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HUSK!

Årsmøtet 2017
Klubbhuset ved Budor skistadion
Lørdag 25. februar kl. 15.00

www.lotenfjellet.no

Lederen har ordet

www.lotenfjellet.no

tar disse slik at foreningen får et bedre og klarere styringsverktøy.
Under årsmøtet vil vi også forslå å danne ei seniorgruppe i
hytteeierforeningen som blant annet kan utføre dugnadsarbeid
etter medlemmenes ønsker. Vi er opptatt av å skape nye sosiale
møteplasser og tror at ei slik gruppe kan dekke et behov.
Har du noe på hjertet – ta kontakt med oss!

Skrevet av:
Tor Anton Andersen, leder
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www.lotenfjellet.no
Følg oss:
https://www.facebook.com/
Lotenfjellethytteforening

Side 2

Vi skriver 1. januar 2017 og nytt år er feiret på hytta.
Godt nytt år til alle hytteeiere i Løtenfjellet!
Ute er det kald vind, ca. en halv meter skaresnø og fine forhold
både for bortover og nedoverski. Det har vært ei travel førjulstid
på Budor med rekordtidlig åpning av slalåmbakken og oppkjørte
løyper fra først i november. Lite snø i lavlandet gjør Budor til en
meget populær skidestinasjon.
2016 var et positivt år for Løtenfjellet hytteeierforening. Dessverre ble det ikke noe påskeskirenn, men det er noe styret forsøker å få til dette året. Vi har innledet samarbeid med Budor
Sport og Fritid hvor Ola Bolstad er daglig leder. I den anledning
deltok vi med egen stand på åpen familiedag i Koiedalen først i
oktober. Samme dag inviterte vi til medlemsmøte i peisestua på
Gjestegården. Mange medlemmer kom og vi fikk gode tilbakemeldinger takket være god servering, flott sang av Tone Østli og
aktuelle temaer som ble tatt opp. Dette er noe som vi kommer til
å fortsette med. Vi hadde også en representant fra styret med på
familiedagen som turistforeningen arrangerte i august fra Mållia.
Styret jobber med å få flere hytteeiere til å melde seg inn i
hytteeierforeningen. En sterk forening har lettere for å få gjennomslag for medlemmenes ønsker. Og ønsker har dere, det kom
godt fram under medlemsmøtet vi hadde sist høst hvor et av
temaene var nett-dekningen i fjellet.
Snakk med naboen eller andre som ikke er medlem. Medlemskap koster kr.150. Se våre kontaktpunkter på side 7.
Styret inviterer til årsmøte lørdag 25. februar 2017 på klubbhuset ved Budor skistadion. Viktig sak i år blir styrets forslag til nye
vedtekter som dere kan lese inne i bladet. Vi håper årsmøtet ved-

Velkommen til årsmøte i vinterferien! Innkalling med saksliste
finner du inne i bladet.
Med vennlig hilsen
Tor Anton Andersen

Ruskåsen.
Foto: Henriette Hoel.
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HHT Løten krets –
Nytt fra Turistforeningen

Informasjon fra Hamar
og Hedemarken
Turistforening (HHT),
Løten krets.
Skrevet av:
Steinar Østlie
HHT Løten krets
Web:
www.hht.no/loten
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Utsiktstårn på Gjetholen

Det nye utsiktstårnet på Gjetholen ble åpnet i forbindelse med
Tirsdagstrampens tur 28. juni. Det var en tallrik gruppe som ble
ført til topps av turleder Sverre Vidar Engen. Han var også en
aktiv pådriver under oppføringen av tårnet, og nå i høst ble han
vel fortjent tildelt Løten kommunes ildsjelpris for sin mangeårige
innsats for friluftslivet i Løten.
Utsiktstårnet er et samarbeidsprosjekt mellom Løiten Almenning og HHT Løten krets. Fra toppen er det vid utsikt i alle retninger, fra Jotunheimen i vest, til Rendalssølen i nord, Trysilfjellet i
øst og Norefjell i sørvest. Området rundt Gjetholen har en spesiell
tilknytning til hekseprosessene på 1600-tallet. 9 personer ble
dømt og brent for hekserier i Løten, det var et høyt antall folketallet tatt i betraktning (1 % av innbyggertallet på den tida). Under
forhør hadde de «tilstått» at de lokale heksene samlet seg på
torsdager og på spesielle merkedager, som Valborgsmesse og St.
Hansaften. Sammen red de på «Bukken Graa» opp til Gjetholen.
Bukken Graa er et oppnavn på Djevelen, som ikke måtte nevnes
med sitt virkelig navn. Tilnavnet Bukken Graa finner vi igjen i
Torshovsgråen, den store konglomeraten langs Brennseterstien,
som går vest for Gjetholstoppen, fra sætra mot Snippkoia.
Det er for øvrig merket flere fine rundturer i dette området.
Den korteste på ca. 4 km går fra sætervollen på Gjetholen, langs
Rondanestien gjennom den trolske gammelskogen mot toppen
med utsiktståret. Videre nedover på nordsida mot Snippkoia, som
nå er låst med DNT-lås. (Alle medlemmer kan for øvrig låne nøkler
til alle de 600 ubetjente og selvbetjente DNT-hyttene i landet,
nøkkel kan bl.a. lånes i HHT-butikken på Østre Torg i Hamar). Fra
koia kan Brennseterstien følges tilbake til sætra.
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For en litt lengre runde på ca. 10 km kan en fortsette fra Snippkoia videre langs Rondanestien til foten av Synsåsen en snau
kilometer lenger vest. Fra stikrysset her fortsetter en oppover
Synsåsen, der det også vid utsikt, spesielt på den midtre toppen
med kommunegrensa. Like før en kommer så langt svinger vår
runde sørover igjen i et nytt stikryss, nedover gjennom åpen
fjellgranskog. Utover på det store myrområdet Killingkjølen,
strekker eskerryggene Ulvehaugene seg i flere retninger. Stiene
følger disse ryggene i et interessant landskapsbilde som smelteelvene ved slutten av siste istid etterlot seg. På vegen tilbake
mot Gjetholen passeres den restaurerte ljørkoia på Ingeborgvolla
(skiltet avstikker).
For en enda lengre tur med Målia som utgangspunkt, kan en
gå en runde om Gjetholen ved å gå over Killingkjølen en veg og
Rondanestien tilbake.

Blindløype på familiedagen
i Koiedalen.
Foto: Tor Anton Andersen.
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Nye familierunder fra Målia

I sommer er det merket 3 nye stirunder med utgangspunkt Målia
turisthytte. De to lengste turene er ca. 2 km og starter fra hytta
mot Målitoppen. Den ene fortsetter i relativt åpent landskap mot
nordøst, der en etter hvert kommer inn på Rondanestien og følger
denne stien sørvestover tilbake til utgangspunktet (Målirunde 1).
Den andre runden (Målirunde 2) starter også mot Målitoppen,
men fortsetter sørover langs skiløypa mot Budor/Svaen, før den
bryter mot vest. Også den kommer inn på Rondanestien og følger
denne nordover tilbake til turisthytta. Målirunde 3 (1,5 km) følger
runde 2 fram til den krysser bilvegen, og følger denne tilbake til
turisthytta. Dette er den mest lettgåtte av disse turene.
Målia turisthytte holder åpent på søndager på sensommeren. Et
besøk her kan være fint for småbarnsfamilier å kombinere med
en tur på en av disse rundene. Rundene er merket, men deler av
rutene har partier hvor det ikke går sti fra før. Dette gjelder spesielt runde 1. Terrenget er likevel lettgått, også for barn.
God nytt tur-år 2017!
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Styret i Løtenfjellet Hytteeierforening oppfordrer alle som
har hytte, leilighet eller campingvogn i Løtenfjellet til å være
medlem i hytteeierforeningen.

Leder: Tor Anton Andersen
Telefon: 917 06 934
Hytte i Kuvegen på Budor

·· Hytteeierforeningen er et viktig bindeledd mellom Løiten
Almenning og hytteeierne. Styret samarbeider med den
administrative ledelsen i Almenningen og er således med på å
styre utviklingen av Budor.
·· Hytteeierforeningen ønsker å styrke det sosiale fellesskapet
blant hytteeierne ved å legge til rette for nye møteplasser.
·· Hytteeierforeningen støtter den jobben Røde Kors gjør er en
betydelig bidragsyter til Løtenløyper.
·· Som medlem støtter du den jobben styret gjør og kan være
med på å lage et triveligere Budor.
·· Som medlem får du 10 % reduksjon i prisen på årskort i
slalåmbakken på Budor. Vi har i tillegg gode medlemsavtaler
med Installasjonsservice as i Løten og Gausdal Landhandleri.
Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med medlemmer
som vil engasjere seg i styret. Interesserte bes kontakte:
Johan Øie – mob 928 22 985
Har du noe på hjertet? Ta gjerne kontakt med oss.
Mail: lotenfjellehytteforening@gmail.com
Hjemmeside. http://www.lotenfjellet.no
Vi ønsker oss flere medlemmer – Sammen er vi sterke!
Følg oss på facebook.
https://www.facebook.com/Lotenfjellethytteforening

Hytteforeningens stand
under familiedagen i
koiedalen.
Foto Tor Anton Andersen.
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Løiten Almenning
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Hilde Nyborg Fischer – Kontorleder
E-post: hildeg@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Festeforhold, ledige hyttetomter, bruksrett,
websider.
Arve Smestad – Avd. leder skog
E-post: arve@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Hogst og rydding ved hyttetomter, sjølhogst
av ved. Skogsdrift generelt.

Adresse:
Kildevegen 14,
Postboks 68, 2341 Løten
E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no
Telefon:
62 54 74 40
Web:
www.loitenalmenning.no
www.budor.no

Grunneierinformasjon 2017 til brukere av Løtenfjellet
Vakttelefoner:

Øivind Nordvold - Hytteservice
E-post: oivind@budor.no
Telefon: 91 62 01 33.
Snøryddere
Budor Nord: Telefon: 97 46 54 60
Svaenlia: Telefon: 97 48 53 50
Vann/avløp Budor og Svaenli
Telefon: 95 15 44 66
Løten Kommune drifter vann og avløp på Budor.

Johan Christian Fischer
Kontaktperson for Budor
E-post: johan@loitenalmenning.no

Informasjon om e-postadresser

Dersom det er ønskelig å få fakturaer fra allmenningen tilsendt
på e-post, send din kontaktinformasjon til:
firmapost@loitenalmenning.no

Jakt- og utmarksoppsyn
Terje Nilssen
Telefon: 91 73 03 16

Websider

Beitedyr
Løten og Vang Beitelag
Telefon: 48 13 44 70

Vi forsøker å holde disse oppdatert til enhver tid med nyheter
og informasjon. Følg også Budor på facebook – søkeord Budor.
På www.budor.no er det et webkamera og værstasjon som viser
vær- og føreforhold på Budor. Værstasjonen oppdateres cirka 1.
gang pr time.

Kontaktpersoner:

Svein Arild Kristiansen – Avd. leder
E-post: svein@loitenalmenning.no
Veg - og maskinansvarlig. Kontaktperson for: Veg, vegbommer,
snørydding, skilting.
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Arne Erik Myhre – Allmenningsbestyrer
E-post: arne@loitenalmenning.no
Kontaktperson for: Ledige hyttetomter.			

Følg oss på våre nettsider www.budor.no og
www.loitenalmenning.no

Teknisk drift og support bredbånd og KabelTV på Budor driftes av
Ktech, og de har en egen facebokside «Budor Hyttefelt». Vennligst
søk opp denne siden for der legges ut aktuelt stoff.
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Søppelcontainerne i Løtenfjellet

Foto: Anne Sewell Engen.

Løiten Almenning organiserer renovasjonen i Løtenfjellet. Det er
søppelcontainer på Budor, ved krysset mellom Øisetervegen og
den nye vegen opp til hyttefeltene på Budor Nord, ved Storødegården og ved bommene ved Nysetra, Savalsetra og Budorvegen.
Vi minner igjen om at containerne kun skal benyttes til «husholdningsavfall». Ikke byggeavfall og møbler – det må kjøres til HIAS
sitt anlegg på Heggvin. Misbruk medfører en dyrere ordning for
brukerne.
Åpningstider på Heggvin finnes på www.hias.no. Det er lørdagsåpent kl. 09.00-14.00, 22 og 29. april, 6.,13., og 20.mai, 30.
september, 7., 14. og 21. oktober.

Vannposter

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 allmenningen må melde
fra til allmenningskontoret innen 01.06.2017. Hogst utenfor egen
hytte på etablert hyttefelt skal først klareres med allmenningen.
Bjørkved, 1 m³ storsekk, 60 l. småsekk
Bjørkved storsekk/småsekk. Bestilling og leveranser av ved skjer
gjennom Budor Hytteservice, se egen omtale, tlf. 91 62 01 33.
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Vi minner 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. Vedvarende sammenhengende tapping medfører ofte at det oppstår problemer i
pumpestasjonen som ligger i Ruskåsen med den følge at vannet
blir borte i mange vannposter og ordningen med vannposter blir
unødvendig kostbar for oss og for hytteeierne. Med de reguleringsbestemmelsene som gjelder for området med krav om at
vannet skal bæres inn, regner vi med at dette nå blir fulgt opp
uten at vi må ta dette videre med Løten kommune som håndhever
reguleringsbestemmelsene.
Så langt i vinter har vi slitt med at dreneringen fra flere av vannpostene fryser med konsekvens at også vannposten fryser. Dette
skyldes kulde uten snø.

Vegavgifter 2017

Vegavgift for årskort 2017 er kr 1200. I tillegg kommer avgift
på kr 100,- pr elektronisk brikke. Vegavgift for sesongkort: 1.
november 2016 til 30.4.2017 kr 650. Etter 1. mai og ut året kr
700. Enkelttur kr 60.
Års- og sesongkort fås kjøpt ved henvendelse til allmenningskontret. Det tas forbehold om eventuelle endringer

Gjerding ved hytter

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

Løtenløyper

Hyttetomter i Svaenlia

Skivinteren startet tidlig i Budorområdet denne vinteren og Løtenløyper har kjørt opp løyper helt siden første helga i november.
På tross av at det ikke er noe tele og forholdsvis lite snø så har vi
klart å lage bra med løyper så langt og folk strømmer til Budor
for å gå på ski.

Det er noen få ledige tomter på felt i Svaenlia Vest. H3 – feltet på
nedsiden av Tyrikollen blir opparbeidet vinteren 2017. Her blir det
11 parhytter som Eek Eiendom skal utbygge. Det arbeides videre
med utvikling av nye hyttefelt i Budorområdet.

Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren
2016/2017.

Budor Caravan og Budor Skitrekk

Henvendelser gjøres til Ola Bolstad tlf. 941 58 898.
For mer informasjon se www.budor.no og egen annonse.

Budor Gjestegård

Se mer informasjon på www.budor.no

Budor Hytteservice

For spørsmål om Budor Hytteservice kan du kontakte Øivind
Nordvold på telefon 91 62 01 33, mellom kl 08.00 – kl 15.30 i
ukedagene eller oivind@budor.no.
Vi tilbyr blant annet:
·· Torvtak
·· Grusganger
·· Beising
·· Maling
·· Takrenner
·· Snømåking
·· Strøing av innkjøringer
·· Pipebeslag
·· Feiing
·· Pleie av tomt
·· Vask
·· Ved
…. og mye annet
NB: All vedbestilling til hyttene, skjer nå gjennom Budor Hytteservice.
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Foto: Tor Anton Andersen.
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Terje Nilssen og Rune Lundby kjører løypemaskin også denne
vinteren.
En kan gå inn på www.skisporet.no for å se oversikt over løypenettet. Her kan en nå søke på Budor og kommer da inn på en
oversikt over skiløypene i området. Der vises det når løypene er
kjørt opp i Budorområdet og tilstøtende områder. Du kan også se
hvor lange de forskjellige løypene er, samt løypeprofiler for hver
enkelt løype.
I Løtenfjellet har Løtenløyper ansvaret for ca 100 km med skiløyper som kjøres med løypemaskin. I løpet av 2015/16 har løypene på
Løtensida fått nye skilt. Løypa Dugnaden har også denne vinteren
blitt lagt om litt i forbindelse med utbygging av hyttefeltene i
Svaenlia.
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 Budor Gjestegård
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 konstruktive forslag. Vi er veldig takknemlig for
engasjementet.
Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig skivinter
i våre løyper.
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UTLEIE MINIGRAVER
MED HENGER, HYDRAULISK PUSS-, GRAVE- OG KABELSKUFFE

Hengerutleie:
• Skaphengere
• Grindhengere
• Biltralle

•
•
•
•

Selvvask
Maskinvask
Propan
Kiosk

• Varmmat
• Softis
• Frozen Yoghurt

Shell/7-Eleven Løten

Stasjonsvegen 2 - 2340 Løten. Tlf. 62 59 09 11
Snømenn på hyttetaket.
Foto: Anne Sewell Engen.
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- Din lokale elektriker  Lysutstyr
 Nyanlegg
 Rehabilitering

 Automatikk
 Internkontroll
 Tavleverksted  Brannvarsling
 Hytteinstallasjon  El-sjekk

Ring oss på tlf. 62 54 73 00
Vaktnr.: 481 33 686

E-post: firmapost@installasjonsservice.no
Web: www.installasjonsservice.no

Alt i elektriske installasjoner

Telefon 62 59 28 50
Mobil 905 37 785 terje@loten-elektro.no
Grinderengsletta 2, 2340 Løten
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Vedtekter for
Hytteeierforeningen
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ling 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

Løtenfjellet
Hytteeierforening
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www. lotenfjellet.no

§ 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

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.

Hytteeierforeningens styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges på årsmøte. I tillegg velges to revisorer
og tre medlemmer til valgkomitè
Styret består av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem.

§ 9 Oppløsning

§ 4 Medlemmer

§10 Vedtektsendring

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

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

§ 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. InnkalSide 18

Gapahuken på Ruskåsen.
Foto: Cato Guldberg.
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Hos oss kan vi hjelpe deg med mye!

Vi kan tilby hytteutstyr fra Sunwind, sykler fra Peugeot, Merida og DBS,
skog- og hagemaskiner fra Honda, Husqvarna og Jonsered, båtmotorer fra
Suzuki, mopeder av merkene Peugeot og Derbi. Eget serviceverksted.
Vi tilbyr også rep
og montering av
hytteutstyr!

Vestsivegen 41, 2411 Elverum, Tlf. 62 41 26 97
Salg - service - delelager – produktkunnskap

WWW.SYKKELOGMOTORELVERUM.NO
Side 20

Side 21

www.lotenfjellet.no

Forslag til nye vedtekter for
Løtenfjellet Hytteeierforening

Løtenfjellet
Hytteeierforening
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www. lotenfjellet.no

§ 1 Navn

Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og
arbeide for oppgaver til felles beste.

§ 3 Medlemskap

De som har hytter i Løtenfjellet herunder i Budortunet borettslag,
leiligheter i Budor gjestegård eller campingvogn på Budor caravan
kan være medlemmer av foreningen. For å være medlem må man
betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling skjer
ved oppslag og ved innkalling til medlemmene med minst 3 ukers
varsel. Forslag til årsmøtet må være styreleder i hende minst 14
dager før møtet. Frasigelse av verv må være leder av valgkomiteen
i hende i god tid, senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.
Møterett og stemmerett har alle medlemmer av Løtenfjellet
hytteeierforening som har betalt årets kontingent.
Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og to til å underskrive protokollen
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle foreningens årsregnskap
d) Fastsette medlemskontingent for det kommende år
e) Behandle styrets forslag til budsjett for det kommende år
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f) Behandle saker fremmet av styret, jfr. § 7 nedenfor.
g) Behandle innkomne saker
h) Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med
§ 6 nedenfor
i) Velge 2 revisorer for et år
j) Velge et nytt medlem til valgkomiteen, jfr. § 8 nedenfor
Hvert medlem har på årsmøtet en stemme. Styrets medlemmer
har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding og regnskap.
Årsmøtets beslutninger fastsettes med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Det føres møtebok over forhandlingene. Møteboka undertegnes
av møteleder og minst to medlemmer som velges blant de frammøtte stemmeberettigede, jfr. bokstav a ovenfor.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig
eller når minimum 1/3 av hytteeierforeningens medlemmer krever
det. Innkalling skjer på samme måte som til ordinært årsmøte. §
4 gjelder så langt det passer.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og
et styremedlem.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Blant
styrets medlemmer velges styreleder for et år. For å sikre kontinuitet velges 3 medlemmer og et varamedlem i år med oddetall,
2 medlemmer og et varamedlem i år med partall.
I styret skal begge kjønn være representert.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede,
hvorav leder eller nestleder.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret ivaretar foreningens interesser mellom årsmøtene, og skal
arbeide for å gjennomføre de målsettinger årsmøtet har vedtatt.
Styret skal utarbeide planer og målsettinger som fremmes på
årsmøtet.
Styret kan utarbeide instruks for valgkomiteen.
Side 23

www.lotenfjellet.no

www.lotenfjellet.no

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
For å få gjennomført større eller tyngre arbeidsoppgaver, kan
styret oppnevne ad hoc-komiteer til avlastning og fordele oppgaver på disse.

§ 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer med en funksjonstid på
tre år. Det velges et nytt medlem på hvert årsmøte etter innstilling fra eksisterende valgkomite. Den som har sittet lengst
fungerer som leder.
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§9 Vedtektsendringer

Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må være fremmet innen fristen i § 4.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av Løtenfjellet hytteeierforening kan bare skje ved
vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minimum 2/3 flertall blant foreningens medlemmer. Forslag om oppløsning må være varslet minst to måneder før møtet.

Ring	
  oss	
  gjerne	
  for	
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  buUkken	
  
nærmest	
  deg.	
  

§ 11 Overgangsregler

Etter at nye vedtekter er trådt i kraft, må valgene gjennomføres
slik at man snarest mulig får tilpasset seg de nye reglene i §§ 6
og 8. Dette ordnes fortrinnsvis ved at enkelte verv besettes kun
for et år.
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Obersten på multetur.
Foto: Thor Engebretsen.
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Gjetholen (Gitvola),
det lokale Bloksberg

Skrevet av:
Ottar Evensen
E-post:
lotenfjellethytteforening
@gmail.com
Web:
www. lotenfjellet.no
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Alle som hadde inngått en pakt med djevelen kunne etter norsk,
kristen tradisjon delta i heksesabbaten. Den foregikk fortrinnsvis
på høgtidsnetter eller torsdagsnetter. Møtestedet lå gjerne avsides til, ofte på en fjelltopp. Gitvola, eller Gjetholen som den heter
i Løten, var et slikt møtested og spilte samme rolle i den lokale
tradisjon som Bloksberg i Tyskland, Hekla på Island, Lyderhorn
ved Bergen og Domen på Varangerhalvøya. Først på 1600-tallet
ble det lagt fram så gode bevis for at folk drev med trolldom
og deltok i sabbater på Gjetholen at flere ble dømt og brent på
bålet for dette.
Den 18. januar 1602 ble den alkoholiserte Peder Bendsen på
Rømma i Løten dømt til «ild og bål» for trolldom. Den 19. mai 1625
led Ingeborg Knudsdatter på Økset i Elverum samme skjebne. De
to prosessene var ikke enestående i sin tid, men er de to eneste
av sitt slag vi har referater av på vår kant av landet. De originale
rettsprotokollene er gått tapt. Men det er bevart avskrifter i «De
Hammerske samlinger» i Vitenskapsselskapet i Trondheim.
Dommen mot Peder bygde vesentlig på hans egen tilståelse.
Etter å ha blitt torturert og truet med ytterligere pinsler, tilsto
han at han ble innvidd i trolldomskunster av sin mor. Han hadde
inngått en pakt med Fanden, som ofte besøkte ham i en svart
manns skikkelse. De gikk da i kjelleren og tappet og drakk øl
sammen. Fanden ba Peder alltid holde seg drukken, for da skulle
han få nok av alt han trengte. Peder fulgte dette rådet. Også
dattera Eline var trollkyndig. Hun hadde hatt ansvaret for smørkjerninga på garden. De kjernet hver 8. dag. Peder passet alltid
på å være drukken og på at Fanden hver gang fikk et spann med
rømme. De fikk på denne måten smør nok, men det hadde de liten
glede av sa Peder, da smøret var så udrygt.
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Peder bekjente også at han var «tit og ofte med mange andre
Troldfolk forsamlet om Høytids Nætter og Aftener og di danset omkring allevegne hvor dennem lystet, og synderlig Gietvolds Fieldet, legte med hinanden og var lystig, fick ogsaa dricke
iblandt.»
Han hadde ved flere anledninger dratt kjensel på noen av
festdeltakere mens festen pågikk, men kunne ikke etterpå huske
hvem de var. Fanden hadde da en annen skikkelse og lot seg kalle
Bukken Grå. Når Peder hadde vært på en slik utflukt, hadde han
følelsen av å ligge dvale. Når han kom til seg sjøl igjen, lå han
alltid i senga og følte seg utkvilt.
På grunnlag av disse tilståelsene ble Peder dømt og brent på
bålet.
I motsetning til Peder benektet Ingeborg alle beskyldninger mot
seg. Hun ble likevel dømt på grunn av vitneutsagn.
Hun ble først angitt som trollkyndig av sin søster Gulluf Krogstie
i Løten, som flere år tidligere var henrettet for trolldom. Senere
var hennes sønn Peder Lassesen henrettet av samme grunn. Han
ble på samme måte som navnebroren i Løten pint til å tilstå, og
deler av Peders «tilståelse» ble lagt fram som bevis mot Ingeborg.
Han fortalte i detalj hvordan hun hadde bedrevet skadevoldende
trolldom. Presten i bygda hadde også anklaget henne for å ha
forårsaket at han fikk en handikappet sønn.
Den alvorligste beskyldningen mot Ingeborg var at hun etter
sønnens forklaring hadde deltatt sammen med ham og mange andre i sabbat på Gjetholen. «Haver hun med noget Tingest
smurt en Purcke og een Gied, hvilcken hun haver Ridet paa, og
Bemeldte hendes Søn paa Purcken, paa een Paaske Aften til Gietvols Fieldet.»
Både Peder Bendsen og Ingeborg Knudsdatter var ofre for en
kjede-prosess. Den ene trolldomsdømte etter den andre ble torturert, oppga medskyldige og trakk nye personer etter seg.
Den første som med sikkerhet ble henrettet i Løten var Peder
Bendsens datter Eline. I referatene fra prosessen mot Peder står
det ganske kort om Eline at hun «for en tid siden på sitt liv måtte
lide.»
Peder hadde i avhør fortalt at mora Siri og Eline også hadde
lært opp hans sønner Jon og Nils og døtrene Ragnhild og Sigleiv i
trolldom. Kun to av Peders barn gikk i denne omgang klar. Sønnen
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Rolf hadde satt seg opp og dattera Jorun hadde vært for ung.
Barna nektet for beskyldningene, men dette ble likevel skjebnesvangert for noen av dem.
Prosessen endte nemlig ikke med henrettelsen av Peder Bendsen. Sjøl om rettsprotokollene mangler, har vi i ei anna viktig kilde.
Det er fogdens sakefallsregister, et regnskap over innkrevde bøter
og formue beslaglagt til fordel for kronen, som det er bevart noen
årganger av fra denne tida.
I regnskapet for 1620/21 er det bokført beslag fra seks trolldomsdømte i fogderiet. Tre av disse er Jorun og Ragnhild Pedersdatter, Peders døtre, samt svigersønnen Ivar Høingstad. Ivar var
gift med Ragnhild. Jorun, som i 1602 hadde vært for ung til å la
seg belære, var i mellomtida blitt voksen. De dømte må ha vært
henrettet rundt 1619.
I prosessen mot Ingeborg var søstera Gulluf dømt først, så sønnen Peder og til sist Ingeborg sjøl. Det kan også være senere ledd
i kjeden. Av sakefallsregisteret framgår det nemlig at Ingeborgs
sønnesønn Gudmund Eriksen ble fradømt sin boslodd til kronen
i 1636, uten at det er opplyst hva han ble dømt for. Dommen
forutsetter en alvorlig forbrytelse. Det kan ha vært trolldom.
Sannsynligheten er større for at det har vært én sammenhengende prosess enn for at det har vært to atskilte prosesser i det
samme miljøet på omtrent samme tid. På Gjetholen har de berørte
bygdelag i Løten og Elverum hatt beite- og seterrett på hver sin
side av kommunegrensa. Peder Bendsen og Gulluf Krogstie var
naboer i Løten. Det er nærliggende å anta at den prosessen som
tok til med Eline Pedersdatter Trætteberg rundt 1600 var den
samme som ble avsluttet med Ingeborg Knudsdatter Økset i 1625
eller med Gudmund Eriksen et tiår senere. Hvor mange som totalt
sett ble trukket inn i prosessen får vi nok aldri vite.
Folk hadde klare meninger om hva som foregikk under sabbatene på Gjetholen. Dette hadde de lært både i kirka og gjennom
lokal overtru. Peder Bendsen og Ingeborg Knudsdatters opplevelser på Gjetholen var i samsvar med denne oppfatningen, som
kan beskrives omtrent slik:
Som transportmiddel til møtestedet brukte de trollkyndige en
soplime eller et dyr. Ble limen benyttet, var det ofte med kvisten
fram og skaftet bakover. Et av de trollkyndiges viktigste kjennetegn var nemlig at de brukte redskapen bak fram, på «den
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fordømte måten.» Red de på ei geit eller en bukk, kunne ridedyret
fly gjennom lufta, enten fordi det var en djevel i dyreham eller
fordi dyret var smurt inn med trollsalve. Ingeborg ble dømt for
å ha brukt en smurning på ridedyra før sine nattlige utflukter til
Gjetholen.
Når de trollkyndige var kommet fram til møtestedet, kunne
sabbaten begynne. Man måtte virkelig være fortrollet for å kunne
ha noen glede av den.
Den vonde sjøl var ofte til stede, og sabbaten åpnet med en
hyllest til Mørkets fyrste. I tur og orden måtte de trollkyndige
fram og gi Den vonde Det skjendige kyss, et kyss midt bak, som
tegn på full underkastelse.
Så spilte dansemusikken opp. I norsk tradisjon er Fanden kjent
som en dyktig musikant. Hans kolleger på sabbaten var ikke så
dyktige. Musikken var skjærende falsk. De dansende hoppet rundt
på stive ben, både pardans og ringdans foregikk rygg mot rygg,
bakvendt som så mye annet.
Maten var et viktig ledd i festlighetene. Ingrediensene kunne være ormer, padder, flaggermusvinger, spindelvev, grisebust
og giftige urter. Resultatet var likevel smakløst og ble servert
ukrydret.
Festen ble gjerne avsluttet med ei svart messe, en parodi på ei
vanlig, kristen messe.
Verken Peder Bendsen eller Ingeborg Knudsdatter gikk nærmere
inn på hva de hadde opplevd på Gjetholen. Peder hadde i hvert
fall danset, lekt, drukket og moret seg. Kanskje får du vite mer,
om du tar en nattlig tur på Gjetholen i påskeuka.

Foto: Ole Volde Sandersen.
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Kjære Budor-venner

Løten Røde Kors
Hjelpekorps
Tlf. VAKT: 905 42 144
E-post:
lotenrkh@gmail.com
Hytte: 62 59 44 77
Følg oss på facebook:
www.facebook.com/
lotenrkh
Skrevet av:
Magnus Kvaal
Administrativ leder
Løten Røde Kors Hjelpekorps
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«Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida»
–Løten Røde Kors Hjelpekorps orienterer–

I skrivende stund er vinteren i anmarsj, kaldt har det nå endelig
blitt når man skriver dette. Håpe den varer litt lengre enn ei
døgnflue. Innen dere leser dette håper vi imidlertid at snøen også
har kommet i rikelige mengder, slik at det blir mere snø både og
bygge snøhuler av, ake i og gå på ski og ikke på knallhard is og
snø. Som mange sikkert vet, holder Løten Røde Kors Hjelpekorps
til i Røde Kors-hytta like ved Gjestegården på Budor. Der er vi
tilstede i romjula, vinter- og påskeferie, samt de aller fleste helgene imellom. I helgene er vi på hytta fra fredag ca. kl. 17:00 og
frem til søndag ca. kl. 16:00, vi er tilgjengelig både dag og natt.
I hovedsak er vi tilstede for å bistå om enten du eller en av dine
nærmeste, eller kanskje en helt fremmed som du møter i skisporet,
av en eller annen grunn har blitt syk eller skadet. Vi vet aldri når
sykdom og skade rammer, men erfaringsmessig rammer det også
folk som befinner seg på Løtenfjellet. I sesongen 2015/2016 bistod
vi over 100 personer med skader eller sykdom av forskjellig art.
Det er derfor viktig at du har tenkt over hva du skal gjøre om du
kommer i en situasjon hvor noen er i behov av hjelp. Vi skal nå
forsøke å hjelpe deg litt på vei:
Det har nå kommet vegnavn for alle veger i Løtenfjellet, og de
fleste hytter har fått et nummer som er knyttet til disse vegene.
Dette er vi glade for. Det gjør også at nødetatene lettere kan finne
frem til dere og det gjør det lettere for oss. Lær deg derfor din nye
adresse. Har ikke hytta de fått ny adresse oppfordrer vi til å lage
en nødplakat ved å gå til denne nettsiden: norgeskart.no og trykk
deretter på det røde korset. Er du andre steder i fjellet, ha gjerne
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med deg kart og kompass slik at du lettest mulig kan forklare hvor
du befinner deg. Trengs det litt oppfriskning eller kurs i bruk av
kart og kompass kom gjerne innom. Forøvrig er det lurt å forholde
seg til fjellvettreglene, de nye oppdaterte fjellvettreglene kom jo
vinteren 2016.
Har du brannslukningsutstyr, og er rømningsveier som vinduer
og dører gravd frem? Når snøen kommer og senere raser av taket,
er det fort gjort at det sperrer for at vinduene kan åpnes. Grav
derfor frem vinduene slik at dere har flere mulighet til å evakuere fra hytta i tilfelle brann. Små branner kan slukkes med enkle
slukkemidler. Kanskje må pipa feies? Er batteriene i røykvarsleren
skiftet? Sørg også for å alltid ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig,
husk at de som er skadde/syke lettere blir nedkjølte enn andre.
Noter deg nummeret til Løten Røde Kors Hjelpekorps. Vi hjelper deg gjerne med små og store problemer. Vi har snøscootere
og kommer oss frem til hytta de på denne måten ellers har vi
bil som vi kan ta oss frem med. Er liv og helse truet må du benytte nødnumrene. Vi har avtale om samarbeid med både Politi
og Ambulansetjenesten. Når du befinner deg i Løten Kommune
tilhører du legevakten på Hamar. Det kom i fjor nytt nasjonalt
legevaktsnummer som er 116 117. Ringer du dette, kommer du til
legevaktssentralen for området du befinner deg i.

Foto: Løten Røde Kors.
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Vannkjøring

Tilbudet om transport av vann vil opprettholdes i år også. Det
vil primært foregå i ferier, eventuelt på forespørsel. Dette er et
tilbud til hyttene langs løypa gjennom Ruskåsen. For hyttene i
Målia-område ber vi om at dere melder ifra hvis det er behov for
at vi skal kjøre frem til Målia, ellers kjører vi til og med hyttene
ved Vegenden. Sett ut kannene dine før kl 17:00 så plukker vi
dem opp og returnerer dem i løpet av kvelden. Vi ønsker at dere
benytter de nye adressene som merking på kannene, samt at dere
setter opp en merket planke-bit e.l. der hvor vi plukker opp kannene. På det meste er det over 50 kanner, så det vil lette jobben
vår om leveringsstedene er merket. Vi så i fjor at mange hadde
godt merkede plankebiter/merking og kanner, men noen kanner
begynner å bli slitt ang nr så se over om dem trenger en oppfriskning av hyttenr og merkingen i veikanten likeså. Når man bare
setter ut kanner så kan vi slite med å finne tilbake til riktig hytte
da alle hyttene ikke ligger helt inntil løypenettet, men kanskje
gjemt bak en annen hytte. Vanskelig for oss å se hyttenummeret
i mørket. Tjenesten er gratis som tidligere.

Varetransport

Hvis du har behov for hjelp til å transportere oppakning for oppholdet fra bilvei og frem til hytta kan vi hjelpe deg med dette.
Ta kontakt med oss på telefon. Dette gjøres etter faste takster.

Foto: Thor Engebretsen.
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Kurs

Noen helger kan dere oppleve at vår aktivitet på fjellet er betydelig større enn dere er vant med. Dette kan skyldes at vi driver
opplæring av våre mannskaper. De skal være godt trent til å ta
vare på seg selv i utfordrende vær og samtidig ta vare på andre.
I vinter vil vi ha kurs for nye medlemmer som skal lære seg og ta
vare på både seg selv og andre i krevende vintervær og terreng.
Dette inneholder blant annet trening i pasientbehandling på vinterstid, redning når det har gått skred blant annet.
Vi vil benytte anledningen til å takke for forrige sesong på Løtenfjellet. Vi setter stor pris på de tilbakemeldinger dere kommer
med, alle koselige nikk, vink og smil. Fellesskapet på Løtenfjellet
blir stadig større ved at nye hytter bygges, noen har kanskje kjøpt
seg en hytte nå nylig. Vi ønsker dere velkommen til fjells.
Har du noen spørsmål eller trenger hjelp med noe så må du
gjerne ta kontakt med oss, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.
Vi i Røde Kors gjør dette på frivillig basis, det vil si at våre medlemmer ikke får betalt for jobben som gjøres. Allikevel har vi utgifter knyttet til dette. Medlemmene la ned over 4100 tjenestetimer
under fjorårssesongen. Om dere ønsker å støtte arbeidet Løten
Røde Kors Hjelpekorps gjør på Hedmarksvidda kan dere benytte
kontonummer: 1865.20.11027.
Hilsen Løten Røde Kors Hjelpekorps
Vaktmobil: 90542144, E-post: lotenrkh@gmail.com

Foto: Løten Røde Kors.
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Årsmøtereferat fra 2016

Sted:	Budor Gjestegård
Dato:
27. februar 2016
Til stede: 39 medlememr
Referent: Tor Anton Andersen
Dagsorden:
Sak 1.	Godkjenning av innkalling.
Sak 2. Valg av møteleder og referent.
Sak 3. Valg av to til å undertegne protokollen.
Sak 4.	Årsberetning.
Sak 5.	Regnskap 2015.
Sak 6. Valg.
Sak 7. 	Påskeskirennet.
Sak 8. Innkomne forslag.
Sak 1. Godkjenning av innkallingen
	Enstemmig godkjent.
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær
	Ole Volden-Sandersen ble valgt til møteleder og
Tor Anton Andersen til referent.
Sak 3.

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Kåre Bekkevold og Lars Skoglund ble valgt.

Sak 4. Årsberetning
	Årsberetningen ble opplest og enstemmig godkjent
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Sak 5. Regnskap 2015
	Resultatregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr.
19200,25. Regnskapet er revidert av Unni E. Hagenstuen
og Gerd Bråthen. Regnskapet ble opplest og enstemmig
godkjent.
Sak 6. Valg
Valget ble ledet av valgkomiteen v/Knut Andersen
Følgende ble enstemmig valgt:
	Leder:
Tor Anton Andersen Valgt for et år
	Nestleder:
Halgeir Aas		
Ikke på valg
Kasserer:
Anne Sewell Engen Ikke på valg
	Sekretær:
Annebjørg Winther
		
Soleim		Ny-valgt for 2 år
	Styremedlem: Henriette Hoel
Valgt for et år
Varamedlem: Knut Færgen		Ny-valgt for 2 år
Varamedlem: Thor Arne Martin
		
Engebretsen		Ny-valgt for 2 år
Sak 7.

Påskeskirennet
Henriette Hoel orienterte om situasjonen.
	Påskeskirennet har vært arrangert av hytteeierforeningen på Ruskåsen i mange år. I fjor var det ikke påskeskirenn. Torill Lindhovd, tidligere «primus motor» for rennet,
fortalte at det var interesse for å videreføre rennet. Det
lykkes ikke årsmøte å velge en arrangementskomite for
et eventuelt nytt renn. Henriette Hoel blir styrets kontakt hvis det melder seg personer i etterkant av årsmøtet til å være med å arrangere rennet i år. Lykkes ikke
dette,er samarbeid med Gjestegården og Risse et alternativ for å samles om et felles påskeskirenn.

Sak 7. Innkomne forslag
	Budor Gjestegård har mangel på sengeplasser, spesielt
i vinterferien og Påsken. Hytteeiere som kunne tenke
seg å leie ut i disse periodene bes kontakte Gjestegården.
	Etter årsmøtet ble det servert suppe med tilbehør og
kaffe.
Etter bevertningen holdt Almenningsbestyrer Arne
Side 35

www.lotenfjellet.no

	Erik Myhre en orientering om planlagt hyttebygging i
	Løtenfjellet. Det er planlagt utvidelse av noen eksisterende felt og et nytt stort felt langs lysløypa ned mot
skistadion fra Furedalsveien.
Myhre kom også inn på planleggingen av «Budor
2025». Det er under planlegging ny rulleskiløype nede
ved skistadion. Snø-situasjonen bekymrer og det planlegges økt kapasitet for produksjon av kunstig snø. Det
er et mål at skianlegget skal åpnes til jul hvert år. Almenningen planlegger å gjenskape en levende seter både
på Budor og Bjørkvolla, et meget positivt tiltak.
Flere medlemmer hadde spørsmål til Myhre og det ble
tatt opp problemer rundt renovasjon, brøting, dårlig
brebåndsdekning og problemer med kabel-tv.
Møtet ble avsluttet med et foredrag av Ottar Evensen, hytteeier på Budor og leder av Elverum historielag.
Tema var «Historier fra Løtenfjellet – fakta og overtro»
	Evensen hadde utrolig mye interessant å fortelle gjennom en historisk reise fra Almenningene og Budor sin
opprinnelse til hekser i Løtenfjellet.
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Innkalling til årsmøte i
Løtenfjellet hytteeierforening

Sted:
Tid:

Klubbhuset ved Budor skistadion
lørdag 25. februar kl. 15.00

Vi starter møtet med servering av varm suppe og kaffe.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding
4. Foreningens årsregnskap
5. Medlemskontingent for 2017
6. Styrets forslag til budsjett for 2017
7. Styrets forslag til nye vedtekter
8. Styrets arbeidsplan for 2017
9. Eventuelle innkomne saker
10. Valg
11. Navn og form på vårt medlemsblad
Forslag til årsmøtet skal sendes styreleder på mail til adressen:
lotenfjellethytteforening@gmail.com minimum 14 dager før
møtet.
Etter årsmøtet vil representant fra Sport1 Superstore Hamar gi
råd til hyttefolket om valg av ski og skiutstyr med et mini smørekurs.
Velkommen til årsmøte !
Hilsen styret

Foto: Ole Volden Sandersen
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Returadresse: Anne Sewell Engen, Furnesvegen 141, 2318 Hamar

ÅRSMØTET 2017
Klubbhuset ved Budor skistadion
Lørdag 25. februar kl. 15.00
Etter årsmøtet vil representant fra Sport1
Superstore Hamar gi råd til hyttefolket om valg
av ski og skiutstyr med et mini smørekurs.

