God påske i Hugulia!
Påsken står for døren. Det blir spennende å se hvordan det går med skiføret. Med mye folk i
fjellet betyr det at vi må ta ekstra hensyn til hverandre, enten vi er ute på tur i fjellet eller
ferdes langs veiene. Kjør forsiktig - og hvis det er snø i veiene, så husk at aking og skigåing
ikke skal foregå der!
Velkommen til Hugulia Påskefestival
Påske i Hugulia betyr også at vi viderefører tradisjonene som er innført gjennom årene,
både på hyttene og ikke minst i velsammenheng. Vi møtes forhåpentlig i akebakken
skjærtorsdag fra kl. 15.00 og til skirenn og natursti ved parkeringen i 6-feltet på påskeaften.
Dette kan du lese mer om på våre hjemmesider. Husk å printe ut påmeldingsskjemaer før du
reiser til fjells, eller helst melder dere på elektronisk! Det er veldig viktig at dere overholder
påmeldingsfristen og møter opp i god tid og henter startnumre fra kl. 11.30 på påskeaften.
Starten på skirennet er kl. 13.00.
Ny traktor på plass
Som dere vel har sett i referatet fra Årsmøtet ble styret gitt fullmakt til å fornye traktoren.
Den nye traktoren er på plass og klar til innsats.
SNØSKREDFARE - Vis fjellvett!
Hvert år ønsker vi å oppleve drømmepåsken, med skyfri himmel og glitrende skiføre.
Uansett vær er påsken et kjærkomment avbrekk i hverdagen. Men som alltid må vi huske at
fjellet er lunefullt, og at vi må VISE FJELLVETT. Fjellvettreglene er til for å overholdes.
Og selvfølgelig – ingen av oss går i sporene til fots og ødelegger disse.
Røde Kors
Vi er heldige som har Røde Kors – Gjøvik stasjonert i området vårt. Som vanlig blir det
bemannet på Høgkampvatn og teltplassen i Trekantrunden på dagtid, i tillegg til at det er
bemannet på Spjelken. Du kan kontakte dem på telefon 995 51 310.
Løypekjøring
Det har vært en krevende vinter å kjøre løyper i. Mildvær og kraftig vind har gjort
forholdene svært utfordrende. Men vi gjør det beste ut av naturens luner, det er jo i seg selv
noe av sjarmen med å ha hytte oppunder fjellet. Så får vi bare godta at det ikke alltid er
høyfjellshotell-standard i løype-trasene. Men i påsken satser vi på godt med snø og at
løypene SKAL bli bra! Løypekjøringen i området er jo et stort spleiselag, så alle bidrag til
løypeleggeren tas imot med takk. Har du ennå ikke registrert spillekortet ditt til vår
grasrotandel, så registrer det på Hugulia velforening (org. nr. 971 305 835) hos din
tippekommisjonær eller på nettet. En del av Norsk Tippings overskudd, tilsvarende 7 % av
spilleinnsatsen din, går da til løypeleggeren … og det UTEN at det går ut over din innsats
eller potensielle gevinst!
Er du fornøyd med løypene og ønsker å bidra med et engangsbeløp (stort eller lite), så send
penger til Løypelegger i Hugulia/Slåttenområdet - konto 1594.07.40573.

Tomme bokser og flasker blir penger til løypeleggeren
Hos Nørstelien Landhandleri kan du legg pantelappen din i en kasse ved panteautomaten,
og beløpet blir godskrevet løypeleggeren. Hvis butikken ikke er åpen, kan du legge
panteflaskene i en egen container utenfor. Flasker og bokser det ikke er pant på, ber vi deg
legge i returcontaineren.
Søppel og miljø
Det er viktig at vi bruker søppelcontainerne ved bommen til matavfall etc. og
boks/flaskecontaineren ved butikken til flasker/glass/bokser, disse SKAL IKKE kastes i
søppelcontaineren. Annet avfall skal leveres på Miljøstasjonen ved Torpa sag som er åpen
tirsdager fra 14.00-19.00 og lørdager fra kl. 10.00 til 13.00.
Innbetaling av kontingent
Det er fortsatt noen som ikke har betalt kontingenten til tross for at betalingsfristen har gått
ut. Har du betalingsvanskeligheter, så ta kontakt på lenken http://huguliavel.no/kontakt
oss/ og avtal en nedbetalingsplan!
Vårdugnad lørdag 8. juni kl. 10.30
Vi ber deg alt nå merke deg at årets vårdugnad er på lørdag 8. juni. Vi møtes ved
parkeringsplassen på 6-feltet! Noter deg også tidspunktet for høstdugnaden lørdag 14.
september.
HÅPER ALLE FÅR EN STRÅLENDE OG GOD PÅSKE!
Hilsen
Styret i Hugulia velforening

