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"Fjøsnissene", Vinnere av kostymerennet 2010. Foto: Torhild Linholt
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LEDEREN HAR ORDET!
Når jeg skriver dette er det herlig Lillehammer OL-vær. Noen og tjue kulde
grader og helt blå himmel. Herlig å sitte inne å fyre nå på morgenen. Men
for de som er litt tøffere og allerede er ute og går en skitur vil de se at det
har kommet opp en ny Gapahuk oppe på Ruskåsen. Som forrige gang, da
det ble satt opp en oppe på Svanen, er det Lars Skoglund som er snekkermester. Denne gangen i samarbeid med Erik Nordli. En stor takk til begge
for utmerket jobb. Vi håper mange bruker den til en liten rast. Som sist har
almenninga holdt materialene. Takk for det.
På siste årsmøte kom det et forslag om vi skulle forsøke å avholde en
høstfest for medlemmene i hytteeierforeninga. Styret tok utfordringen og
arrangementet gikk av stabelen den 25. september på Budor Gjestegård. Litt
informasjon fra hytteeierforeninga, almenninga og hytteservice ble gitt før det
ble servert rømmegrøt og spekemat. Deretter var det musikk og en svingom
for de som ønsket det. Ca. 90 personer hadde møtt opp. Takk til dere alle for at
dere gjorde dette til en hyggelig fest.
Det begynner snart å bli en tradisjon i Rusknytt å ønske nytt vertskap
på Budor Gjestegård velkommen. I år kom ”Abbe” og datteren Nadja over
fra Sverige for å drive Gjestegården. Den er nå blitt skilt ut fra annen drift.
Vi håper dette blir vellykket og at ”Abbe” og Nadja får det til å svinge litt på
Budor. Det har både de og alle vi andre fortjent. Lykke til med driften.
Det tradisjonsrike påskeskirennet ble som vanlig avholdt på langfredag.
Også denne gangen stilte Håvard og Torhild Linholt sin hytte til disposisjon for
start, innkomst, grilling og mye annet. Takk til dere for gjestfriheten. Til tross
for at det ikke var topp vær stilte ca. 200 personer opp. 80 av disse i kostymer.
Dette er imponerende og vi får bare håpe at snøen holder denne påsken også,
for når påsken er over er det øyeblikkelig mai.
Jeg vil komme med et par oppfordringer til dere alle:
Husk å skrive på navn når dere betaler kontingenten til hytteeier
foreninga slik at vi har oversikt over hvem som er medlemmer. Vi har nå 460
medlemmer.
Møt opp på årsmøtet som avholdes på Budor Gjestegård den 28. mai,
kl. 17.00! På årsmøtet vil det komme et forslag til endringer i vedtektene.
(se annet sted i Rusknytt)
Takk for året som har gått og så ønsker jeg dere alle mange fine dager i
Løtenfjellet framover.
Kjell Nordby
Leder
Husk påskeskirennet på Ruskåsen langfredag. Nærmere info kommer i
påsken.
Foto: Torhild Linholt
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TURISTFORENINGEN
Rusknytt 2011 – Nytt fra HHT Løten krets -

joker.brenneriroa@ngbutikk.net

Brenneriroa
Handel
NB. Hold orden rundt søppelcontainere.
Husk at det kun er husholdningsavfall som skal kastes i
disse. IKKE møber og byggemateriell!
      	 Vis hensyn for å oppnå trivsel i fjellet
     	 Ha et blikk til naboens hytte om du kan
     	 Dette forebygger innbrudd

Tlf. 62 59 28 50
Mob 905 37 785
Fax 62 59 28 51

• Termografering
• Alt i elektriske
installasjoner
• Hvitevarer
• Småelektrisk
belysning

Grinderengsletta 2
2340 Løten

Restaurering av gammel ljørkoie på Ingeborgvolla
Djupt inne i den urskogpregede fjellgranskogen på ei grasslette som kalles
Ingeborgvolla i et område som er kjent som Killingkjølen, har det så lenge
noen kan huske stått ei forfallen gammel ljørkoie. Koia er den eneste gjen
værende i almenninga av denne koietypen, og den har blitt bevart fordi det ble
lagt bølgeblikktak før den falt helt sammen. Beliggenheten er idyllisk på et lite
nes der tre tilløpsbekker til Øksna møtes. Ut fra navnet kan det kanskje være
ei budeie som het Ingeborg som en gang gjette dyra sine her.
Koia ble trolig oppført rundt forrige århundreskifte, kanskje noe før.
Ljørkoiene hadde åpent ildsted sentralt i koia, med en åpning i taket, en såkalt
ljore, der røken skulle trekke ut. Ljørkoiene var dårlige vinterhusrom. Det var
bare strålingsvarmen fra bålet som kunne varme skogsarbeiderne. Ljørkoiene
gikk ut av bruk på 1920-tallet, da koier med lukkede ildsteder (ovner eller
peiser) med murte piper eller ovnsrør og tett tak, overtok.
I løpet av siste sommer har koia gjennomgått omfattende restaurering. Kun
den øverste delen av laftekassa kunne brukes om. Det har vært nødvendig å
legge 4 nye varv lafting i bånn, ettersom disse stokkene var råtnet helt opp.
Det er også lagt nytt bordtak. Til sommeren gjenstår å bygge opp igjen ild
stedet, samt å lage brisker langs veggene til å sitte på. Restaureringsarbeidet
har foregått i samarbeid mellom Løiten Almenning, som har bidratt med materialer og transport, og HHT Løten krets, som har utført arbeidet ved dugnad.
Koia ligger innenfor Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat. Det medfører
at hogging av ved i nærområdet ikke er tillatt. Ved må bæres med for den
som ønsker å lage kaffevarme eller litt kveldsvarme ved overnatting. Koia er
avmerket på turkart «Hedmarksvidda», drøyt 1 km rett sør for Gjetholen sæter,
på vestsida av bilvegen. Avstanden er 200 meter fra stien som går ut sørvestover fra sætra og i retning Ulvhaugene, der den deler seg mot Målia i syd og
Synsåsen i nord. Stien er inntegnet på det reviderte turkartet fra 2006. Det er
merket med skilt til koia ved stien. Koia vil stå åpen.
Terrenget i denne delen av Killingkjølen er karakteristisk med lange og
markerte eskere i et ellers relativt flatt og myrlendt område. Stien følger eskerne. Det er en spesielt flott turrunde på ca. 10 km langs den blåmerkede stien
fra Gjetholen over Killingkjølen til Ulvhaugene og nordover mot Synsåsen,
videre til Snippkoia og tilbake til startpunktet.
En kan også gå om ljørkoia med utgangspunkt Målia, over Killingkjølen til
Gjetholen og tilbake langs Rondanestien. Dette er en tur på ca. 14-15 km.
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Nytt turmåltilbud
HHT Løten krets har i 11 år hatt tilbudet «Toppturer i Løten» med 6 poster utplassert på nye steder hvert år. Etter at skolekonkurransen Toppturer i Løten
ble innført, som baserer seg på de samme postene, synes enkelte at noen av
disse blir litt for lett tilgjengelig for voksne. Vi vil derfor fra i år utplassere en
del faste poster (trimkasser med bøker for innskriving av navn). Disse trim
kassene vil stå permanent på samme sted. Det vil hvert år bli trukket noen
enkle premier blant de som skriver seg inn i de utlagte bøkene. Det vil bli
gitt nærmere informasjon, bl.a på HHTs hjemmeside, om opplegget og hvor
postene er lokalisert, når dette er klart.
Nye rutiner for tilsyn og vedlikehold av stier
Vedlikeholdet av stier har hittil vært basert på en ordning med stifaddere, som
har hatt tilsynsansvar med tildelte strekninger. Etter hvert har vi kommet til at
det er behov for å supplere den gamle ordningen med en litt mer omfattende
opprydding og nymerking av flere traséer. Et passe lag utrustet med merkemateriell og diverse ryddeutstyr fra tursager til motorsager, har i løpet av sommeren gjennomgått 4 strekninger. Den formen for stirydding vil bli videreført
neste sommer. Vi tar gjerne imot synspunkter og tips om strekninger der turgåerne ønsker forbedring.
Toppturer 2011 – arrangeres for 12. gang
Bli bedre kjent i Løten - besøk 6 høyder/steder i tidsrommet mai
– september
”Toppturer i Løten” gir muligheter til å gjøre nye fine og spennende turer.
I 2011 vil vi sette ut postmarkering med stifteklemme på følgende
steder/høyder: Gjetholen (Gitvola), Gråberget, Svaen, Savalsæterhøgda,
Nybuåsen og Sagberget
Postene vil stå ute fra ca. 14. mai og fram til og med 30. september. Kart er
nødvendig for å finne fram til stedene. Kartet Hedmarksvidda 1: 50 000 utgitt
2006 anbefales for de 4 stedene nord i bygda, mens kartet Stange kommune
med tettsteder 1:50 000 eller Våler (kartblad 2016 III) 1:50 000 anbefales for de
2 stedene langt sør i bygda.
”Toppturkonvolutten” som inneholder ett klippekort, opplysninger,
beskrivelser og informasjon om ”toppene”/stedene, kan kjøpes hos VI-TO på
Løten, Budor Gjestegård, Løten Nærstasjon & Landhandleri og HHT-butikken
ved Østre torg på Hamar. Det er anledning til å kjøpe ekstra klippekort.
Inger-Marie Bjørke, telefon 62 59 13 09 / 950 56 716, er kontaktperson for
«Toppturer i Løten».

Foto: Torhild Linholt
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Foto: Torhild Linholt

HHTs kart og stibrosjyrer
• Hedmarksvidda, turkartserien – Ugland. Revidert kart 2006.
• Sommer på Hedemarksvidda – HHT, sommerstier. Revidert 2007.
• Løypekart Hedemarksvidda – HHT. Nytrykk 2005.
• Mosjømarka i Løten – HHT, Løten Jeger og fiskeforening, Løten Historielag,
Løiten Almenning og Løten kommune. Revidert 2004.

Vi utfører alt i malerarbeid inne/ute.
Be om pristilbud på sprøyting av tak,
fornying av kjøkken og interiør.
Gammelt blir som nytt!
Godt utvalg i maling/maleredskaper.
Flislegging, gulvlegging.

Hytteeierforeningens
medlemmer får 10%
på våre produkter
mot framvisning av
medlemskap.

Lokal medlemskap i Den norske Turistforening (DNT).
Medlemskap i DNT kan tegnes ved HHT-butikken. Innmelding kan også skje
via HHTs eller DNTs nettsider (www.hht.no eller www.turistforeningen.no ).
Alle medlemmer i DNT er automatisk også medlemmer av lokalforeningen
der de bor – eller der de ønsker å være lokalmedlem. Hamar og Hedemarken
Turistforening (HHT) er en slik lokal forening av DNT. HHT har i tillegg til
hovedforeningen 3 lokale kretser med eget styre – Ringsaker, Løten og Stange.
Hytteeiere bosatt utenfor Hamarregionen som ønsker lokalt medlemsskap i
HHT, kan ordne dette ved henvendelse til HHT-butikken.
Noen medlemsfordeler i DNT/HHT: 7 årlige nummer av ”Fjell og Vidde”,
DNTs årbok, 2 årlige nummer av HHT-nytt, rabatter og fortrinnsrett ved DNTs
overnattingshytter, medlemsrabatt på turutstyr , bøker og andre produkter
ved DNTs utsalg, herunder HHT-butikken, samt tallrike turtilbud og andre
arrangementer i nærmiljøet, på fjellet og etter hvert til mer eksotiske reisemål.
Kontakt og mer informasjon:
• HHTs butikk (kart, brosjyrer, utstyr m.m.): Østre Torg,
Hamar – tlf. 62 52 28 48  Butikken har utvidet åpningstid til kl 18 på
torsdager. Ordinær åpningstid øvrige hverdager er 10-16.
• HHTs turprogram, sti-  og hytteinformasjon m.m.: www.hht.no eller
HHT-nytt.
• E-post HHT: hht@hht.no - e-post Løten krets: loten@hht.no
Steinar Østlie
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Informasjon fra Løten o-lag:
Turorientering i Løten sesongen 2011
- en trimaktivitet som passer for hele familien
Løten o-lag ønsker velkommen til en ny sesong med turorientering. Det vil
bli satt ut 75 poster i skog og mark i Løten som vil stå ute fra ca. 1. mai til
og med 30. september. Postene på Budorkartet blir sikkert satt ut senere,
snøforholdene er avgjørende.
Turorienteringskonvolutten som inneholder kart (3 stk), ett kontrollkort
og informasjon, kan kjøpes hos VI-TO på Løten, Budor Gjestegård, Løten
Nærstasjon & Landhandleri og HHT-butikken på Hamar. Det er anledning til å
kjøpe ekstra kontrollkort og ekstra sett med kart (3 kart).
Tur-o-postene er fordelt på tre områder i Løten: Mosjømarka (25 poster),
Fallberget sør for Vesle-Rokosjøen (25 poster) og Budor sør som dekker
området Svaen, Budor og sørover til og med Gryllingsætra (25 poster).
Som deltaker i turorientering kan du få merker, diplomer og plaketter etter
hvor mye poeng du har klart og hvor mange år du har deltatt. For barn født
1997 eller senere blir det loddtrekning av noen premier. Kravet er at de har
klart minimum 150 poeng av totalt 600 poeng.
Sesongen avsluttes med en hyggekveld 21. oktober, i samarbeid med HHT,
Løten krets (toppturdeltakere).
Er det spørsmål angående tilbudet, ring Inger Marie Bjørke,
telefon 62 59 13 09 / 950 56 716
Løten o-lag ønsker GOD TUR !

E LV E R U M

Tlf 62 41 27 00

11
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Løiten Almenning

Postboks 68, 2341 Løten E-post: firmapost@loitenalmenning.no
Telefon: 62 54 74 40
Faks: 62 54 74 41
www.loitenalmenning.no www.budor.no

GRUNNEIERINFO 2010 TIL BRUKERE AV
LØTENFJELLET
Kontaktpersoner i Løiten Almenning:
Hytteser vice – Øivind Nordvold, E-post: oivind@budor.no, tlf. 91 62 01 33.
Svein Arild Kristiansen – Avd. leder. E-post: svein@loitenalmenning.no
Veg - og maskinansvarlig, driftsleder Budor skitrekk. Kontaktperson for:
Veg, vegbommer, snørydding, skilting. Tlf: 95 13 20 23.
Snøryddere:
BUDOR NORD
			
BUDOR OG BUDOR CARAVAN		
SVAENLIA			

97 46 54 60
97 48 53 44
97 48 53 50

Hilde Nyborg Gundersen – Kontorleder.
E-post: hildeg@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Festeforhold, bruksrett, åremålskoier, websider.
Tlf: 90 67 77 04.
Ar ve Smestad – Avd. leder skog. E-post: arve@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Hogst og rydding ved hyttetomter, sjølhogst av ved.
Skogsdrift generelt. Tlf: 91 64 15 63.
Arne Erik Myhre – Almenningsbestyrer. E-post: arne@loitenalmenning.no
Kontakt person for: Ledige hyttetomter.
Terje Nilssen – Jakt- og utmarksoppsyn. Tlf: 91 73 03 16.
Johan Christian Fischer: Jakt, skog, koier.
Foto: Torhild Linholt

Løten kommune: Vakttlf. vann/avløp Budor og Svaenlia: 95 15 44 66
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Websider: Følg oss på våre nettsider
www.budor.no og www.loitenalmenning.no
Vi forsøker å holde disse oppdatert til enhver tid med nyheter og informasjon.
Budor.no har også fått sin egen offisielle facebookside. På www.budor.no er det
også et webkamera og værstasjon som viser vær - og føreforhold på Budor.
Værstasjonen er nå oppgradert og oppdateres cirka 1. gang pr time.
Snørydding:
Vi har 7 enheter som skal holde hytteveger og innkjøringer åpne, så vi er godt
forberedt. Skulle det likevel være noe som ikke er som dere forventer er det
viktig å melde fra raskest mulig. Vi ønsker alle å gjøre en god jobb.
(Se vakttelefonlisten ovenfor for de forskjellige områder).
Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i almenningen må
melde fra til almenningskontoret innen 01.06.2011. Hogst utenfor egen hytte
på etablert hyttefelt skal først klareres med almenningen.
Bjørkved, 1 m³ storsekk, 60 l. småsekk; Bestilles innen 15. mai 2011.
Blandingsved kan leveres fra våren. Bjørkved storsekk/småsekk i august/
september, småsekk også senere etter avtale. Bestilling og leveranser av ved
skjer gjennom Budor Hytteservice, se egen omtale, tlf. 91 62 01 33.

Foto: Torhild Linholt
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Hytta behøver ikke å mangle komfort!
Ecofan
Økovifte
Stor type med 3 blader, passer for større
arealer
Vifte som lager sin
egen strøm - fordeler
varmen ut i rommet i
stedet for opp under
taket.

Vindvifte
svart,
110 mm

Inverter

Veil. kr 1.890,-

HB laserkamin 3200 watt

Parafin laserkamin
med elektronisk start og timer

Nå
1.490,-

Leveres komplett med fjernstarter og
tilkobling for 12 volt.

Kampanjepris

Tilbudspris
1.890,-

Leveres komplett med fjernstarter og
tilkobling for 12 volt.

•
•
•
•
•

Kampanjepris

Ingen gassproduksjon, eksplosjonssikkert
Tett kapsling gir ingen syrelekasje
Ingen etterfylling av vann
Ingen korrosjon av batteripoler

I tillegg kan man dra nytte av
følgende fordeler

Lav selvutladning og liten indre motstand
Høy lademotakelighet gir kortere oppladningstid
Kan monteres i alle vinkler
Tåler dypere utladninger
Frostsikkert

HB laserkamin
4650 watt

HB laserkamin 4000 watt

Bytte solcellebatteri?
Supertilbud på AGM batterier
•
•
•
•

8490,-

10490,-

Leveres komplett med fjernstarter og
tilkobling for 12 volt.

Kampanjepris

13490,-

Tinde

Kjøkken og bad

Tilbudspriser
140ah
170ah
290ah

• Heltre furu
• Moduler er ferdig
sammensatt
• Mange forsskjellige
farger (lik Skjåk møbler)

kr 1590,kr 1990,kr 3290,-

Cinderella forbrenningstoalett
Cinderella leveres i to utgaver:
• Cinderella Gas er et forbrenningstoalett som bruker
gass i stedet for strøm
• Cinderella Sense reduserer strømforbruk med det nye
Sense forbrenningssystemet

Be om et uforbindende tilbud på
ditt drømmekjøkken
Hver 5. propanfylling er GRATIS
10 og 11 kg propan

kr 249,-

Vestsidevn. 67. 2411 Elverum
Telefon
62 41 26 97
Telefaks
62 41 21 20
Mobil
414 67 742
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Søppelcontainerne i Løtenfjellet.
Løiten Almenning organiserer renovasjonen i Løtenfjellet. Det er søppelcontainer
ved krysset mellom Øisetervegen og den nye vegen opp til hyttefeltene på Budor
Nord og ved Storødegården. Det har kommet en container nede ved bomanlegget på Budorvegen for å fange opp hytter som ligger sør for Budor. Vi minner om
at de containerne kun skal benyttes til ”husholdningsavfall”. Ikke byggeavfall og
møbler – det må kjøres til HIAS sitt anlegg på Heggvin.
Vannposter
Det er ikke lov å koble til slanger og fylle opp tanker med vann, da disse kun
er basert på at det skal tappes mindre mengder vann i vannkanner eller bøtter.
Viser også til reguleringsbestemmelser for området.
Vegavgifter 2011:
Vegavgift for årskort er: 800,- (01.01.2011 – 31.12.2011) I tillegg kommer avgift
på kr. 100,- pr. elektronisk brikke. Vegavgift for sesongkort: 1.november 2010
til 15. mai 2011 kr 500,- Etter 15. mai og ut året: kr 500,- Enkelttur kr. 40,- Års
- og sesongkort fås kjøpt ved henvendelse til almenningskontoret. Det tas forbehold om eventuelle endringer.
Skilting:
De nyere hyttefeltvegene er skiltet i Svaenlia og Budor nord. Skilting av nye
veger og hytter vil skje fortløpende når vi har kapasitet til det. Bedre skilting
av løyper og stier er under planlegging.
Hyttetomter Budor Nord:
Det er klargjort for salg av 14 tomter i felt K.
Høgstandard hytter i Svaenlia:
I Svaenlia er felt H12 ferdigstilt og det er 44 byggeklare tomter. Felt H12 ligger på sørsiden av vegen fra Svaenlia ned i Furadalen. Alle tomtene er enkelt
tomter. På noen av tomtene er det mulig med oppstue.
Eek Eiendom bygger ut deler av R3. Feltet kalles Tyrikollen og ligger på sør
siden av skitrekket. Det består av 18 par hytter, dvs. 36 hytter til sammen. Hver
hytte har bruksareal på 75 m2.
I løpet av våren 2011 vil også et nytt felt R3C være ferdigstilt med 8 tomter.
Disse ligger over Tyrikollen, til høyre for skitrekket.
Budor Caravan:
Budor Caravan ble ferdig høsten 2005 med 140 oppstillingsplasser og den
driftes av Budor Gjestegård. Henvendelser gjøres dit; telefon 62 59 45 03. Det
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Velkommen til
Coop Mega Løten!
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er godkjent plan for utvidelse av caravanplassen, men ikke klart når vi kan ha
de nye plassene klare.
Budor Skitrekk:
Vintersesongen 2010/2011 kom sent i gang, skitrekket og kjelkeanlegget
åpnet andre helgen i januar. Bakkene er godt preparert og det er veldig fine
forhold i skitrekket.
Transportbandet i lekeområdet har blitt veldig populært for lek og moro.
Ikke minst for de små som vil lære å stå på ski og snowboard. Tilbudet er
gratis og i drift i helger og ferier. Åpningstider i skitrekket er: Hver dag fra
10.00 – 15.30. Det er kveldskjøring tirsdag, torsdag og fredag fra 18.00 – 21.00
(Kjelkeanlegget er ikke åpent under kveldskjøring). Vi tar forbehold om eventuelle endringer, følg oss på våre nettsider www.budor.no
Budor Gjestegård:
I november 2010 overtok ”Abbe” driften av Budor Gjestegård og kiosken i
skitrekket. Han har lang fartstid i restaurantbransjen i Sverige. Han har drevet
La Maison, Hörnet og Taurus i Torsby, hvor han har bodd siden 1984. I 17
år har han drevet restaurant på Hovfjället. Med i driften har han med seg sin
datter Nadia, som også har jobbet innen bar og restaurantbransjen i 10 år. De
har nå i vintersesongen åpent hver dag og ønsker gamle og nye kunder velkommen inn. Se mer informasjon om meny og åpningstider på www.budor.no

Telefon 62 50 86 20
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Budor Hytteservice
Som et tilbud til alle hytteeiere har vi startet opp med Budor Hytteservice.
Her vil vi kunne tilby tjenester som snømåking, ved, vedlikehold av hytter og
lignende.
For spørsmål om Budor Hytteservice kan du kontakte Øivind Nordvold på
91 62 01 33 eller oivind@budor.no

A/L LØTENLØYPER

Vi tilbyr blant annet:
• Vedbestilling
• Rydding/Hogst ved hytter
• Vannposter Budor Nord
• Måking av veranda
• Måking av oppgang
• Måking av tak
• Strøing av innkjørsel og oppgang
• Vedlikehold av torvtak (kalking, gjødsling, slåing av gress)
• Feiing av skorstein
• Arbeid med utearealer (grusgang o.l.)
• Maling/Beising
• Behandling av verandagulv
• Ettersynstjenester
• Nøkkelservice
• Vask
• Annet arbeid
NB: All vedbestilling til hyttene, skjer nå gjennom Budor
Hytteservice.
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Vi ønsker alle velkommen til skisporet vinteren 2010/2011.
Vi er midt inne i vintersesongen og etter jul har vi hatt flott vintervær.
Førjulsvinteren ble i år meget kald med sjeldent lite snø. Nå er stort sett alle
løyper oppkjørt både i fjellet og nede i bygda.
Løypekjøringen har gått greit og det har vært mye folk ute i løypene. I
Løtenfjellet er det Terje Nilssen og Nils Tore Aamodt som kjører løypemaskin i
år også. Vi får stadig mange positive tilbakemeldinger på den jobben de gjør.
En kan gå inn på nettet for å se oversikt over løypenettet på Hedmarksvidda.
Der er det også mulig å se når løypene blir oppkjørt. Går du inn på www.budor.
no er det bare å klikke seg videre på linken ”skiløypene”. Der kommer du inn
på websiden skisporet.no, hvor du kan se hvilke løyper som er oppkjørt i hele
området til enhver tid. Du kan også se hvor lange de forskjellige løypene er,
samt løypeprofiler for hver enkelt løype. Dette er mulig fordi det sitter en GPS
i hver av de 5 løypemaskinene som registrerer hvor maskinene kjører.
I Løtenfjellet har Løtenløyper ansvaret for ca. 100 km. med skiløyper som
kjøres med løypemaskin. I tillegg blir det kjørt opp en rekke løyper i bygda,
blant annet i Mosjømarka, med scooter. Her er det Amund Sigstad og Sverre
Vidar Engen som kjører. Mange av løypene har utgangspunkt fra skolene.
Lysløypa fra Budor og ned til Budor Skistadion har forbindelse med
lysløype og flere konkurranseløyper ved skistadion. Lysløypa vil være tent på
tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene er det mulig
å tenne lysløypa fra kl. 16.00 både fra heishytta ved Budor Skitrekk og fra
Budor Skistadion. Lyset slukkes kl. 21.30.
Hytteeierforeningen er en god støttespiller for A/L Løtenløyper, både
med et økonomisk viktig bidrag, dugnad og med innspill til forbedringer
og konstruktive forslag. Blant annet er det nå laget ei ny løype fra Svaenlia
vestover inn på løypa mellom Bårdsetra og Målia etter initiativ og dugnad fra
hytteeiere. Vi er veldig takknemlig for engasjementet.
Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig vinter i våre
skiløyper.
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HYTTEINNBRUDD I FJELLET

- Vi har lunsjretter, kaker og kaffe hver dag og vi har mange faste kunder
som har sin "egen" kaffekopp; ingen av koppene våre her er like. Også inn
ventaret på stasjonen er historisk. Her er dype sofaer og gamle stoler og bord
- og til og med en skikkelig "venteromsbenk", forteller Ingvill.

Gode forebyggende tiltak:
• Ikke oppbevar verdigjenstander lett synlig framme
inne i hytta.
• La gjerne gardinene være fratrukket slik at eventuelle
tyver kan se inn fra utsiden, Det er nesten ingen som
vil bryte seg inn uten at det finnes interessante/lett omsettelige ting der.
• Dersom du har gjenstander på hytta som er merket på et eller annet vis,
noter gjerne dette. Dette kan lette vårt arbeide betraktelig.
• Hvis du har mulighet til å ta foto av samme og andre gjenstander, er det
kjempefint!
• Sørg for å ha gode låser og se etter at alle hasper er på vinduene når du
forlater hytta.
• Hvis naboen din ikke er på hytta si, gå gjerne bortom og sjekk den
Ha en riktig god vinterferie og påske!
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Nytt av året er at Bakken Øvre har flyttet sin servering av den berømte
"gardsburgeren" fra Taigaen til oss på stasjonen. I tillegg tilbyr vi hjorteburger
fra Løiten Hjorteoppdrett. Begge leverandørene har vunnet priser i "Smaken
av Norge" i år og i fjor, Bakken øvre nå sist med sin akevittis.
En annen nyhet er at stasjonen nå tilbyr en "hyttepose" - en handlepose med
kortreiste kvalitetsvarer til å ta med på hytta, enten en frokostpose med nybakt
brød, nykinnet smør og rømme og kortreist pålegg eller en middagspose med
hjortekarbonader eller gardskarbonader, mandelpoteter evt. med akevitt-is til
dessert.
- Alle medlemmer av Løtenfjellet Hytteeierforening får 10% på varene, så
kom innom og få en "Smak av Løten", oppfordrer Ingvill.
Se også nettsida vår: www.loten-nerstasjon.no eller facebook: "Løten
Nærstasjon & landhandleri"for bilder etc)

LEVENDE ARV PÅ LØTEN STASJON
Løten stasjon er snart den siste stasjon i landet - og den enste på Rørosbanen
- som selger togbilletter på "gammelmåten" over disk. Og det er ihvertfall
den eneste togstasjonen der du også kan få kjøpt pultost,hjortekarbonader og
akevitt-is, og få servert kaffe kokt på god,gammeldags kjel!
Den 5. februar var det folkefest på stasjonen for å feire 1 årsdagen for
den nye drifta med Løten Nærstasjon og Landhandleri med kafe, gards
matutsalg, bakeri, brukskunst og galleri. Også turistinformasjon huser nå den
gamle, ærverdige togstasjonen. 23. juni 1862 åpna stasjonen, samtidig som
"Grundsetbanen" åpna. Linja mellom Hamar og Elverum (første delen av det
som nå er Rørosbanen) var den første statsbanen i Norge.
- Dette skal selvsagt feires med et stort 150års-jubileum i 2012, forteller
Ingvill Thorson Plesner, ei av drivkreftene på stasjonen.
Stasjonsgjengen er allerede i gang med planlegginga, sammen med
kommunen og Jernbanemuseet.
Stasjonen er også blitt en populær møteplass og et kultursenter i Løten,
med kafekonserter hver lørdag formiddag og med åpen kafe alle dager unntatt
søndag.

LØTEN RØDEKORS HJELPEKORPS
informerer vinter 2011
Vi driver fortsatt med pargkjøring og akuttoppdrag i skitrekket,
løyper og i hytteområder.
Hjelpekorpset er tilstede på Røde Kors Hytta på Budor hver helg ifra fredag
kl. 17.00 til søndag ettermiddag. Samt hele vinterferien og påskeferieuka .Der
vil det være kvalifiserte 1. hjelpere døgnet rundt.
På pargkjøring har vi faste takster.
Vann blir kjørt etter henvendelse fra hytteeierne. Mer organisert enn tidligere.
Vi vil få ønske hyttefolket en riktig god vinter og påske!
Hilsen oss i Løten Røde Kors Hjelpekorps!
Tlf. Hytta:
62 59 44 77
Mobil:
905 42 144
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PÅSKESKIRENN/
KOSTYMERENN 2011

ÅRSMØTE

27

Årsmøte avholdes i år på Budor gjestegård
lørdag 28. mai 2011 Kl. 17.00
Vi har i år valgt å sette inn regnskapet for 2010 i Rusknytt. Dette skal legges
frem for årsmøtet den 28. mai for godkjenning. Det er i skrivende stund ikke
revidert. Tidligere år har vi satt inn regnskapet som ble vedtatt på årsmøtet
året før. Dette kan virke litt forvirrende.

Årets påskeskirenn arrangeres som vanlig
Langfredag.
Start og innkomst ved hytte nr. 360 (Linholt) Det er på
sletta før krysset Målia/Storødegården.
Vi starter opp kl. 14.00.
Vi gjentar suksessen med grilling av pølser til barna.
Vi oppfordrer store og små til å kle seg ut! Mange fine premier. Vandrepremie
trekkes blant de med kostyme.
Det blir som vanlig natursti med mange morsomme oppgaver og litt skigåing.
Alle store og små er velkomne!
Hilsen Hytteeierforeningen.

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2010
INNTEKTER:
Kontingent..................................................................
47 200
Inntekter Annonser....................................................
6 250
Egenandel høstfest....................................................
6 900
Renteinntekter............................................................
1 081

61 431

UTGIFTER:
Arrangement,
note 1)...........................................
Rusknytt
note 2)...........................................
Porto
note 3)..........................................
Rekvisita
note 4)...........................................
Møter...........................................................................
Gebyr...........................................................................

30 690
12 813
14 391
8 635
456
290

67 275

Driftsresultat............................................................... 		

( 5 844)

BALANSEREGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2010
EIENDELER
Bruks kto....................................................................
28 223
Spare kto.....................................................................
89 537
Kasse...........................................................................
471
Skyldig Løten Løyper.................................................
( 100)
Sum eiendeler............................................................. 118 131
GJELD OG EGENKAPITAL:
Egenkapital pr.01.01.10.............................................. 134 525
Resultat pr. 31.12.10................................................... ( 5 844)
Skyldig Løten løyper fra 2009................................... ( 10 550)
Sum gjeld og egenkapital.......................................... 118 131
Foto: Torhild Linholt

28	Løtenfjellet Hytteeierforening	Rusk-Nytt 2011

Rusk-Nytt 2011	Løtenfjellet Hytteeierforening

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010

Forslag til endringer i Vedtektene for
Løtenfjellet hytteeierforening.

Note 1 Arrangement:
		
		
		

Påske skirennet...............
Musikk på festen.............
Høstfest............................
Egenandel på festen.......

9 840		
5 000
15 850
(6 900)			

23 790

Note 2 Rusknytt:
		
		

Trykking..........................
Porto Rusknytt................
Annonsering....................

12 813
6 578
(6 250)

13 141

Note 3 porto:
		
		

Utsending av Rusknytt...
Inv. Til fest.......................
Uts. av giroer...................

6 578
7 593
220			

14 391

Note 4 rekvisita:
		
		

Giroer...............................
4 907
Konvolutter......................
3 075
.Div. bøker, penner, mapper
653			

8 635
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(Behandles på årsmøtet)
Forslag 1:
Nåværende § 4 går ut. Den erstattes av en ny § 4.
Forslag 2:
Ny § 4 :
Medlemmer.
De som kan være medlemmer i Løtenfjellet hytteeierforening er de som har
hytter i Løtenfjellet, har hytter i Budortunet borettslag, leiligheter i Budor
Gjestegård eller som har campingvogn på Budor caravan.
Hvis dette forslaget går gjennom foreslår vi også endring av § 1.
Navnet endres ti:
Løtenfjellet caravan- og hytteeierforening.
Det må være minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet for å
gjøre endringer i vedtektene. (§ 10)
Foto: Torhild Linholt

Medlemmene i Hytteeierforeningen har innbetalt i alt kr. 51 850 til
Løten Løyper.Dette er et bidrag vi setter stor pris på.

I § 6 i vedtektene står det at årsmøtet skal varsles minimum 3
uker før det avholdes. Vi anser at utsendelsen og informasjonen i
Rusknytt dekker dette kravet.

Vel møtt til årsmøtet!
Vi i styret ønsker dere alle en fin vinter/sommer i Løtenfjellet. Støtt opp om
våre annonsører og våre arrangement. Vi sender også i år ut ”Rusknytt” til alle
hytteeiere i Løtenfjellet. På grunn av porto og trykkerikostnader har vi vurdert
å sende kun til medlemmer heretter. Medlemskapet koster kr. 100.- pr år. Giro
følger vedlagt dette bladet.
Ansvarlig redaktør
Torhild Linholt
Epost adresse: torhil-l@online.no
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VEDTEKTER FOR LØTENFJELLET
HYTTEEIERFORENING
§1

Navn
Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening

§2

Formål
Hytteeierforeningens formål er å ivareta og arbeide for oppgaver som er
i medlemmenes interesse

§3

Styresammensetning
Hytteeierforeningens styre består av 7 medlemmer som velges på
årsmøte. I tillegg til styremedlemmene velges to revisorer og tre
medlemmer til valgkomitè
Styret består av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og
3 styremedlemmer.

§ 4 Komiteer
Antall komiteer fastsettes av styret utfra arbeidsoppgaver for kommende
år. Medlemmer av styret er leder av komiteer. Komitemedlemmer
håndplukkes av komiteleder med støtte fra valgkomitè etter behov.
§5

Funksjonstid
Leder velges for ett år av gangen mens styremedlemmer velges for
2 år. Styremedlemmer er automatisk på valg ved utløpt funksjonstid.
Nestleder, sekretær og ett styremedlem er på valg ved odde årstall, men
øvrige styremedlemmer er på valg ved partall. Revisorer og valgkomitè
velges med en funksjonstid på 2 år.

§6

Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skjer
ved oppslag og ved utsendelse av varsel til medlemmer med minimum
3 ukers varsel. Årsmøte skal minimum behandle regnskap for inneværende år, budsjett for neste år, mål for hytteeierforeningen, årsmelding
og valg. Nye saker som blir fremlagt på årsmøtet kan ikke vedtas på
årsmøtet.

§7

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret finner det nødvendig, eller
når minimum 1/3 av hytteeierforeningens medlemmer forlanger det.
Innkalling skjer etter samme retningslinjer som for ordinært årsmøte.

§ 8 Arbeidsprogram
Det valgte styret er pålagt å arbeide ut fra årsmøtevedtak om målsettinger. Ansvarsområder fastsettes og arbeidsprogram for hver komitè
behandles på første styremøte etter årsmøte og senest innen utgangen
av august måned.
§9

Oppløsning
Oppløsning av Løtenfjellet hytteeierforening kan bare skje ved årsmøtevedtak eller ekstraordinært årsmøte, og med minimum 2/3 flertall
av hytteeierforeningens medlemmer. Forslag om oppløsning må være
varslet iht. §6.

§10 Vedtektsendring
Vedtekter kan bare endres av årsmøte og ved 2/3 flertall av fremmøtte
medlemmer på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer skal være
varslet iht. § 6.

STYRESAMMENSETNING OG
ANSVARSFORDELING 2010/2011
LEDER:

NESTLEDER

KASSERER:

SEKRETÆR

STYREMEDLEM:

STYREMEDLEM:

STYREMEDLEM:

Kjell Nordby

tlf. 99 31 95 26

Lars Skoglund

tlf. 92 20 71 55

Kontakt mot Løten Almenning
Kontakt mot Løten løyper
Kontakt med Turistforeningen
Kontakt off. Myndigheter
Epost: kjnordby@bbnett.no
Materialforvalter
Eventuelt dugnadsvirksomhet
Løten Almenning
Epost: larssk98@online.no

Ruth Stenseth

Medlemsregister
Kontingent
Regnskap
Epost: ruth-st2@online.no

tlf. 94 86 71 95

Rønnaug Haugen

tlf. 97 72 07 59

Erik Westby

tlf. 92 04 75 75

Erik Nordli

tlf. 97 77 32 17

Torhild Linholt

tlf 99 73 98 93

Sekretærfunksjoner
Forberedelser påskerennet
Epost: ronnaug.haugen@sykehuset-innlandet.no

Dugnadsvirksomhet
Påskeskirennet
Epost: erwest@online.no
Dugnadsvirksomhet
Forberedelser påskerennet

Påskeskirennet
Ansvar for Rusknytt
Epost: torhil-l@online.no

Grafisk produksjon: Steffen Grafisk Tilrettelegging, 2340 Løten. Mobil 90 18 69 80
Trykk: Elverum Trykk.

