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ÅRSKAVALKADE 2011 

2011 ble nok et år med betydelig aktivitet i vellet, bl.a. med arrangement som satte ny rekord på Høvringen.

Høvringen Vels Store Olsokfest, i år på Brekkeseter samlet om lag 300 festglade mennesker, det største enkeltarrangement på Høvringen
siden 1960-tallet, og blant de største olsokfeiringene i landet, sa avisfolk til oss. Vi startet denne type Olsokfest i 2008 med 161 deltagere – 183 i
2009 – godt og vel 200 i 2010, og i år altså om lag 300. Mange ser nå frem til Olsokfestene – de setter Høvringen definitivt på kartet, og det er
laget et solid grunnlag å bygge videre på. Olsokfesten har også gitt inspirasjon til nytt liv på Høvringen i olsok-uka, det har blitt et arrangement
med en rekke positive ringvirkninger. Her er det mye godt å gripe fatt i for fremtiden.

www.hovringenvel.no. 
Hjemmesiden oppdateres jevnlig med aktuelt stoff for alle oss som er glade i Høvringen. Her kan du bl.a. finne nyttig informasjon om saker vi
jobber med, arrangement og tilbud til hyttefolket, artige historier om livet på Høvringen, løype- og værforhold, og gode bilder fra stedet.

Annonser på hjemmesiden. Styret markedsfører hjemmesiden overfor lokalt næringsliv, som gjerne tegner rubrikkannonser, og dette bidro med
i 2011 med nesten kr. 40 000 til vellets kasse. Vi inngikk også rabattavtale med Gausdal Landhandleri, med årsbonus til vellet på om lag par tusen
kroner.

Tilknytning til renseanlegget for hytter har vi jobbet aktivt med siden 2010, men med ekstra fokus på Roa-området i 2011. Styret har siden i
sommer i samarbeid med Kloakkselskapet sendt ut flere info-skriv til hytteeiere i området om mulighetene for tilknytning, og nå er det ca. 20 som
ønsker dette, men Kloakkselskapet forteller oss at vi trenger 25 abonnenter i Roa for at arbeidene skal igangsettes. M.a.o., er det noen i Roa som
fremdeles sitter på gjerdet, så hopp ned og ta kontakt med Kloakkselskapet v/styreleder Ole Martin Haugen (Laurgardseter), 61 23 37 12 / 977
14 180, eller konsulent, siv. ing. Øystein Hagen, 61 29 19 07 / 916 76 912.

Vellet får stadig nye medlemmer, og i år har også Brekkeseter kommet til oss i tillegg til flere hytteeiere. Vi synes det er ekstra hyggelig at en
turistbedrift ser verdi i medlemskap i vellet, et tegn på at vellet jobber med saker av betydning for Høvringen.

Styret har også i 2011 mottatt en rekke henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe hytte, med spørsmål om kloakktilknytning og vinterbrøyting inn
til området der drømmehytta ligger. Flere potensielle hyttekjøpere, særlig småbarnsfamilier reagerer negativt på manglende vinterbrøyting og
kloakkavløp. Det har selvfølgelig med tilgjengelighet, brukshyppighet og verdiutvikling på eiendommen å gjøre. Obs; Aldri har det ligget så mange
hytter til salgs på Høvringen som de siste årene.

Høvringen Høgfjellshotell ble ikke solgt i 2011, og vil holde stengt vintersesongen 2012. I 2011 valgte også eldre og yngre å flytte fra Høvringen.
Vi har stolte tradisjoner på Høvringen, men må ikke bli «hjemmeblinde». Det er behov for å tenke annerledes og tilføre Høvringen nytt liv, vi må
legge grunnlag for en fremtidig retning som bygger rekrutteringen til den vakre grenda vår.

Vinterbrøyting av veg er et vanskelig tema på Høvringen, og det vinterbrøytes stadig nytt. I Vardamorkje er det ikke tillatt vinterbrøytet. Vellet
har vært i kontakt med berørte aktører, som aktivitetsselskapet, turist-bedrifter og grunneiere, for å se om det er mulig å komme frem til et felles
grunnlag for vinterbrøyting, som hensyntar en rekke interesser. Turistbedrifter har nylig tilkjennegitt et mer positivt syn. Men, en rekke hensyn må
tas, mange skal høres, og dette er et langt lerret å bleke. Men, vi har begynt å nøste i saken, som med tid og stunder må finne sin løsning.

Gratis ved til hytta. Styret har inngått avtale med en grunneier i Høvringslia om å få ta ut skog til hytteved. Teigen ligg sør og overfor huset som
ligger nederst i Høvringslia. Kontakt; 917 26 885. Styret har også jobbet med muligheter for bedre brannvarsling.

Vegmerking og skilting av hytter på Høvringen. Vellets forslag til vegnavn på Høvringen ble etter en kommunal høring vedtatt i Sel
Kommunestyret i fjor høst. Sel Kommune har i år satt opp skilt med vegnavnene vi foreslo. Det er videre planlagt fra Kommunens side å sette opp
et antall oversiktstavler på Høvringen med inntegnede veger med navn og hytter. Når det gjelder merking av egen hytte er det den enkelte
hytteeiers ansvar og plikt. Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres har kommunen sendt til alle hytteeierne.

Rondane Nasjonalpark 50 år i 2012 
Vellet deltar i arbeidsgruppe nedsatt av Sel kommune med formål å markere 50-årsjubileet for Norges første nasjonalpark. Natur – kunst – kultur
- og geologi er fire områder vi gjerne forbinder med Rondane og Høvringen, og som bl.a. kan legges til grunn i en slik markering. I
arbeidsgruppen vellet deltar i er det under planlegging en rekke forskjellige aktiviteter for jubileet, som vellet vil markedsføre. 50 års jubileet er
en fin anledning til å markedsføre «Høvringen – porten til Rondane» langt utover lokalområdet/regionen. Vi har bl.a. foreslått samarbeid med
aktivitetsselskapet om dette.

Forsvinner fjellfolket for villreinen? 
Villreinnemda for Rondane har i en såkalt fagrapport foreslått en rekke tiltak som vil sterkt redusere ferdselen inn i Rondane, og som går langt
utover det som er hjemlet i Forvaltningsplanen og verneforskriften. Om tiltakene skulle gjennomføres ville de bidra til å svekke grunnlaget for et
aktivt hytte- og reiseliv på Høvringen. Vi har skrevet brev til Sel kommune om saken.

Priser vi oss ut langs vakre Gudbrandsdalen? 
Som kjent arbeides det med ny E6 lang deler av Gudbrandsdalen. Nye takster Lillehammer/Otta t/r er estimert ca. kr. 400. Når ny E 6 blir ferdig
fra Gardermoen til Kolomoen og evt. Biri nærmere 2016 (?) er det estimert at det kan koste kr. 800 t/r Oslo-Otta i privatbil. Hytte- og reiselivet på
Høvringen vil tape på skyhøye bompenger langs vakre Gudbrandsdalen. Vellet har skrevet brev til kommunen om behovet for langt mer fornuftig
vegprising, og oppfordret vellets medlemmer til å ta kontakt med kommunen om saken.
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Vertskapet på Brekkeseter har fått kokkefagbrevet 

Avisen GD hadde 29.11. fint oppslag om Kari og Bjørn Setsaas, vertskapet på Brekkeseter, som
begge har bestått kokkefageksamen. De var hjertlig tilstede i aulaen i Nord-Gudbrandsdal
videregårende skole for å motta sine fagbrev, forteller avisen.

Vi synes det er imponerende og svært hyggelig at Bjørn og Kari går nye veier for å skape liv på
Høvringen. Tidligere i år åpnet de Rondane Restaurant på Brekkeseter, og arrangerte tidlig i
oktober Høsttakkefest – Mikkelsmess til glede for hyttefolk og andre, se omtale lenger nede på
hjemmesiden. Høvringen trenger å bli tilført nytt liv, og vertskapet på Brekkeseter bidrar på en god
måte til dette.

Les artiklen i GD her ...

Da huldra kom til Brekkeseter 
Ny hytteeier på Høvringen er Tone Wisting. Hennes oldefar var bror av Engebret Hougen som skrev sangen Avskje mæ Høvringen som den heter
på lokaldialekten. Brødrene var oppvokst i Sel og svært skriveføre. Tone er selv historiker, og er så heldig å ha mye av det håndskrevne materialet
fra 1800-tallet etter oldefaren i sin forvaring. Det inneholder både historisk materiale, anekdoter og eventyr. Tone ønsker å dele en av historiene
med oss hytteiere og alle andre som er glade i Høvringen. Den er noe forkortet, og Tone har tillatt seg å omskrive slik at historien er lettere
forståelig.

Du kan lese historien om Da huldra kom til Brekkeseter her ...

Taper vi ungdommen - faller Høvringen av lasset 
Vi har mottatt flere henvendelser i anledning Høstnytt 2011, bl.a. om evt. vinterbrøyting i Vardemorkje. Det er behov for å styrke rekrutteringen
til Høvringen, ikke minst blant de unge og familier med barn. Moderne infrastruktur for hyttene bidrar til dette. Aldri har det vært så mange hytter
til salgs på Høvringen som de siste to årene. Interessant nok, vi har nylig mottatt henvendelse om vinterbrøyting i Vardemorkje fra potensiell
hyttekjøper, som med små barn (under skolepliktig alder) synes det vil være vanskelig å utnyttet hytten slik en ønsker uten veg helt frem. Et
tankekors for Høvringen og for fremtiden!

Forsvinner fjellfolket for villreinen? 
Villreinnemda for Rondane har i en såkalt fagrapport foreslått en rekke tiltak som vil sterkt redusere ferdselen inn i Rondane, og som går langt

utover det som er hjemlet i Forvaltningsplanen og verneforskriften. Om tiltakene skulle gjennomføres ville de bidra til å svekke grunnlaget for et
aktivt hytte- og reiseliv på Høvringen. Vi har skrevet brev til Sel kommune om saken.

Se brevet her ...

http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/kokkefagbrev_brekkeseter.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/huldra.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/villreinnemda_for_rondane.pdf
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Høstnytt 2011 – med høsten kommer hyggelige nyheter på Høvringen! 
I høstferien er det alltid godt med hyttefolk på Høvringen. Nå er det muligheter for å skaffe seg
gratis ved til hytta, og velmedlemmene får 10% rabatt på Brekkeseters Høsttakkefest lørdag 8.
oktober. Vi har sendt Høstnytt 2011 i posten til alle velmedlemmene, slik at de som ikke bruker
nettet også kan få med seg høstens glade nyheter på Høvringen.

Se Høstnytt 2011 her

Brekkeseter inviterer til høsttakkefest, 8. oktober – vellets medlemmer får 10% rabatt 
Brekkeseter lanserer i år et nytt initiativ på Høvringen – høsttakkefest lørdag 8. oktober – i takknemlighet for
årets grøde.

Som Brekkeseter så flott sier det i sin invitasjon; "I Rondane kan vi feire naturen, stillheten og fine høsfager". På
høsttakkefesten tilbyr Brekkeseer derfor en gedigen viltbuffet med naturens egne utsøkte råvarer tilberedt på
førsteklasses vis. Reinsdyr, elg, hjort og rype, ørret og laks. Det blir multer, tyttebær, einebær og kantarell og
masse god Gudbrandsdalsmat. Underholdning og allsang, pris pr. person kr. 560,-. Husk, 10% rabatt til alle
vellets medlemmer. Bordbestilling pr. tlf; 61 23 37 11, eller brekkeseter@gmail.com.

Riktig mange hyttefolk drar til Høvringen i høstferien. Vi vet at Brekkeseter virkelig kan god mat, så unn dere en
fantastisk viltbuffet lørdag 8. oktober, og bestill bord nå.

Se Brekkeseters invitasjon til høsttakkefest her.

Gratis ved til hytta .... 
Nå har du fin, fin anledning denne høsten til å få gratis ved til hytta.

Styret har inngått avtale med ein grunneigar i Høvringslia om å få ta ut lauvskog til hytteved. Teigen ligg sør og opp for huset som ligg nederst i
Høvringslia. Kart blir opphengt i oppslagstavla på Høvringen Handel.

Ta med med bilhengar, sagekrakker, vedkløyver, økser, motorsag (bensin,elektrisk), straumaggregat ( vi spleiser på bensin), sekkekanal, sekker og
godt humør, og møt opp. HUGS VERNE- UTSTYR (Hjelm m/visir, vernebukse,hansker div.)

Vi arbeider som eit lag, feller trea, kapper, kløyver,pakker i sekker, og deler sekkane likt på alle hyttene som deltek aktivt. Ta gjerne med grill og
grillmat, så kan dette bli ein fin tur i skogen, og ikke minst ein ny måte å treffe andre velmedlemmer på.

Vi tar sikte på første samling på laurdag først i haustferien, og i haust- ferien, seinare på laurdagar utover hausten.

Påmelding på tlf. 917 26 885.

Kongens fortjenestemedalje i sølv til Olaf, Sæmund og Beret Skjelle 
Søndag 11. september fikk Olaf, Sæmund og Beret Skjelle Kongens fortjenestemedalje i sølv. Kongen har besluttet å tildele Olaf, Sæmund og

Beret Skjelle, vertskapet og eierne av Høvringen høyfjellshotell, Kongens fortjenestemedalje i sølv. Kongens fortjenstmedalje i sølv blir utdelt som
lønn for særlig fortenestefull innsats over lengre tid i samfunnslivet - i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved
annen personlig virksomhet som er samfunnsnyttig. Med Særlig fortjenstefullt arbeid menes arbeid der innsatsen ligger godt over det normale, og
der mottakeren har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor egen arbeidsplass eller virksomhet.

Høvringen Vel gratulerer Olaf, Sæmund og Beret så meget i anledningen.

Se forøvrig Sel kommunes artikkel her!

Tilknytning til renseanlegget for hytter i Roa 
Som kjent tok vellet i 2010 tak i arbeidet med å få hytter tilknyttet renseanlegget.

Siden høsten 2010, da Kloakkselselskapet sendte ut informasjon til hytteeiere i Roa (og andre steder) om muligheter for tilknytning til
renseanlegget har 17 hytter i Roa meldt seg på, hvorav 12 i østre Roa og 5 i vestre Roa. Det må være ca. 25 for at det skal være økonomisk
forsvarlig å starte kloakkutbyggingen i Roa. Per Jon, styremedlem med hytta i Roa jobber for å få flere påmeldte i Roa, og har nylig sammen med
Kloakkselskapet sendt brev til alle hytteeiere i Roa med oppfordring om å melde seg på.

Vi oppfordrer hytteiere i Roa til å benytte denne unike sjansen til å knytte seg til renseanlegget ved å melde seg på til Kloakkselskapets konsulent
Øystein Hagen, tlf; 61 29 19 07 - 916 76 912, e-mail; oe-hag@online.no. For nærmere info kontakt gjerne styreleder i Kloakkselskapet Ole Martin
Haugen, tlf; 977 14 180, e-mail; laurgard@online.no

Se brev til hytteeiere i Roa og kart 1 og kart 2 med trasevalg her

Høvringen Høgfjellshotell 
Høvringen Høgfjellshotell (HH) er en perle på Høvringen. Fam. Skjelle har i generasjoner skapt en turistbedrift av stor verdi for grendas karakter.
Vi er kjent med at man nå er i en omstillingsfase med ny eierstruktur innen det familieeide hotellet. Det er derfor forståelig, men likevel leit å høre
at hotellet planlegger å holde stengt vintersesongen 2012. Vi er alle glade i HH, og ser frem til at det fortsatt vil virke som en stor attraksjon på
Høvringen.

Rondane Nasjonalpark 50 år i 2012 
Til neste år feirer Rondane Nasjonalpark 50 år, som første nasjonalpark i Norge. Høvringen er porten til Rondane. Dette må feires, til ære for
Nasjonalparken og til glede for Høvringen. Vi har derfor overfor medlemmer av aktivitetsselskapet styre fremmet forslag om at vellet og
aktivitetsselskapet går sammen om en skikkelig markering av 50 årsdagen på Høvringen. Vi håper å kunne sette sammen en felles festkomite som
kan lage et flott opplegg. En felles markering kan også være et ledd i nærmere samarbeide på en lang rekke områder.

http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/2011_haustnytt.pdf
mailto:brekkeseter@gmail.com
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/2011_Hausttakkefest.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/2011_Hausttakkefest.pdf
http://www.sel.kommune.no/kongens-fortjenestemedalje-i-soelv-til-olaf-saemund-og-beret-skjelle.4958124-137314.html
mailto:oe-hag@online.no
mailto:laurgard@online.no
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/kloakkutbygging_roa.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/kloakk_kart_vestre_roa.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/kloakk_kart_hovringen.pdf
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Ris og ros om Høvringen Vels Store Olsokfest og Fjellviku 
Vi har mottatt ros og og ris fra hyttefolk om arrangementene, som de i hovedsak er veldig positive til. Vi setter pris på konstruktive
tilbakemeldinger, slik at arrangementene kan bli enda bedre og bidra til å styrke merkevaren Høvringen. Her er kort sammenfattet hva folk har
fortalt oss, litt hulter til bulter;

Olsok;
Flott arrangement fra ende til annen. Bra underholdning. Tiltalende invitasjon m/program. Meget positivt at vellet setter i stand slike fester. Magisk
med Endre Skjåk ridende inn på tunet. Endre Skjåk meget bra, kanskje litt langvarig syntes noen. Stemningsfullt, godt miljø. Brekkeseter er rette
sted for olsokfestene. Veldig god mat, men må unngå køer ved matbord. Bør ha bindende påmeldinger. Likte musikk og band. Satte pris på
minnestund og sang "Mykje lys og mykje varme" for 22. juli. Vil sette av olsokfesten for neste år. Bra resyme.

Fjellviku;
Bra og fyldig program. Fint at så mange bedrifter er med, men vi burde ha med alle. Foredrag om S. Undset og Høvringen på Laurgardseter; flott.
Konsert på Haukeli med Viggo Sandvik, fint og personlig møte med kjent sanger, dyktig vertskap på Haukliseter med fabelaktig buffet-bord, gode
lokaler, burde vært flere tilstede. For mange og dyre arrangement på for kort tid (en uke) for en relativt liten målgruppe, kostbart for folk,
aktiviteter burde spres utover i tid. Folkemusikkmesse svarte ikke helt til forventningene iflg programmet, nattverd ikke riktig innslag i noe som
skal samle alle, skiller de troende og alle de andre, gudstjeneste fint, men burde vært preget av mer musikk og sang, de to utøvene var meget
gode. For få tilstede, sa noen. Enkelte hyttefolk med lang fartstid på Høvringen hadde invendinger mot å betale for å delta på fjellturer (der de
hadde gått tidligere). Behov for bedre guiding. Foredrag om villrein, liten deltakelse, burde vært lagt til Høvringen, og passende tema kunne være
Edvard Barth og hans registrering av dyregraver i Rondane. Liten deltakelse på enkelte arrangement, og noe avlyst grunnet dårlig

fremmøte/interesse.

Brekkeseter nytt medlem i Høvringen Vel 
Vi har i år mottatt mange henvendelser med ønske om medlemskap i vellet. Siste nye medlem er Brekkeseter.

Det er veldig hyggelig at Brekkeseter blir velmedlem. Vi har i flere år hatt nære og gode forbindelser med Brekkeseter, hvor den første av de nå
fireårige olsokfestene fant sted, og vi har bl.a. samarbeidet om kunstutstilling og andre gode tilbud til hyttefolket.

Brekkeseter har lenge uttrykt seg meget positivt om vellets etter hvert omfattende arbeider, og et ønske om sammen å kunne jobbe for å løfte
frem Høvringen. De er nyskapende med mange gode ideer for Høvringens fremtid, til nytte for oss alle. Medlemskapet viser at turistbedrifter
tillegger Høvringen Vel stadig større verdi som pådriver for en god utvikling på Høvringen. Det ser styret som en en stor tillitserklæring.

Vi ønsker Brekkeseter hjertlig velkommen!.

Kristin i sensommernatt på Jørundgard 
Etter to år er Kristin Lavransdatter tilbake i ny dramatisering: Selbygdas sensommernatt i mørke og flakkende ild vil gi ramme for middelaldersk
lengsel og livsdramatikk. Forestilling 9.–13. august, se www.kristinlavransdatter.no.

Tidenes Olsokfest på Høvringen! 
Høvringen Vels Store Olsokfest 2011 på Brekkeseter overgikk alles forventninger.
Etter uker med regn, var vi denne fredagen heldig med været. Solen var hjertlig
tilstede, det var mildt i luften, og Kari og Bjørn Setsaas, vertskapet på Brekkester
hadde laget en flott ramme om et innholdsrikt olsokprogram. Vi tok høyde for 200,
kanskje maks 250 deltakere, men det viste seg etterhvert at vi tilsammen var
nærmere 300 tilstede denne flotte kvelden på toppen av Høvringen. Blant
høydepunktene var skuespiller Endre Skjåk, som høyt på Brekkeseters hvite
araberhingst Armani kom ridene inn på det store tunet i vikingdrakt og sverd, og
ropte ut; «Er dette garden Sul?» (fra slaget ved Stiklestad). «Nei, svarte Bjørn,
«dette er garden Brekkeseter».

Høvringen Vel takker Kari og Bjørn for flott innsats og meget godt samarbeide om
den store olsokfesten.

Les mer om olsokfesten her.

Minnestund ved Kongesteinen, Høvringen 
Også i år blir det samling ved Kongesteinen, onsdag 3 aug. kl.12.00 presis. 
Da er det 70 år siden motstandsfolk i all hemmelighet møttes ved steinen på H.M. Kong Haakon 7.s fødselsdag som en hyllest til ham for hans
besluttsomhet og holdning overfor den tyske krigsmakt.

Det er et par år siden planleggingen av 70 års jubileet startet, og over ett år siden medlemmer av Kongehuset ble invitert. Etter henvendelse til
kommunen og fylket uten noen respons derfra, søkte arrangørene selv direkte til Det Konkelige Hoff for å be om en av Kongehusets familie kunne
kaste glans over jubileet med sitt nærvær. Dessverre hadde ingen anledning til å delta.

Markeringen blir dermed ikke som man håpet, men arrangørene har vært heldige som har fått pensjonert generalløytnant Ola Aabakken som
dagens taler. Og som tidligere deltar også Jan Eigil Bakke som blåser i lur m.m. Ellers blir det som vanlig sang av Kongesang og Nasjonalsang.

Høvringen Vel håper på godt fremmøte!

Se plakat her!

Hjertlig velkommen til Høvringen Vels Store Olsokfest på Brekkeseter! 
Høvringen Vel inviterer velmedlemmer med familie og venner av Høvringen til ny stor Olsokfest, denne gang fredag 29. juli på
Brekkeseter. Jan Eigil Bakke blåser i luren, Kari og Bjørn, vertskapet på Brekkeseter inviterer til etegilde med en riktig god og

http://www.kristinlavransdatter.no/
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/2011_olsokfest.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/2011_minnesamling_kongestein.pdf
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Brekkeseter. Jan Eigil Bakke blåser i luren, Kari og Bjørn, vertskapet på Brekkeseter inviterer til etegilde med en riktig god og
fyldig grillmeny med masse godt tilbehør, og skuespiller Endre Skjåk skal fremføre skaldekvad fra norrøn mytologi til
etegildet. Det blir ponyriding for de minste, sangen om Høvringen og munnspill til sommerkvelden, dans til musikk fra
Eventyrbandet, og vi tenner det store Olsokbålet kl. 2200. I år blir det også utlodding av flotte fjellpremier på
inngangsbilletten, se artikkel under. Det er hyggelig om du tar med familie, venner og bekjente til Olsokfesten! I fjor var vi
godt og vel 200 lystige deltagere, det største enkeltarrangement på Høvringen siden 1960. Vel møtt!

Påmelding direkte til Brekkeseter; tlf; 911 36 758/913 53 191, eller e-post; post@brekkeseter.no.

Se invitasjon m/program her ...

Skuespiller Endre Skjåk kommer til Olsokfesten på Brekkeseter! 
Skuespiller i lokal særklasse Endre Skjåk kommer til Olsokfesten. Endre er et kjent
navn i teaterlivet i Gudbrandsdalen. Endre har bl.a. satt opp og selv spillt tittelrollen
i forestillingen «Peer Gynt - undervegs med Ibsen - et vandrespel bygd over Peer
Gynt». Han har hatt større roller i alle de 10 oppsetningene av «Kristin
Lavransdatter» på Jørundgård, og er således en kjent og kjær person på
Brekkeseter. I august deltar Endre på det nye Kristinspelet i rollen som Simon
Darre. Vi er mange som nå har anledning til å bli kjent med Endre, og høre han
kvede flotte norrøne skaldekvad for oss Høvringsfolk denne flotte olsokkvelden på
toppen av Høvringen. Vi er glade og stolte over å ha Endre med på laget, og ønsker
Endre og alle deltagerne hjertlig velkommen!

Flotte fjellpremier til utlodding på Høvringen Vels Store Olsokfest, 29. juli 
Høvringen Vel er glad for alt godt samarbeide med handelstanden i Sel, og vi synes det er hyggelig at de også setter så stor pris på hyttefolket. I
anledning olsokfesten 29. juli har vi mottatt en rekke gaver for utlodding, bl.a. gassgrill til kr. 1700 fra Gausdal Landhandleri, flott Bergans
ryggsekk fra M. Holum Sport og lekkert grillsett fra Jernia. Høvringen Handel har også meddelt at de vil gi gave til utlodding.

Vellet takker alle firmaene for gavene, som vil bli loddet ut på inngangsbilletten til stor glede for alle fremmøtte. Og, vi oppfordrer hyttefolket til å
handle hos våre sponsorer.

Det smaker godt på Laurgardseter ... 
Det er vel kjent at Laurgardseter har et usedvanlig godt kjøkken. I sommer har hyttefolk fått dette bekreftet til fulle, med velsmakende tre retters
middager, inkl. drikke til en overkommelig pris. Vi bringer anbefalingen av det gode kjøkken videre, ta gjerne kontakt med med Laurgardseter og
bestill bord på tlf; 61 23 37 12, e-post; laurgard@online. no. Gled deg og dine med noe ekstra godt!

GD har forhåndsomtale av den kommende Olsokfesten 
Vi synes det er ekstra hyggelig at GD 4. juli gir fyldig forhåndsomtale av vellets kommende Olsokfest på Brekkeseter.

Se avisartikkel her...

Vegmerking og skilting av hytter på Høvringen 
Vellets forslag til vegnavn på Høvringen ble etter en kommunal høring vedtatt i Sel Kommunestyret på høsten i 2010. Etter en samtale med Plan &
Beredskapssjef Ola Næperud i Sel kommune kan vi opplyse følgende om den videre fremdrift i denne saken og hva det innebærer for den enkelte
hytteeier;.

På ettersommeren vil hver enkelt hytteeier motta et brev fra Sel kommune med hvilken adresse hytten har på Høvringen. Altså vegnavn og
hyttenummer. Det er viktig at den enkelte hytteeier kontrollerer adressen. Hvis uklarheter / feil må kommunen informeres.
Sel Kommune har allerede bestilt skilt til vegmerking. Disse vil kommunen sette opp til høsten.
Det er videre planlagt fra Kommunens side å sette opp et antall oversiktstavler på Høvringen med inntegnede veger med navn og hytter.
Når det gjelder merking av egen hytte er det den enkelte hytteeiers ansvar og plikt. Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres vil kommunen sende ut.

Det kan til info nevnes at skilting av hytter er igangsatt på Mysuseter, og de erfaringer kommunen trekker av arbeidet der vil komme oss på
Høvringen tilgode.

«En drøm om himmelen - den fyrstelige setergrenden Høvringen» 
Britene som skrev boka «Tre i Norge ved to av dem», like før forrige århundreskifte, altså 1899/1900, så inn i Rondane fra Jotunheimen;

«Lang, langt borte hevet det seg over viddene en samling ruvende fjell som var omgitt av drivende skyer i et vidunderlig spill av vekslende lys.
Folkene forteller at disse fjellene heter Rondane, men når man ser dem i slik belysning som idag, passer det bedre å kalle den ‘en drøm om
himmelen’. For hvor ellers på jorden kan mennesket være så nær himmelen som her oppe i disse luftige høyder, hvor man kan mette øyet med
den skjønneste og mest urørte natur som verden kan vise fram?’ Kilde; Boken ‘På Høvrings vakre sæterstul ...», av Arvid Møller.

Theodor Caspari, han som er kalt høyfjellsdikteren i norsk litteratur, sa det slik;«...midt i hjertet av Norge, like under Jettafjellets mektige
pyramider, her bærer det opp til den fyrstelige setergrenden Høvringen».

Et praktfullt skue på Høvringen 
Astrid Simonsen
Berstad har tatt 
dette flotte 
stemningsbildet 
fra Roa.

mailto:post@brekkeseter.no
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/olsok_2011.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/GD_Olsok4_7_2011.pdf
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Høvringen Vel gratulerer Dansefestivalen med 10 års jubileum 

I år er det 10 års jubileum for Dansefestivalen, som finner sted 12.–17. juli i Sel. Det blir 5 dager med
dans, konserter, allsang, dansekurs, servering mv. Våre gratulasjoner går til Rita og Øystein Ulen for en
fantastisk innsats, og vi håper velmedlemmer med familie og venner også i år danser til langt ut i de små
nattetimer.

Daglig aktivitetsprogram for sommeren på Høvringen - helt frem til slutten av august! 
Nytt i sommer er daglig aktivitetsprogram på Høvringen, fra slutten av juni og til langt ut i august, m.a.o. mange spennende
dager for de frelse og fjellvante, men også for de litt mer tafatte og nysgjerrige. Programmet fyller et behov for et bredere
tilbud hele sommeren på Høvringen, og vi anbefaler alle velmedlemmer med familie og venner å benytte seg av de mange
flotte tilbudene denne tiden. Ta gjerne direkte kontakt med Fjellskolen.

Se programmet her ...

Fjellviku 2011 
Også i år er det Fjellviku i uke 30 på Høvringen, med en rekke tilbud for store og små.

Se programmet her ...

Skogen overtar Høvringen - hva kan vi hytteeiere gjør for å forhindre det? 
Overalt i landet er skogen iferd med å ta landet tilbake. Der hvor det tidligere var
åpne sletter er det idag skog, og der hvor det var utsikt er nå denne borte eller
kraftig redusert. Noe av det flotte på Høvringen er de åpne setergrendene med
fjellandskapet rundt, men dette er iferd med å forandres. Litt hvert år gnager
skogen seg oppover lia, og nedenfor blir de små trærne større og større. Så en dag
er fjellhytta blitt til ei skogshytte.

Vi hytteeiere i Vellet kan forsinke denne prosessen vesentlig ved å gjøre noe så
enkelt som å felle et (noen) trær på egen tomt - kanskje flere trær over noen år for
de som idag har fått mange store trær på hyttetomta. Vi kan være proaktive og
fjerne de små trærne før de vokser til og gir ly for ny tilvokst. Heller ingen
komplisert oppgave.

Hvis Høvringens omlag 300 hytteeiere bidrar hver for seg i dette arbeidet vil
Høvringen fremstå i ny flott prakt til glede for alle. La oss løfte i «flokk» og stoppe
skogens fremmarsj!

Norddalen med fyldig omtale av bompengebrevet til kommunen 
Avisa Norddalen hadde torsdag 23. juni lengre omtale av styrets brev til kommunestyrerepresentantene i Sel om behovet for å sette foten ned for
dyr bompengefinansiering av ny E6.

Se avisomtale her ...

Spennende program for Høvringen Vels Store Olsokfest 29. juli på Brekkeseter 
Høvringen Vels Store Olsokfest begynnte på Brekkeseter i 2008, og var preget av
varme og tilhørighet, morsomme historier i lystig lag over herlig grillmat med godt
drikke til, tenning av det store Olsokbålet og dans til levende musikk til langt ut i
de små nattetimer. Vertskapet Kari og Bjørn Setsaas hadde skapt en flott ramme
om det hele.

I år vender vi tilbake til Brekkeseter, på toppen av Høvringen for å skrive en ny
side i eventyret som vellets Olsokfeiring har blitt for hele Høvringen - det største
enkeltarrangement på Høvringen siden 1960-tallet. Ifjor var vi omlag 200

http://www.hovringen.no/assets/dokumenter/aktiviteter-2011.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/Fjellviku_brosjyre2011web.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/norddalen_23_juni_bompenger.pdf
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enkeltarrangement på Høvringen siden 1960-tallet. Ifjor var vi omlag 200
deltakere, ny rekord.

I slutten av juni vil alle medlemmene med familie og venner av Høvringen motta
innbydelse med program, hvor vi denne gangen legger inn noen hyggelige
overraskelser. Så merk av dagen allerede, fredag 29. juli på Brekkeseter.

Se bildeserie fra Olsokfesten her ...

13. juni - nå er Høvringsvegen åpnet igjen på den enkeltes eget ansvar 

Veien opp til Høvringen ødelagt av ras 
Veien opp til Høvringen fra E6 ble lørdag 11. juni
delvis ødelagt av ras.

Se vedlagte bilde og artikkel i VG-nett.

GD omtaler vellets brev til kommunen om skyhøyre bompenger 
GD hadde 4. juni omtale av vellets brev til ordfører Pryhn og kommunestyrerepresentantene i Sel kommune, hvor vi ber om at de setter bom for
Statens vegvesens forslag om skyhøye bompenger ny E6 Ringebu-Otta.

Se omtale i GD her ...

Rondane Nasjonalpark 50 år i 2012 
Rondane Nasjonalpark feirer 50-årsdag til neste år. Store deler av parken ligger i Sel kommune, med innfallsporter både fra Høvringen og
Mysuseter. Staten ved bl.a. fylkesmannen i Oppland vil ha et opplegg for markeringen, og Sel kommune har tatt initiativ overfor berørte parter i
kommunen om forberedelser til feiringen. Det har derfor blitt nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fjellstyre, grunneierlag,
velforeninger, reiseliv, handel, administrasjon og politikere. Høvringen Vel deltok på forberedende møte 7. juni, hvor det kom frem innspill og
synspunkter på feiringen. Etter at samarbeidspartnerene har hatt anledning til å drøfte saken videre internt er det lagt opp til et nytt møte i
august.

Høvringen Vel tar sikte på et aktivt engasjement for å feire jubilanten og profilere Høvringen i den anledning, noe vi kommer tilbake til senere

Demonstrasjon av Jets toaletter på Gaudsdal Landhandleri i Otta fredag 10. juni 
Gausdal Landhandleri ønsker å fortelle hyttefolket på Høvringen at de fredag 10.6., kl. 0900-1600 har demonstrasjon av Jets vakumtoaletter, som
er meget godt egnet til hytter, da de kan drives med 12V eller 220 V og bruker kun 0,5 l vann pr. spyling og krever ikke innlagt vann. Gausdal
påpeker til oss at Jets toalleter er et meget anerkjent produkt som holder høy kvalitet og er meget driftsikkert, produktet er konstruert for
industrielt bruk. Jets toaletter er enkle å montere og krever minimalt inngrep i naturen da dette drives av vakuum, og ikke har behov for fall på
avløpsledningen som kun er på 32mm. Du kan finne flere opplysninger om Jets toaletter på www.jets.no Gausdal ønsker hyttefolket på Høvringen
velkommen innom avdelingen på Otta for et uforpliktende tilbud og en hyggelig handel.

Vær med å påvirk nye bompenger Ringebu-Otta 
Sel kommunestyre skal i juni behandle forslag fra Statens vegvesen for bompenger ny E 6 Ringebu-Otta. Statens vegvesen foreslår at det skal
koste kr. 110-115 en veg for å passere de fire bomstasjonene på strekningen ny E6 Frya-Sjoa. Nye takster Lillehammer/Otta t/r er estimert ca. kr.
400.

Rekreasjon- og reiselivet på Høvringen vil tape på skyhøye bompenger langs vakre Gudbrandsdalen. Vellet har skrevet brev til kommunestyret om
takstene, se brevet i linken under. Ønsker du å si ditt om de nye takstene kan du kontakte Sel kommune v/ordfører; Dag-
Erik.Pryhn@Sel.kommune.no og stortingsrepresentant for Oppland, Torstein Rudihagen; Torstein.Rudihagen@stortinget.no.

Last ned brev her!

SKYHØYE BOMPENGER - OG TOMME LØFTER? 
Sel kommunestyre skal i juni ta stilling til forslag fra Statens vegvesen til bompenger for ny E6 Ringebu-Otta. 
Det vil koste flesk, kr. 200 tur/retur Ringebu/Otta, og trolig kr. 400 tur/retur hele strekningen Lillehammer/Otta.

Høvringen Vel har allerede i mars i år tatt opp saken med såvel politikerne i Sel kommune og med Opplandsbenken, se lenger ned på
hjemmesiden. 
"Takk for innspillet", sa ordfører Pryhn, som skulle formidle det til kommunestyret, og avsluttet med et vennlig "Ha en fin helg".
Stortingsrepresentant Rudihagen svarte slik på vært brev; "... Jeg har hatt flere møter med departementet, Statens vegvesen, ordførere og
representanter for næringslivet. Jeg er temmelig sikker på at vi sammen med en positiv ledelse i samferdselsdepartementet finner en løsning på
dette, slik at det ikke på langt nær blir disse summene. Jeg tror du kan ta det med ro, Andreas. Løsningen kommer snart."

Vi har siden hatt mange fine helger, men er nå på nytt urolige, men skal forsøke å summe oss. Summene Statens vegvesen foreslår er omlag de
samme som Rudihagen mente "det ikke på langt nær" ville bli. Så hvor er den positive ledelsen i samferdselsdepartementet, Rudihagen, og hva
sier nå ordfører Pryhn og Sels kommunepolitikere til forslaget fra Statens vegvesen? Har formidlingen av budskapet om satsingen på hytte- og
reiseliv i Sel blitt hensyntatt?

http://www.hovringenvel.no/images/olsok-film-ny.gif
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/oppkjoering_hoevr_oedelagt.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/GD5_juni_bompenger.pdf
http://www.jetsgroup.com/no/
mailto:Dag-Erik.Pryhn@Sel.kommune.no
mailto:Torstein.Rudihagen@stortinget.no
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/sel_komm_bompenger.pdf
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Vi venter spent. I mellomtiden er det nok mange av oss, hyttefolk og turister på Høvringen, som undres over politikernes løfter om satsing på
reiselivet i Oppland - Manifest for reiselivet kalte de det i AP nå i vinter.

Noen trøster seg med at det er billigere og raskere å fly til Spania enn å reise fra Oslo til Høvringen. Og dyrere skal det bli langs vakre
Gudbrandsdalen. Er det rart reiselivet sliter i Norge?

Se forslaget til nye bompenger her ...

Høvringen Vels Store Olsokfest arrangeres i år sammen med Brekkeseter Fjellstue 
Det har blitt tradisjon med Høvringen Vels Store Olsokfester på Høvringen. I fjor var vi
over 200 deltagere og det var det største arrangementet på Høvringen siden 1960-tallet.

I år arrangeres festen i samarbeid med Brekkeseter Fjellstue aller øverst på Høvringen. Vi
var på Brekkeseter i 2008 og festen var preget av et godt festmiljø med et digert Olsokbål,
masse god mat og drikke, med musikk og dans til langt ut i de små nattetimer. Det ligger
m.a.o. an til å kunne bli en storslagen feiring i år også. Vi kommer tilbake med program
mv.

Full tilslutning til «Dugnad for Høvringen» 
På årsmøtet til Høvringen Vel 20. april var det full tilslutning til forslag fra styrets leder om utvidet samarbeid med medlemmene i Høvringen
Aktivitetsselskap (HA) og utmarkslaget for å løfte frem Høvringen. Vi står alle foran store utfordringer på Høvringen, som vi i fellesskap kan finne
gode løsninger på. Hvordan ønsker vi at Høvringen skal fremstå - hvem skal vi henvende oss til og på hvilken måte, og når? Vi må gripe fatt i våre
felles interesser - og sammen finne løsninger ut fra dette. Det vil bidra til å øke livskvaliteten på og mellom oss på Høvringen, og igjen trekke
langt flere folk til den vakre desitnasjonen vår her oppe i høyden.

Nå er utfordringen å finne frem til en felles agenda med de riktige prioriteringene for Høvringen. Høvringen er porten til Rondane. Jobber vi godt
kan vi ha en felles plattform for feiringen av 50 års bursdagen til Rondane Nasjonalpark 2012.

Les mer om Dugnad for Høvringen her...

Orientering om brannberedskap for hytter på årsmøtet
God brannberedskap for hytter blir stadig mer aktuelt. På årsmøtet til vellet, onsdag 20. april vil Ola Næprud, plan og beredskapssjef/brannsjef i
Sel kommune orientere og brannberedskap for hytter på Høvringen. Det dreier seg bl.a. om brannslukkere og røykvarslere, og feiing av piper. Hvis
ulykken er ute og branntilløp, hvorledes virker brannberedskapen i området, det kan være lang vei til brannstasjon, vanskelig tilgjengelighet om
vinteren osv.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:
• Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta. 
• Test også en gang i året med røyk. 
• Bytt batteri minimum en gang per år. 
• Gå aldri fra levende lys. 
• Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ. 
• Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte. 
• Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk. 
• Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig. 
• Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres. 
• Sørg for å utføre bygningsmessig arbeid iht. plan- og bygningsloven.

Vi er takknemlig for at Ola kunne stille på kort varsel, og ser frem til en interessant og nyttig orientering for oss alle.

Vanskelig scooterkjøring i påsken 
Grunnet lite snø og varmt vært er det «game over» for scooterkjøring til hytter på Høvringen nå i påsken. Det smelter mye snø dag for dag, det er
bløtt og vanskelig fremkommelighet. 
Se forøvrig web-kamera lenger nede på hjemmesiden.

Brekkeseter åpner restaurant fra Palmesøndag og til første Påskedag. 10% rabatt til vellets medlemmer 
Brekkeseter åpner Rondane Restaurant fra Palmesøndag og til 1. Påskedag. Til sommeren vil Restaurant Rondane være åpen i ordinær sesong fra
medio juni til andre uke i oktober. Restauranten vil servere enkel lunsjmeny mellom 1300 og 1500 og middagsmeny mellom 1900 og 2100. Dette

er en del av Brekkeseter så restauranten har fulle rettigheter. Således er informasjon om retter og priser vist på www.brekkeseter.no under
Servering. På post@brekkeseter.no kan gjester reservere bord og velge meny. Som en introduksjon vil alle medlemmer av Høvringen Vel få 10 %
rabatt på restaurantens mat priser.

Med vennlig hilsen 
Kari og Bjørn 

Brekkeseter | 2673 Høvringen 
Tlf.: +47 61 23 37 11 / 913 53 191 / 911 36 758 | www.brekkeseter.no

Brekkeseter er kjent for sitt gode kjøkken, så styret anbefaler medlemmene og gripe sjansen til et godt måltid i flotte omgivelser 1000 m.o.h.

Råskinnrenn og råskinnball på Høvringen 21. april 
Påskens vakreste eventyr går av stablen 21. april på Høvringen. Akekonkurranse,
bygg din egen kjelke eller still med en du allerede har. Ta med hjelm. To klasser;
barn og voksne. 
Start kl. 1500 ved Brekkeseterkvea. Etterpå blir det god gammeldags garasjeball kl.
19 med premieutdeling i beltebilgarasjen på Høvringen, akkompagnert av Free Beer.
Her blir det mye moro for alle og enhver, og ikke minst for hele familien. Åpent for

http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/bompenger_norddal.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/dugnad_hovringen_2011.pdf
http://www.brekkeseter.no/
mailto:post@brekkeseter.no
http://www.brekkeseter.no/
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Her blir det mye moro for alle og enhver, og ikke minst for hele familien. Åpent for
alle hyttefolk, bygdafolk, og hotellgjester sier Tore og Pål-Erik Skaugen og Geir
Lyftingsmo til Høvringen Vel. Møt frem og ha det gøy, sier styret.

Se programmet her (plakat og Free Beer).

Innkalling til årsmøte i Høvringen Vel, onsdag 20. april, kl 1800, på Høvringen Kro 
Alle medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet i Høvringen Vel, som finner sted
onsdag 20. april, kl. 1800 på Høvringen Kro. Vedlagt vil du finne årsberetningen
som omtaler de saker og ting som har opptatt vellet og styrets arbeide siden forrige
årsmøte. Dette er bl.a. tilkobling til renseanlegget for hytter, Høvringen Vels Store
Olsokfest, arbeidet med hjemmesiden, vegnavn mm.

Se årsberetning her.

Putten Seter har påskeprogram 
Putten Seter har program for påsken med forskjellige aktiviteter for store og små.

Se programmet her.

Høvringen Fjellstue tilbyr alle medlemmene av Høvringen Vel spesialpris på påskebuffet 
I påsken serverer Høvringen Fjellstue påskebuffet mandag 18. april og påskeaften 23.april. Vi ønsker å gi medlemmer i Høvringen Vel en
spesialpris på kr. 320,- pr. person, forteller Tormod Olstad til vellet. 
Buffeten serveres kl. 18:30 begge dager og bord må bestilles på forhånd.

Med vennlig hilsen
Tormod Olstad 
Høvringen Fjellstue Høvringsvegen 

782 N-2673 Høvringen 
Tlf: +47 61 23 37 18 
Fax: +47 61 23 37 47 
www.hovringenfjellstue.no
marit@hovringenfjellstue.no.

Gausdal Landhandleri minner om frist 1.4. for å motta gavekort kr. 150,- 
Gausdal Landhandleri melder om stor interesse fra vellets medlemmer for rabatttilbud på store deler av firmaets sortiment innen trelast, byggvare
og jernvare, med årsbonus til vellet av samlet verdi av alle kjøp medlemmene gjør i løpet av året. Gausdal Landhandleri frister med gavekort på
kr. 150 til alle som registrerer seg innen 1.4. Kontakter du Gausdal Landhandleri v/Jan Atle Rudiløkken på tlf; 404 07 083, eller sender e-post til
kreadm@gaus.no innen fristen så vil du motta gavekortet i løpet av kort tid etter, melder Jan Atle til vellet.

Se brev fra Jan Atle her.

Brev til Opplandsbenken på Stortinget 
Høvringen Vel har skrevet brev til Opplandsbenken på Stortinget om behovet for rimelig bompengefinansiering av ny E 6, og har mottatt svar fra
stortingsrepresentant Rudihagen.

Se brevet fra vellet og svaret fra Rudihagen her.

Høvringen Høgfjellshotell fortsatt usolgt
I artikkel i GD 19. mars fremkommer det at HH fremdeles ikke er solgt. Prisen er satt ned for å nå nye målgrupper av kjøpere, sier megler.

Se artikkel her.

Brev til kommunen om høye bompenger på ny E6 
Styret har sendt brev til kommunen, hvor vi ber alle kommunestyrerepresentantene nå gjør sitt ytterste for at ny E6 får en rimelig
bomfinansiering.

Se brevet her.

Manifest for reiselivet i Oppland 
AP Oppland har nå i mars vedtatt et Manifest for styrket reiseliv i Oppland, som ble kommentert på lederplass i avisa GD 15.3. Med bakgrunn i alle
sprikende staur i politikken som berører reiselivet i mange politiske miljøer følte Andreas seg kallet til en kommentarartikkel i GD.

Se artikkelen her.

Sats på Høvringen – et skieldorado 
Høvringen er et skieldorado med inspirasjon til mange. Avisa Norddalen har i samtale med oss tatt saken videre.

Klikk her for intervjuet.

Det kan bli nye og høye bompenger Lillehammer/Otta om noen år 
I et intervju med ordfører Pryhn i Norddalen i fjor høst kom det frem at finansiering av ny E6 kunne bety bompenger kr. 400 Otta/Lillehammer
t/retur. Det er særdeles dårlige nyheter for hytteeiere m/familie og venner av Høvringen, spesielt de som kommer fra Sør- og Østlandet. Det er
heller ingen gladmelding for alle de utenlandske gjestene og andre til turistbedriftene på Høvringen, som kjører vakre Gudbrandsdalen som del av
ferieopplevelsen.

http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/free_beer.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/aarsberetning2010.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/sats_paa_hovringen.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/paaskeprogram2011.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/sats_paa_hovringen.pdf
http://hovringenfjellstue.no/
mailto:marit@hovringenfjellstue.no
mailto:kreadm@gaus.no
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/brev_fra_gausdal_land.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/brev_opplandsbenken.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/svar_rudihagen.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/hogfjellshotell_usolgt.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/ny_e6_bompenger.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/manifest_for_reiseliv.pdf
http://www.hovringenvel.no/pdf-filer/sats_paa_hovringen.pdf
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Vi er glad for at ordfører Pryhn tidlig tok ballen og jobber for en finansiering av ny E6 som ikke dreper reiselysten for mange til Sel, Otta og
Høvringen. Vi må støtte han i dette viktige arbeidet. Nylig deltok Pryhn på et møte mellom kommunene i Norddalen og samferdselsdepartementet.
Kommunene i Gudbrandsdalen støttet før Stortinget vedtok nasjonal transportplan (NTP) våren 2009 at ny E6 i Gudbransdlaen skulle realiseres
delvis finansiert med bompenger. Man la den gangen til grunn et prosjekt på snaue 4 mrd. kr., der staten skulle gå inn med 1,6 mrd. kr. og resten
finansieres med bompenger.
Etter at NTP ble vedtatt har prosjektet av ulike årsaker hatt en kraftig kostnadsvekst (generell prisvekst, mer detaljerte kostnadskalkyler,
fordyrende løsninger av hensyn til miljø, landbruk osv). Nå mener Statens Vegvesen at prislappen vil stige til drøye 6 mrd. kr. Uten mer statlige
penger vil prosjektet neppe kunne realiseres, da kostnaden for bruk av vegen blir uakseptabel høy. Men prosjektet skal realiseres sier ordfører
Pryhn til Høvringen Vel, og derfor forutsettes det at regjeringen finner en løsning på finansieringen.

Vi er ikke like optimistiske som Pryhn på at staten vil tilby en finansiering som fremmer rekreasjon- og reislivet i Nord-Gudbrandsdalen. Til det
opplever vi jevnlig en strøm av små men viktige lover, regler og avgifter som i seg selv kan virke uskyldige, men som tilsammen demper
rekreasjon- og reiselivet. Da kommer gjerne ropet på støtte, men hvem ønsker å bli subsidiert av staten?

Ordfører Pryhn forteller oss at man legger til grunn at spaden for byggetrinn 1 (Frya-Sjoa) stikkes i jorden 1. halvår 2013, byggetrinn 2 (Ringebu
sør-Frya og Sjoa-Otta) planlegges igangsatt ett år senere. Med ca. 3 års byggetid for begge byggetrinnene forteller ordførere oss at ny vei
Ringebu sør-Otta vil kunne stå ferdig i 2017 (byggetrinn 1 i 2016)

Om du er opptatt av gode veiforhold til en fornuftig pris langs Gudbrandsdalen på vei til Høvringen kan du selvfølgelig ta kontakt med Sel
kommune på postmottak@sel.kommune.no. Det kan være for sent og koste dyrt å si din mening om noen år.

Takk for hjelpen til Otta Røde Kors 
Lørdag 5. mars skulle vår sønn Fredrik (19 år) og hans kamerat Christian avslutte sin skitur Rondane rundt, med en dags etappe fra Dørålseter til
Høvringen. Med kuling i mot, effektiv kulde på -28 grader og snø som ikke bar, ble turen mye lengre en planlagt.

Klokken 1815 fikk vi SMS melding fra guttene som sa; "Vi når ikke Høvringen i dag. Vi er i sørenden av djupdalen (vasskjelle) vi går nå til dassbue
og overnatter der." Det gutta ikke viste var at Dassbue på Grøhø er vanskelig nok å finne på dagtid, og nesten umulig å finne når det er mørkt.
Mindre enn en time etter vi fikk meldingen, var Otta Røde Kors klare til å sende ut to snøskuter patruljer og de dro opp til Dassbue for å starte
søk. Klokken 2020, knappe hundre meter fra Dassbue fant de gutta som hadde gravet seg ned. Denne gangen endte det godt, takket være at
gutta hadde riktig fjellutstyr, behersket bruk av kart og kompass, grov seg ned i tide og ikke minst Otta Røde Kors som var i raskt ute med
livsviktig hjelp.

Vi vet ikke hvordan vi kan takke Otta Røde Kors for innsatsen de gjør for oss hyttefolk på Høvringen generelt og Fredrik og Kristian spesielt. Men
en ting kan vi gjøre, nå melder vi inn hele familien som støtte medlemmer i korpset og oppfordrer alle medlemmer av Høvringen vel til å gjøre det
samme.

Mvh 
Familien Lehn-Pedersen

Gausdal Landhandleri 
melder at mange av vellets medlemmer har respondert positivt på utsendelsen med tilbud om rabatt på store deler av deres sortiment innen
trelast, byggevare og jernvare, og årsbonusen til vellet. I hht Gausdal ligger rabattene i hovedsak rundt 20%–35%, enkelte under og noen godt
over, avhengig bl.a. av vareslag. Du kan motta en rabattmatrise ved å henvende deg til Gausdal, se tilbudet deres. Flott om dette kan være til
nytte for medlemmene våre og vellets«slunke» kasse.

Fra Holmenkollen til Høvringen … et vintereldorado! 
Igjen har Norge vist seg frem som beste nasjon i nordiske grener på ski. Gratulerer til alle utøverne, og ikke minst til et fantastisk publikum!

På Høvringen har vi endeløse kilometer med flotte nypreparerte løyper, til glede for store, men ikke minst små. Høvringen er et skieldorado, med
inspirasjon til mange. Det er magisk, rått, ubeskrivelig. Det er fullt mulig å fremme Høvringen som vinterparadis på en aktiv og målrettet måte,
overfor en lang rekke grupper. Vi har alt som skal til, så la oss begynne. Det krever samarbeid, at vi setter oss ned og definerer våre felles
interesser, griper fatt i de mulighetene dette gir, har fokus, vilje til investeringer på grunnplanet osv., osv. Tenk hvilken verdi det har i fellsskap å
utnytte ski-VM i markedsføringen av vinter- og langsrennsglede på Høvringen, for nordmenn, dansker, svensker, tyskere og alle andre som elsker
Høvringen vinterstid. Da trives Høvringen. Vi har en jobb å gjøre på Høvringen!

Rabattavtale med Gausdal Landhandleri
Styret mottok i fjor høst en hyggelig henvendelse fra Gausdal Landhandleri om vi kunne tenke oss å fremforhandle en rabattavtale, med fordeler
for medlemmene og vellet. 
Vi har siden vært i samtaler og har nå kommet i mål med en avtale. Avtalen vil gjelde store deler av Gausdal Landhandleri sitt sortiment innen
trelast, byggevare og jernvare, og vil gi medlemmer av Høvringen Vel fordelaktige priser. Har du et større prosjekt på gang som nybygg eller

tilbygg kan du ta kontakt med en av byggevareselgerne på Gausdal Landhandleri som vil gi deg et tilbud på byggevarene til prosjektet.

Og hyggelig for Høvringen Vel, vellets kasse tilgodeses med en årsbonus på 1,5% av verdien av alle kjøp vellets medlemmer har gjort i løpet av
året. Det kan komme godt med.

Tilbudet går i disse dager ut i posten til alle medlemmene. Vi har i samtalene vært opptatt av personvernet, og av hensyn til dette har vi ikke stilt
medlemslistene til Gausdal Landhandleri's disposisjon, men snarere bidratt til å adressere postsendingen. Gausdal Landhandleri har selvfølgelig
betalt porto osv.

Du vil motta et gavekort på kr. 150 fra Gausdal Landhandleri hvis du registrerer deg innen 01.04.2011.

Det skjer mye med hyttene på Høvringen for tiden. Mange av oss er opptatt av modernisering og oppgradering, og tilkobling til renseanlegget. Det
kan bl.a. medføre opprusting av kjøkken og bad og annet. I den sammenheng kan rabattavtalen gi deg en rekke fordeler. Vi er glad for at Gausdal
Landhandleri har tatt et slikt initiativ, som kan bli til fordel for alle parter. Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes direkte til avdelingsleder på
Gausdal Landhandleri avd. Otta Jan Atle Rudiløkken på mob. 40407083.

Sel kommunestyre vedtatt kommunedelplan Ula-Dovre grense 31.01.2011 
Kommunenstyret har nå endelig fattet vedtak om ny kommunedelplan Ula-Dovre grense. Kommunen har jobbet med planen i 5-6 år, og vellet har
kommet med en rekke innspill til kommunens forslag, se brev mv. til kommunen andre steder å hjemmesiden. Fylkesmannen i Oppland har reist
innsigelser til enkelte forhold i planen, og disse unntas rettsvirkning inntil Miljøverndepartementets avgjørelse foreligger. Planen er vedtatt med
rettsvirkning for andre punkter i planen.

Følgende forhold er det knyttet innsigelser til og unntas fra rettsvrikning;

- nye utbyggingsområder for fritidsbebyggelse 

mailto:postmottak@sel.kommune.no
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- nye utbyggingsområder for fritidsbebyggelse 
- vinterparkering ved Rundhaugene, Kampen 
- økt utnyttelsesgrad for fritidsbebyggelse 
- trasé for beltebil på strekningen Høvringen-Smuksjøseter.

Vi puster litt tung når vi leser kommunevedtaket; statens representant, fylkesmannen, har altså innsigelser til at størrelsen på eksisterende hytter
økes fra 100 m2 til 120 m2 i hovedsak grunnet fare for økt ferdsel og villreinen. Hva kan ikke 20 m2 føre til av lidelse i fjellet, mon tro? Likeså, Sel
kommune fastholder forbud mot vinterbrøyting i kun Vardamorkje grunnet bl.a, økt ferdsel og hensyn til den samme reinen, når det er
vinterbrøytet stadig flere steder på Høvringen, og uten noen som helst overordnet plan.Sprikende staur kaller vi dette, og det er ødeleggende for
Høvringen på sikt, og tilliten til politikerne.

Det er mange som har glede av beltebilkjøringen på Høvringen, ikke minst turistene (som legger igjen penger på Høvringen), men helt sikkert
ikke statens representant. Beltebiltraséen som så vidt går innom Nasjonalparken har fylkesmannen også innsigelser til grunnet villreinen når det
gjelder kjøringen fra Høgfjellshotellet og Øigardseter, en kjøring man velger ikke å definere som ferdsel i næring, men snarere som rekreasjon. For
hvem? Turistene. Men for hotellene det gjelder er dette et viktig tilbud i næring vinterstid. På den annen side kan det etter verneforskriftene
tillates fortsatt beltebilkjøring gjennom samme trasé til Smuksjø, for da er dette definert som næringstransport, all den stund det er eneste måte
å komme dit på om vinteren. For alle tre er dette kjøring i næring. Statens representant ser det altså annerledes. Vi tviler på om villreinen får
noen glede av all denne diskrimineringen, og 20m2 mindre hytter her og der. Det virker vilkårlig, lite gjennomtenkt, og fremmer ikke Høvringen
som turist- og rekreasjonssted.

Kanskje vi også burde twitre mer og lage folkeaksjoner på facebook?

Støtt løypekjøringen på Høvringen 
Løypemaskinen er i full gang igjen nå i vinter. Du kan følge den på skisporet.no Vi har alle stor glede av løypemaskinen og det arbeidet som gjøres
for å lage de flotte skiløypene. Det er ikke uten grunn at dette koster -ja, en liten formue, kr. 500 000 årlig. Det er viktig at alle vi som drar nytte
av de flotte skiløypene også er med på spleiselaget for å få til dette. Vellet bidrar med kr. 15 000 årlig, men den største og viktigste støtten fra
hyttefolket kommer fra de enkeltstående «frivillige» bidragene. Vi anbefaler som ifjor kr. 360 pr. enkeltperson, eller kr. 500 pr. husstand. Beløpet
innbetales til Aktivitetsselskapets konto; 2105.07.24902. Mange takk for at du også er med på dette!

Peer Gynt hytta - åpningstider 2011 
Peer Gynt hytta har i vinter åpent f.o.m. 22.2. t.o.m 4.3., og i påsken f.o.m. palmesøndag t.o.m 1. påskedag. 
For åpningstider i sommer se www.peergynthytta.no/opntid11.pdf
Kafeene i Putten Seter og Smuksjøseter er også åpne.

Nye vegnavn godkjent i kommunens driftsutvalg 
Kommunens driftsutvalg godkjente 9.11.21 våre forslag til navn på vegene til hyttene. Som kjent hadde vellet to grupper som jobbet med forslag
til vegnavn, og de ble i fjor høst oversendt kommunen (se lenger nede på hjemmesiden). Hyggelig at kommunen har fulgt opp våre forslag. Styret
vil jobbe videre med forslag til skilting osv.

Norddalen - Rabattilbud til medlemmene av Høvringen Vel 
Avisa Norddalen har et godt tilbud til alle medlemmene av Høvringen Vel. Du kan få et helt års prøveabonnement for kr. 490. Ordninær pris er kr.
570.

Avisa kommer ut hver torsdag, og bringer masse distriktsnytt og annet folk etterspør fra norddalen (Sel, Vågå og Dovre) av interesse for oss på
Høvringen. I Norddalen kan du lese om kulturliv, helsetilbud, hva folk mener om saker og ting i Sel kommune, bedriftsutvikling og nye
arbeidsplasser i Otta, lokalpolitikk og eiendomsskatt, rekreasjon- og reiseliv, miljøspørsmål, om fest og alvor. Og ikke minst om alle mennneskene
som på hver sin måte gjør norddalen til et så godt sted å være, med mange flotte bilder i avisa. Et abonnement er en fin måte å holde jevnlig
kontakt med det som skjer i hyttegrenda vår, ikke minst for de av oss som bor på Øst- og Sørlandet, Vestlandet eller nordover.

2010 var de 3. året på rad at Norddalen hadde største opplagsøkning av alle avisene i Oppland, og blandt de avisene som økte mest i hele landet.
Har du lyst til å bli med du også? Om du ønsker å slå til på dette gode tilbudet kan du sende e-mail til post@norddalen.no og oppgi navn, tlf. nr.,
adresse og at du er medlem av Høvringen Vel, eller du kan ringe 90763706.

Lykke til!

Tilknytning til renseanlegget - forprosjektering og kostnadsoverslag noen områder 
Med bakgrunn i forespørsel fra Høvringen kloakkselskap og oppslag på Høvringen Vels hjemmeside om tilkobling for hytter til avløpsnettet på
Høvringen har kloakkselskapet besluttet å sette i gang med forprosjekt og kostnadsoverslag for tilkobling for hytter til renseanlegget. Det gjelder i
første omgang for hytter i Åmillom og sentrale deler av Roa, nærmere bestemt en klynge sør for Fevoldsetra og Sandensetra. For Grindstugusetra
kan det også være aktult med forprosjektering da grøftelengde til eksisterende nett ikke er så stor.

For noen eiendommer utenom de fire nevnte, der hyttene har svart positivt etter oppslag på Høvringen Vels hjemmeside, kan det også være
aktuel med tilknytning der ledningslengder ikke er lengre enn at anleggskostnad dekkes av tilknyttingsavgift. Forprosjektene vil bli utarbeidet i
vinter. Kommer det inn mange nok positive svar om tilkobling vil det bli satt i gang med detaljprosjektering og anbudsinnbydelser.

Styreleder i kloakkselskapet har meddelt oss at dersom mange nok melder sin interesse for tilkobling er de villige til å se på tilknygningavgiften,
men den må i alle fall dekke kostnadene. De er også positive til dugnadsarbeide i form av opprydding, tilsåing og reparasjon av terreng. Det kan
bidra til å holde kostnader nede.

Ønsker du tilkobling for din hytte til renseanlegget, ta kontakt med Høvringen kloakkselskap v/styreleder Ole Martin Haugen, tlf; 977 14 180, eller
siv. ing. Øystein Hagen, tlf; 916 76 912.

Meld deg inn i Huseiernes Landsforbund, avd. Oppland nord
Huseiernes Landsforbund (HL) åpent i 2009 eget kontor i Otta. HL er landets viktigste interesseorganisasjon for eiere av hus (og hytter),
leiligheter, sameier, og gårdeiere, med 170 000 medlemmer. Som medlem nyter du godt av en lang rekke fordeler. HL yter juridisk, teknisk og
økonomisk rådgivning. Gjennom verdifulle rabattavtaler på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, strøm, taksering mv. tjener
medlemmene betydelig mer enn kontigenten. Du får gratis HLs magasin Hus & Bolig med 6 utgaver i året. Høvringen Vels leder Andreas har i en
årrekke vært medlem av HL, og har hatt stor nytte av dette i forvaltning av sine egne eiendommer, bl.a. ved juridisk ekspertise ved utleie,
deltagelse i kurs for styreledere osv. Han oppfordrer alle velmedlemmene til å kontakte HL avd. Oppland nord om medlemskap.

Sjekk HLs hjemmeside www.huseierne.no.
Leder for HL avd. Oppland nord er takstmann Kåre B. Hansen, Huseiernes Landsforbund, Storgata 2 H, 2670 Otta, 
tlf. 959 69 811.

Nettsidene er laget av Kreativt Hjørne

http://skisporet.no/
http://www.peergynthytta.no/opntid11.pdf
http://huseierne.no/
http://www.kreativthjorne.com/
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