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Lederen har ordet 

I skrivende stund sitter jeg og tenker på uroen i Europa og den 
forferdelige krigen som har preget 2022, og som fortsatt pågår. 
Nyhetssendingene er stort sett preget av negative hovedoppslag 
hvor det vises til menneskelige tragedier og skremmende klima-
endringer.

Som en kontrast til dette, har jeg akkurat kommet tilbake til 
hytta etter en skitur i magisk vintervær. De siste ukene har snøen 
lavet ned, noe som har gitt gode snøforhold så løypekjørerne har 
kunnet kjøre opp perfekte skiløyper. 

Man kan ikke få en bedre opplevelser enn her på Budor med 
helgens høytrykk og et fantastisk vær i de utroligste farger mor-
gen og kveld, snøtunge trær mot en skyfri himmel, 10 kuldegrader 
og svak vind. 

Vi er heldige som bor i et av verdens beste land, og som i tillegg 
har hytte på dette fantastiske stedet. 

Nå er det høysesong og mange ønsker seg til fjells. Dessver-
re har økte levekostnader med høye strømpriser og økte renter  
rammet mange familier og enkeltpersoner hardt.

Spesielt den høye strømprisen og uten strømstøtte har bidratt 
til at færre hytteeiere velger å bruke hytta like ofte som før. Sett i 
forhold til min innledning er dette små utfordringer, men allikevel 
svært tungt for de det gjelder.

Manglende strømstøtte var et av temaene på vårt medlemsmø-
te i oktober. Der var det enighet om at Løtenfjellet Hytteeierfore-
ning støtter Norsk Hytteforbund sitt syn om at husholdningen 
selv, innenfor en gitt ramme, må kunne velge strømstøtte på 
primærboligen, og eller på hytta. 

De må holde seg innenfor grensa på hvor mye en husholdning 
kan få i støtte, som er maks 5000 kWh per mnd. til sammen for 
primærboliger og sekundærboliger.

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen, leder

E-post: 
lotenfjellethytteforening 
@gmail.com

Web: 
www.lotenfjellet.no

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

Forsidefoto: Jan-Erik Andersen. Produksjon: Printex Trykkeri AS
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Høye energi og drivstoffpriser:
En effekt av de økte driftskostnadene ved løypekjøring har ført til at det vil bli kjørt 
færre timer i 2023 enn det som ville blitt kjørt i tidligere år.

Styrets samarbeid med Løiten Almenning:
Styret har også i 2022 hatt et godt samarbeid med allmenningen. 

Samarbeidet har bestått i alt fra de uformelle tlf. samtaler for å løse akutte utfor-
dringer på en smidig måte, til de mer formelle møter og skriftlige henvendelse.

Noen av temaene er trafikksikkerhet, vannkvaliteten på vannposter, samt vann og 
avløp til Budor nord, bekymring rundt koier/seterbygg som er i svært dårlig forfatning, 
eierskap til gapahukene på Svaen og Ruskåsen, fjerning av buskfurua på Svaen, opp-
gradering av sti/sykkeltraseer. 

Når det gjelder varierende vannkvalitet på vannposter på Budor nord / Ruskåsen, 
påpeker Allmenningen at det ikke er tillatt å kople slange til vannpostene for å fylle 
egne sisterner og tanker.

Medlemsfordeler, og nytt kundenummer hos Maxbo:
Løtenfjellet hytteeierforening har flere gode avtaler for sine medlemmer
MERK: På grunn av omlegging av datasystemet hos Maxbo, ble vår avtale lagt inn på 
nytt. Dette førte dessverre til at vi fikk nytt kundenummer. Avtalen gjelder i alle Max-
bo-butikker. Oppgi Kunde nr: 3074647
Avtalene med Gausdal Landhandleri, Sport 1 Superstore Hamar / Olrud, Installasjons-
service AS Løten og Budor skitrekk er uendret. 
Oppgi medlemskap i Løtenfjellet hytteeierforening når du vil bruke medlemsfordelene. 
Navnet kan blir sjekket mot medlemsliste. Du kan lese alle avtaler på www.lotenfjellet.no

E-postadresse til våre medlemmer:
Hytteeierforeningen ønsker å kunne nå alle våre medlemmer på en enkel måte. Det er 
dessverre mange medlemmer vi ikke har registret e-postadresse til, og vi ser at flere av 
medlemmenes postadresse ikke er ajourført. 
Ved adresseendringer; husk å melde fra til: www.lotenfjellethytteforening@gmail.com

Nedgang i betalende medlemmer:
Nedgangen i antall betalende medlemmer har fortsatt i 2022. Det har vært en nedgang 
på betalende medlemmer og medlemmenes bidrag til Løtenløyper. Det er var kun 417 
betalende medlemmer av 533 utsendte fakturaer. 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å betale sin kontingent.
Se egen informasjon om dette under «faktura og medlemskap» i bladet.
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Dugnader i 2022:

For sjette året på rad avholdt vi dugnader med utbedring 
av stinettet i Budor-området. I år var det behov for å gjen-
nomføre 2 dugnader. Vi hadde dugnad i mai og i september.

Fura – Bårdsæta
Lørdag 28. mai var det stien mellom Fura og Bårdsætra som skulle 
oppgraderes med sykkellemmer og klopper. På dugnaden deltok det 
kun 8 personer. Heldigvis hadde de fremmøtte stort pågangsmot, 
og de gikk i gang med å legge ut sykkellemmer og kviste langs 
stien. I tillegg ble broa over Fura reparert. Med god arbeidsinnsats 
greide vi å gjennomføre alt arbeidet denne lørdagen. 

Med sykkellemmer er det nå mulig å sykle runden ned til Mas-
terud, opp mot Bårdsætra, og følge den blå stien og deler av 
skiløypetrasen over til veinettet ved Fura. Her kan du nå lett 
trille sykkelen, og for de som heller velger sykle, er også det fullt 
mulig på denne stien. 

Bjørkvolla - Veslesvaen
Ny dugnad ble gjennomført den 30. september. Det var stien mel-
lom Bjørkvolla og Veslesvaen som hadde et stort behov for en 
oppgradering.
Denne gangen møtte det opp 11 personer til dugnadsinnsats. Også 
denne dugnadsgjengen hadde stor arbeidskapasitet. Det ble løftet 
og flyttet klopper, og det ble lagt ut nye lemmer der det var behov 
for dette.

Hele strekningen ble utbedret i løpet av lørdagen, og det var 
en stolt dugnadsgjeng som avsluttet dagen med kaffe og sjoko-
ladekake med enighet om at dette ble et bra resultat.

Materialer ble bekostet av allmenningen, og hytteeierforenin-
gen fikk i tillegg disponere allmenningens lokaler på Budor til å 
skru sammen ca. 70 lemmer. 

På seinvinteren kjørt vi ut alle lemmene med snøscooter. 

Skrevet av:
Jan-Erik Andersen
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Noen erfaringer etter dugnadene:
• Vi hadde et godt samarbeide med Løten Almenning og de ansatte på Budor i forkant 

av dugnadene. Det hadde ikke vært mulig å lage alle lemmen og fraktet disse ut uten 
tilgang til lokalene på Budor, og bruk av snøscooter. 

• Det var en fantastisk bra arbeidsinnsats fra de som møtte opp på dugnad. Dessverre 
var det svært få som har anledning til å delta, og vi bør ta en pause med kloppe- 
legging i 2023.

• Stien mellom Målia og Kveådammen bør oppgraderes, men her må vi ha et tett samar-
beide med turistforeningen om utforming av klopper. Denne traseen vil tidligst kunne 
oppgraderes i 2024.

• Gapahukene på Svaen og Ruskåsen bør etterses og eventuelt oppgraderes. Det er 
også et behov for å rydde buskfuru på Svaen. Dette vil være aktuelle tiltak som kan 
utføres på dugnad i 2023.
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Økte driftskostnader ved løype-
kjøring

For å gi deg den beste skiopplevelsen, kjører foreningen Løten-
løyper skiløyper av høy kvalitet på store deler av Hedmarksvidda.
Økte driftskostnader ved løypekjøringen gir dessverre et stort un-
derskudd og man må se på muligheter for å redusere kostnadene 
og for å øke inntektene.

Generelle servicer av maskinene har økt i pris, samtidig med 
økte drivstoffkostnader. Spesielt den økte prisen på drivstoff har 
ført til at det må redusere på antall driftstimer på løypemaskine-
ne. Det vil derfor gjennom hele sesongen bli nøye vurdert behovet 
for å kjøre løyper.  Det er utarbeidet en instruks for hvilke dager, 
og ved hvilke værforhold løypene skal kjøres.

Løypene skal som hovedregel kjøres etter en prioritert rekke- 
følge, men det kan ved uforutsette forhold, bli noe avvik fra 
instruksen.

Vi oppfordrer alle brukere av Løtenfjellet til å støtte foreningen 
Løtenløyper med et frivillig økonomisk bidrag.

Tekst: 
Løtenløyper
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INSTRUKS LØYPEKJØRING BUDOR FJELLET
ALLE DAGER: 
• Hvis været tillater det så skal alle løyper være ferdig preparert til lørdag morgen. 
• Løypene skal være av topp kvalitet til helgen, men i midtuka må det tåles noe lavere 

kvalitet.
• I midtuka kjøres kun prioritet 1  løyper og da bare ved behov (stor slitasje i helga, 

blåst igjen, snødd igjen).
• I vinterferie/påskeferie er det som oftest behov for å kjøre prioritet 1 løyper hver dag.  
• Prioritet 2 og 3 kjøres i ukedager bare hvis løypa er snødd igjen. 

Prioritet 1:
1. Budor – Ruskåsen - Målia – Svaen –Svaenlia - Budor
2. Budor – Midtløypa – Målia – Bårdsetra - Budor
3. Svaen – Bjørkvola – Ruskåsen

Prioritet 2:
1. Løyper i hyttefeltene herunder Dugnaden
2. Budor over Veslesvaen
3. Budor – Skistadion, kjøres tirsdag og torsdag
4. Lysløypa på skistadion, kjøres tirsdag og torsdag

Prioritet 3:
1. Budor -  Savalsetra
2. Budor – Størigarden – Gitvola
3. Budor -  Foskumslåtten – Opphus – Savalsetra snøscooter - grunnprepares med 

løypemaskin 
4. Budor- Bårdsetra – Mattisrud – Ålsetra – Budor kjøres ved anledning.

DÅRLIG VÆR :
Prioritet 1:
1. Budor – Ruskåsen – Målia T/R
2. Budor – Vesleødegårdsholtet – Størigarden – Gitvola – Budor over Ruskåsen
3. Budor – Bårdsetra – Skistadion - Budor

Ved hard vind blir kun løypa Budor – Bårdsetra – Skistadion – Budor kjørt opp.
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Svart  = Prioritet 1
Blå      = Prioritet 2
Grønn= Prioritet 3
Rød    = Ved behov, eller av

andre
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Skrevet av:
Eskil Rønningsbakken

Sirena, et underjordisk vesen 
gjenskapes i Koiedalen i uke 
24 og 25:

På folkemunne, i særs i bygdene på Hedmarken, Østerdalen og 
Gudbrandsdalen (ref. Asbjørnsen og Moe), var huldra noe man 
hadde sterk respekt for, inntil for bare et par generasjoner siden.
Huldra, som en del andre vesener som ikke hadde noen naturlig 
plass i bibelhistorien, ble kategorisert som underjordisk, og etter 
hvert også helt utryddet. 

Dette var gjerne ment som en type skremselspropaganda, for 
at folk skulle holde seg til én gud - den fant man i kirken. 

Den kvinnelige versjonen, som også er den mest kjente, var 
vakker og forførende, kunne ofte påtreffes av menn alene i sko-
gen, men hadde bokstavelig talt en bakdel - en hale som på ei ku. 

Ikke minst forsvant hun inn i skogen og ned i myrer eller vann, 
før man fikk tak på henne - om noensinne.

I andre historier berettes det om hele huldrefamilier som var 
bosatt i jordhauger, eller steder i skogen som beskrives som pa-
radis av gull. 

Huldre-familiene tok seg noen ganger inn til menneskeheten 
og byttet ut unger med en skapning av sine egne. Derav ordet 
«bytting». Dette var en forklaring som ble gitt på at f.eks. unger 
forsvant, eller døde brått av sykdom kort tid etter fødsel. 

Dagens unge vet lite eller ingenting om huldra, mens de eldre 
generasjoner har hørt et og annet om den.

Snakker man imidlertid om troll, avatarer, havfruer og andre 
mytiske figurer, har de unge langt flere tidsaktuelle referanser. 

SATSER STORT PÅ NY FAMILIEFORESTILLING PÅ BUDOR.
Visit Budor og Kompani Bliss, satser i sommer stort på den 
nye familieforestillingen Sirena.
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Møt huldrefigurene Sirena og Byttingen, fostermor Astrid og 
hennes to ektefødte sønner, huldrekongen og en rekke mytiske 
vesener. 

Historien skildrer med humor og magi, en sommerlig kjærlig-
hetshistorie mellom Sirena og Byttingen. 

Det er med fullblods sirkusartister, skuespillere og dansere, i 
den timelange forestillingen som går av stabelen 15.-24.juni i år. 

Forestillingen spilles i magisk mørkning og med flotte lyseffek-
ter, så sent som kl 23:00. 

Lokasjon for eventyret er i friluft ved Koiedalen på Budor.  
Her vil man både få oppleve handling på vann, land og i luften.

Visit Budor innbyr allerede fra kl 21:00 til aktiviteter og ser-
vering, så her blir det gode muligheter for en helaftens familie-
opplevelse →
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Eskil Rønningsbakken har skrevet et stykket som omhandler 
det mytiske, magiske og eventyrlige vesenet huldra.

På spørsmål om hvorfor akkurat dette temaet ble valgt for den 
nye satsningen, svarer Eskil:

Med bakgrunn i gamle myter og med moderne virkemidler, har 
vi valgt å satse på en ny forestilling som skal kunne føre genera-
sjoner sammen i en felles opplevelse. 

Vi har langsiktige ambisjoner om å gjøre Sirena til en destina-
sjonsopplevelse av nasjonal betydning. 

Allerede i pinsen i fjor ble det øvd inn flere scener til forestil-
lingen og produsert markedsføringsmateriell som nå er ute på 
sosiale medier.

Rønningsbakken lover både spor av gammel folketro, eventyr 
og avatarer, i den helt nye forestillingen Sirena.

Med seg har han et dyktig team, der blant annet komponist 
Ådne Lyngstad Nilsen og Karoline Gullberg har skrevet helt ny 
musikk. 

Koreografi og dramaturgi legges av Siv Gaustad, som har jobbet 
en årrekke i L.A. med noen av verdens største sangartister. 

Velkommen!

Eskil Rønningsbakken
CEO
KOMPANI BLISS
Kallerudvegen 95
N-2324 Vang på Hedmarken
Norway
www.kompanibliss.no
Tel: +47 991 20 828
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Skrevet av:
Randi Bjerke

Sosial samling med akevitt-
foredrag - Budor Gjestegård 
25. november 2022

Løtenfjellet Hytteeierforening inviterte til sosial samling på  
Gjestegården en kald og fin november kveld på Budor.

Randi Bjerke ønsket velkommen, Jan Erik Andersen informerte 
kort om pågående saker som Hytteforeningen jobber med før 
kveldens hovedattraksjon Gotmar Rustad holdt et forrykende 
foredrag om akevittens forunderlige verden. Gotmar er æres-
medlem i Norske Akevitters Venner, han holder forestillingen «En 
akevisitt» på Løiten Brænderi, han var årets «Farmen mentor» og 
nå altså underholder og foredragsholder for 54 spente hytteeiere 
på Budor.  

Innlegget var utrolig informativt, kunnskapsrikt, inspirerende 
og fornøyelig, det ble mye latter og moro. Vi skal ikke se bort fra 
at Gotmar inviteres opp til Budor flere ganger. Ola Brevig takket 
Gotmar for underholdningen før kvelden ble rundet av med en 
viltgryte og noe godt i glasset. Vi takker alle for fremmøte og for 
at dere bidro til at dette ble en hyggelig kveld. 

Hytteeierforeningen v/ Ola Brevig takker Gotmar Rustad for et engasjerende foredrag.
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Løiten Almenning

GRUNNEIERINFO 2023 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
Det er Løiten Almenning som drifter vannpostene.

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. 

Hva skjer på Budor og i Løtenfjellet?
Følg med på våre nettsider www.visitbudor.no og 
www.loitenalmenning.no, hvor vi legger ut løpende informasjon 
og aktuelt. Vi sender også ut nyhetsbrev pr. e-post ca. fire ganger 
i året. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev med Budoraktuelt, send 
en e-post til: firmapost@loitenalmenning.no eller meld deg på 
via vår nettside. Vi legger også ut bilder og aktuelle saker på vår 
facebookside @visitbudor, så følg oss der. 

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

E-post:
firmapost@
loitenalmenning.no

Telefon:
62 54 74 40             

Nettsider:
www.visitbudor.no
www.loitenalmenning.no
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Aktiviteter og arrangement 
Det skjer mye på Budor i løpet av 2023. Følg med på hva som 
skjer på www.visitbudor.no og vår facebookside: @visitbudor.

Sjølhogst av ved
De som ønsker å hogge sin hytteved i allmenningen må melde fra 
til allmenningskontoret innen 01.06.2023. Vedretten blir merket 
av LA sine ansatte, og vil bli fakturert hytteeieren med kr 500,-.

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

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. e-post til: firmapost@loitenalmenning.no.  
Det utarbeides en avtale for betaling i hvert enkelt tilfelle der vi 
må foreta hogst, og eventuelt bortkjøring av virke.

Frist for å melde hogst er 15.08.2023 for å få hogd trærne 
i 2023.

Renovasjon i Løtenfjellet 
Hytterenovasjonen på Budor er overtatt av Løten kommune, og 
driftes gjennom det interkommunale selskapet Sirkula IKS. De nye 
anleggene tilfredsstiller de nødvendige krav til både universell 
utforming og sorteringsgrader. Det er installert online nivåfølere 
på alle containere. Dette gjør det mulig for Sirkula å holde kon-
troll 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 ved-
rørende renovasjonsordningen kan rettes til Sirkula IKS, e-post: 
post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.
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Vannposter
Løten kommune drifter vannforsyningen i Budorområdet og alt 
vann i hele Budorområdet er nå kommunalt drikkevann som nede 
i bygda. Ledningsnett og tilhørende vannposter på Budor Nord er 
det Løiten Almenning som har ansvaret for. I løpet av 2022 er det 
tatt vannprøver fra alle vannpostene og resultatene har vært vel-
dig bra, bortsett fra en uke i høst da det ble påvist forurensning i 
kommunens høydebasseng i Svaenlia. Vannprøver viste coliforme 
bakterier i vannet og kokevarsel ble sendt ut til alle hytteeierne. 
På alle vannposter ble det satt opp plakat om at en måtte koke 
vannet. Kommunen fikk ganske fort kontroll på forurensningen 
og kokevarslet ble opphevet. Også plakatene på vannpostene ble 
tatt bort etter at det var tatt prøver som viste at vannet var rent. 

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. Dette er alvorlig og 
kan medføre at vi må stenge vannposter.
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Bommer
Drift og administrasjon av bommene i Løiten Almenning er 
satt bort til Youpark. Ved spørsmål angående abonnement eller  
andre ting som gjelder bommer, skal Youpark sin support- 
telefon kontaktes: tlf. 477 00 700 eller bruk kontaktskjema på 
Youpark sin nettside. For priser og kjøp av abonnement gå inn på  
www.youpark.no, og søk opp Budor eller Løiten Almenning. Velg 
en av abonnementskategoriene under Løiten Almenning sine  
veger.

Budor Gjestegård og Skipøb`n:
For åpningstider på Gjestegården og Skipøb`n se her: 
www.visitbudor.no eller facebooksiden: @budorgjestegard. 
For bestilling av mat og overnatting til grupper, bedrifter, selskap 
etc., ta kontakt med Gjestegården på e-post: 
post@gjestegarden.no eller tlf. 922 66 711.

Budor Ski- og kjelkeanlegg:
Åpningstider for vintersesongen 2022-2023 (med forbehold om 
endringer):

3. januar – 29. januar: 
Åpent lørdag og søndag, kl. 10.00 – 16.00.
30. januar - 19. februar: 
Åpent fredag til søndag, kl. 10.00 – 16.00. 
20. februar – 5. mars: Åpent alle dager, kl. 10.00 – 16.00.
6. mars – 19. mars: Åpent fredag til søndag, kl. 10.00 – 16.00.
20. mars – 2. april: Åpent lørdag og søndag, kl. 10.00 – 16.00.
3. april – 10. april: Åpent alle dager, kl. 10.00 – 16.00. 
Kveldskjøring, 10. januar – 17. mars: Åpent tirsdag 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. 

Åpningstider for kiosken i skianlegget:
Lørdag og søndag: 11.00 – 15.30. I tillegg vil kiosken være åpen 
i vinterferier, påskeferie og juleferie.
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Løtenløyper 
Vi ønsker alle velkommen i skiløypene på Budor vinteren 2023.

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 bidragsgiverne er Løiten Almenning, 
Løten kommune, Løtenfjellet Hytteeierforening, Hamar og Hede- 
marken Turistforening og Nordbygda/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 ski- 
løypene som Løtenløyper drifter, søk på Budor. Her kan dere også 
få smøretips, temperatur, lengder og profiler på løypene. 

Det er ryddet bredere trase i flere av løypene i sommer slik at den 
nye løypemaskin nå kan brukes på de fleste løypene som Løten- 
løyper står for i fjellet. Med den nye maskinen får vi lagt både 
klassiskspor og skøytetrase med en tur og halverer kjørelengden 
i de traseene som er brede nok. Inne på hyttefeltene, løypene til 
Savalsætra og andre steder der skitraseene ikke er brede nok vil 
en fortsatt bruke den gamle maskinen.

Nytt løypekart er satt opp i mange av løypekryssene. Det nye 
løypekartet over Hedmarksvidda dekker løypenettet i allmen-
ningene Løiten, Vang og Furnes. Det er Hamar og Hedmarken 
Turistforening som har har fått laget kartet som er til salgs blant 
annet hos allmenningen og i skiutleia. Inntektene av salget går 
til løypeselskapene i området. 

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!
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R

Møbler – Hagemøbler – Interiør
www.taigaen.no

Åpningstider 
Hverdager 10-18   Lørdag 10-16

https://lotenmanufaktursko.insp.no



www.lotenf jellet .no

SIDE 20

Støtte til Løten Røde Kors 
Hjelpekorps:

Løtenfjellet Hytteeierforening ønsker å fortsette å gi vår støtte til  
Løten Røde Kors Hjelpekorps.

Hytteeierforeningen har ved flere anledninger bidratt med 
støtte til redningsutstyr til bruk i Løten Røde Kors Hjelpekorps. 
Styret mener dette er en investering som ved en uønsket hendelse 
vil komme brukerne av Løtenfjellet til gode, og at denne støtten 
kan vil sees på som en felles forsikring. Hytteeierforeningen har 
bidratt med innkjøp av hjertestarterskap, redningspulk og red-
ningssekk.

Årsmøte 2022 oppfordret styret til å fortsette å gi støtte til 
Løten Røde Kors Hjelpekorps. 

Styret vil i 2023 dekke kostnader til innkjøp av en hjertestarter 
som plasseres på Målia, forutsatt at nødvendige tillatelser til 
montering blir gitt.

Løten Røde Kors 
Hjelpekorps
Vakttelefon:  90 54 21 44

E-post: 
hjelpekorps@
lotenrodekors.no

Følg oss på facebook: 
@Løten Røde Kors 
Hjelpekorps

Løten Røde Kors -hytta:
Kuveien 1, 2340 Løten
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Styret har oppfordret Løten Røde Kors Hjelpekorps til å skrive en kort oppsummering på 
samarbeidet med oss i Løtenfjellet Hytteeierforening.

Oppsummering:
Kunnskap, ferdigheter og utstyr er en forutsetning for å kunne hjelpe når noen blir syke 
eller skadde. Løten Røde Kors har lang tradisjon for slikt arbeid på Løtenfjellet. Hver 
vinter bemannes Røde Kors-hytta med kompetente frivillige som på kort tid er klare til 
å bistå ved skade eller sykdom som rammer turister og hytteeiere på Budor og søndre 
del av Hedmarksvidda. 

Et godt samarbeid mellom aktørene på Budor bidrar til synergi, gode opplevelser og 
trygghet. Løtenfjellet hytteeierforening har vært en god bidragsyter til vårt arbeid. De 
er fremoverlente og ser verdi i nærhet til førstehjelps- og redningskompetanse for de 
som ferdes rundt Budor. Hytteeierforeninga har i mange år bidratt til at Løten Røde 
Kors har nytt, funksjonelt og moderne utstyr tilgjengelig. 

Over de senere årene har gaver fra hytteeierforeninga gitt oss mulighet til å kjøpe 
ny redningspulk. Vi har kjøpt en hjertestarter som alltid henger tilgjengelig 24/7 i 
hjertestarterskapet på hytteveggen på Røde Kors-hytta. Vi har nye førstehjelpssekker 
som inneholder viktig og livreddende førstehjelpsutstyr. Sammen med våre frivilliges 
kunnskap og ferdigheter utgjør dette utstyret deres trygghet når dere ferdes ute i 
skiløypene eller oppholder dere på hytta. 

Røde Kors på Budor kan kontaktes på våre vakttelefoner hele døgnet. Vi bemanner 
hytta døgnkontinuerlig i helger og ferier. Ta gjerne kontakt så hjelper vi gjerne til med 
både små og store problemer. Er liv og helse truet må du benytte nødnumrene. Vi har 
samarbeid med både Politi og ambulansetjenesten, som varsler oss ved behov. 

Utover førstehjelp og redningstjeneste utfører vi andre små og store oppgaver. Vi 
tilbyr tilkjøring av vann til hytter langs Ruskåsen/Målia/Størigarden som ikke har veg 
helt frem til hytta. Vi tilbyr kjøring av oppakning for opphold på hytta for de som ikke 
har vegforbindelse. Dette kan du lese mer om på våre nettsider eller ta kontakt med 
oss på telefon eller e-post.

Vi ønsker dere nok en fin vinter på Løtenfjellet. 

Mvh
Løten Røde Kors Hjelpekorps
lotenrodekors.no

Tlf: 90 54 21 44/45 24 82 83
e-post: hjelpekorps@lotenrodekors.no
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Skileik og langrennscross

Lange skiturer, sol og velpreparerte løyper, det er velvære for 
kropp og sjel og det er Løten fjellet på sitt beste.  For mange av 
oss som er over barne- og ungdomstida, er dette en nytelse.  Barn 
og unge har ikke samme følelse ved å gå lange flate skiturer.  For 
å imøtekomme barn og unge har vi i Nordbygda/Løten-Ski, som 
mange andre skiklubber, forkortet langturen med ei lett rundløype 
fra 800 meter til 2-3 kilometer.  

Er ei flat rundløype det som appellerer til barn og unge?  Er det 
slik vi rekrutterer ungene våre til å bli glad i å gå på ski?  

Barn og unge vil ha utfordringer og føle mestring. Når vi ar-
rangerer skileik to tre ganger i løpet av vinteren, ser vi hvor mye 
det fenger til tross for «hemlage» hopp, dumper og utforløype.

Årsmøtet vårt har satt fokus på barn og unge og rekrutering.  
Handlingsplanen har gjort det samme.

For et år siden engasjerte vi Marianne Myklebust som er ansatt 
i skiforbundet til å lage en plan for et skileik og langrennscross 
anlegg.  Så har det gått slag i slag med justeringer, godkjenninger, 
forhandlinger med entreprenører og innhenting av tilbud.  Parallelt 
har vi laget en finansieringsplan og sikret finansiering.  Vi har bare 
møtt velvilje og positive tilbakemeldinger. Vi planlegger å starte 
med anlegget i juni i år og ta det i bruk neste vinter.

Skrevet av:
Bjarne Kjøs
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Anlegget er definert som et nærmiljøanlegg. Det vil si at det 
er gratis å bruke og åpent for alle. For barn er det viktig at det er 
plass for foreldre og foresatte.  Derfor vil det bli en stor gapahuk 
på toppen av anlegget.  

Skileik vet nok de fleste hva er. Langrennscross er ei en drøy 
kilometer lang løype med utfordringer og inneholder litt alpint, 
bølgefelt med store kuler, reipeløkkje, 360 graders dosert sving, 
magesuget, doserte u-svinger osv.  Utfordringer ikke bare for barn 
og unge, men voksene også.

Dette er et anlegg som skal brukes av alle som er glad i å gå 
på ski.  Skoler, barnehager, idrettslag, hyttefolket og de som bor 
i nærområdet. Suksessen er ikke hvor flott anlegget blir, men at 
det brukes. Hyttefolket er en ressurs for fjellet og en ressurs for 
Løten. Vi er stolte av skistadion vår og mest stolt over at så mange 
bruker den.  Vi sees i skileik anlegget om et år.  
Velkommen er dere.

Hilsen Bjarne Kjøs, styreleder i Nordbygda/Løten-Ski
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Faktura og medlemsskap

FAKTURA TIL DERE SOM ER MEDLEMMER:
Faktura for medlemskontingent i 2023 vil bli sendt ut i januar- 
februar fortrinnsvis som e-post. De vi mangler e-post på blir 
sendt ut som vanlig brevpost.  Dere som mottar fakturaen 
i brevposten, ber vi om at e-mailadressen blir oppgitt til  
www.lotenfjellethytteforening@gmail.com slik at nyttig infor-
masjon kan sendes deg på en enklere måte gjennom året.

ENDRINGER I MEDLEMSKAP
Vi henstiller medlemmer å melde fra om endringer vedrørende 
salg av hytte, e-mail adresse, mobilnr. etc, slik at vi får oppdatert 
våre lister.

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 Løten-
fjellet. 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
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Velkommen til Budor løpefest 
2023!

Den 2. september inviterer vi alle som liker løpesko og fin 
natur til å delta på andre utgave av Budor løpefest. I år tilbys 
både 5 kilometer og 10 kilometer i tillegg til halvmaraton. 
Bak arrangementet står Visit Budor/Løiten Almenning, i sam-
arbeid med Spreke opplevelser. 
Fjorårets halvmaraton gikk i september, med bløte og tunge for-
hold. Når vi i år sikter oss inn mot starten av september blir nok 
både løpstemperaturen og løpsforholdene noe mer sommerlige. 
Halvmaratonløypa blir som i 2022, med variert terreng med både 
flotte turstier, flott utsikt og reale utfordringer opp fra Sagfall-
koia. Løpsleder Amund Hagen Kristiansen fra Spreke opplevelser 
er glad for å vise fram noe av det fineste og mer ubrukte terrenget 
på Budor.

- Her får man løpe på flytstier, men også på klopper over myrer 
og litt realt terreng i skiløypa fra Narsætra opp mot Savalsæter-
høgda. Selv om bakken er litt seig er den kanskje den fineste delen 
av løypa, sier han.

For de som ønsker litt kortere distanser innfører vi i år 5 kilome-
ter og 10 kilometer. 5-kilometeren går i hovedsak på grusveg. Om 
du velger 10-kilometeren vil du få bryne deg på stier og myrer, 
litt likt som på halvmaraton. 

- Vi ser at mange kanskje har litt respekt for en lengre distan-
se. Vi ønsker at Budor løpefest skal være for alle og håper at vi 
får enda flere deltakere ved å innføre flere valgmuligheter når 
det gjelder løypelengder, sier Hilde Nyborg Fischer i Visit Budor/
Løiten Almenning. 

- For oss er det viktig å få vist fram hvor flott området er, året 
rundt. Det er kjempegøy at halvmaraton treffer så bra og at vi 
hadde så mange startende i 2022. Nå satser vi på deltakerrekord 
med tre ulike løypelengder å velge mellom. 

Dagen blir fullspekket med program. I tillegg til de tre over-
nevnte distansene blir det barneløp i Koiedalen og after-run i 
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Skipøb`n. Om du savner mot-
bakkeløpet fra i fjor kan vi 
opplyse at dette blir arrangert 
8. oktober, som et høstferieløp 
for hele familien. Uavhengig av 
farten opp bakken vil det ven-
te overraskelser på toppen for 
alle. Men før den tid, løpefest i 
september. 

- Vi gleder oss til løpefest i 
september, og håper mange vil 
ha dette som turmål gjennom 
sommeren, sier Hilde Nyborg 
Fischer. 

Følg med på www.visitbudor.no for mer informasjon og påmelding til 
Budor Løpefest. 
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Vedtekter for 
Hytteeierforeningen

Sist endret 22.02.2020

§ 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 til med-
lemmene skjer ved oppslag ved Gjestegården, og ved kunngjøring 
på facebook og www.lotenfjellet.no med minst 3 ukers varsel. 
Det kan i tillegg innkalles ved bruk av e-post der dette er praktisk 
mulig. 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

Løtenfjellet
Hytteeierforening

E-post: 
lotenfjellethytteforening
@gmail.com

Web: 
www. lotenfjellet.no
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d)  Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
e)  Fastsette medlemskontingent for det kommende år
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 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.
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.

Når du trenger elektriker

Ring 90 53 77 85
post@lotenelektro.no

GRINDERENGSLETTA 2 - 2340 LØTEN

TLF. 90 53 77 85

www.lotenelektro.no
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YX 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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MYKLEGARD 
ÅNESTADVEGEN 2, 2340 LØTEN, Telefon 99009780  
 

ÅPENT 24 TIMER I DØGNET ÅRET RUNDT!   

• Innbytte og salg av gass, både i kompositt og stål, innbytte kompositt fra kr 419,- 
 

• Sulten på vei til hytta? Ta med en real saftig Myklegard-burger, Løtens beste  
fra kr. 119,- 
 

• Bilen skitten etter fjellet? Vi har en meget bra vaskemaskin med vask fra 229,- 
 

• Trenger du ferske bakevarer eller mangler noe til frokosten? Vi har nystekte 
bakevarer hver dag. Vi har også et utvalg av rundstykker osv.  
 

• Vi har ad blu/avgiftsfri diesel og 98 bensin. 
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* Din lokale elektriker - 
fornuftige priser og god service!  

 

 

   

  ❑ Hytteinstallasjon    ❑ Automatikk   ❑ Tavleverksted 
  ❑ Rehabilitering ❑ Nyanlegg    ❑ Solcelleanlegg  
 
    Vår samarbeidspartner på solcelle! 
 
 

          Tlf. 62 54 73 00 -  Vaktnr.: 481 33 686 
 

 

E-post: firmapost@installasjonsservice.no 
Web: www.installasjonsservice.no 
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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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Budor Hytteutleie 
ordner utleien for deg

10.000 gjestedøgn i år 2022
Internasjonal markedsføring

Bedriftskunder 
Digital gjesteguide
Betalingstjenester

Gjesteservice
Eierservice

Utvask/sengetøy/håndklær
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Budor Hytteutleie 
ordner utleien for deg

Vi ordner alt!
Du som hytteeier bestemmer helt selv 
når og hvor mye du ønsker å leie ut

Det er ingen faste kostnader knyttet til utleien. 
Om du ikke leier ut, koster det ingenting

Har du bekreftet utleie av hytta for en periode kan du ikke senere 
kansellere etter at gjesten har reservert

Vi markedsfører hyttene på internasjonale markedsplasser og håndterer 
reservasjon, gjestekommunikasjon, betaling og utvask

Som utleier beholder du 60 % av inntektene vi skaffer

RESERVER

RESERVER

RESERVER

RESERVER

RESERVER

Hvordan komme i gang?

RESERVER

RESERVER

RESERVER

1. Kontakt oss 2. Befaring/foto 3. Signer avtale
+47 950 99 676

post@budor-hytteutleie.no
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1.800.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ

KIWI Løten, Stasjonsveien 8
KIWI Meierigården

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde  
og få 15% bonus på all 
fersk frukt og grønt.  

Se kiwi.no

7-23
Man - lør
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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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LØTEN BAKERI - DITT LOKALE BAKERI I LØTEN SENTRUM 

VI HAR KAKER TIL ALLE ANLEDNINGER.  

STIKK INNOM ELLER BESTILL PÅ TLF. 93466379  

ÅPENT TORSDAG 10-15, FREDAG 10-17, LØRDAG 10-15 
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Årsmøte 2023. Løtenfjellet hytteeierforening

Sted: Klubbhuset til Nordbygda/Løten Ski ved Skistadion
Tid: Lørdag 25. februar 2023 kl. 15.00 – 17:00
Vi har enkel servering.

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 2023
6. Medlemskontingent for 2024
7. Styrets forslag til budsjett for 2023
8. Innkomne saker:  Se alle sakene i sin helhet på vår hjemmeside, www.lotenfjellet.no 
    etter den 13. februar 2023. 
9. Valg

Forslag til årsmøtet skal sendes styreleder på mail til adressen: 
lotenfjellethytteforening@gmail.com minimum 14 dager før møtet.

• Etter årsmøtet vil Løten Røde Kors Hjelpekorps, dele sin kunnskap om hjerte- og 
lungeredning, og bruk av hjertestarter. 

• Løten Almenning presentert aktuelle saker om Budor.

Velkommen til årsmøte!
Hilsen styret i Løtenfjellet hytteeierforening

Foto: Takk til Anders Lurven Enberget for nydelig nordlysbilde fra Budor fra januar 2022



Returadresse: Anne Sewell Engen, Furnesvegen 141, 2318 HAMAR

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!


