta åpen 

fra kl 18.00 

20.02 Helge Egil Andersen og Anne G. 

Nymoen 

Bjørn Fredheim Årsmøte kl. 13.00 

 

27.02 Ella og Kjell Jarle Meli Lars Berger  

06.03 Knut Simensen Lars Berger  

13.03 Norunn og Jon Holm Lillegjelten Odd Terje Galåen Skiorientering og råkjøring 

20.03 Mona og Bjørn Kjetil Westum Odd Terje Galåen  

27.03 Lars og Ann Kristin Berger Odd Terje Galåen  

03.04 Astri og Arne Sund Tor Kristian Nøren  

10.04 Randi Grytbakk og Mari Sandnes Tor Kristian Nøren Løypekjøring i Nørdalen 

17.04 Ingunn og Ivar Røste Ivar Røste  

18.04. Olav Dalbakk og Alfhild Myre Ivar Røste  

19.04 Odd Terje Galåen og Rigmor Sandøy Ivar Røste  

20.04 Familien Volden Skara  Ivar Røste  

21.04 Styret Nils Helge Myre Skirenn kl. 13.00 

22.04 Morten og Maj Kristin Nymoen Nils Helge Myre  

23.04 Nils Helge Myre Nils Helge Myre  

24.04 Knut Helge Bakos Nils Helge Myre  

 

GOD VAKT!  

Hytteposten er sponset av: 

 


