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OLSOK 29. JULI – VI FEIRER PÅ BREKKESETER ! 
Høvringen Vel synes det i år er ekstra hyggelig å kunne tilby 
alle hytteeierne med familie og venner Olsokfest på 
Brekkeseter, den 29. juli. Sammen med vertskapet på 
Brekkeseter er vi nå i ferd med å sy sammen et festlig 
program med bål, mat og drikke, musikk og dans, og 
historiefortelling, til en meget overkommelig pris.   
 
Ferdig program for Olsok-festen vil bli sendt i posten og 
være på hjemmesiden til vellet www.hovringenvel.no i juli 
måned.  
 

Om du allerede nå har lyst til å delta på Olsokfesten gi oss gjerne et ”lite vink”, enten pr. tlf; 40 85 
02 51, eller pr. e-post; post@hovringenvel.no noe som vil hjelpe oss å forberede et lystig Olsoklag 
på toppen av Høvringen.   
 
HØVRINGEN ER ”MALERISK NATUR” 

Hytteeiere med familie og venner er i år hjertelig 
velkommen til utstillingen av akvareller og malerier av 
Reidun Tordhol og Gunnar Dietrichson, på Høvringen 
Høgfjellshotell, den 1. juli – 30. august. Kunstnerne vil være 
tilstede ved åpningen den 1. juli, kl. 2000. 
 
Kunstkritiker Dag Solhjell, hytteeier på Høvringen og 
medlem i Høvringen Vel har kalt Dietrichson for lysets 
maler. ”Han er en ekte friluftsmaler – men fargens lysspill er 
viktigere enn den naturalistiske gjengivelsen av selve 

motivet”. (se bilde t.v. ”Fra Fjellet” hentet fra malerens nettside) 
 

Vi er mange hytteeiere som har beundret det spesielle lyset på Høvringen og de fantastiske 
fargene vi ser speilet i himmel, fjell og flora, sommer som vinter. På kunstutstillingen har du 
anledning til å oppleve dette gjennom de to kunstnernes forståelse, og kanskje også ta med deg 
lyse inntrykk hjem. 
 
DEILIGE MÅLTIDER! 
Vi har kontaktet turistbedriftene, som alltid åpner dørene for hytteeiere med familie og venner: 

Brekkeseter (tlf.  61233711) gir 10% rabatt på middag som serveres kl. 19. 
Laurgårdseter (tlf. 61233712) frister med a la carte middagsmeny kl. 18-20. 
Høvringen Høgfjellshotell (tlf. 61233722) ønsker hjertelig velkommen til et 
rikelig lunsjbord kl. 1400-1500 og middag kl. 19.  
Høvringen Fjellstue (tlf. 61233718) inviterer til nydelig middag kl. 18.30.    
Rondane Haukliseter Fjellhotell (tlf. 61233717) serverer rikholdig lunsj kl. 
1400-1500 og middag kl. 19-20.   
Øigardseter (tlf. 61233713) serveres lunsj kl. 14-15 og 3-retters middag kl. 
1830.   
Og glem ikke, på Smuksjøseter Fjellstue og Putten Seter er du alltid 
velkommen til mat og drikke under turen. 

 
Generelt; ønsker du middag bestill plass på forhånd. For lunsj er det lettere å ”droppe innom” på 
vei hjem fra tur. Gunstige priser! 
 
Nyt maten, og opplev flotte salonger og peisestuer, og den lune og særegne atmosfæren hos 
turistbedriftene.  
 

”HØVRINGEN – ET RENT FJELLEVENTYR I SOMMER” 
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KRISTINDAGENE, OGSÅ PÅ HØVRINGEN! 
I anledning Kristindagene, 1. – 6. juli finner det sted en rekke arrangement på 
Høvringen.   
Onsdag 2. juli, er det offisiell åpning av kultursti på Høvringen, kl. 1400, 
fremmøte på Høvringen Handel. Guiding med Toffe.  
Torsdag 3. juli kan du oppleve Blomstergleder hos Kristin Lavransdatter med 
foredrag kl. 1100 på Laurgårdseter Fjellstue, pris kr. 350,- inkl. lunsj og 
blomstervandring, som starter kl. 1400.  Pris kun vandring kr. 50,- pr. pers.   
Forhåndspåmelding Otta Turistkontor, tlf. 61236672.    
Fredag 4. juli er det på Romundgard salgsutstilling av Kristinrelaterte 
metallrelieffer, lysestaker, keramiske fliser, lysholdere, plagg, vesker, plakater 
osv. Åpent 1100-1600.  
Vel møtt!  
 
KOMMUNEDELPLANEN ULA-DOVRE GRENSE 
Sel kommune arbeider nå med ny kommunedelplan, som forventes 
ferdig rundt årskiftet. Vellet har nylig sendt brev til kommunen 
med synspunkter på behovet for harmonisering av 
arealbegrensninger for hytter forutsatt tilknyttet det lokale 
kloakknettet, mulighet for vinterbrøyting av veg om det lokale 
veglaget ønsker det og i samarbeid med andre berørte parter, og 
at tomter er salgbare. Brevet er lagt ut på hjemmesiden til vellet. 
Styret vurderer videre oppfølging av delplanen, bl.a. samarbeid 
med ekstern konsulent og hytteeiere. 
 
FORSINKET TILBUD OM AVLØP I VARDAMORKJE 
Det pågår fremdeles forhandlinger mellom Sameiet Vardamorka 
avløpsanlegg og Høvringen Kloakkselskap om utbygging av 
kloakknettet i Vardamorkje. Problemstillinger blir identifisert og 
vurdert. Se for øvrig utfyllende orientering på hjemmesiden. 
 
DE FRELSTE OG FJELLVANTE – OG DE NYSGJERRIGE OG TAFATTE 

Vi er alle glade i fjellet, og ikke minst i Høvringen. 
Og styreleder blir stadig hvitere i håret og lurer på 
hvordan vi kan ”rekruttere” barn og ungdom til å 
dele de flotte fjellopplevelsene med oss. Han har 
derfor kontaktet Fjellskolen for å se om vellet kan 
bidra til å få barn og ungdom opp i høyden. Vi har 
noen gode forslag foran oss som vi vurderer, og 
håper å komme tilbake til dette senere.    
 
TAKK …. 
for alle hyggelige henvendelser, forslag og idéer. Og 
husk, sende gjerne inn nye sommerbilder til 
”bildegalleriet” på hjemmesiden. Den forteller om et 
rikt hytte- og friluftsliv på Høvringen. Og forøvrig 

takker Høvringen Aktivitetsselskap AS hytteeiere og og vellet for all støtte til løypekjøring i vinter! 
 
Vi avslutter med en vennlig påminnelse om snarest å betale medlemskontingenten kr 150, om det 
ikke er gjort!  
 

Høvringen, Juni 2008 
 

”HØVRINGEN – REN FJELLGLEDE!” 


