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Lederen har ordet 

Mitt første år som leder i hytteeierforeningen har vært annerledes enn 
det jeg hadde forventet. Norge og resten av verden har vært, og er 
fortsatt preget av covid-19. Et virus som har ført til sykdom og død, 
permitteringer og sosial nedstengning. 
Et hytteforbud er selvfølgelig mindre alvorlig enn fare for liv og helse, 
men mange hytteeiere opplevde forbudet mot bruk av egen hytte i 
den flotte påsken som alvorlig og urimelig. 

Hytteeierforeningen anbefalte hytteeiere om å følge myndig- 
hetenes bestemmelser om «Hytteforbudet». Dette med bakgrunn i at 
de sentrale myndigheter har nødvendig kompetanse for å ta riktige 
beslutninger, og at et besøk på fritidsboligen kunne belaste Løten 
kommune unødvendig.

Smittevernregler har ført til at styret kun har hatt 2 fysiske møter, 
resten er gjennomført på Teams.
Flere av våre planlagte aktiviteter som familiedag, medlemsmøter og 
medlemsverving har dessverre blitt avlyst. Dette er synd, da møte med 
medlemmer alltid gir oss gode og konstruktive innspill.

På grunn av at vi ikke har fått informert medlemmene på medlemsmø-
te, velger jeg her å vise til noen av sakene vi har jobbet med.

Områdeplanen:
Den mest arbeidskrevende saken for styret var høringsuttalelser til 
kommunen på Områdereguleringsplanen for Budor sør. Hytteeierfore-
ningen takker for gode innspill. Disse er tatt med i vår uttalelse. Deler 
av våre uttalelsen ble kommentert i Østlendingen. 
Planen ble i desember godkjent etter behandling av flere klager hos 
Fylkesmannen. Det gjenstår nå detaljregulering av de enkelte omrader. 
Styret har fått opplyst at de første anleggsarbeider vil starte opp i 
løpet av vinteren 2021.

Inngjerding av eiendommene:
Beitelaget opplyser at det har vært flere ulykker med lam som har 

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen, leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.lotenfjellet.no

Følg oss: 
https://www.facebook.com/
Lotenfjellethytteforening

satt seg fast i dårlige gjerder og nettinger på eiendommene på Budor. Det er viktig at gjerder 
utformes slik at risikoen for at lam setter seg fast minimeres. Det er i den nye reguleringsplanen 
tillatt med permanent gjerde. Maks høyde på gjerde og port er 80 cm. Det tillates maksimalt 
50 løpemeter gjerde pr. fritidseiendom. Det tillates ikke midlertidige gjerdeløsninger. 
Hytteeierforeningen oppfordrer hytteeiere til å søke Løten kommune om å sette opp gjerder.

Styrets kontaktperson til Løiten Almenning:
Vår tidligere kontaktperson Bernt Bjørnsgaard han sluttet i Løiten Almenning. Styret vil takke 
for det gode samarbeid vi hadde med Bernt. 
Vår nye kontaktperson er nå Almenningsbestyrer, Endre Jørgensen.

Farsregulerende tiltak:
Styret har i møte med Løiten Almenning tatt opp problemer med høy hastighet på veiene. 
Spesielt gjelder dette Ruskåsveien til Målia. Vi fikk opplyst at det jobbes med problemet og at 
det er under utarbeidelse planer om sonefartsgrense i større deler av Budor området.
Styret oppfordrer alle til å avpasse farten.

Brøyting:
Styret har hatt møte med Løiten Almenning om brøyteordningen og prisøkningen på brøyting. 
Det ble her vist til flere kostnadsdrivende forhold. Styret vil oppfordre Almanningen til å ori-
entere medlemmene på et medlemsmøte om kostnader knyttet til brøtingen og veivedlikehold. 
Det ble under dette møte vist til utfordringer ved brøyting på grunn av at mange hytteeiere 
måker sine tak. Fjerning av disse snøhaugene er ikke en del av brøyteavtalen. De som ønsker 
snøhauger fjernet etter å ha måkt sitt tak kan kontakte:
Almenningen v/ Øyvind Nordvold tlf. 916 20 133. Prisen er  767,- kr + mva for mann og maskin. 
Eventuelt Terje Fjeld i Budor Hytteservice (styret kjenner ikke til prisen).

Medlemsfordeler:
Løtenfjellet hytteeierforening har flere gode avtaler for sine medlemmer. Ny avtale er i år inn-
gått med Maxbo. Avtalen gjelder alle Maxbo sine butikker. Du oppgir medlemskap i Løtenfjellet 
hytteeierforening når du vil bruke medlemsfordelene. Navnet blir sjekket mot medlemsliste. 
Avtalene med Gausdal Landhandlerei og med Sport 1 Olerud er revidert.
Du kan lese alle avtaler på www.lotenfjellet.no

Årsmøte:
Merk at årsmøtet avholdes i skihytta på skistadion lørdag den 22. mai 2021 kl. 15:00.
Innkalling vil bli kunngjort ved oppslag ved Gjestegården, på facebook og www.lotenfjellet.
no og som e-post der dette er mulig.
Vi ønsker alle medlemmer velkommen.



www.lotenf jellet .no www.lotenf jellet .no

SIDE 4 SIDE 5

Dugnad

Hytteeierforeningen arrangerte for fjerde året dugnad på stien 
fra Bjørkvolla om Vesle-Svaen og videre opp til Svaen. I tillegg 
ble forbindelsen til Rondanestien fra samme trase utbedret. Det 
bla lagt tre klopper over grøfter og stiplank med lagt i de våteste 
partiene. Materialene ble bekostet av Løiten Almenning og kjørt 
ut med scooter på vinteren. Dugnaden ble avholdt 5. september. 
Været var upåklagelig denne gangen og 11 ivrige personer deltok. 
Det var kjempegod stemning på dugnaden og alle som deltok følte 
at de gjorde en veldig nyttig jobb for turgåere rundt Budor. Ca. 
300 m med 1 1/2» x 6” impregnert plank ble lagt ut i de veldig 
våte partiene nord for Svaen. Turistforeningen avd. Løten har til-
svarende utbedret Rondanestien mot Målia fra Svaen. Med disse 
utbedringene reduserer vi erosjon i terrenget ved at stiene blir 
stadig bredere i de våte partiene. Dugnader er annonsert på Face-
book siden til Løtenfjellet Hytteeierforening og på hjemmesiden 
www.lotenfjellet.no.

Skrevet av:
Johan Bysveen

BUDOR HYTTESERVICE
•  snømåking
•  pleie/vedlikehold av tak og terrasser
•  beising/maling av hytta
•  hogging/bortkjøring av ved
•  vedsalg
•  smågraving
•  gruskjøring

Kontakt Terje Fjeld mob. 95283186
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Hytteeierforeningen takker for at vi får gjengi denne artikkelen 
som har stått på trykk i mittLØTEN.no 

Fra mineralvann til middag: Slik 
har Budor gjestegård utviklet seg

Fra å selge mineralvann i to størhus på setervollen i 1930-åre-
ne har det vært en rivende utvikling for Budor som utfartssted. 
Nå kan skiløperne få kjøpt seg en bedre middag etter å ha 
boltret seg i skiløypene på Hedmarksvidda.

Det var Mathias Westgårdsrønningen som startet det hele på 
1930-tallet. Han solgte det nevnte mineralvannet til påsketuris-
tene på Budorvollen på 30-tallet. Da var det blant annet påske-
skirenn fra Svaenlia og ned til Budor. Westgårdsrønningen så et 
potensiale og fikk bygget opp et kafebygg, antakelig i 1938/39, 
kanskje så tidlig som 1935. Her var det kafe med kjøkken, kontor 
og flere soverom. En del av dagens gjestegård inneholder faktisk 
noe av det han bygget. Det var også han som fikk bygget peise-
stua og den er fortsatt i bruk. Gjestegården ble kalt «Hotellet» og 
kalles fortsatt det av den eldre garde som husker at det ble bygget. 
Det var både telefon og utleie av rom der som gjorde at det fikk 
tilnavnet «Hotellet».

Skrevet av:
Emilie Westli Andersen, 
mittLØTEN.no

Tråkket spor
Westgårdsrønningen var ansatt i almenninga som skogvokter og jobber der i ukedagene 
før han tilbrakte helgene på Budor med å selge mineralvann, kaffe og øl til skiløperne. 
Ja, og så måtte han tråkke opp skiløypa inn til Målia før skituristene kom. Heldigvis, 
får man kanskje si, så var ikke Budorvegen brøytet, slik at han hadde litt tid på seg før 
skiløperne kom.

Fra vinteren 1947/48 så ble Budorvegen vinterbrøytet, og det var det også Westgårds-
rønningen som stod for med sin Horch. Bilen tålte ikke så mye og på lasteplanet hadde 
han alltid ei tønne med bensin i tilfelle han skulle gå tom. Der hadde han også en spark 
så han eventuelt kunne sparke ned til bygda om bilen fikk motorstopp. Etter hvert var det 
Henry Mikkelsen som tok over brøytinga, for han hadde lastebil. Med brøytet veg økte 
også tilstrømmingen av skiløpere til Budor. Det ble satt opp busser og det kunne komme 
10-15 busser i helgene.

Byggingen av kapellet
I 1954 kjøpte Østerdalen krets 
av Norge Kristelige Ungdoms-
forbund Budor.

– Det var en prest som het 
Torolv Blomstrøm fra Elverum 
som var primus motor, forteller 
Halstein Ødegård, som selv job-
bet for presten vinteren 1960.

– Han var den artigste ar-
beidsgiveren jeg har hatt noen 
gang – han skjemtet og sang, 
forteller Ødegård mens kona 
Gerd slår av en trudelutt som 
presten pleide å synge.

Halstein kan fortelle at presten 
bidro i alt arbeid, blant annet dro 
han til Elverum i arbeidsklær og 
dro prestekjolen over for så å dra 
tilbake til Budor for å jobbe vide-
re etterpå.

– Det var en fast dugnads-
gjeng på Budor den gangen med 
mange handelsmenn fra Elverum, 
sier Halstein og ramser opp både 

Budor gjeste- 
gård har vært 
godt besøkt lenge. 
FOTO: Digitalt 
museum - Anno 
domkirkeodden

Prest Torolv Blomstrøm var en skikkelig arbeidskar. 
FOTO: Dagfinn Grønoset – Anno Glomdalsmuseet.

Halstein Ødegård var bestyrer på Budor i 1960. Her med ei 
salmebok fra Budor kapell. FOTO: Emilie Westli Andersen
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urmakeren og kolonialhandleren 
som bidragsytere.

I 1957 kom det en gruppe 
amerikanske studenter til Budor 
for å gjøre en misjonsoppgave. 
Oppgaven fikk navnet «Bygg 
Budor» og de var med å gjøre 
grunnarbeid og støping til Budor 
sportskapell. Beviset kan du se 
på veggen på gjestegården den 
dag i dag.

– Kapellet ble bygd i 1957 
og innviet som kirkelig kapell. 
Det var gudstjeneste der hver 
søndag i 1960, minnes Halstein. 

Han bidro som kirketjener og var 
vikar for presten om det var be-
hov.

– Jeg gikk på talerstolen jeg 
ja, smiler han, før kona Gerd ut-
bryter:

– Nå må du ikke skryte, Hal-
stein!

– Jeg har ingen teologisk ut-
dannelse da, legger han til med 
et smil.

1960 var Ødegårds år
Det var vinteren 1960 man kunne finne Halstein og Gerd som vertskap på Budor.

– Jeg var bestyrer og Gerd var kokke. Det var ikke elektrisitet der da, så jeg startet diesel- 
aggregatet mellom klokka seks og sju om morgenen og det gikk til kl. 23 om kvelden. Det 
måtte funke, for det var så mange gjester, minnes Halstein.

Både Hamar og Elverum lærerskole var der ei uke om gangen med sine elever for å få 
skiundervisning. Johs Tenmann, den legendariske skøyteløpstreneren, var skiinstruktør.

– Det var 20-30 elever her om gangen. Hele det som er kafe nå var internat, kjøkken og 
kafeteria. Det lå også mange på salene i andreetasje, forteller Halstein. Gerd sørget for at 
de fikk frokost, middag og kveldsmat.

– Det kunne være mye – det var variert kost, smiler hun.
På spørsmål om de har noe bilde fra den tiden de jobbet der må de melde pass.

– Vi hadde ikke tid til å ta bilder, det var så mye å gjøre, sier Halstein.
Men, de giftet seg og hadde selskap på Budor den 4.juni 1960 og da husker de at det 

ble tatt bilder.

Snøbrøyting og parkeringskaos
Som bestyrer hadde Halstein også ansvaret for snøbrøytinga.

– Det var mye snø og jeg hadde ansvaret for snøryddinga. Jeg hadde en Gråtass og en 
smal plog, husker han.

Det var stor utfart til Budor også denne tida og på det meste hadde de 18 busser på en 
dag. Det var mange skoler som tok turen oppover for å gå på ski.

– Søndager var det veldig utfart. Det var flere hundre biler på en dag. Det hendte seg 
at det var parkert veldig tett. Vi hadde parkeringsvakter. Det ble parkert skrått ut til sida 
og noen ganger satte vi ei rekke i midten også, med noen ledige plasser. Da måtte folk 
levere inn bilnøkkelen til vakta slik at han kunne flytte bilene hvis det ble nødvendig, sier 
Halstein. I påsken i 1960 fikk bilene bare lov til å kjøre opp til fjellet på morgenen og ned 
igjen på ettermiddagen.

– De måtte kjøre opp når vegen fortsatt var fryst. Jeg hadde telefonkontakt med bom-
men, slik at det bare ble kjørt i en retning, sier Halstein.

Leirskole i mange år
Budor ble drevet som leirskole i mange år på 60 og 70-tallet, men så dabbet dette av 
på landsbasis og i 1985 kjøpte Arvid Hansen stedet. Da ble nok kapellet nedlagt og i 
dag er kjøkkenet der kapellet var.

I Hamar Arbeiderblad heter det at Arvid Hansens kone, Elin Hvidsten, skulle bestyre 
Budor mens han skulle fortsette på Sjusjøen sport- og fritidssenter. «Det skal satses på 
middagsservering, møter og sammenkomster og dessuten overnatting. Det er i alt vel 100 
sengeplasser, hyttene iberegnet» stod det i HA i 1985.

– Arvid Hansen fikk kontakt med en del dansker, husker Halstein.

Løiten Almenning satser på Budor framover
Løiten Almenning kjøpte Budor Turisthytte i juni 2004.

– Stedet var ganske så nedslitt og bar preg av mange år med ustabil og dårlig drift. Med 
utviklingen av Budor til et attraktivt hytteområde så vi behov for et skikkelig senter/sam-
lingsted i området. Vesentlig var det også at festetomta til Turisthytta omfattet hele 35 
dekar som det for Almenningen var viktig å få kontroll på med tanke på den videre utvikling 
i området, forteller Arne Erik Myhre i Løiten Almenning. 

Kjøpet omfattet foruten selve turisthytta, bestyrerbolig, seks campinghytter og ni koier 
i Koiedalen. I 2005 ble det storstilt oppussing og utvidelse på Gjestegården. Navnebyttet 
skjedde for øvrig i 2004.

PÅ BUDOR: Kan du se dette merket på veggen til venstre 
for hovedinngangen. FOTO: Emilie Westli Andersen

Slik så gjestegården ut jula 2020. 
FOTO: Emilie Westli Andersen
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Oppussing av kjøkken, påbygg av kjøle- og fryseanlegg, tilbygg på gammel peisestue 
med anretningskjøkken og toaletter, bygging av stor terrasse og ikke minst riving av den 
gamle boligfløyen og bygging av leiligheter stod på programmet. For å støtte ytterligere 
opp om drifta på Gjestegården ble caravanplassen bygget med 140 plasser. Caravanplas-
sen og et fint servicebygg stod ferdig høsten 2005. I samarbeid med Boligbyggelagendes 
Fritidsboliger ble det bygd 19 leiligheter inntil Budor Gjestegård og disse stod ferdig til 
påsken 2006. 15 av leilighetene ble disponert av Gjestegården til utleie. – Fra 2004 til 
2008 ble Budor Gjestegård drevet med egne ansatte. Virksomheten omfattet servicesenter 
for hyttevirksomheten i Budorområdet, drift av caravanplass, overnattingstilbud av for-
skjellige enheter (over 100 sengeplasser), kurs og selskapslokale, kafe, kiosk og varmestue. 
Fra 2009 ble drifta av Budor Gjestegård leid ut, men det har vært vanskelig å få til stabil 
drift av Gjestegården. Det har vært mange ulike drivere innom og Løiten Almenning har 
ved flere anledninger måttet ta over drifta igjen, kan Myhre fortelle.

– De siste tre år har Bakken Øvre Gårdsmat ved Ole Martin Kildahl vært driver av Bu-
dor Gjestegård og sørget for en god drift av Gjestegården. Virksomheten består i dag av 
drift av kafe- og selskapslokale og kiosk i bakken. Utleie av leiligheter/rom er satt bort til 
Budor Hytteutleie ved Tormod Tvinnereim, mens drifta av caravanplassen er det Løiten 
Almenning som står for. Drifta av Budor Skitrekk har helt fra starten i 1990 vært i regi 
av Løiten Almenning, sier Myhre.

Høsten 2020 tok Ida Nybakken over stafettpinnen som daglig leder.
– Det har vært overveldende besøk. Det er hyttefolket og lokalbefolkningen vi må takke 

for det. Folk reiser opp fra sentrum for å kjøpe seg middag og hyttefolket er veldig flinke 
til å bruke oss, uttalte Ida Nybakken til HA i høst. Hun har troa på at de kan holde liv i 
den litt gammeldagse og tradisjonelle drifta.

SERVERING: Ida Nybakken er daglig leder på Budor og tilbyr servering hver dag. 
FOTO: Emilie Westli Andersen

R

Møbler – Hagemøbler – Interiør
www.taigaen.no

Åpningstider 
Hverdager 10-18   Lørdag 10-16

https://lotenmanufaktursko.insp.no
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Løiten Almenning

GRUNNEIERINFO 2021 TIL BRUKERE AV LØTENFJELLET

VAKTTELEFONER:
Vakttelefon snøryddere:
Budor Nord:             974 65 460
Svaenlia:     974 85 350

Vakttelefon vann/avløp Budor og Svaenlia: tlf. 951 54 466.
Det er Løten Kommune som drifter vann og avløp på Budor. 

Vannposter på Budor Nord: tlf. 916 20 133

Jakt- og utmarksoppsyn: Terje Nilssen, tlf. 917 30 316

Vakttelefon beitedyr: Løten og Vang Beitelag, tlf. 481 34 470

Henvendelser til Løiten Almenning og Budor:
Vi nås enklest ved å ringe tlf. 62 54 74 40 i kontorets åpnings- 
tider alle hverdager kl. 07.45 – 15.15, eller på epost: firmapost@
loitenalmenning.no. Er det akutte hendelser utenfor åpningstid 
henvises det til de aktuelle vakttelefoner. 

Følg oss på våre nettsider www.visitbudor.no og 
www.loitenalmenning.no. Vi sender også ut nyhetsbrev pr. 
e-post ca. 4 ganger i året. Nettsidene forsøker vi å holde opp- 
datert til enhver tid med nyheter og informasjon. Følg også Budor 
på facebook: @visitbudor. 

Sjølhogst av ved: De som ønsker å hogge sin hytteved i allmen-
ningen må melde fra til allmenningskontoret innen 01.06.2021. 

Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område)
Festekontrakten har bestemmelser om at felling av trær ikke kan 

Adresse:
Postboks 68, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildevegen 14, 2340 Løten

E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no

Telefon:
62 54 74 40             

Web:
www.loitenalmenning.no 
www.budor.no

skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved å gi 
hytteeiere tillatelse til å bestemme over de trær som står nærme-
re hovedhytta enn 5 meter (uthus, terrasser og plattinger regnes 
ikke med til hytta). Disse kan felles uten at Løiten Almenning 
kontaktes. 

NB! Busker og småtrær som kommer opp på tomta og omkring 
hytta, kan fjernes uten at allmenningen kontaktes. Hogstavfall 
kan leveres på oppmerket plass i grustaket ved Gryllingsetra. 
(300 m inn etter Djupdalsvegen rett nedenfor Budor Skistadion).  
Gjelder kun hogstavfall.

Dersom det er ønskelig at trær som står lenger unna hytta 
fjernes, må grunneier kontaktes før disse eventuelt kan felles. 
Trær som ønskes fjernet/felt av grunneier må merkes, og det må 
gis beskjed pr. epost at dere ønsker hogst, bruk epostadresse: 
firmapost@loitenalmenning.no.  

Det utarbeides en avtale for betaling i hvert enkelt tilfelle der 
vi må foreta hogsten. Frist for å melde hogst er 15.08.2021 
for å få hogd trærne i 2021.

Renovasjon i Løtenfjellet       
Hytterenovasjonen på Budor er nå overtatt av Løten Kommune, 
og driftes gjennom det interkommunale selskapet Sirkula IKS.  
De nye anleggene tilfredsstiller de nødvendige krav til både uni-
versell utforming og sorteringsgrader. I starten har det vært noen 
utfordringer med overfylte containere. For å unngå dette i frem-
tiden er det installert online nivåfølere på alle containere. Dette 
gjør det mulig for Sirkula å holde kontroll på fyllingsgradene i 
containere, slik at de tømmes før de blir overfylte. Informasjon om 
priser for renovasjon finner du på Løten kommunes hjemmeside: 
www.loten.kommune.no. Spørsmål vedrørende renovasjonsord-
ningen kan rettes til Sirkula IKS, e-post: post@sirkula.no eller 
tlf. 62 54 37 00.

Vannposter
I løpet av 2020 er det tatt vannprøver fra alle vannpostene og re-
sultatene har vært veldig bra. Kun 1 vannpost der vannkvaliteten 
ikke har vært god nok.  Dette er en ny vannpost som vi antar at 
det har kommet noe jord, humus inn i ledningen da rørledningen 
ble lagt. Denne vannposten er midlertidig stengt.
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Vi minner nok en gang om at det ikke er lov å koble til slanger 
og fylle opp store tanker med vann fra vannpostene. Vårt 
ledningsnett er kun basert på at det skal tappes mindre mengder 
vann i vannkanner eller bøtter. Vedvarende sammenhengende 
tapping medfører ofte at det oppstår problemer med vannforsy-
ningen og at ordningen med vannposter blir unødvendig kostbar 
for oss og for hytteeierne.  De som skal fylle store vanntanker 
må hente dette vannet på de offentlige tappepostene nede i 
bygda. Vannet her er gratis.

Vi opplever også at slangene som vi har satt på vannpostene 
og som er godkjent i forhold til Mattilsynet blir byttet ut med 
slanger som ikke er godkjent å bruke til drikkevann. 

Bommer
Drift og administrasjon av bommene i Løiten Almenning er satt 
bort til Youpark. Ved spørsmål angående abonnement eller andre 
ting vedrørende bommer, skal Youpark sin supporttelefon kon-
taktes: tlf. 477 00 700 eller bruk Youpark sitt kontaktskjema på 
deres nettside. For priser og kjøp av abonnement gå inn på www.
youpark.no, og søk opp Budor eller Løiten Almenning. Velg et 
av abonnementskategoriene under Løiten Almenning sine veger.

Budor Gjestegård:
Åpningstider for Budor Gjestegård: 
Alle dager, kl. 11.00 - 17.00
I ferie og utenfor sesong kan åpningstidene endres, følg med på 
www.visitbudor.no eller facebooksiden @budorgjestegard. 

Åpningstider for kiosken i skianlegget:
Lørdag og søndag: 11.00 – 16.00
I tillegg vil kiosken være åpent i juleferie, vinterferie og påskeferie.

For bestilling av mat og overnatting til grupper, bedrifter, 
selskap etc., ta kontakt med Budor Gjestegård på e-post: 
gjestegarden@budor.no eller tlf. 947 95 297.

Budor Skianlegg:
Åpningstider: 
Åpningstider for Budor Ski- og kjelkeanlegg vintersesongen 2020-
2021 (med forbehold om endringer):

4. januar – 28. januar: Åpent lørdag og søndag, kl. 10.00 – 16.00
29. januar - 19. februar: Åpent tirsdag til søndag, kl. 10.00 – 
16.00. Mandager stengt. 
20. februar – 7. mars: Åpent alle dager, kl. 10.00 – 16.00 
8. mars – 26. mars: Åpent tirsdag til søndag, kl. 10.00 – 16.00. 
Mandager stengt. 
27. mars – 5. april: Åpent alle dager kl. 10.00 – 16.00
Kveldskjøring: 5. januar – 19. mars; tirsdag, torsdag og fredag 
kl. 18.00 – 21.00.

Salg av heiskort online:
Kjøp heiskort online på www.visitbudor.no. Her kan hytte- og 
caravaneiere på Budor kjøpe heiskort med rabattert pris. 

 
Løtenløyper 
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren 2021.

Alle skiløypene på Budor driftes av Løtenløyper. Dette er en 
forening som drives ved hjelp av

bidrag fra flere aktører, både store og små. De største bidrags-
giverne er Løiten Almenning, Løten kommune, Løtenfjellet Hytte- 
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eierforening, Hamar og Hedemarken Turistforening og Nord- 
bygda/Løten Ski.

Vi setter stor pris på alle som er villig til å gi støtte for å opp-
rettholde kvaliteten på løypene våre, og har du lyst til å bidra 
kan du enten bruke Vipps med nummer 124323 eller konto-
nummer: 1865.20.12473.

Gå gjerne inn på  www.skisporet.no for løypestatus av skiløy-
pene som Løtenløyper drifter, søk på Budor. Her kan dere også få 
smøretips, temperatur, lengder og profiler på løypene. 

Lysløypa fra sentrum av Budor knyttes sammen med lysløype 
og konkurranseløyper på Budor Skistadion. Lysløypa vil være tent 
på tirsdag, torsdag og fredag. Lyset slukkes kl. 21.30.

Både Løtenfjellet Hytteeierforening og enkeltmedlemmer er 
gode støttespillere for Løtenløyper, både med økonomiske bidrag, 
dugnad og innspill til forbedringer. Vi er veldig takknemlig for 
engasjementet.

Løtenløyper ønsker alle en fortsatt fin og trivelig skivinter i 
våre løyper!

Løten Røde Kors Hjelpekorps
er tilstede på Budor gjennom 
vintersesongen

Nå er vi godt innenfor dørterskelen i 2021. Et år har gått siden 
sist du satt med medlemsbladet til hytteeierforeninga i hånda. 
Himmelens korrekturlakk har dekket alle spor fra 2020 og nytt-
årsrakkettene satte et punktum for et spesielt år for oss alle.  
Løten Røde Kors Hjelpekorps fortsetter vår lange tradisjon med til- 
stedeværelse på Budor. 

Vår beredskap
Vår beredskap på Hedmarksvidda vil fremstå slik dere kjenner den 
fra tidligere. Det vil si at vi så langt vi klarer minimum beman-
ner Røde Kors-hytta hver ferie og hver helg hele vintersesongen.  
I ferier vil hytta normalt være bemannet hele døgnet hele ferien.  
I helgene bemannes hytta fra fredag ettermiddag til søndag etter-
middag, hele døgnet. Når hytta ikke er bemannet er våre mann-
skaper i hjemmevakt og sånn sett aldri langt unna om noe skulle 
oppstå.

Primært er vi tilstede for å redningsoppdrag og for å bistå ved 
behov for førstehjelp på Hedmarksvidda – både i og utenfor skiløy-
pene for turister og hyttebefolkningen. Vi har også avtale med 

Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
Tlf. VAKT:  90 54 21 44
E-post: 
lotenrkh@gmail.com

Følg oss på facebook: 
@Løten Røde Kors 
Hjelpekorps

Løten Røde Kors -hytta:
Kuveien 1, 2340 Løten

Foto: Bente Elin Lilleøkseth
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vidda innenfor Løten Kommune. 
Ta kontakt noe tid i forveien for 
å avtale tid og sted. Pris etter 
faste takster avhengig av av-
stand. 

Innsamling av pantegods
I flere år har vi hatt utplasser-
te pantekonteinere ved søppel- 
innsamlinga på Budor og ved 
søppelkonteineren på Budor 
caravan. Pant gir oss en god ek-
strainntekt som vi kan bruke for 
å gjøre tjenestene våre på Budor 
enda bedre. Vi setter stor pris på 
at dere gir oss panten deres.

Vi setter stor pris på om det kun legges pantbare flasker og 
bokser i våre pantekonteinere og at søppel og glass/metall sorteres 
ut og legges i konteinerne hvor de hører hjemme. 

Støtte fra hyttefolket
Våre medlemmer bemanner Røde Kors-hytta på frivillig basis. Det 
vil si at vi ikke får betalt i kroner og øre for jobben vi utfører. Vi er 
derfor veldig glade for de fine tilbakemeldingene dere gir oss når 
vi møter dere på Budor.

Røde Kors setter pris på det gode samarbeidet med hytte- 
eierforeningen som bidrar til økt beredskap og trygghet på Budor.  

Om dere ønsker å støtte vårt arbeid for trygghet og trivsel på 
Hedmarksvidda, kan dere benytte vårt
Kontonummer: 1865.20.11027 eller vipps nr: 501548 

Vi ser frem til en flott vinter på Budor sammen med dere.
Vennlig hilsen alle oss i
Løten Røde Kors Hjelpekorps

Vakttelefon: 90542144
E-post: lotenrkh@gmail.com
Følg oss på Facebook @Løten Røde Kors Hjelpekorps
Røde Kors-hytta: Kuveien 1, 2340 Løten

Sykehuset Innlandet, Løten Kommune og Politiet, og bistår de ved 
anmodning. I tillegg utfører vi sanitetstjeneste ved Budor skitrekk.

Sekundært utfører vi tjenester som transport av oppakning/par-
gass og vann, fra vei og inn til hytter for de som ikke har bilvei 
frem til hytta. Dette kan du lese om under. 

Henvendelse til Røde Kors
Vi er på vakt for deg! Vi ønsker å bistå når du eller noen rundt deg 
blir skadet eller syk og på den måten være en trygghet for de som 
oppholder seg på Budor og Hedmarksvidda. Ta gjerne kontakt med 
oss når som helst på døgnet hvis du trenger hjelp. Enten på vår 
vakttelefon eller kom innom Røde Kors-hytta.

Det er viktig for oss å presisere at ved alvorlige situasjoner som 
krever akutt bistand gjelder nødnumrene som vanlig! Ambulanse 
113, Politi 112, Brann 110 og legevakt 116117. Nødetatene har 
mulighet til å kontakte oss om det er behov for vår bistand. 

Har dere behov for hjelp i situasjoner av annen karakter enn de 
nevnt over så ta gjerne kontakt så skal vi se hva vi kan gjøre for 
dere. 

Vann
I år - som tidligere, tilbyr vi i ferier vannkjøring til hytteeiere langs 
Ruskåsvegen, Målivegen, Bjørkvolla og Størigarden. Tjenesten er 
gratis.

Har du hytte langs Ruskåsløypa sett ut kannene sammen med en 
pinne med hyttenummer før kl 17:00. Merk kannene med samme 
hyttenummer. Dette gjør det lettere for oss å returnere kannene 
til riktig sted.

Etter kl 17:00 plukker vi opp kannene, fyller de og returnerer de 
til samme sted i løpet av kvelden.

Har du hytte på Målia, Bjørkvolla eller Størigarden; send en mel-
ding før kl 17:00 om du trenger vann. Sett så ut kannene på samme 
vis som beskrevet over.

Ta også kontakt om du har ønske om å få tilkjørt vann i helger 
utenfor ferien. 

Transport av varer/pargas
Vi tilbyr transport av oppakning for lengre tids opphold fra bilvei 
og frem til hytta. Dette er en tjeneste til hytteeiere på Hedmarks- 



www.lotenf jellet .no www.lotenf jellet .no

SIDE 20 SIDE 21

* Din lokale elektriker -
fornuftige priser og god service!

 

 

 Nyanlegg  Tavleverksted  Lysutstyr           
 Rehabilitering  Hytteinstallasjon  Automatikk

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

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

Din lokale rørlegger

Stasjonsvegen 11 • 2340 Løten • Tlf. 62 59 32 05 • Fax 62 59 32 04YX 7-Eleven Løten
Stasjonsvegen 2 - 2340 Løten. Tlf. 62 59 09 11

XY 7-Eleven Løten
Telefon: 62 59 09 11
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Faktura og medlemsskap

FAKTURA TIL DERE SOM ER MEDLEMMER:
Faktura for medlemskontingent for 2021 vil bli sendt ut til samtlige 
som har betalt kontingent i 2019/2020, fortrinnsvis som e-post 
eller dernest som vanlig brevpost.  
Dere som i år mottar fakturaen i brevposten, ber vi om at  
dere oppgir e-mailadresse til www.lotenfjellethytteforening@ 
gmail.com slik at nyttig informasjon kan sendes deg på en enkel 
og kostnadseffektiv måte.

NYE MEDLEMMER:
Ønsker du å bli medlem? Benytt vårt innmeldingsskjema på vår 
nettside: https://www.lotenfjellet.no/, gå inn på «Bli medlem» eller 
send en e-mail til: lotenfjellethytteforening@gmail.com.  
Vi vil sende deg en faktura. Medlemskapet koster kr 200.- og gir 
deg en rekke medlemsfordeler. Se oversikten på vår hjemmeside 
www.lotenfjellet.no gå inn på «medlemsfordeler».

STØTTE TIL LØTENLØYPER: 
I tillegg til kontingenten på kr 200, kan de som ønsker, betale inn et 
frivillig tilskudd til Løtenløyper. Bidraget vil bidra til å opprettholde 
det gode løypenettet i Løtenfjellet, Summen du gir, vil vi overføre 
ved årets slutt. 

MEDLEMSFORDELER for medlemmer i Løtenfjellet hytte- 
eierforening
Vi har gode avtaler hos Maxbo i hele Norge
Sport 1 Superstore Olerud
Installasjonsservice AS Løten
Budor skitrekk
Gausdal landhandleri

Se avtaler på: www.lotenfjellet.no

Nå er det alltid hjertestarter 
tilgjengelig på Budor

Etter god støtte fra Løtenfjellet hytteeierforening har Røde Kors 
på Budor de siste årene kunne kjøpe inn både en ny hjertestarter 
og et hjertestarterskap. Hjertestarterskapet er montert utenfor 
Røde Kors-hytta. Dette gjør at det vil være en hjertestarter til-
gjengelig hele året, hele døgnet, selv om Røde Kors-hytta ikke er 
bemannet med førstehjelpere. 

- Hjertestarteren er registrert på 113.no slik at 113 kan se plas-
seringen i sine kart og veilede innringeren. Dette er et viktig sikker-
hetstiltak som øker tryggheten for alle som besøker og oppholder 
seg på Budor, sier Arthur Leonard Thomassen i Løten Røde Kors 
Hjelpekorps.

Ved å rotere den grønne delen i pilenes retning åpnes skapet og 
hjertestarteren blir tilgjengelig. Røde Kors sørger for at hjertestar-
teren alltid er klar til bruk. 
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Ut på tur langs blåmerket sti i 
sørøstre deler av Budorområdet

Denne rundturen går på stier og over myrer forbi Fjellbekkva-
det og innom Savalsætra før man bestiger Klekkefjellet fra 
øst og returnerer til Budor. Turen er på cirka 17 kilometer

Du legger i veg fra Budor og oppover Svaenlivegen. Etter cirka 
1,1 kilometer tar stien til Gryllingsætra av sørover på venstre 
side av vegen. Det går slakt nedover og blåbærriset kiler deg 
rundt anklene. Du krysser Furadalsvegen og det kan være noen 
bløte partier nedover stien, men med gode sko bør det ikke være 
noe problem på en normal sommer. Blåstien krysser lysløypa på 
veg ned til skistadion på Gryllingsætra. Vi dukker fram like bak 
skiskytterblinkene innerst på stadion. Gå over skistadion og kryss 
Budorvegen. Blåstien går videre fra toppen av bakken sør for 
parkeringa på østsiden av vegen. Følg lettgått sti som etter kort 
tid svinger østover og langsmed gjerde på Torp-sætra. Herfra til 
Værelsvolla er stien noe utydelig, da den er lite brukt, men den 

Turtips fra Turist- 
foreningen

skal ikke være noe problem å følge, bare se etter de blå flisene. Koia Værelsvolla eies 
av Løiten Almenning, men er leid ut på åremål. Herfra følger du grusvegen østover til 
du kommer til stien ved Fjellbekkvadet. Følg skilting mot Savalsætra.  Like før du når 
sætra kommer stien inn på skiløypa. Hvis du vil kan du ta turen nedom turistforenin-
gen sin rødmalte ubetjente hytte. Her er det en fin uteplass med benker og mulighet 
for å lage bål. Sitt ned og nyt utsikten og matpakka før du går opp igjen til den store 
parkeringsplassen og informasjonstavla om kulturstien på Savalsæterhøgda, som du 
nå skal følge nordover. Langsmed stien finner du ulike punkter hvor du kan stoppe og 
lære ting, blant annet se ulike bergarter som finnes i Løten, samt lære om kavlebruer. 
Etter du har passert gapahuken ved Storholtet, som også er en rastemulighet følger 
du Rondanestien vestover mot Budor. Hopp over bekken og fortsett på de små ryggene 
over myra. I stikrysset holder du til høyre og til venstre i neste. Etter ei stund krysser du 
fjelløypa til Savalsætra - kan du se stokkene som markerer hvor skiløypa går? Stien gjør 
en liten sving før stigninga opp på Klekkefjellet begynner. Vel oppe har du fin utsikt 
til Budor og myrene omkring. Herfra er det kun 2,2 kilometer tilbake til gjestegården. 
Stien her er mye brukt og kan bli ganske våt, men når man snart er i mål spiller ikke 
det så stor rolle. På slutten av turen kommer man forbi lekeapparatene og dammen i 
Koiedalen.
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Vedtekter for 
Hytteeierforeningen

Vedtatt på årsmøtet 2017

§ 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)  Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
e)  Fastsette medlemskontingent for det kommende år

Løtenfjellet
Hytteeierforening

E-post: 
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www. lotenfjellet.no

f)  Behandle styrets forslag til budsjett for det kommende år. Budsjettet skal fastsette 
     ramme for godtgjørelse til styret.
g)  Behandle saker fremmet av styret, jfr. § 7 nedenfor.
h)  Behandle innkomne saker
i)  Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med
 § 6 nedenfor
j)  Velge 2 revisorer for et år
k)  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 styre- 
lederens 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 gjennom-
føre de målsettinger årsmøtet har vedtatt.

Styret skal utarbeide planer og målsettinger som fremmes på årsmøtet.
Styret kan utarbeide instruks for valgkomiteen.
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.
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§ 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.

§ 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
Forslag om oppløsning av Løtenfjellet hytteeierforening må først behandles på ordinært 
årsmøte. Blir forslaget vedtatt med minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært 
årsmøte ca. 3 måneder senere der saken behandles på nytt. Skal oppløsning skje må 
vedtaket der gjentas med minst 2/3 flertall.

§ 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.

2 3 4 0 L Ø T E N

Velkommen innom 
Budor Gjestegård

Åpent hver dag fra 11.00-17.00. 
Middagsservering fra 13.00.

For bestilling av mat og overnatting, 
kontakt oss på e-post: gjestegarden@budor.no

Telefon: 62 59 48 05 - 905 12 670
GRINDERENGSLETTA 2 - 2340 LØTEN – TLF. 62 59 28 50

Når du trenger elektriker

Ring62 59 28 50
terje@loten-elektro.no - mob. 905 37 785

REGISTRERT EL-INSTALLATØR
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alt innen maling...
Tlf. 62 59 01 89 • Mobil 91 84 47 04

Vi forhandler Husqvarna og Ariens snøfresere.
Stikk innom for et godt tilbud!

Beise hytta? Vi har Butinox olje/dekkbeis
og Tyrilin tjærebeis/matt beis

 
 
 
 
 
 

ÅPENT 363 DAGER I ÅRET! 
 

HVERDAGER 07:00 – 21:00 

SØNDAGER  

OG RØDE DAGER 09:00 – 21:00 

Med forbehold om endringer av åpningstider 
i julen. 

VELKOMMEN INNOM! 

Hilsen oss på Joker Brenneriroa 
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Skiløypene i Løtenfjellet

Alle skryter av de flotte løypene på Budor, men hva må egentlig 
til for å lage så gode skiløyper? Jeg tok kontakt med Terje Nilsen 
for å høre om han var villig til å fortelle oss om jobben som ned-
legges for å få til det flotte løypenett i Løtenfjellet. Terje som har 
kjørt løyper i Løtenfjellet i ca. 20 år, var som alltid svært positiv. 
For at jeg skulle få et innblikk i jobben, inviterte han på en tur i 
løypemaskinen, forutsatt at vi fulgte gjeldene smittevernregler.

En kald januarmorgen er jeg på plass for å være med Terje et par 
timer i fjellet. Vi avtalte å møtes ved skitrekket kl. 08:00, og Terje 
kommer kjørende i en imponerende løypemaskin til avtalt tid. Han 
har som vanlig startet dagen kl.06:00 og har allerede kjørt ferdig 
løypene; Ruskåsen til Målia og Midtløypa.

Jeg tar plass i «T1 Budor» som er en moderne løypemaskin av 
typen Prinoth Husky, 2017 modell. Maskinen har alt av det tekniske 
utstyret en løypemaskin skal ha. 

Løtenløyper har ansvaret for ca. 90 – 100 km med skiløyper. 
På en dag som denne, med mye vind og kraftig snøfall, er det ikke 
alle løypene man rekker å kjøre. Maskinen startes opp, og nå skal 
løypa opp til Svaen, og over vidda kjøres. Det er mye fokksnø i 
løypetraseen. Terje betjener maskinen med en betryggende ro når 
han brøyter seg vei opp til Svaen. Det er fortsatt mørkt, men det 
syntes Terje er en fordel da løypestikkene er mer synlig i lyset fra 
løypemaskinen Vanligvis holder han en fart på ca. 15 km/t, men i 
dag må det kjøres litt saktere på grunn av snøforholdene. Dette er 
en maskin med en bredde på 2,8m og veier ca. 6000 kg.

Sikkerhet er noe Terje er svært opptatt av, og han tilpasser alltid 
kjøremønsteret i forhold til skiløpere, sikt og snøforhold. De aller 
fleste har respekt for maskinen og trekker godt ut til siden når de 
møtes.

Det vil på dager som denne, med mye snø og vind, ta lang tid 
å kjøre opp løypene. Terje rekker ikke å kjøre alle løypene på en 
dag. Løypenettet kjøres i en prioritert rekkefølge, hvor løypa opp 

Tekst og foto:
Jan-Erik Andersen

Ruskåsen til Målia har høyeste prioritet, deretter kjøres løypene i området Svaen, og 
over vidda før andre løyper kjøres. 

Folk setter stor pris på den fantastiske jobben som gjøres, og Terje er populær i Løten- 
fjellet. Det hilses og vinkes når han møter skiløpere. 

Nettsiden: www.skisporet.no viser status på løypene, og du kan følge med på løy-
pekjøringen. Terje slipper nå de uendelige antall telefoner med spørsmål om hvor han 
har kjørt.

For 5 – 6 år siden var det kåring av de beste skiløypene i Norge. Sjusjøen og Løten-
fjellet ble da kåret til de beste løypene. 

For å få til et så godt løypetilbud, legges det ned et stort antall arbeidstimer. 
Foreningen Løtenløyper poengterer så riktig på sine informasjonsplakater: «Det snør 

ikke skiløyper!» 
Når du nyter skituren over den hvitkledde Hedmarksvidda, går en rolig tur mellom 

snødekkede trær i løypene mot Bårdsætra eller mot Savalsætra, når du sittende i hockey 
susende nedover de beste skiløyper en kan tenke seg, er det ikke alle som tenker over alt 
arbeidet som ligger bak dette resultatet.

Løtenløyper kjører opp løyper i Løtenfjellet, Mosjømarka og områder i bygda. Løypene 
i Mosjømarka og i bygda kjøres primært med scooter, mens løypene i fjellet kjøres med 
løypemaskinen «T1-Budor» av typen Prinoth Husky.

Skiløypene i Løtenfjellet, som er omtalt i dette innlegget, dekker løypene fra Budor til 
Målia og Gitvola, samt flere løyper om Svaen, Bårdsætra, Gryllingsætra og Savalsætra 
i sør. Disse løypene er knyttet til det øvrige løypenettet på Hedmarksvidda og Grund-
setmarka i Elverum.

Espen Søgaard Evensen og Terje Nilsen utfører forbedringsarbeid i skiløypa.
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Planleggingen for den kommende sesongen pågår allerede mens løypene kjøres. Det 
kartlegges utbedringsbehov i alle løypetraseer. Her registreres behov for varselskilt ved 
kritiske steder, problemer med overflatevann, åpne myrer, behov for kvisting samt annet 
nødvendig vedlikehold. På sommer og høst arbeides det med utbedringer av løypetra-
seene.

Løypemaskinen trenger også vedlikehold. Hovedservice tas alltid rett etter sesongens 
slutt. Etter gjennomført service plasseres maskinen på bukker og står i garasjen, klar til 
neste sesong.

Hva er så hemmeligheten med de fantastiske løypene? 
Min påstand er at den aller største suksessfaktoren er Terje Nilsen, en av ladets beste 
løypekjørere. 

Kvaliteten på skiløypene starter som tidligere nevnt, med god planlegging og utbe-
dring av løypetraseene. I tillegg må man ha en god løypemaskin og en løypekjører som 
er dedikert jobben.

For å dekke alle arbeidstimene, drifte den kostbare løypemaskinen og kjøringen med 
scootere, er Løtenløyper avhengig av bidragsytere for nødvendige økonomiske midler.

Representantskapet i Foreningen Løtenløyper, som alle bidrar økonomisk, består 
av representanter fra:

HHT Løten Krets, Løten kommune, Nordbygda/Løten ski, Løten Almenning og Løtenfjellet 
hytteeierforening. Her er Løiten Almenning den største bidragsyteren.

Økonomien er en avgjørende faktor for antall kjørte timer, og kjørte km løyper. For 
at det i framtiden skal kunne opprettholdes dagens nivå, er Foreningen Løtenløyper av-
hengig av flere støttespillere, både firmaer og privatpersoner. Alle kan bli støttespiller!  
Et beløp, stor eller lite, gir deg adgang til å skryte av de flotte skiløypene i Løtenfjellet 
og på Hedmarksvidda! 

Løtenfjellet hytteeierforening er svært takknemlige for at våre medlemmer bidrar 
med støtte til Foreningen Løtenløyper, i tillegg til medlemskontingenten, via giroen 
for medlemskapet i Løtenfjellet hytteeierforeneing. 

Terje Nilsen er ikke så opptatt av å snakke om seg selv når jeg spør om hva som gjør 
han til en meget dyktig løypekjører. 

Etter en liten stund kommer det fram hva han vektlegger som gode egenskaper hos 
en løypekjører. 

Først og fremst må man ha en lidenskap for jobben og et eierforhold til løypene.  
I tillegg er det en stor fordel selv å ha gått endel på ski. Som skiløper er man bedre i stand 
til «å lese terrenget» og vurdere hvor spor skal settes, og hvor de skal avsluttes. Man må 
ha kjennskap til snøtyper og kunne ta hensyn til fastheten slik at trykket på brett og 
løypeleggere blir riktig.

Terje er født i 1955 og oppvokst på Løten. Han startet tidlig med ski og var aktiv i 
Nordbygda/Løten ski. Han var en svært god gutt/- juniorløper, og har en respektabel 3. 
og en 7. plass i Hovedlandsrennet. 

Som 14 åring vant Terje de fleste renn han deltok i. Etter en seier på Drevsjø, i et svensk / 
norsk mesterskap, fikk han tilbud om å gå 
som fabrikkløper for Eggen ski. Han ble 
derved Norges første fabrikkløper. 

Terje begynte som skogsarbeider på 70 
tallet, men lite snø og arbeidsforhold førte 
til at det ikke var mulig å satse på ski som 
seniorløper.

I dag er Terje ansatt i Løiten Almenning 
med ansvar for jakt og utmarkoppsyn.

Hytteeierforeningen vil takke Løtenløy-
per, og spesielt Terje Nilsen for den fan-
tastiske jobben som gjøres for å gi oss 
skiløyper av ypperste kvalitet.

Skjermdump Visitbudor.no
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Dammenvn. 2, 2414 Elverum • Storhamargt. 44, 2317 Hamar • Slettmovegen 3, 2420 Trysil

Telefon 62 40 05 20 • Vakttelefon 40 44 82 29

VARME - BAD
SANITÆR - INDUSTRI

Nybygg - Totalrehabilitering - Service - Vedlikehold

www.ycror.no
post@ycror.no

DIN TOTAL-
LEVERANDØR

AV RØRLEGGER-
TJENESTER!

Vi takker for at forfatter Lars Anders Kulbrandstad har gitt hytteeierforeningen 
tillatelse til å publisere artiklene om Støregarn. Artiklene er hentet fra Lautin 1990.
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Årsmøte i Løtenfjellet 
hytteeierforening

På grunn av smittevernregler er årsmøte planlagt avholdt i 
klubbhuset til Nordbygda / Løten ski ved skistadion, lørdag 
22. mai 2021 kl.15:00

Det vil komme innkalling til medlemmene i henhold til vedtektenes 
§ 4: Med oppslag ved Gjestegården, og ved kunngjøring på face- 
book, og www.lotenfjellet.no med minst 3 ukers varsel. Det vil i 
tillegg innkalles ved bruk av e-post der dette er praktisk mulig. 

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding
4. Foreningens årsregnskap
5. Styrets forslag til arbeidsplan for 2021
6. Medlemskontingent for 2022
7. Styrets forslag til budsjett for 2021
8. Eventuelle innkomne saker
9. Valg

Saker til årsmøte sendes styreleder på mail: 
jan-erik.andersen@online.no minimum 14 dager før møte.

Etter årsmøtet håper vi Løiten Almenning kan gi oss en oriente-
ring om status og fremdriftsplan for utbygging og utviklingen 
av Budor.

Ønsker alle velkommen til årsmøte.
Hilsen styret

Forsidefoto: Jan-Erik Andersen. Produksjon: Printex Trykkeri AS
Noen illustrasjonsfoto: Britt Dalby Bergset
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Stedet for de gode

opplevelsene

www.budor.no

Drømmen er nærmere 
enn du tror

Budor er et samlingspunkt for gode opplevelser.

Drømmer du om et godt liv på fjellet, skitur i flott natur, 

en aketur med barna eller peiskos på fanget til bestefar.

Ja, da er vi klare til å ta godt imot deg!

Kommer ny?


