God påske i Hugulia!
Påsken står for døren. 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
Med de høye brøytekantene vi har må de som ferdes langs veiene være ekstra årvåkne. Det
er veldig uoversiktlig mange steder! Husk også: Aking og skigåing i veiene er forbudt!
UTVIDET BÅNDTVANG
Det er utvidet båndtvang i år på grunn av snøforholdene. Forhåpentlig tar alle hundeeiere
hensyn til det, og i tillegg holder hundene unna de oppkjørte sporene i løypene, og ikke
minst rydder opp etter hunden hvis den gjør fra seg i løypa. Vi ønsker hvite – ikke brune
skiløyper.
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. Det er STOR RASFARE i bratte partier i fjellet,
så ikke ta noen sjanser! Fjellvettreglene er til for å overholdes.
Og selvfølgelig – ingen av oss går i sporene og ødelegger disse hvis vi går til fots.
Da er vi ferdig med formaningene!
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 mere om på våre hjemmesider. Husk og 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 på påskeaften.
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 nummer 995 51 310.
Ny løypelegger
Den nye løypeleggeren har virkelig kommet til sin rett i år. Aldri har vi kjørt så mye løyper
som i vinter. Det er jo veldig positivt, og det har kommet mange positive tilbakemeldinger
på løypene.
Mye kjøring koster. Drivstoffregningen blir stor i år, 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. 7% av
spilleinnsatsen din går da til løypeleggeren.
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.
Tomflasker 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. Fra 1. januar til 28. februar har det kommet inn
hele kr 3 200,-. 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
Vi oppfordrer alle til å betale kontingenten innen fristen 20. mars. Har du
betalingsvanskeligheter, så ta kontakt på lenken http://huguliavel.no/kontakt_oss/ og avtal
en nedbetalingsplan!
Vårdugnad lørdag 19. mai kl. 10.30
Vi ber deg alt nå merke deg at årets vårdugnad er på lørdag 19. mai. Her må vi håpe at
snøen har smeltet innen den tid (følg med på nettet hvis vi må utsette tidspunktet om våren
lar vente på seg). Vi møtes ved parkeringsplassen på 6-feltet! Noter deg også tidspunktet for
høstdugnaden lørdag 15. september.
HÅPER ALLE FÅR EN STRÅLENDE OG GOD PÅSKE!
Hilsen
Hugulia velforening

