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Organ for Hugulia Velforening

oTUBBEN

FORMANNEN HAR ORDET:

GOD HUGULIA-PÅSKE
Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr
mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta
hensyn til hverandre slik at alle far en positiv påske. For vaktmesteren betyr
påsken stor belastning når det gjelder bøttetømming, og hvis det i tillegg kommer
snø som må brøytes, blir det hektiske dager for ham. Det er to ting som særlig vil
lette arbeidet hans: at du alltid parkerer bilen din på parkeringsplassene, og at du
setter ned dobøtta før kl. 10.00 på de dagene ditt hyttefelt har tømming.
Fortsatt er det forresten noen som ikke låser bommen inn til hytteområdet.
La oss alle følge regelen om å låse bommen hver gang vi passerer - så slipper vi
det irritasjonsmomentet også.
Påskeskirennet
Vi prøver en vri på påskeskirennet i år. Start og mål blir nemlig ved
parkeringsplassen på 6-feltet. Vi satser på publikumsvennlig løype og
forhåpentligvis stor oppslutning. Husk påmeldingsfristen - se siste side.
Snøforhold/løypekjøring
Nå to uker før påske er det bra snøforhold i fjellet. Ikke altfor mye snø, men hvis
det ikke skjer noe dramatisk de nærmeste to ukene, kan du se fram til fine
skiturer selv om det er vårlig i lavereliggende strøk på Østlandet. Som vanlig
satses det på løypekjøring og best mulig tilrettelegging av forholdene for dem
som har tenkt seg på skitur. Men vær klar over at hvis det snør og blåser, er det
rett og slett umulig å opprettholde en førsteklasses løypestandard. Det er altså
ikke mulig å kreve VM-løypeforhold til enhver tid.

GOD PÅSKE - LÅS BOMMEN - BRUK F J E L L V E T T

(Denne side er blank i originalen.)

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG HANDEL
Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører
vi også dette i forretningens åpningstid.
Åpningstider: fredag 21. mars
lørdag 22. mars
mandag 24. mars
tirsdag 25. mars
onsdag 26. mars
påskeaften

kl. 08.30 •- 20.00
kl. 08.30 - 15.00
kl. 08.30 -18.00
kl. 08.30 - 18.00
kl. 08.30 • 20.00
kl. 08.30 • 15.00

Vi bringer varer etter avtale

Ulsaker & Nilsen A/S
Alfred Nilsen og Asta Ulsaker
T L F . 61 11 85 40, telefaks 61118510
2880 N O R D - T O R P A

BYGGEPLANER?
Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet,
da har du selvfølgelig behov for materialer.
Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også
dypimpregnerte.
Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere.
Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i
sentrale deler av Østlandet.

Torpa Sag
2880 Nord-Torpa Tlf. 61119714

STYRET 1996/97
Hytte
614

Tlf.arb.
22 96 22 69

Tlf. privat
67 53 78 93
mobil 90 88 47 09

Formann

Lars Lie
Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua

Nestformann

Bjørn Bakka
Langbølgen 50,1150 Oslo

612

22 06 73 41

22 29 07 63
mobil 93 05 93 00

Driftsansvar

Jon Schrøder
Nordlifaret 22,1473 Skårer

OK

23 14 71 54

67 90 85 52
mobil 90 12 71 80

Kasserer

Dag-Amund Lie
Vestliveien 1C, 1415 Oppegård

401

66 81 89 05

66 99 11 74

Sekretær

Trond Melvold
Bergljots vei 11C, 0575 Oslo

801

Redaktør

Olav Furdal
Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad

710

1. vararep.

Arild Valle
Linjeveien 74B, 1087 Oslo

802

2. vararep.

Trygve Ollendorff
Finstadåsen 9,1475 Finstadjordet

604

22 67 86 25
22 69 37 03

66 84 72 90
22 21 16 02
mobil 94 33 12 44

67 90 40 30

67 90 50 42
mobil 94 20 0616

Vaktmester med ekstraservice
Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre
snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført. Hvis du
har et oppdrag, så ring og spør om Odd Harald kan påta seg det. D u treffer ham p å telefon
61 11 86 56 - mobil 92 40 48 47.
Prisliste
Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta +
påsetting av/opptenning i ovner:
Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m :
Making av hyttetak, størrelse over 60 m :
Varekjøring ( i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske,
men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre):
Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg.
2

2

Oppgjør skjer direkte med Odd Harald. Adressen er 2880 Nord-Torpa.

k r 50,00
k r 400,00
kr 500,00
kr 200,00

TELEFONNUMMER DET ER KJEKT Å HA
Brann
110
Politi
112
Medisinsk nødhjelp
113
- Røde Kors "Spjelken"

11
61 11
61 11
61 11

Dokka taxisentral
Torpa drosjesentral
Torpa Bilruter
NSB Dokka, ruteopplysning

61 11 00
61 11 98
61 11 12
61 11 01

Nordre Land Kommune
Vest-Oppland kraftselskap
- Feilmelding
- Feilmelding Torpa

61
61
61
61

Hugulia Fjellstue

61 11 85 14-Faks 61 11 85 01

Vaktmester Odd Harald Bergli

61 11 86 56 - Mobil 92 40 48 47

61

11
11
11
11

42
05
42
85

00
00 - Lensmannen i Nordre Land
00
35 alt. 91 16 90 18
02
00
11
06

40 00
27 00
1688
80 75

BØTTETØMMING I PÅSKEN
Bøttene settes ned F Ø R kl. 10.00

Mandag/onsdag
Hyttefelt: 1 - 3 - 5 - 7

Tirsdag/torsdag/lørdag
Hyttefelt: 2 - 4 - 6 - 8

Det er ingen bøttetømmingpå langfredag.
Hvis det er behov for tømming utover denne planen kan din bøtte settes ned til veien før
kl. 10.00 på de dagene det foregår tømming, men din hyttegrend ikke har tømmedag.

Har du noe på hjertet eller ønsker du å
annonsere?
Ta kontakt med redaktøren!
Olav Furdal, Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad
Tlf. pr. 66 84 72 90 - arb. 22 69 37 03

Avtale om stikking og oppkjøring av løyper
i Huguliaområdet
Det er inngått følgende avtale mellom Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps og Hugulia
Fjellstue/Hugulia Velforening/Velforeningen Slåtten Seter:
1. Avtalen gjelder løypenettet opptegnet i forbindelse med avtalen i 1996, samt kjøring av
Seterrunden med vektlegging av kjøring i velforeningenes og Fjellstuas nærområder og
spesielt ned til Slåtten Seter før 15. februar 1997.
2. Tidsaspekt Stikking av samtlige løyper i området skal foretas i forbindelse med nyttår. I
perioden 1.1. og 15.2. skal en begrense kjøringen inne på snaufjellet, men prioritere
nærområdet for velforeningene og Seterrunden. Fra 15.2. til etter påske skal en også
prioritere det kommunale løypenettet, samt områder som er viktige for Hugulia Fjellstue og
Velforeningenes medlemmer. Løypekjøringen skal starte senest kl. 09.00 på lørdager og
søndager. Så langt det er mulig skal løypelegger brukes.
3. Utstyr. R ø d e Kors skal benytte eget utstyr. Etter avtale kan Hugulias utstyr benyttes, mot
at driftsutgifter blir dekket.
4. Områdebegrensninger. I henhold til lov om utmark, kan ferdsel med scooter kun finne
sted p å de p å forhånd godkjente løyper, og kun med førere som er godkjente.
5. Rapport. R ø d e Kors plikter å rapportere til Hugulia Fjellstue eller Hugulia Velforening hvis
de ikke oppfyller avtalen. Hvis avtalen ikke kan overholdes skal Røde Kors gi beskjed
senest 5 virkedager før. R ø d e Kors har to frihelger i løpet av sesongen. Tidspunktet for
disse avtales tidligst mulig og senest fem dager før. Hugulia Fjellstue og Velforeningen har
ansvaret for kjøringen en helg hver av disse helgene omkostningsfritt for de andre
samarbeidspartene. Hvis R ø d e Kors ikke kjører utenom de to avtalte helgene blir
avtalebeløpet redusert med kr 700,- pr. helg (dette gjelder fra 10. januar 1997).
6. Vederlag. Hugulia Fjellstue, Velforeningen Slåtten Seter og Hugulia Velforening betaler
hver kr 3 500,- i sin helhet etter regning fra Røde Kors med forfall 10. mars. Årets
kommunale bidrag p å ca. kr 3 200,- betales også Røde Kors på denne dato. For hytteeiere
langs Seterrunden sendes det ut et brev med henstilling om å innbetale kr 300,- Disse
bidragene tilfaller i sin helhet Gjøvik Røde Kors som forplikter seg til å føre kartotek over
innbetalingene, og legge fram en oversikt over disse for samarbeidspartnerne.
Avtalen er utferdiget i fire eksemplarer, en til hver av partene.
Det er Hugulia Velforening som administrerer avtalen.
Hugulia, 2. januar 1997

Hugulia Fjellstue AS

LØYPE-97

Hugulia Velforening

Gjøvik Røde Køfs Hjelpekorps Velfor. Slåtten Set

LØYPEKART
Her er en oversikt over
> løypetilbudene i området

HUGUGULIA VELFORENINGS
SKIFESTIVAL 1997
Vi inviterer til skifestival på påskeaften kl. 13.00 NB !!
Vi starter fra parkeringsplassen nedenfor hyttefelt 6
Skifestivalen er åpen for alle velforeningens medlemmer og
veibrukere med gjester samt beboere på fjellstua. Det er idealtid i alle
klasser.
Påmelding: Fyll ut påmeldingskupongen og legg den i grønn kasse på
forbrenningshuset ved bommen (tilsynsutvalgets kasse) så tidlig som
mulig og senest kl. 18.00 skjærtorsdag
Premiering: Premieutdeling skjer umiddelbart etter rennet. Her blir det
også tradisjonell pølsekos.
Ingen etteranmelding. For å lette arbeidet med avviklingen er det av
stor betydning at ingen melder seg på etter påmeldingsfristen.
Vel møtt til en stor sportsdag på Hugulia !!
Arrangementskomiteen

PÅMELDING:

Navn

Hytte Voksne Barn
nr.
0-4

5-8 år 9-13 år 14-17
o

ar.

