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Informasjonsskriv til Høsenfjellhyttas venner. 
 

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

løypemaskin følgende dager:  
 

21.12 26.12 06.01 09.01 26.01 9-10.02 16-17.02 

19.02 22.02 06.03 17.03 27-28.03 6-7.04  

 

For nærmere detaljer se skiguiden til Os Turforening.  

 

 Den 26. desember blir det 60-års jubileumsmarkering med kake og julegrøt på Høsenfjellhytta. 

 Søndag 10. februar er det kaffeservering på hytta hos Anne-Britt og Per T. Oshaug. 

 Den 16. og 17. februar  går berserennet av stabelen. Drikkestasjon og liv og røre på Høsenfjellhytta 

 Den 22. 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 10. mars kl. 13.00 på Høsenfjellhytta.  Vanlige årsmøtesaker. 

 Den 17. mars blir det skiorientering i løypelabyrinten, og tradisjonsmessig råkjøring fra Høsenfjellhytta 

og ned til Holmsaga. 

 Som vanlig blir det påskeskirenn skjærtorsdag 28. mars 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 ca 60 medlemmer og vi ser gjerne at flere blir med. 

 

 

HØSENFJELLHYTTA FYLLER 60 ÅR. 

Begivenheten feires med servering av jubileumskake og besøk av høsenfjellnissen 

onsdag 26.12.2012 kl. 14.00. 
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5 på gaten. 
 

Hva synes DU er fint med Høsenfjellhytta? 

 

 
                

 
 

 

                                               

 

 

 

Kåre Nymoen: 

 

- Mye positivt!  

Flott å kunne gå seg en tur 

og ta en kopp kaffe når hytta er 

åpen.  

Hadde vært fint om hytta var 

åpen litt utenom vinterstid 

også, da pleier vi å gå dit. 

Gapahuken er veldig flott! 
 

  

 Astrid Haugan Ryen: 

 

- Jeg synes det er fint å ha et 

mål for turen.  

Da er det fint å kunne ta en 

stopp med en kopp kaffe, og ta 

en prat med andre turfolk. 

Synes det har blitt så fint oppå 

der, koselig å komme inn! Et 

fint samlingssted for 

forskjellige arrangement. 
 

   

 

Linn Sundmoen: 

 

- Jeg synes det er fint at 

det er kake og Smurfe-

pastiller der! 

Og så er det fint at vi kan 

grille pølser der.  
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  Ivar Røste: 

 

- Høsenfjellhytta er et fint 

turmål, både sommer og 

vinter. 

  En passe trimtur! Veldig 

fin utsikt oppå der også.  

 

  

 

 

 Maria Holm: 

 

- Fint å gå dit på tur og grille 

pølser.  

Jeg synes det er moro  

 å leke der og klatre i trærne.  
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Gapahukoppskrifter: 

Fylte epler: 

Ingredienser 

2 stk eple 

50 g sjokolade 

0.5 dl sukker 

2 ts malt kanel 

0.5 dl rosiner 

2 ss smør 

Fremgangsmåte 

Kan gjøres før turen:  

Fjern kjernehuset fra eplene og fyll hullene med sjokolade, sukker, kanel og rosiner. 

Pakk eplene i godt smurt aluminiumsfolie.  

Foliepakkene stekes i glørne til bålet i ca 10 minutter.  

 
 

Gapahuken har blitt svært 

populær og brukes flittig av 

hyttas besøkende. 

 

Bålplassen foran gapahuken 

blir oppgradert på 

vårdugnaden. 
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Mumiepølser: 
 

Du trenger: 

 

10 grillpølser 

Eventuelt osteskiver 

500 gr hvetemel 

1 ts salt 

1 pakke tørrgjær eller 50 gr fersk  

Ca. 1/2 dl olje 

3 dl vann 

 

Bland mel, salt og tørrgjær hvis du bruker det. 

Bruker du fersk gjær rører du den ut i lunken vann. 

Bland sammen mel, olje og vann til en smidig deig. 

 

La den heve en liten stund før du elter og deler den i 10 emner. 

Disse ruller du ut til en lang pølser som du snurrer rundt grillpølsene. 

La det være en liten åpning øverst til ansiktet hvor du lager to øyne med ketchup. 

Hvis du vil kan du legge en osteskive rundt pølsene før du snurrer deigen rundt. 

Stekes på pinne over glørne på bålet.   

 
 

 

 

 

Følg med på Høsenfjellhyttas hjemmeside:   

www.hosenfjellhytta.no 

Følg oss også på facebook. 
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Noen glimt fra vårdugnaden 2011. 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

En litt uheldig start på dugnad og vårfesten.  Myra var bløtere enn først antatt. 

Måtte taues opp igjen og fant en annen vei. Slik blir det fort med en regnfull forsommer. 

Trond Høisen gjør en bra jobb med å drenere det våteste området på vegen opp til Høsenfjellhytta 

 

 

Det noe nedsunkne hjørnet i grunnmuren blir rettet opp. Karene flytter på noen steiner og finner en god 

løsning. Per T. Oshaug vatrer opp den nye dørkarmen. 

 

 

Tørr bjørkeved stables i egen binge, alle hjelper til.   Dugnadsgjengen tar en velfortjent matpause. 
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Resultater fra aktiviteter på Høsenfjellhytta 2012: 
 

Fra trimboka: Antall vinterbesøk på hytta fra 01.12.11 til 30.04.12: 

 
Over 16 år: 

1. plass Norun Lillegjelten        70 turer 

2. plass Astrid Haugan Ryen 54 turer 

3. plass  Bjørn Morten Galåen         37 turer 

 

Til sammen 680  turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass Linn Sundmoen       10 turer 

2. plass Anja Sundmoen     9 turer 

2. plass Lars Ytterhaug   9 turer 

 

Til sammen 94 turer 

 

Antall sommerbesøk på hytta fra 01.05.12 til 30.11.12: 

 
Over 16 år: 

1. plass  Norun Lillegjelten            97 turer 

2. plass Audhild Storrønning         41 turer 

3. plass Astrid Nyvoll                    35 turer 

3. plass  Astrid Haugan Ryen         35 turer 

 

Til sammen 653 turer 

 

Barn under 16 år: 

1. plass  Linn Sundmoen               5 turer 

2. plass  Anja Sundmoen               4  turer 

2. plass  Mira Elven                         4 turer 

 

Til sammen  64 turer 

 

Antall besøk  2012:  1491 stk.  (776 vinterbesøk, 715 sommerbesøk) 

 

Øvrige resultater:  se www.hosenfjellhytta.no  

 

God jul! 

 

Kjekt å ha en fin grill, som blir flittig brukt ved hyggelige sammenkomster her på Høsenfjellhytta. 

Høsenfjellhytta’s styre var meget fornøyd med den nye døra. 
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VAKTLISTE HØSENFJELLHYTTA VINTEREN 2013 
 

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. 27. januar - kl. 1100 – 1500 

    f.o.m.  3. februar - kl. 1000 – 1600 

 
Dato Hyttevakt Snøbrøyting Seteregga Merknader 

    

26.12 Anne-Britt og Per Torgeir Oshaug Knut Helge Bakos Salg av julegrøt. Løypekjøring i Nørdalen 

30.12 Knut Helge Bakos Knut Helge Bakos  

01.01 Astrid Nyvoll og Stein Ytterhaug Knut Helge Bakos  

06.01 Torbjørg og Borgar Høisen Borgar Høisen Løypekjøring i Nørdalen 

13.01 Berit, Ole Tomas og Trond Høisen Borgar Høisen  

20.01 Bjørn M. Galåen Tor Kristian Nøren  

27.01 Knut O Bredholt Tor Kristian Nøren Løypekjøring i Nørdalen 

03.02 Magne Jonny Narjord og Tove Nygård Lars Berger  

10.02 Astrid og Tore Ryen Lars Berger Løypekjøring i Nørdalen 

16.02 Randi Grytbakk Rune Sundmoen Berserennet 

17.02 Victoria Høsøien og Geir Grindflek Rune Sundmoen Berserennet 

22.02 Bjørn Fredheim og Audhild 

Storrønning 

Bjørn Fredheim Måneskinnstur  Start kl 19.00 Hytta åpen 

fra kl 18.00.  Løypekjøring. 

24.02 Ella og Kjell Jarle Meli Bjørn Fredheim  

03.03 Lars og Ann Kristin Berger Lars Berger  

10.03 Norunn og Jon Holm Lillegjelten Lars Berger Årsmøte kl. 13.00 

17.03 Mona og Bjørn Kjetil Westum Odd Terje Galåen Løypekjøring i Nørdalen. Skiorientering 

og råkjøring 

24.03 Live Ryen og Christian Søberg Odd Terje Galåen  

25.03 Nils Helge Myre Tor Kristian Nøren  

26.03 Silje og Rune Sundmoen Tor Kristian Nøren  

27.03 Olav Dalbakk og Alfhild Myre Ivar Røste Løypekjøring i Nørdalen 

28.03 Ingunn og Ivar Røste, styret Ivar Røste Løypekjøring i Nørdalen. Skirenn kl. 

13.00 

29.03 Helge Egil Andersen og Anne G. 

Nymoen 

Ivar Røste  

30.03 Familien Volden Skara Ivar Røste  

31.03 Astri og Arne Sund Nils Helge Myre  

01.04 Elin Aasberg og Terje Skaftnesmo Nils Helge Myre  

07.04 Morten og Maj Kristin Nymoen Nils Helge Myre Løypekjøring i Nørdalen 

14.04 Odd Terje Galåen og Rigmor Sandøy

  

Bjørn Kjetil Westum  

 

 
God vakt! 


