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LEDEREN HAR ORDET!
Klarvær, - 6 gr (Ruskåsen), fullmåne og 60 - 70 cm snø. Da snakker jeg om  
10. januar 2012. Jeg, og mange med meg, har allerede mange fine skiturer i det 
flotte løypenettet på Budor. Løypekjørerne gjør en meget god jobb, både med 
langrennsløypene og i alpinbakken. Selv om snøen kom noe senere i vinter 
enn “normalt”, ble alpinanlegget åpnet før jul, til glede også for de minste.

“Dugnadsgeneralen” i styret, Lars Skoglund, var på ferde i fjor høst og laget 
en flott bru over elva sør for Yksensjøen. Bilde av brua kan dere se på forrige 
side. Tusen takk Lars.

Lars har også vært ute og rekognosert for å merke en sti inn til bål-
plassen ved sørenden av Yksensjøen. Dette blir forhåpentligvis ferdigstilt til 
 sommeren.

I begynnelsen av oktober i fjor, ble Gjestegården gjenåpnet, denne gang 
med Gro Børvan og Morten Nilsen som nytt vertskap. Dette tegner veldig 
bra og vi får håpe at de lykkes. Jeg oppfordrer alle til å ”bruke” dem og stedet. 
Kanskje kan vi med tiden også få en liten minibutikk på Gjestegården.

Tiltaket med førjulstemning den 3. desember var et flott arrangement, med 
mange frammøtte.

Også denne høsten arrangerte styret i hytteeierforeningen en fest på 
Gjestegården. Nok en gang tror jeg de i underkant av 80 frammøtte, var 
fornøyde. Bjørn Hansen spilte opp til dans. Hvorvidt vi kan arrangere en fest til 
høsten igjen, vil økonomien avgjøre.

På årsmøtet ble vedtektene endret slik at også de som har campingvogner 
på Budor Caravan, hytter i Budortunet borettslag og leiligheter i Budor 
Gjestegård, kan være medlemmer i hytteeierforeningen 

Vi måtte dessverre gå til det skritt å avlyse det tradisjonelle påskeskirennet 
i 2011, grunnet mangel på snø. Vi får tro at snøen holder seg til over påske i år, 
slik at skirennet kan gå som normalt langfredag, 6. april. Samme sted som 
tidligere.

Jeg minner om at medlemmene får 10 % rabatt ved å framvise medlemskort 
ved Løten malerverksted, Løten Nærstasjon og Landhandleri og ved kjøp av 
kort i heisanlegget, Budor skitrekk.

Jeg vil tilslutt komme med en oppfordring til medlemmene:
•	 De	som	betaler	årskontingenten	til	hytteeierforeningen,	skriver	sitt	navn,	

slik at vi vet hvem som er medlemmer. Vi er nå oppe i 515 medlemmer.

Årsmøtet 2012 vil bli avholdt på Gjestegården FREDAG 25. MAI 2012 KL. 
1900. Møt opp.

Til slutt vil jeg få ønske alle sammen et RIKTIG GODT ÅR

Erik Westby, Leder

Lars Skoglund og Ole Morten 
Fjerdingen lager gangbru over 
Yksna mellom Yksensjøen og 
Sjøkoia.
Hunden Tipsi er den første til å 
teste brua.
Foto: Marit Arnesen.

Hytteeierforeningen sin høstfest 
på Budor i oktober..

Foto: Henriette Hoel
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Hamar og Hedmarken  
Turistforening 

Løten krets informerer

Natur, historie og turmuligheter rundt  
Gjetholen (Gitvola)
Lengst nord i Løten ligger kommunens høyeste punkt, Gjetholen eller Gitvola 
(852 moh). De to navneformene er dialektvarianter i henholdsvis Løten og 
Åmot, og kommunegrensa går over toppen. På litt avstand kan Gjetholsberget 
virke stort, tungt og dystert. Den granvokste lia som går så å si helt topps kan 
gi et overveldende inntrykk, spesielt når været er grått og skyene eller tåka 
trykker ned mot toppen. Men i virkeligheten er Gjetholen et lunt og frodig om-
råde, med særegen natur, historie og folketro.

Naturen/naturforholdene rundt Gjetholen
Gjetholen er en vakker setervoll der den ligger lunt til i sørhellinga av 
Gjetholsberget med utsikt mot Nordhue og Hemberget med den kunstige 
Yksensjøen som et blikkfang mellom disse i sør.

Jordsmonnet er dypt og næringsrikt med geologisk beliggenhet i et belte av 
skifer tvers over lia. På 1600-tallet var det stridigheter om sæterrettighetene og 
det frodige beitet.

Tlf. 62 50 89 50
Åpningstider: 7 - 20 (9-18)
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

•	 Termografering
•	 Alt	i	elektriske	 
 installasjoner

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

Grinderengsletta 2 
2340 Løten
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Utsikt fra setervollene på Gjerholen.
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I grua for masseuttaket kan en finne biter av alunskifer og leirskifer med et ka-
rakteristisk, opphøyet mønster. Det er krypespor etter mark som levde i mud-
deret på havbunnen for 600 mill. år siden (de første ”hedmarkingene”).
Ovenfor sætervollen åpenbarer det seg en eventyrlig granskog. Her opplever 
vi kjempetrær, tørre trær på rot og falne kjemper i skjønn forening. Her finnes 
virke i alle nedbrytningsstadier, som gir et rikt biologisk mangfold. Tusenvis 
av organismer, sopp og insekter, er med på å bryte ned trevirket til muld. 
Skogen på oversiden av setervangen er administrativt fredet av almenningen. 
Opp mot toppen blir skogen mer kortvokst og uveksterlig. Vi er igjen inne på 
sparagmitten, som gir dårligere næringsforhold.

Gjetholen og hekseprosessene
Gjetholen hadde i folketroen en sterk tilknytning til hekseprosessene først på 
1600-tallet. Stedet var det lokale Bloksberg, der heksene samlet seg til sabba-
ter og utskeielser på torsdager og spesielle merkedager, som Valborgsmesse 
og St. Hansaften. De fra bygda som ble mistenkt for å ha vært med på dette, 
ble anklaget for trolldomskunster og ofte tvunget til å tilstå. De ble som regel 
dømt til ”ild og bål”. 

I Løten ble 9 personer dømt til døden og brent for hekseri. Dette utgjorde 2 
% av bygdas befolkning. I hele Norge ble 307 mennesker henrettet for hekseri 
fra 1570-årene til 1695. 

Torshovgråen
Torshovgråen (”Tåssjugråen” på Løtendialekt) er en kjempeblokk av konglo-
merat som ligger en snau km vest for Thorshaug sæterløkke på Gjetholen. 
Steinen ligger langs Brennsæterstien, som tar av til venstre like ovenfor 
vegenden på setra og går på vestsiden av Gjetholsberget forbi Snippkoia til 
Brennsætra.

Konglomeratsberg finnes ikke i området, men lenger nord går et smalt belte 
av slikt fjell fra Brøttum i Ringsaker over til Renaområdet. Det må ha vært isen 
som har ført steinen med seg og etterlatt den der den ligger i dag.

Det knytter seg mystikk til denne steinen. Den kan virkelig framstå dyster 
når den plutselig dukker opp i skogkanten i skumringen en litt ruskete høst-
kveld. Tilnavnet ”gråen» har trolig ha sammenheng med hekseprosessene på 
1600-tallet. Det het seg nemlig at heksene red på ”bukken graa» når de skulle 
opp til orgiene på Gjetholen, eller dette navnet ble brukt om ”mesteren” som 
de tilba og henga seg til. Hans rette navn måtte ikke nevnes. 

Øvre del av steinen danner en skrånende takflate mot nord. Nederst på 
denne flata er det et grytformet hull som er fylt til randen av vann. Det påstås 
at ingen noen gang har sett denne gryta tørr. Noe av forklaringen på feno-
menet kan være den skyggefulle beliggenheten med kondensering av luftas 
vanndamp og liten fordampning i det kjølige hulrommet. Litt gåtefullt er det i 
alle fall, og ikke så rart at det har gitt opphav til overtro.Foto: Cato guldbegMålia Turistforeningshytte

Din lokale servicestasjon
•	 Selvvaskeanlegg
•	 Kioskvarer	
•	 Eget	serviceverksted	
•	 Bilvask,	med	og	uten	børster		
•	 Bytte/Salg	av	propan

Åpent	til	kl	23.00

Shell 7-ELEVEN
2340 Løten
Telefon 62 59 09 11 . Fax 62 59 24 48
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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.

Et stykke lenger nordvestover langs stien ligger nok en fin konglomerat, 
som er noe mindre. Denne har fått navnet Veslegråen.

Snippkoia
Snippkoia ligger i nordvesthellinga av Gjetholen, og er et populært turmål for 
mange. Navnet Snippkoia kommer av beliggenheten i Brennsætersnippen, 
den nordlige spissen av Løten kommune, klemt mellom kommunene Hamar 
og Åmot. Koia ble oppført tidlig på 1950-tallet i forbindelse med ei tømmerdrift 
som Løiten Almenning avviklet i Gjetholsberget. Det ble den gangen hog-
get striper i bergets fallretning. Planen var at nye striper skulle hogges med 
bestemte mellomrom, slik at naturlig frøspredning og gjenvekst skulle sikre 
ny hogstmoden skog etter hvert som de siste stripene med gammelskog var 
avviklet. Idéen med stripehogst av granskog og naturlig foryngelse ble snart 
forlatt. 

Rundt koia sees mange trær med ”blink” fra denne tida, dvs. striper med 
bark som ble fjernet med øks for å markere at treet skulle hogges. Den plan-
lagte avviklinga ble altså ikke fullført. 

Snippkoia er såkalt lemkoie. Den er sammensatt av prefabrikkerte moduler 
eller lemmer. Denne koietypen avløste de tradisjonelle tømmerkoiene. 
Lemkoiene kunne demonteres etter avsluttet avvirkning og flyttes til et nytt 
område. Rundt 1960 kom hjulkoiene og andre prefabrikkerte koier som ble 
fraktet hele fra sted til sted. Fram til ut på 1960-tallet var det vanlig at tømmer-
hoggerne og –kjørerne lå i koiene hele uka og kun var hjemme i helgene.

Det finnes flere muligheter for korte og lengre rundturer på merkede 
stier i området rundt Gjetholen. Dette kan du lese mer om hht.no og ut.no, i 
HHT Løten krets’ jubileumshefte fra 2007, som ble delt ut til alle hytteeiere 
av Almenninga, samt at det er lagt ut informasjon om dette i hyttepermen i 
Snippkoia.

Toppturer 2012 – arrangeres for 13. gang 
Bli bedre kjent i Løten - besøk 6 topper/høyder/steder i 
tidsrommet mai –september 
”Toppturer i Løten” gir muligheter til å gjøre nye fine og spennende turer. 

I 2012 vil vi sette ut postmarkering med stifteklemme på følgende steder/
høyder: 
•	 Synsåsen	(midterste	topp)
•	 Stidele	Ulvhaugene	(på	Killingkjølen)	
•	 Ljørkoia	på	Ingeborgvolla	
•	 Svartbråtaberget	
•	 Finstadgardshøgda	i	Mosjømarka
•	 Enten	Smalmyrkoia	(nord	i	Mosjømarka)	eller	Irstadkoia	i	Brynsåsen	

(Stange kommune) 

Foto: Henriette HoelUtsikt fra Målia.
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Postene vil stå ute fra ca. 6. 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 alle de 6 stedene i Løten, mens kartet Stange kommune 
med tettsteder 1:50 000 kan benyttes om Irstadkoia blir et av stedene. Ellers er 
kartbrosjyren Mosjømarka i Løten aktuell for stedene i Mosjømarka.

Det er mulig at toppturopplegget i Løten vil bli forandret fra 2012-sesongen 
slik at det blir felles mal for oppleggene i de 4 kretsene/kommunene innen 
HHT. Dette er per 10. januar ikke avklart i styret i HHT, Løten.

”Topptur”-tilbudet vil bli å få tak i hos VI-TO på Løten, Budor Gjestegård, 
Løten Nærstasjon & Landhandleri og HHT-butikken ved Østre torg på Hamar. 

Godt tur!

Tlf 62 41 27 00

E L V E R U M

Vi total-
møblerer 
hytter 
og hjem.

Vi total-
møblerer 
hytter 
og hjem.

Vi total-
møblerer 
hytter 
og hjem.

Foto: Henriette HoelMåliakrysset
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Informasjon  
fra Løten o-lag:
Turorientering i Løten sesongen 2012  
- 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 sør  
(26 poster), Fallberget sør for Vesle-Rokosjøen (23 poster) og Budor sør som 
dekker området Svaen, Budor og sørover til og med Gryllingsætra (26 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 
1998 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 19. 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 !

Foto: Henriette Hoel

Løten stasjon – 150 år!
Pultost, hjortekjøtt, bakervarer, brukskunst – og togbilletter! Løten 
Nærstasjon & Landhandleri er en litt annerledes togstasjon... 

I 2012 er det 15o år siden Løten stasjon åpnet, samme dag som banen mel-
lom Hamar og Elverum åpnet som Norges første statsbane. Det blir derfor 
en rekke jubileumsarrangementer i år, blant annet med et stort musikkspill 
om “stasjonsbyens” historie på perrongen 23. juni. Fortsatt er det billettsalg 
over disk “på gammelmåten”, men den sjarmerende stasjonsbygningen rom-
mer nå også mye mer. Her er det kortreist mat fra Løten og omegn, med 
flere “Norgesmestre i disken”: Både Løiten Hjorteoppdrett og Bakken Øvre 
Gardsmat har fått priser i Smaken av Norge / Det norske måltid. I tillegg 
 rommer stasjonens eget bakeri og kafé der de ferske bakervarene og de lokale 
råvarene blir brukt til de ulike rettene. Det er mulig å bestille matvarer til å ha 
med på hytta. Også galleriet og brukskunstavdelinga har lokale produsenter, 
av glasskunst, keramikk, tekstil m.m. Så dette er stedet for dem som ønsker en 
“Smak av Løten” i vid forstand. Og best av alt: Det er åpent hver dag!  
(se www.loten-nerstasjon.no) 

Yksensjøen

 MANDAG - LØRDAG 10 - 16 (FREDAG TIL 17) SØNDAG 12 - 16



14 løtenFjellet HytteeierForening rusk-nytt 2012 rusk-nytt 2012 løtenFjellet HytteeierForening 15

Løten Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) vil også i år være tilstede på hytta vår på 
Budor. Vi prøver som tidligere år, å starte opp i romjula hvis snøen kommer og 
vil da være der ut nyttårshelgen. Videre vil vi være der hver helg og hver ferie 
fram til påsken, samt hele påskeuka. Med de forbehold, at vi har nok frivillige 
mannskaper som kan stille, at snøen holder og vi har midler til dette. I helgene 
vil vi komme opp ved 17.00 tiden på fredag og dra ned igjen søndag ved 17.00 
tiden.

Når det gjelder Hamar Røde Kors Hjelpekorps (HRKH), så har de hatt til-
hold i en av turistforeningens hytter på Målia. Denne hytta skal nå restaureres 
og de kan derfor ikke benytte denne mer. Mannskapene til HRKH vil da bistå 
LRKH på Budor, noe som gjør at vi har flere mannskaper å rullere på gjennom 
vintersesongen, og derfor større muligheter til å holde hytta åpen hver helg.

Når HRKH blir borte fra Målia, gjør det at LRKH sin hytte på Budor er 
eneste vaktsted for Røde Kors mannskaper på Hedemarksvidda, og vi kommer 
til å dekke hele området.

Våre oppgaver er primært å drive sanitetstjeneste i alpinbakken, hytte-
feltene og i løypenettet på Hedemarksvidda, hvor vi har utstyr og kunnskap til 
å gi god førstehjelp, evt transport ut til veg eller ned til vår hytte på Budor.

Videre har vi scooterløyve til transport av utstyr, vann og ved mellom veg 
og hytte. Vi har også løyve til transport av funksjonshemmede fra veg til en 
bestemt destinasjon, vi kan ikke transportere mennesker utover dette. 

Transport av utstyr, ved og funksjonshemmede er tjenester vi tar betalt for 
etter faste takster eller etter avtale. Transport av vann er en gratistjeneste som 
vi ønsker å tilby hovedsakelig i romjula, vinterferien og påsken, på strekningen 
fra Budor, hovedskiløypa over Ruskåsen og fram til Vegenden, så sant vi har 
kapasitet til dette. Det er da viktig at vannkanner blir satt ut ved løypa i 17.00 
tiden, og merkes med hyttenummer. Vi ønsker også at det settes opp en kort 
planke med hyttenummer ved løypa, så vi lett kan finne igjen riktig plass. 

Ved akutt sykdom eller skade er det fortsatt viktig at nødnummer 1-1-3 
benyttes. Hvis det er nødvendig vil de kontakte oss.
Kontakt Løten Røde kors hjelpekorps:

Hyttetelefon: 62594477
Mobiltelefon: 90542144
E-post:lotenrkh@hotmail.com 
 

Har dere ellers spørsmål eller trenger hjelp til noe, så kontakt oss. Vi er alltid 
behjelpelige. 

Røde kors Løten
Hjelpekors
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Nødtelefonen 1-1-3 har ikke et godt kart over hyttene i området rundt 
Budor og Ruskåsen. Så for at de lett skal kunne lokalisere på hvilke hytte 
innringerne ringer fra, så anbefaler vi i LRKH at dere lager noe som kalles for 
”Nødplakaten”. Dette er en gratistjeneste levert av statens kartverk. Gå inn 
på http://kart.statkart.no/ > zoom inn til dere finner hytta deres på kartet > 
trykk på det Røde Korset, merket SOS> marker hytta> godta avtalevilkårene 
som kommer opp i egen rute >følg anvisninger og bekreft> dere får da opp en 
pdf-fil med en plakat som kan henges opp på hytta, og som angir nøyaktig GPS 
posisjon for din hytte. 

Vi derimot har i år fått et nytt kart over hyttene på Budor, hvor hyttene er 
merket med hyttenummer. Dette er vi veldig fornøyd med. Når dere kontakter 
oss er det derfor viktig at dere husker hyttenummeret ditt.

Vi ser fram til en ny vinter på Budor!

Vennlig hilsen, Rasmus Dyresen Lilleløkken
Operativ leder, Løten Røde Kors Hjelpekorps

Kollmyrkampen Foto: Henriette Hoel



20 løtenFjellet HytteeierForening rusk-nytt 2012 rusk-nytt 2012 løtenFjellet HytteeierForening 21

PÅSKESKIRENN/KOSTYMERENN 2012
Årets påskeskirenn arrangeres som vanlig Langfredag. Vi håper en tidligere 
påske sikrer snøforholdene i år.

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. 

VAKTMESTER-
TJENESTER

Ta kontakt med oss når det gjelder

• Snømåking av tak/terrasse
• Klipping av torvtak
•Maling/beising
• Vedsalg/tilkjørt
• Brannvern/kontroll av gassanlegg
• Lås/beslag
• Vask/renhold

Komgjerne innom Stafsbergvegen 167,
2319 Hamar for en hyggelig prat og
en kopp kaffe!

Siste rest av skiløypene på Svaen påsken 2011. Foto: Henriette Hoel
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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 2012 TIL BRUKERE AV 
LØTENFJELLET

Kontaktpersoner i Løiten Almenning:
Hytteservice – Øivind Nordvold,  
E-post: oivind@budor.no, tlf. 91 62 01 33.

Budor sport og fritid – Ola Bolstad daglig leder/driftsleder skitrekk. 
E-post post@budor.no, tlf. 94158898

Svein Arild Kristiansen – Avd. leder.  
E-post: svein@loitenalmenning.no 
Veg - og maskinansvarlig. Kontaktperson for: Veg, vegbommer, snørydding, 
skilting. Tlf: 95 13 20 23.
Snøryddere:
BUDOR	NORD									 	 	 97	46	54	60
BUDOR	OG	BUDOR	CARAVAN	 	 97	48	53	44
SVAENLIA    97 48 53 50

Hilde Nyborg – Kontorleder.   
E-post: hildeg@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Festeforhold, bruksrett, åremålskoier, websider.  
Tlf: 90 67 77 04.

Arve Smestad – Avd. leder skog.  
E-post: arve@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Hogst og rydding ved hyttetomter (arbeidet utføres av 
Budor Hytteservice), 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, koier. 

Løten kommune: Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: 95 15 44 66

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 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 vaktte-
lefonlisten ovenfor for de forskjellige områder).

Sjølhogst av ved 
De som ønsker å hogge sin hytteved i almenningen må melde fra til almen-
ningskontoret innen 01.06.2012. Hogst utenfor egen hytte på etablert 
 hyttefelt skal først klareres med almenningen. 
Bjørkved, blandingsved i 1 m³ storsekk, 60 l. småsekk;  
Bestilling og leveranser av ved skjer gjennom Budor Hytteservice, se egen om-
tale, tlf. 91 62 01 33.

Søppelcontainerne i Løtenfjellet          
Løiten Almenning organiserer renovasjonen i Løtenfjellet. Det er søppelcontai-
ner ved krysset mellom Øisetervegen og den nye vegen opp til hyttefeltene på 
Budor Nord og ved Storødegården. Vi minner om at containerne kun skal be-
nyttes til ”husholdningsavfall”. Ikke byggeavfall og møbler – det må kjøres til 
HIAS sitt anlegg på Heggvin. Hovedreturpunktet på Budor skal i løpet av 2012 
suppleres med mottak av flere fraksjoner. 

Vannposter
Må fortsatt minne om at det ikke er 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.  Bakgrunnen er at anlegget ikke er basert på slik tap-
ping og medfører ofte at det oppstår problemer i pumpestasjonen vår i Budor 
Nord med den følge at vannet blir borte i mange vannposter. Viser også til re-
guleringsbestemmelser for området. 
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Vegavgifter 2012 
Vegavgift for årskort er: 900,- i 2012. I tillegg kommer avgift på kr. 100,- pr. 
elektronisk brikke. Vegavgift for sesongkort: 1.november 2010 til 15. mai 2011 
kr 550 Etter 15. mai og ut året: kr 550- Enkelttur kr. 50,-. Års- og sesongkort fås 
kjøpt ved henvendelse til almenningskontoret. Det tas forbehold om eventuelle 
endringer. 

Gjerding ved hytter
Det er i utgangspunktet ikke tillatt med noen form for gjerding omkring hytter 
i Budorområdet kun terrassegjerde og eventuelt i forbindelse med terrasse/
platting ved inngangsparti. Slikt gjerde skal være en naturlig del av hytta. 

Hyttetomter Budor Nord
Det er klargjort for salg av 14 tomter i felt K. 4 av disse er pr dato satt bort.

Høystandard hytter i Svaenlia
I Svaenlia består H12 av 55 tomter. Av disse er 11 satt bort og det er noen 
reservert i tillegg. Felt H12 ligger på sørsiden av vegen fra Svaenlia ned i 
Furadalen. Alle tomtene er enkelttomter. 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. 
Hyttefelt R3C som ligger på oversiden av Tyrikollen består av 8 tomter. 
Tomtene ligge tett inntil skitrekket på sørsiden. Pr dato er 3 tomter satt bort 
og 3 er reservert. 

Budor Caravan
Budor Caravan ble ferdig høsten 2005 med 140 oppstillingsplasser og den drif-
tes av Budor sport og fritid. Henvendelser gjøres til Budor Hytteservice  
916 20 133 eller Ola 941 58 898. 

Det er godkjent plan for utvidelse av caravanplassen med 30 plasser og vi 
tror at vi kommer i gang med utvidelsen av plassen i år.

Budor Skitrekk 
Vintersesongen 2011/2012 kom sent i gang til jul, skitrekket og kjelkeanlegget 
åpnet lille julaften. Bakkene er nå 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 – 16.00. Det er kveldskjøring tirsdag, torsdag og fredag fra 18.00 – 21.00 
(Kjelkeanlegget er ikke åpent under kveldskjøring). Vi tar forbehold om even-
tuelle endringer, følg oss på våre nettsider www.budor.no 

Budor Gjestegård
På Budor Gjestegård finner du kafeen. Åpningstider og menyen finner du på 
www.budor.no.        

Lokalene på Gjestegården egner seg også godt til møtevirksomhet og til 
små og store arrangementer som bryllup, konfirmasjoner, slektstreff etc.

Skal familien samles til en enkel liten feiring eller skal dere feire en større 
anledning, vil du ha en fest med kollegaer eller gode venner så ta kontakt for et 
tilbud. 

Vi tar gjerne imot gruppebestillinger, kurs og konferanser etc.  
For mer informasjon og booking, ta kontakt med oss på  
tlf: 625 94503 eller budor@budor.no                                          

Vi ønsker velkommen til Budor! 
Se mer informasjon om meny og åpningstider på www.budor.no 

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
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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.

 
LØTENLØYPER

Vi ønsker alle velkommen til skisporet vinteren 2011/2012.

Vi er godt inne i vintersesongen og har hatt fine skiforhold i fjellet nå fra like 
før jul.  Alle løyper i fjellet er oppkjørt. 

Løypekjøringen har gått greit og det har vært mye folk ute i løypene.  Terje 
Nilssen og Nils Tore Aamodt kjører også i år løypemaskin. 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 Løtenløyper, både med et 
økonomisk viktig bidrag, dugnad og med innspill til forbedringer og konstruk-
tive forslag. Vi er veldig takknemlig for engasjementet.

Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig vinter i våre 
skiløyper.

Perfekte løyper over Ruskåsen. Foto: Henriette Hoel
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ÅRSMØTE
Årsmøte avholdes i år på Budor gjestegård fredag 25. mai 2012 
Kl. 19.00

Vi har i år satt inn regnskapet for 2011 i Rusknytt. Dette skal legges frem for 
årsmøtet den 25. mai for godkjenning. Det er i skrivende stund ikke revidert. 

LØTENFJELLET HYTTEEIERFORENING 
REGNSKAP PR. 31. desember 2011
Inntekter:
Kontingent .................................................................  51 500
Annonser (note 1) .....................................................   8 000
Egenandel Høstfest (note 2) ....................................   9 250
Renter .........................................................................   1 319
Sum inntekter ............................................................  70 069

Utgifter:
Gebyr og kontingent .................................................   3 135
Gaver ..........................................................................   734
Arrangement ............................................... (note 2) 21 287
Rusknytt ....................................................... (note 1) 12 937
Porto ............................................................. (note 3) 17 946
Rekvisita .....................................................................   6 852
Møter ..........................................................................   6 877
Sum utgifter ...............................................................  69 768
Årsresultat .................................................................   301
BALANSERGENSKAP PR. 31. desember 2011 

EIENDELER
Beholdning Sparekto. Pr. 010111 ............................  89 537
Beholdning brukskto. Pr. 010111 ............................  28 223
Kasse  .........................................................................   471
Årsresultat .................................................................   301
Sum eiendeler ............................................................  118 532 
  
GJELD OG EGENKAPITAL
Brukskto. Sparebank 1 .............................................   28 089
Sparekto. Sparebank 1 ..............................................   90 770
Kasse ..........................................................................   723
Skyld. Løten Løyper ..................................................   ( 1 050)
Sum gjeld og egenkapital .........................................   118 532

NOTER TIL REGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2011

Note 1 – Rusknytt:
 Trykking ................................................................  12 937
 Porto ......................................................................  10 837
 Annonser ...............................................................  (8 000)
  ................................................................................  15 774

Note 2 – Arrangement:
 Premier påskeskirenn ..........................................   287
 Musikk Høstfest ...................................................   3 000
 Bespisning Høstfest .............................................  18 000
 Porto ......................................................................   6 496
 Innb.egenandel .....................................................  (9 250)
  ................................................................................  18 533

Note 3 – Porto:
 Rusknytt .................................................................  10 837
 Invitasjoner ............................................................   6 496 
 Div. utsendinger ....................................................  613
  ................................................................................  17 946

DET ER INNKASSERT I ALT KR. 54 750,-  
TIL LØTEN LØYPER SISTE ÅRET. 

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 medlemmer i Løtenfjellet Hytteeierforening. Bladet vil bli tilgjenglig 
for de som ønsker det på Budor gjestegård, eller ved å kontakte foreningen. 
Medlemskapet koster kr. 100.- pr år. Giro følger vedlagt dette bladet.

 Redaktør
 Henriette Hoel

 Kontakt oss gjerne 
 Epost adresse: lotenfjellethytteforening@gmail.com
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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 styre-
medlemmer.

§ 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

§ 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 innevæ-
rende 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 målset-

tinger. 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 2011/2012

LEDER: Erik Westby tlf 92 04 75 75
 Kontakt mot Løiten Almenning    
 Kontakt mot Løten løyper  
 Kontakt med Turistforeningen
 Kontakt off. Myndigheter
 Epost: erwest@online.no

NESTLEDER Lars Skoglund tlf. 92 20 71 55
  Materialforvalter
 Eventuelt dugnadsvirksomhet
 Løten Almenning
 Epost: larssk98@online.no

KASSERER: Ruth Stenseth  tlf. 94 86 71 95
 Medlemsregister    
 Kontingent
 Regnskap
 Epost: ruth-st2@online.no

SEKRETÆR Rønnaug Haugen tlf. 97 72 07 59
 Sekretærfunksjoner
 Forberedelser påskerennet
 Epost: ronnaug.haugen@sykehuset-innlandet.no 
 

STYREMEDLEM: Elisabeth Nersveen tlf.91 68 92 49
 Dugnadsvirksomhet
 Påskeskirennet
 Epost: enersveen@gmail.com

STYREMEDLEM: Erik Nordli tlf. 97 77 32 17
 Dugnadsvirksomhet
 Forberedelser påskerennet

STYREMEDLEM:  Henriette Hoel tlf. 92 40 03 49
 Påskeskirennet    
 Ansvar for Rusknytt
 Epost: henriettehoel@gmail.com

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




