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TIL ALLE MEDLEMMER!
Vi vil gjerne ha tilsendt e-postadresse til alle
medlemmene i Høvringen Vel for å kunne
sende ut informasjon også pådenne måten.

Høvringen Vel
post@hovringenvel.no

Startsiden Aktuelt Om Høvringen Vel Bildegalleri Nyttige linker Ta kontakt

Vil du se musikkvideoen «Helt Himmelsk - Helt Høvringen» - klikk her

Gausdal Landhandleri bonus for 2013
Avtalen Høvringen Vel har med Gausdal Landhandleri om at velet får 1% av beløpet medlemmene handler for
har i 2013 gitt en utbetaling til velet på 4.594 Kr. Medlemmene får også et avslag i prisen på det de kjøper. Slik
lønner det seg å handle der både for medlemmene og for velet! Vi fortsetter med det!

Høvringen Vinteraktiviteter
Noen skolepiker fra Otta ungdomsskole gjør sitt for at vinterferien skal bli enda litt morsommere på Høvringen.
Vi annonserer herved for initiativet deres, og oppfordrer medlemmene til å delta!

Styrekandidater?
Det går mot påske, selv om den fremdeles er et par måneder unna! Dersom det blant medlemmene finnes noen
som kan tenke seg å ta styreverv i en periode, si ifra - det er årsmøte på Høvringen Kro onsdag den 16.
april. Innkalling, årsmelding og mer informasjon kommer senere. Send epost-adressen, så kan vi distribuere
elektronisk!

Hentekalender 2014
Hyttesesongen 2014 har allerede begynt, og Sel kommune har sendt over en kalender for tømming av
containerne våre. Her er datoene:

Benytt våre annonsører:

Møbelringen Otta, tlf. 61 23 65 00

Bygger'n Otta - Skansen 14B
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Referat fra hyttevelforeningsmøte 2013
Midt i desember fikk Høvringen vel referat fra et hyttevelmøte som Sel kommune hadde arrangert i april 2013.
Velet hadde ikke anledning til å delta på møtet, og må derfor kun ta referatet til etterretning. Av saker som har
vært oppe flere ganger hos oss er brannsikkerheten, men det ble heller ikke denne gangen opplyst om endring i
beredskapssituasjonen. Branner oppstår oftest når hyttene er i bruk, og kommunen peker på viktigheten av at
nødplakat, brannvarsler og slukkingsapparat finnes på hyttene. Neste kontaktmøte er satt til 19. februar, og om
medlemmene har noe de ønsker at styret skal ta opp med kommunen, meld i fra!

Auguststemning

Foto: Helge Braadland

Slik kan det se ut: God molteferie! 

Høvringen vels olsokfest 2013

Foto: Helge Braadland, Jøran Rudi

T. Sletten Graveservice
2672 Sel - T . 901 24 362

VA-anlegg, opparbeidelse hyttetomt, muring
naturstein, transport masse.

Vil du annonsere her? 
Kontakt oss! 

post@hovringenvel.no

Vær og webkamera
Lurer du på været på Høvringen? (fra yr.no)
Vær- og føre på www.skisporet.no

Værmelding og webkamera på 
Høvringen Fjellstue Klikk her...

Værmelding og webkamera på 
Rondane Haukliseter Fjellhotell Klikk
her...

Vær- og føremelding fra Høvringen
Skiskole Klikk her...

Nyhetsbrev Høvringen Vel
* Høvringen Nytt nr 04-08
* Høvringen Nytt nr 03-08
* Høvringen Nytt nr 02-08
* Høvringen Nytt nr 01-08

Arkiv
* Årsmøtereferat 27.03.2013
* Årsmøtereferat 04.04.2012
* Årsmøtereferat 20.04.2011
* Årsmøtereferat 31.04.2010
* Årsmøtereferat 08.04.2009
* Årsmøtereferat 2008
* Nyhetssaker 2011
* Nyhetssaker 2010
* Nyhetssaker 2009
* Nyhetssaker 2008
* En SELsom skatt...
* Høvringen Høyfjellshotell
reagerer...
* Eiendomsskatt - Les første brev...
                  - Les andre brev...
* Les mer om eiendomsskatten
her...
* Høvringen - et rent fjelleventyr...
* Historielagets hjemmeside 
* Aktiviteter på Høvringen
* Ny og bedre infrastruktur for...
* Kristindagene
* Trådløst bredbånd på hytta?
* Forsinket kloakkavtale for 
* Vardamorkje
* Problemstillinger rundt kloakk
* Det er herlig det... Se flere bilder
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Årest Olsokfest var på Brekkeseter, i nydelig men litt ustablit vær med sol og en skur. Nydelig mat, fra blant
annet en hjort som var tatt i Vardemorkje, og en organisering av festen som ikke lot noe tilbake å ønske. Takk
til vertskapet! 
Vi var 111 gjester, velmedlemmer og hotellgjester i full samrøre. En nydelig fest og hyggelig for
velmedlemmene å treffe hverandre i slike omstendigheter. Storveies, på alle måter.

Høvringen vel Olsokfest 2013
Det er fremdeles plass til flere, så ta kontakt med Brekkeseter for å melde dere på! Det blir fint vær! 

Fjellviku
Nå er det snart tid for Fjellviku igjen - en hel uke med aktiviteter for hele familien på Høvringen. 21. - 28. juli.
Rondaneløpet har skiftet navn til Rondane Tour, og har egen nettside. Påmelding kan du gjøre her.

Les mer om fjellviku her.

Formokampen
Nå har Formokampen fått påmontert en kikkert, og er dermed blitt et enda mer attraktivt turmål. Vi takker Geir
og Bianca for jobben!

Kunstutstilling sommer 2013
Årets kunstutstilling vil fokusere Gunnar Dietrichson, Høvringens maler fremfor noen. Utstillingen vil stå på
Haukliseter og Øigardseter, og åpnes på Haukliseter den 10. juli og på Øigardseter 11. juli. På Haukliseter
henger utstillingen i festsalen i kjelleretasjen, og på Øigardseter i steinfjoset. Åpningstider: Haukliseter 10-20,
Øigardseter 15-18. Utstillingen støttes økonomisk av Sel kommune, og Høvringen vel setter pris på denne
rausheten. Dag Solhjell er ansvarlig for utstillingen. 

Les mer her.

Høvringen vels olsokfest 2013

Olsokfesten blir i år på Brekkeseter, og vi har satt datoen til lørdag 27. juli. Festen begynner klokken 18:00, og
det blir grillmat og levende musikk. Bålet tennes kl. 22:00. For velmedlemmene koster dette kr. 250, for barn
kr. 100. Påmelding skjer ved innbetaling til Brekkeseter, som dermed også ser hvor mange gjester de får. 

Kontonummer finner du i denne .pdfen.

Reguleringsplanen for Rondane og Sølnkletten
Etter et møte mellom flere av ordførerne i Nord-gudbrandsdalen og Miljøverndepartementet er det nå bevegelse
idenne saken vi har bekymret oss om, og Høvringen er nå regnet som et utviklings-, ikke bufferområde. Dette
er gode nyheter, og vi håper at den nye planen vil være klar ikke alt for langt utpå høsten. 

Les GDs oppslag her.

Høvringen vels dugnadsdato er 30. juni, for mange første søndag i ferien.
Høvringen aktivitetslag tar i år for seg sommerstinettet rundt Høvringen, og da er det også rimelig at Høvringen
vel tar på seg noe av arbeidet - vi bruker jo også stinettet. For oss er rundløypa det mest fornuftige, siden
mange bruker den og den er i kort avstand til hyttene. Det viktigste er bygging av noen klopper, samt noe

* Forvaltningsplan Rondane 
   - brev fra Høvringen Vel...
* Takk til Høvringen Handel…
* Høringsuttalelse fra Høvringen...
* Ny giv for Høvringen Vel...
* Vi gratulerer aktivitetsselskapet...
* Kulturkalender Sel Kommune
* Støtte til løypekjøring...
* Løypemelding Høvringen...
* Løypekart
* Last ned Høvringen-brosjyre
(7mb)
* Informasjon om jakt...

Høvringen i våre hjYrter
Høvringen betyr mye for oss alle. Vi
inviterer medlemmene til å sende
inn bilder fra hyttelivet, det være
seg opplevelser på ski, fottur, barn,
dyr, naturperler, hyttekos o.l. 
Se linken bildegalleri
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merking og rydding, og det er behov for en "fordugnad" med deling av en del telefonstolper med motorsag, slik
at materialene blir klare til dugnadsdagen. 

Send melding om at du kan delta til post@hovringenvel.no, så avtaler vi sted, tid og hvilket verktøy du må ha
med. 

Arbeidsplan med kart finner du her.

Kampanjedag toalettløsning hos Gausdal Landhandleri
Gausdal landhandleri har i år som i fjor kampanje på et smart vakuum-toalettsystem som heter Jets. Dagen for
å gjøre seg kjent med dette systemet er fredag den 31. mai, og vi minner om kjøpsavtalen Høvringen vel har
med forhandleren. En representant for produsenten vil være til stede for å svare på spørsmål. 

Mer informasjon her.

Dugnad i rundløypa våren 2013
Aktivitetslaget har laget en liste over de utbedringer som planlegges for sommerløypene på og rundt Høvringen.
Der er det tenkt at Høvringen vel kunne bidra med å holde rundløypa i orden, og vi håper at mange av
medlemmene kan tenke seg å ta et tak på denne måten. 

Opplysning om tid og sted for dugnaden kommer her i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Vel møtt til en
fin anledning til å både bli litt bedre kjent og ta et tak for fellesskapet.

Høvringen Vels påskerenn 2013

Foto: Berstad
Høvringen Vel arrangerte mororenn etter mal av skiskyting på Formomarka nedanfor butikken i påsken.
Deltakerne fikk startnummer, gikk første etappe på ski eller med akebrett oppover mot Formosetra, rundet en
stolpe og kom ned mot standplass ved løa der det var kast på blink og straffertunder rindt løa. kasta ball mot
blinkar, evt. strafferunde rundt uteløa, andre etappe opp mot runding, ned mot standplass til pilkast, evt.
strafferunde rundt uteløa. en etappe til opp mot runding, og så ned mot mål med grillpølser i brød/lompe. Tre
heldige deltakere ble trukket ut på startnummer, og fikk innrammede bilder av de norske stafettlagene som
gjorde rent bord under VM i skiskyting i Nove Mesto.

Det var ca. førti deltakere i forskjellig alder, og mange tilskuere i finværet.

Høvringen vel har ny kasserer
Høvringen vels årsmøte 2013 ble avholdt på Høvringen kro den 27. mars, og nytt styre ble valgt. Imidlertid var
det ikke mulig å finne en kandidat til kasserervervet på møtet, og styret har derfor engasjert en kasserer
eksternt. Dette blir en god løsning.

Hensynsfullhet i fjellet
Ett av våre medlemmer har oppfordret medlemmene til å skru av utelyset på hytta når de reiser hjem etter
endt opphold. Da oppnår vi et dypere mørke for dem som kommer hit utenom sesongene for å blant annet
oppleve det. Vi har også mottatt en oppfordring til hundeeierne, om de kanskje kan være så snille og legge
hundenes "forretninger" til siden for skiløypene av hensyn til andre kortbente som kommer samme veien. Vi
klarer vel dette?

Ny nettside på Høvringen
Denne gangen er det veganlegget Øigardseter-ruphussetrene og Eilifstadseter-Grindstuguvegen som har ny
nettside. De fleste kjenner vegen vinmtersid som skiløypa mot dovrehytta. Lenken ligger her, samt på
Høvringen vels lenkeside. Siden vil bli litt vakrere sånn småningom.

Magasinet Fjell 3
Magasinet Fjell har kommet med nytt nummer for sommersesongen som snart er her. Bladet er utsendt i
posten, og ligger også under denne lenken.

Høvringen vels årsmøte 2013
Høvringen vels årsmøte 2013 finner sted den 27. mars, kl 18:00 på Høvringen kro. Vi ser frem til stort
oppmøte, og dersom innkallingen har kommet bort i posten, så finnes den under denne lenken.

Utvikling av Otta som regionsenter
Det er igangsatt et prosjekt som skal videreutvikle og styrke Otta som regionsenteret i Nord-Gudbrandsdalen.
Arbeidet skal munne ut i et strategidokument i et regionalt perspektiv. 

Det er viktig at også hytteeierne i Sel gir tilbakemeldinger på forhold omkring Otta sentrum, og det er derfor
laget en nettundersøkelse som kan gjennomføres ved å følge nedenstående lenke. Vi oppfordrer alle hytteiere
om å ta de minuttene dette krever. Klikk her for å ta spørreundersøkelsen.

Eiendomsskatt til Sel kommune
Skattelisten for Sel kommune, eiendomsskatt ble lagt ut på nettet den 20. februar, og det er seks ukers
klagefrist. Evt. klager må fremsettes skriftlig. Mer informasjon på Sel kommunes nettside her.
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Valg til styret, årsmøtet 2013.
På årsmøtet i påsken 2013 er det som sedvanlig valg, og det trengs kandidater til vervene kasserer, ett
styremedlem (kan være utenbygds) og ett medlem i valgkomiteen. Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å
komme med forslag. Kasserervervet er honorert, og valgkomiteen oppfordrer til forslag på kvinnelige
kandidater. Forslag til kandidater rettes til Paul Odd Brun, tlf. 91 75 81 45, eller Magnar Seeberg, tlf. 93 02 16
78.

Åtgaum til Brekkeseter
GD bringer den 26. januar 2013 nyheten at netttjenesten Tripadvisor setter Brekkeseter på førsteplass i Norge
når det kommer til service! Høvringen vel gratulerer! Dette er en kraftig anerkjennelse, og når vi husker at
Høvringen som utfartssted rangeres som numnmer åtte i Norge av samme netttjeneste, så er dette temmelig
bra!. Forsiktig ekstrapolert - Høvringen har en balanse og egenart som appellerer langt utover fastboende og
faste gjester. Les mer her.

Bonus fra Gausdal landhandleri
Som velmedlemmene er klar over, har vi en avtale med Gausdal Landhandleri som både gir medlemmene
rabatt på kjøp, og en bonus til Velet for alle innkjøp som er gjort av medlemmene. Bonusutbetalingen fra 2012
har nå kommet, og er på 5 494 Kr. Dette er en god avtale som vi oppfordrer medlemmene til fortsatt å benytte
seg av!

Avfallshenting 2013
Sel kommune har sendt ut plan for når containerne på Høvringen og Mysuseter vil bli tømt i kalenderåret, og
den finner du bak denne lenken.

Reportasje fra Hagelands jubileumstur
Høvringen vels medlemmer husker annonseringen av Geir Arne Hagelands jubileumstur i Rondane i sommer, og
omstendighetene rundt den. Nå har GD publisert en liten artikkel om turen, og artikkelen fungerer som
annonsering av den timeslange dokumentaren som nå er klar til sending. Vi gratulerer med vel gjennomført
prosjekt, og en fin synliggjøring. 

Klikk her for å lese på GDs nettsider.

NRK-innslag om Høvringen før og nå
Da NRK Hedmark/Oppland i sommar inviterte seerne til å refotografere stedar og personer i Rondane, så grep
Per Jon Berstad utfordringen da han kom på fotografiene til Anders Behr Wilse som han hadde sett på nettet.
Han fant frem til de samme stedene Wilse sto for 100 år siden og tok bilder av motivene slik det ser ut nå, og
dette var utgangspunktet for NRKs innslag på Østnytt den 25. oktober. 

Klikk her for å lese på NRKs nettsider.

Graving for vann og kloakk i Roa er i gang
gravingen i Roa er endelig i gang, og de har pr. 14.10. gravet fra fylkesveien og opp til transformatorstasjonen.
Det begynner dermed å bli på tide for etternølerne å melde fra om de ønsker tilknytning.

Lag din egen nødplakat og heng opp i hytta
Det er lurt å ha en nødplakat på hytta med telefonnummer og kartkoordinater. Slik gjør du:
1) Gå til Norgeskart.no, skriv inn Høvringen i søkefeltet, velg Høvringen, grend, Sel
2) Dra kartet frem og tilbake inntil du ser din hytte, klikk på det røde korset på oversiden av kartet, og pekeren
endres til en sirkel.
3) Plassér sirkelen over din hytte og klikk, akseptér betingelser
4) En plakat genereres, du må velge stedsnavn og godkjenne, klikk klargjør for utskrift.
5) Det går noen sekunder mens plakaten genereres, skriv ut og heng opp i hytta. 

Møte med Sel kommune
Det har nylig vært et kontaktmøte mellom Sel kommune og velforeningene for hyttgrendene som ligger i
kommunen. Kommunen avventer ferdigbehandling av regionplanen i Miljøverndepartementet før veien videre
stakes ut, og Høvringen vel har meldt sin interesse for å delta i dette arbeidet der det er formålstjenlig. I
mellomtiden kan vi fortelle at kommunen på sin hjemmeside sel.kommune.no har lagt inn en egen lenke for
hytteeiere, som etterhvert skal inneholde forskjellig informasjon med spesiell interesse for dem. Siden er under
utvikling, og vil romme alt fra reguleringsplaner og praktisk informasjon til informasjon om begivenheter og
kulturaktivtet. Siden blir et aktivum for hytteeierne og andre besøkende, og kommunen ønkser innspill til
innhold slik at siden blir så god som mulig.

Kommunen har utpekt Bjørn Aabakken som kontaktperson for henvendelser fra hytteeierne, og noe av det
første som etterspørres fra hans side er informasjon om områder der telefon- og bredbåndsdekningen er dårlig.
Den vil bli nyttig for teleselskapene når de med offentlig støtte skal komplettere eksisterende løsninger og fange
opp de lommene der forbindelsen er dårlig. 

Fjell #2
Vi har fått oversendt en lenke til nytt nummer av magasinet FJELL, og siden bladet inneholder en artikkel om
Høvringen, bringer vi det videre til medlemmene. Man skal ikke se bort i fra muligheten for at også en papirkopi
finner veien gjennom postombæringen. 

Klikk her for å lese.

Regionplanen for Rondane og Sølnkletten
Miljøverndepartementet har avvist regionplanen for Rondane og Sølnkletten med begrunnelse at
verneinteressene ikke er godt nok ivaretatt. Områdene er blitt omdefinert fra utviklingsområde til buffersone,
og selv om konsekvensene av dette ennå ikke er helt klare, så er det vel neppe en fordel for næringsutviklingen
på Høvringen, slik den var balansert i nettopp den planen som nå er avvist. Som velets medlemmer husker, så
ligger det mer enn fire års planarbeid bak regionplanen. Høvringen vel følger dette, og kommer tilbake med

mailto:brunpaulodd@gmail.como
mailto:kmseberg@frisurf.no
http://www.gd.no/nyheter/article6464713.ece
http://hovringenvel.no/pdf-filer/Hytterenovasjon 2013.pdf
http://www.gd.no/nyheter/article6396892.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/rondane/1.8373614
http://www.norgeskart.no/
http://www.sel.kommune.no/
http://www.sel.kommune.no/hytteeier.250175.no.html
http://www.sel.kommune.no/hytteeier.250175.no.html
mailto:bjorn.aabakken@sel.kommune.no
http://issuu.com/rondanedovrefjell/docs/fjell_2
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nytt om hvordan vi kan bidra til at Høvringen blir sikret utviklingsmuligheter i fremtiden.

Her er noen dokumenter om saken:
Fra fylkeskommunen, fylkesmannen, og her er brevet fra Miljøverndepartementet.

Høvringen kan gro igjen!
Forsker Anders Bryn har dystre nyheter om hvordan kulturlandskapet kan komme til å gro igjen, og dette
gjelder blant annet Høvringen. Prognosen sier at nær sagt alle turistbedrifter og hytter kan komme til å ligge i
skogen om 15-20 års tid. 

Reportasjen ligger her.

Høvringen Vels olsokfest 2012
Årets fest på Haukliseter ble holdt i regnvær, og
verten hadde satt opp store telt og laget et fint tun,
slik at det ble lunt og godt for de ca. 100
deltakerne. Eli og Håkon spilte god dansemusikk og
det var stor aktivitet på dansegulvet hele tiden.
Serveringen var flott, premieutdelingen var også
populær - og da bålet skulle tennes, sluttet det også
å regne, og festen var ikek over før ved halv to-
tiden.

Enda en vellykket fest i fjellbygda vår!

Minnestund ved kongesteinen
Årets markering ved kongesteinen skjer den 3. august, klokken 12:00. 

Mer informasjon her.

Høvringen vels olsokfest 2012

Også i år arrangerer Høvringen vel en stor olsokfest, og i år blir den på Haukliseter med Tore Lyftingsmo som
vert. Datoen er lørdag 28. juli, og vi begynner kl. 19:00. 

Festen blir av velkjent merke, på et tradisjonsrikt og populært sted, med levende musikk, god mat, rikelig med
anledning til å bli kjent med flere fra nabolaget, og med bål og etterfølgende hygge i peisestua til hotellet. 

Programmet:
18:30 - 19:00, velkommen
19:30 – ut kvelden, musikk med Eli og Håkon band
19:00 – 21:00, deilig grillmeny med masse tilbehør. Kaffe og kake er inkludert.
20:00, trekning av premier på inngangsbilletten.
22:00, ca., vi tenner olsokbålet, og det blir trekkspillmusikk!
22:30 – ut kvelden, festen fortsetter i hotellet, med mer musikk og bar.

Prisen for alt dette er 250 Kr., og 100 Kr. for barn (4-14 år). Drikke kommer i tillegg, og du betaler når du
kommer. Grunnen til at dette er så billig, er at velet i år som tidligere bidrar økonomisk. 

Påmelding skjer best direkte til Haukliseter via epost til post@rondane.com eller tlf. 6123 3717. Påmeldingsfrist
er 23. juli, men det går selvfølgelig bra med etteranmelding også. 

I forbindelse med Rondane-jubileet og Olsokfesten er det planlagt en kunstutstilling som vil stå på to steder –
Haukliseter og Øigardseter, så en del av den kan også sees i løpet av kvelden. 

Kunstutstilling på Høvringen i sommer
Dag Solhjell har satt sammen en kunstutstilling som skal stå på Høvringen i sommer. Kunstnerne er Marianne
Heske (digitale bilder), Åse Gulbrandsen (tegner), Ståle Blæsterdalen (grafiker) og Gunnar Dietrichson (maler),
og utstillingen deles mellom Øigardseter og Haukliseter, som i år også arrangerer olsokfesten. Utstillingen åpner
den 21. juli, først kl. 14. på Haukliseter, og så 16:00 på Øigardseter. Utstillingen vil bli åpnet av Solhjell som
vil fortelle om kunstnerne og deres bakgrunn, og vil stå til ut i september. Utstillingen er generøst støttet av Sel
kommune. 

Mer informasjon om utstillingen her.

http://www.oppland.no/Politikk/Nyheter/Stopp-for-Rondane-planen
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2218&amid=3606154"
http://hovringenvel.no/pdf-filer/Invitasjon_til_dr�ftingsm�te_vedr�rende_Milj�verndepartementets_sluttbehandling_av_Regional_plan_for_RondaneS�lnkletten.pdf
http://www.gd.no/nyheter/article6223073.ece
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_minnestund.pdf
mailto:post@rondane.com
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_om_utstillingen.pdf
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Fjellviku på Høvringen
Oslo i år blir det Fjellviku på Høvringen, med mye av interesse for velets medlemmer. Årets program kan i år
friste med alt fra ost, vin og jazz-kveld i Steinfjoset på Øigardseter, fotokurs, akvarellmalekurs på Rondane
Haukliseter Fjellhotell, ølskole med Atna-øl på Romungardseter, foredrag om Asbjørnsen i Rondane på
Laurgardseter, Retro-marked på Høvringen Handel & Kro og vandring i Kristin Lavransdatter Rike, til barne- og
familieaktiviteter, olsokfeiring, tradisjonskost og fjospub. Brekkeseter gir 10% rabatt på sin jubileumsmeny til
velets medlemmer.

Se programmet her.

Rondane-jubileet
Det offisielle programmet for markeringen av Rondane-jubileet er nå klart, og ligger på fylkesmannens
nettsider. 

Se programmet her.

Høvringen kåret som 8. mest attraktive reisemål i Norge!
Høvringen har blitt kåret til et særdeles attraktivt reisemål i Norge, kun slått av byer som Oslo, Bergen, osv.
Dette er en "publikumspris" som baserer seg på innspill fra fornøyde gjester, og det er tre hoteller som spesielt
trekkes frem.

Se kåringen her.

Rondane-jubileet
Programmet for jubileumshelga 1. og 2. september er nå klart! 

Se programmet her.

Trenger du ved til hytta?
Vi minner om den avtalen som ble laget i fjor mellom Høvringen vel og grunneier Pål Romundgard om at
medlemmene fritt kan ta ut virke til ved fra en teig som ligger ved veien opp fra E6. Teigen ligger sør og
overfor huset som ligger nederst i Høvringslia. Avtalken gjelder til over sommeren 2012, og kart står på
oppslagstavlen på butikken. 

Ta kontakt på telefon 917 26 885 for å få beskjed om hvor veden skal tas ut.

Fotokonkurranse
I forbindelse med 50-årsjubileet til Rondana nasjonalpark har fylkesmannenen satt i gang en fotokonkurranse
for dem mellom 13 og 18 år. Det er to klasser, én for stillbilder og én for videosnutter (ikke lenger enn 2
minutter), og det er personlige inntrykk man er ute etter - ikke glansbilder. Vinnerne for flotte premier - en
Ipad 3. Frist for innlevering av bidrag er 15. august.

Mer om konkurransen her.

Løypekjøring 2011/12
Også denne sesongen har Høvringen vel bidatt til løypekjøringen rundt Høvringen, slik at medlemmer og gjester
kan ha gode skiforhold. Samarbeidet om løypekjøringen er nødvendig, og vi oppfordrer medlemmene til å yte
en skjerv til også dette formålet.

Geir Arne Hagelands jubileumstur 2012
Som gjort kjent før påsken, planlegger Geir Arne Hageland, kjent fra programmene ”Ingen grenser”, en
jubileumstur i Rondane med start fra Høvringen i begynnelsen av juli. Turen skal dokumenteres og presenteres i
form av et fjernsynsprogram av NRK i desember. Hageland har kommet langt i finansieringen av turen, men er
ikke helt i mål, og medlemmer av Høvringen vel oppfordres til å bidra med for eksempel 100 Kr. hver til
prosjektet, som vil gi Høvringen god oppmerksomhet og sette lys på de opplevelser Høvringen er rik på.
Kontonummer: 1503.26.34025. Merk innbetalingen med navn og telefonnummer.

Hagelands prosjektbeskrivelse finner du her, og en kortere tekst om status her.

Fjellalter på Høvringen
Høvringen er i ferd med å få sitt fjellalter, i hovedsak betalt av
en gave fra Nils Larsen Berg, prost på 70-tallet. Arbeidene vil
starte opp straks det lar seg gjøre etter påsken, med muring,
planering, og faste benker. Fastere opplegg for lys og lyd inngår
i planene, og det skal også bygges et lagringsrom på stedet.
Høvringen Vel har bevilget 2 500 Kr. til alteret, og oppfordringen
går til medlemmene om å skyte til det de føler for, slik at
hjelpen blir enda større. Kontoen til Sel kirkelige råd er
2105.07.34460.

Her kan du lese brevet fra Sel kirkelige råd

Nytt styre i Høvringen vel
50 medlemmer av Høvringen vel deltok på årsmøtet den 4. april 2012, og etter valg av nytt styre ser listen
over tillitsvalgte slik ut: 

Styreleder: Jøran Rudi
Kasserer: Jan Harald Thørud
Styremedlem: Elin G. Bekkemellom Ørbæk
Styremedlem: Bjørn Setsaas
Styremedlem: Mona Dammen

http://hovringenvel.no/pdf-filer/Fjellviku program 2012.pdf
http://www.fylkesmannen.no/aktkal.aspx?m=69246
http://no.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations
http://www.rondane2012.no/
http://www.apple.com/no/ipad/
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=68922&amid=3579780
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_jubileumstur.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_Rondane_jubileumstur.pdf
http://hovringenvel.no/om_fjellalteret.pdf
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Styremedlem: Per Jon Berstad

Revisorer:
Gunnar Grindstuen
Torbjørn Bråten

Valgkomité:
Magnar Seeberg
Paul Odd Brun

Det nye styret takker Andreas Krogh, Nina Maartmann og Torbjørn Randen for vel utført arbeid i styret, og
revisor Astrid Dokken for stor innsats gjennom mange år.

Kalender 2. kv. for henting av restavfall 
Det er 2. kvartal i år henting av restavfall på Høvringen 3.
og 10. april, 15. mai, 5. og 19 juni.

Utlodding brannslukkerapparat, røykvarslere og slokketeppe etter årsmøtet 4. april 
Styret har det siste året vært opptatt av å bedre
brannberedskapen på Høvringen. Etter årsmøtet 4. april vil vi
lodde ut brannslukkerapparat 6 kg, 2 røykvarslere med trådløs
kommunikasjon, og et slokketeppe, alt sammen gaver fra Jernia
og Gausdal Landhandleri. Styret har også mottatt 50 pakker med
røykvarslerbatterier m/brosjyre og Yatsiblokker, som vil deles ut
etter årsmøtet så lagt beholdningen rekker. Vel møtt!

Geir Arne Hagelands jubileumstur starter på Høvringen 
Geir Arne Hageland fra «Ingen Grenser» legger ut på jubileumsturen Rondane rundt 2012, se artikkel lenger
nede på siden, og forteller oss at Høvringen vil bli en del av turen og startsted. Turen vil starte 2. juli med
mindre det gjøres noen justeringer, og han opplyser nå også at NRK vil sende en times program i desember
med reprise i januar.

Geir Arne forteller oss at han «er veldig takknemlig for støtte i form av kronerulling. Og vi trenger også
tjenester i form av overnatting og kost. I tillegg kan det være aktuelt med bistand med hest om det finnes.
Guide kan være aktuelt, men dette avhenger litt av regi», sier han. Årsmøtet til vellet vil diskutere evt. bistand
og profilering av Høvringen i anledning jubileumsturen.

Andreas velger å ikke ta gjenvalg som leder av Høvringen Vel. Nina og Torbjørn tar ikke
gjenvalg til styret 
Ved årsmøtet 4. april avslutter Andreas sitt fjerde år som leder i Høvringen Vel. Han har meddelt valgkomiteen
at han ønsker ikke å ta gjenvalg, se forøvrig Andreas brev, datert 8.3.2012 til medlemmene. Nina og Torbjørn
ønsker ikke å ta gjenvalg som medlemmer til styret. Om du ønsker å stille til valg til styret i vellet kan du
kontakte valgkomiteen, v/Magnar Seberg, tlf; 93021678, eller Terje Dokken, tlf.; 97176285.

Her kan du lese Andreas sitt brev til velmedlemmene.

Påske i steinfjoset på Øigardseter 
Øigardseter har i år et nytt tilbud til alle som feirer påske på Høvringen. De ønsker hyttefolk hjertlig
velkommen.

Se mer om Påske i Steinfjoset her ...

Jubileumstur Rondane 2012 
Geir Arne Hageland deltok i første serien av «Ingen Grenser». Nå ønsker han å gjennomføre en jubileumstur
Rondande Rundt 2012 i forbindelse med at Rondane Nasjonalpark i år ferier 50 år.

Du kan lese mer om bakgrunnen for jubileumsturen her …

Årsmøte i Høvringen Vel, onsdag 4. april, kl 1800, på Høvringen Kro 
Alle medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet i Høvringen Vel, som finner sted onsdag 4. april, kl. 1800 på
Høvringen Kro. Årsberetningen inkl. regnskap og budsjett er i trykken og sendes ut til alle medlemmene 12.
mars.

http://hovringenvel.no/pdf-filer/kjaere_velmedlem.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_steinfjoset.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_jubileumstur.pdf
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Du kan lese årsberetningen her.

Rondane Nasjonalpark 50 år og «En drøm om himmelen» 
2012 markerer 50-årsdagen til Rondane Nasjonalpark, landets første. Det er en nasjonal begivenhet, som også
må markeres overfor et nasjonalt publikum.

Høvringen er kjent for enestående natur – kunst og kultur. Det er naturlig for oss å ta utgangspunkt i dette ved
markeringen av jubileet til nasjonalparken. Jubileet er en fin anledning til å fokusere «Høvringen-porten til
Rondane!».

I årenes løp har Høvringen vært et kjært sted for en rekke kjente norske kunstnere, som alle fant inspirasjon
på Høvringen og i Rondane, i stillheten, lyset, luften, friheten, det tidløse, storheten, det himmelske,
kjærligheten, et sted å drømme, men også finne sin indre stemme. Vi tenker på forfatterne Aasmund Olavsson
Vinje, Peter Chr. Asbjørnsen og Engebret Hougen, Sigrid Undset, dikteren Theodor Caspari, og Per Aabel. En
lang rekke malere likte seg oppe i høyden, Johan Fr. Eckersberg, Kitty Kielland, Gabrielle Kielland, Gunnar
Wefring, Gunnar Dietrichson, Reidun Tordhol, Kari Ryen, Thore Heramb, Brit Fuglevaag, og Anne Weiglin.
Maleren Jacob Weidemann gjenforteller Høvringens storhet i noen inspirerende ord, men også andre følte seg
dratt mot «Høvringen – en drøm om himmelen», se rullebilder og tekst under.

Unngå hyttebrann 
Kravene til brannsikkerhet er akkurat de samme på hytta som i boligen. Folks oppmerksomheten mot brann er
mindre når man er på hytta. Det er mange hyttebranner i løpet av et år. De oppstår ofte om natten og kan få
tragiske følger.

Se her hva du kan gjøre for å unngå brann; http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/Brannvern/Hjem-og-fritid-
privat/Unnga-hyttebrann/

Siste nytt om mulig kloakktilkobling i Roa 
Kloakkselskapet arbeider med det som mål å komme i havn med kloakktilkobling i Roa. De skal benytte
konsulent Øystein Hagen for å innhente adkomst og gravetillatelser fra grunneiere. Når det er iorden går de
videre med et anbud på jobben, når alle momenter er på plass vil de se på økonomien, oppsittere har forslått
en forskuttering, og de vil se på evt lånefinansiering dersom det ikke er nok påmeldte.

Alt dette skal klaffe. Ingen grunneiere må si nei, da stopper det. Sier eierne av anlegget nei til å låne, stopper
det . Vil ikke deltagerne betale hva det måtte koste, stopper det forteller Kloakkselskapet til vellet, men de
arbeider med det som mål at det skal gå bra. De arbeider m.a.o. med det som mål å komme i havn, men de
lover ikke noenting før brikkene er på plass 100 %. Når det er i havn vil de innvitere til møte med de
interesserte.

Ella og Arne Næss gir gave på kr. 5 000 til Høvringen Vel 
Ella og Arne Næss (86/87) bygde hytte på Høvringen i 1973, og har vært medlemmer av Høvringen Vel i en
årrekke. Hytta deres «Endeli» ligger nærmest brua over Kvannslådalsåa. Forrige dagen mottok kasserer Thørud
hyggelig telefon fra Næss med anmodning om vellets kontonr., og noen dager etterpå mottok vellet følgende
hyggelige hilsen i posten;

«Vår hytte 'Endeli' på Høvringen har vært vårt 'vannhull' i 40 år, og livet på Høvringen har vært oss til stor
glede og berikelse. Nå trekker vi på årene (86/87) og må akseptere at vår tid på 'Endeli' ebber ut.

Vi finner imidlertid en trøst i at etterslekta er glad i 'Endeli' og Høvringen. I våre 40 år på 'Endeli' har vi sett
Høvringen Vel arbeide målrettet for hytteeieres ve og vel – en liten takk har vi nå sendt til Vellets bankkonto
med ønske om en lys fremtid. Vennlig hilsen Ella og Arne Næss.»

http://hovringenvel.no/pdf-filer/12_aarsberetning2011.pdf
http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/Brannvern/Hjem-og-fritid-privat/Unnga-hyttebrann/
http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/Brannvern/Hjem-og-fritid-privat/Unnga-hyttebrann/
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Høvringen Vel takker Ella og Arne Næss for den hyggelige hilsen og fantastiske gaven, og synes det er flott at
«Endeli» også i fremtiden vil være i hyppig bruk.

Legevakta i Nord-Gudbrandsdalen – 24 timers døgnvakt 
Ved det nye lokalmedisinsk senter i Otta finner du legevakt med 24 timers døgnvakt. Tlf; 61 70 08 00.

Se også hjemmesiden; www.nglms.no

Hytta kan være en brannfelle 
Hytta er et populært reisemål i vinterferien, men ikke alle prioriterer brannsikkerheten i ferietider. Tall fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) viser at brannvesenet hadde 122 utrykninger til
fritidsboliger i 2011. Husk å sett opp Nødplakat i din hytte du også, se omtale lenger nede på hjemmesiden.

Les artikkelen om hyttebrannfeller og sjekkliste for hytteeiere her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8004667

Husk å sette opp skilt på hytta!! 
Har du satt opp nummerskilt på din hytte? I følge Sel kommune, som i 2011 satte opp skilt med vegnavn i
hytteområdene, ihht vellets navneforslag, er det den enkelte hytteeiers plikt til å «bekoste, sette opp, og
vedlikeholde nummerskilt...». Kommunen har i skriv til den enkelte hytteier informert om dette. Så sett det opp
om du ikke allerede har gjort det. Husk også å sette opp Nødplakat i hytta.

Se kommunens forskrifter for adressetildeling her ...

Aftenposten med helsides omtale av Høvringen i «Jubileum i Peer Gynts rike» 
Vi er mange som er riktig stolte av Høvringen, og synes at den flotte grenda vår
fortjener å bli bedre kjent utover det ganske land. Vi har mye å by på på Høvringen,
grenda vår er et enestående fjelleventyr, og et meget rikt kunst- og kulturliv har
gjennom tidene hentet inspirasjon fra nettopp Høvringen og Rondane. Høvringen er
eksklusivt – men på en ganske så annerledes måte enn man gjerne forbinder med dette
ordet.

Vi synes derfor det er ekstra hyggelig at Aftenposten valgte å profilere Høvringen med et
helsides oppslag torsdag 16. februar, uken før vinterferien starter for alvor.

Her kan du lese mer om hva Aftenposten skriver om Høvringen i «Jubileum i Peer Gynts
rike»

Nødplakat på hytta 
I tilfelle brann, alvorlig sykdom, innbrudd eller annen ulykke har vi ofte behov for rask
hjelp. Men, det er ikke alltid så lett å beskrive hvor hytta ligger, eller for
redningsmannskap å finne frem til hytta.

Nå har vi løsningen; Statens Kartverk har laget en flott Nødplakat, som du selv kan fylle
ut, og som angir din eksakte posisjon. 1) Gå inn på Norgeskart.no, 2) finn din
hytteeiendom med gnr og bnr og 3) trykk på rødt kors/SOS og 4) plasser musa over din
eiendum og klikk på nytt (da kommer det frem en liten oransje prikk på eiendommen),
5) klikk på «jeg godtar» og på «Fortsett». Deretter 6) klikk på «Godkjenn navn på valget
overfor», og deretter «Klargjør for utskrift», og du har nå laget din helt egen Nødplakat.
Den kan du laminere og henge opp på hytta. Nå er du og dine sikrere på fjellet.

Her ser du hvordan en Nødplakat ser ut.

Høvringen Vel jobber for å markere R-50 på bl.a. følgende måter; 
50-årsjubileet til Norges første nasjonalpark er en nasjonal sak, og bør ha som målsetting også å nå et
nasjonalt publikum. Høvringen er porten til Rondane, og vi ønsker å profilere Høvringen og R-50 i nasjonale
media.

Natur – kunst – kultur – og geologi er nær knyttet opp mot Høvringen og Rondane. Vi kan by på fabelaktig
natur, men det finnes også massevis av kunst og kultur med inspirasjon fra Høvringen og Rondane. Dette skal
fokuseres.

Høvringen Vels Store Olsokfest samlet ifjor omlag 300 personer og det største enkeltarrangment på Høvringen
siden 1960-tallet, og har ifølge journalister utviklet seg til å bli blant de største olsokfeiringene i landet. Festen
har blitt et meget stort trekkplaster for Høvringen. Vi vil knytte årets fest opp mot R-50 jubileet i underholdning
og innhold. Dette vil trolig bli Høvringen Vels viktigste R-50 markering.

Høvringen Vels hjemmeside www.hovringenvel.no markerer allerede jubileet, og vil gjøre dette på forskjellige
måter gjennom hele året.

Høvringen Vel vil markere R-50 i all post/korrespondanse gjennom hele året.

Egen logo for R-50 
Her ser du logoen for jubileet Rondane Nasjonalpark 50 år i 2012. Det er Direktoratet for
naturforvaltning som har laget logoen.

Høvringen Vel er med i Sel kommunes arbeidgruppe for jubileet, og det legges opp til en
rekke markeringer. Vellet vil markere jubileet, bl.a. ved Høvringen Vels Store Olsokfest til
sommeren, som har utviklet seg til å bli den største olsokfesten i regionen.

Høvringen og Rondane blir gjerne forbundet med natur, kunst og kultur, og jubileet er en
glimrende anledning til å vise frem vår rike arv på disse områdene, for hele landet. 

http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_jubileum_peer_gynt.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_n�dplakat.pdf
http://www.nglms.no/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8004667
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_hytteskilt.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_jubileum_peer_gynt.pdf
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_jubileum_peer_gynt.pdf
http://www.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_n�dplakat.pdf
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Vi har mye å øse av, og la oss i denne omgang nevne; det er Engebret Hougen, dikteren
og forfatteren fra Sel – født 1826 – som har gitt oss diktet «Avskje med Høvringen» («Sjå
sole på Anaripigg»), diktet trolig så godt som alle hyttefolk på Høvringen kjenner til.
Engebret fortalte forøvrig dikteren og eventyrsamleren Peter Chr. Asbjørnsen om sagnene
om Peer Gynt. Eventyrsamleren var på Høvringen i 1842, og ved Uløyhytta og han skrev
ned sagnene om Peer Gynt og Bøygen, som senere også inspirerte Henrik Ibsens storverk.

Aasmund Olavsson Vinje skrev «Ved Rondane» i 1860. Kanskje du også har nynnet på «No
ser eg atter slike Fjøll og Dalar» på vei ned fra Formokampen en herlig sommerdag?
Harald Sohlberg malte «Vinternatt i Rondane», som nå er i Nasjonalgalleriet. Der er også

Hans Gudes maleri «Ved Rondane». Maleren Jacob Weidemann ble kraftig inspirert av lyset og friheten på
Høvringen, se Weidemanns fargerike omtale av Høvringen til NRK på 1980-tallet lenger nede på hjemmesiden.

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». Og la oss
ikke glemme Kristindagene, som minner oss om at Sigrid Undset lar oss på Høvringen vandre i Kristin
Lavrannsdatters fotspor.

Vi kommer senere tilbake med nye godbiter om kunst og kulturlivet på Høvringen og Rondane.

Flate hyttepriser ... 
DN.no melder at prisutviklingen på fjellet var flat på i 2011, og antall solgte enheter gikk ned med 19 prosent
sammenliknet med 2010. Omsetningsnedgangen var sterkest i flere av landets mest populære
vintersportskommuner. Det viser den årlige undersøkelsen om fritidseiendommer på fjellet, som TNS Gallup har
utført på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes forening i samarbeid med Finn.no.

Gjennomsnittprisen for en fritidsbolig på fjellet var 1.709.000 kroner i 2011, om lag samme nivå som i 2010, og
1 prosent økning fra 2009. Samtidig viser det seg at der langrenn dominerer i takt med den økte
langrennsinteressen er pris- og salgsutviklingen bedre.

For fritidseiendommer på fjellet er det likevel definitivt kjøpers marked. For flere av Norges mest populære
vintersportssteder, som Trysil, Hemsedal og Geilo har både antall solgte hytter og prisene gått ned. Samtidig er
det totale utbudet av fritidsboliger på fjellet høyere enn tidligere.

Høvringen frister til vinterferien ... 
Det er godt med snø nå og flotte preparerte skiløyper på Høvringen. 
Om du ikke allerede i år har prøvd løypene, så ta frem skiene nå. På Høvringen finner du kilometer på kilometer
med nypreparerte løyper ..... og når sola titter frem, kan det bli bedre?

Folk reagerer på høye bompenger langs foreslått ny E6 
Vi skrev i fjor i brev til Sel kommune med kritikk av forslag til høye bompenger på foreslått ny E6 i
Gudbrandsdalen, om lag kr. 400 t/r Lillehammer-Otta. I tillegg kommer bomavgift for ny E6 Gardermoen-
Kolomoen-Biri, trolig samme beløp t/r (se saken omtalt flere steder lenger nede på hjemmesiden). Folk er
tydeligvis opptatt av gode veier og som er priset fornuftig, og de frykter de foreslåtte konfiskatoriske
bomavgiftene. Hytteeiere og andre, norske og utenlandske har senere sendt oss kopier av henvendelser til Sel
kommune med klage over de planlagte høye bompengene langs nye E6.

De skriver bl.a.; 
«Ang vägavgifter, priser Norge sig ut?» «Besöker ofta Puttenseter ... Visst är Norge vackert men nu börjar
prislappen bli för hög.(mat, drivmedel osv).....».

«Stor er derfor overraskelsen og frykten nå, da det ser ut til å bli veldig dyrt å komme seg hjemmefra (Oslo) til
hytta, pga skyhøye bomutgifter. Vi setter pris på at E6 rustes opp, og er naturligvis innstillt på å være med å
betale for slikt, men når ryktet går om bompenger på 300–400 kroner for stekningen Lillehammer–Otta, synes
vi det blir mye. Myndigheter på alle nivåer oppfordrer jo innbyggere til å bruke naturen for å bedre helse og
trivsel. Da bør det legges til rette for dette, ikke gjøre det økonomisk vanskelig å komme til fjellet. Når det
gjelder Høvringen spesielt, så trengs vel også hytteeiere og andre gjester som gjerne vil være med på å holde
aktivitetene oppe, både hoteller og ikke minst butikken.Vi oppfordrer de ansvarlig i Sel kommune til å gjøre hva
som er mulig for å unngå altfor høye bompengekostnader...»

Har også du synspunkter på de foreslåtte høye bomavgiftene kan du meddele disse til Sel kommune på;

http://www.dn.no/
http://www.finn.no/
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postmottak@sel.kommune.no. Send gjerne kopi til oss.

Den første turen til nyinnkjøpt hytte! 
2. helgen i januar skulle jeg for første gang til hytta vår på Høvringen med mannen min Fred. Han hadde så
vidt vært innom en tur før jul med en sterk sønn for å kjøre opp det mest nødvendige på pulk, også den
nyinnkjøpt. Fredag den 13. kl 13 dro vi fra Oslo med ski og pulk og et anselig antall lydbøker. Det var meldt
vindstyrke 15 i fjelltraktene rundt Dovre, men vi hadde fått forståelse av at det var greit på Høvringen, og at
det skulle være gode snøscooterspor opp mot Vardamorkje, så føret bekymret ikke oss i særlig grad. I stedet
konsentrerte vi oss om lydboken «Nede i himmelen» av Tove Nilsen vel vitende at vi var på vei opp i
himmelen…

Les mer om den spennende turen til hytteeier Tone Wisting og Fred Paulsen her.

Kjempebonus kr. 5340 til Vellet fra handel hos Gausdal Landhandleri AS 
Kjempebonus kr. 5340 til Vellet fra handel hos Gausdal Landhandleri AS. Tidlig i januar fikk vi den hyggelige
nyheten fra Gausdal Landhandleri. Vellet har blitt tilført en årsbonus på hele kr. 5340 gjennom rabattavtalen vi
inngikk med firmaet tidlig i 2011. Dette er betydelig mer enn det vi håpet på. Avtalen gir medlemmer som
takket ja til tilbudet rabatter 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. Velmedlemmer som takket ja
til tilbudet fra Gausdal fikk umiddelbart et gavekort på kr. 150.

Vi viderefører ravbattavtalen i 2012, og oppfordrer medlemmer som ikke er tilsluttet til å ta kontakt med Jan
Atle Rudiløkken/Gausdal Landhandleri på tlf; 404 07 083.

Gjennom rabattavtalen med Gausdal og alle rubrikkannonsene på hjemmesiden vår har vi lykkes med å tilføre
vellets kasse betydelige midler i 2011, nesten på høyde med samlet årskontigent. Det gir vellet større
økonomisk handlefrihet, og vi satser selvfølgelig på å videreføre alt dette i 2012. Det betyr mye for oss med
gode relasjoner til det lokale næringslivet – vi er alle i samme båt – og vi oppfordrer alle velmedlemmer med
familie og venner å handle hos våre støttespillere i tiden fremover. Lykke til!

Kari og Bjørn fra Brekkeseter jorda rundt i konkurranse 
Mandag 9. januar drar Kari og Bjørn sammen med 10 andre
team, bestående av par i nær relasjon i et kappløp jorda rundt,
skriver VG. De skal innom et ti-talls land og legge bak seg over
50 000 km i konkurransen Amazing Race, Norge. Underveis på
den hemmelige ruten må lagene løse en rekke fysiske og
psykologiske utfordringer melder VG. Målet er å holde ut hele
tiden. Vinnerteamet får en premie på 1 mill. kr. Freddy Dos
Santos er programleder i TV2s storsatsing.

Det tøffe ekteparet på Brekkeseter, som er medlem av Høvringen
Vel sier de er med fordi de har lyst til å reise jorda rundt og det
er veldig spennende med helt nye utfordringer. Høvringen Vel
ønsker Kari og Bjørn, som har gode erfaringer fra Birken,
terrengløp- og sykling, og masse godt «stå på humør» lykke til,
og kan love at mange Høvringenværinger vil følge TV-serien når

den vises til våren.

Støtt løypekjøringen på Høvringen 
Så snart det er snø i fjellet starter arbeidet med løypekjøringen denne vintersesongen. 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 kr. 390 pr. enkeltperson, eller kr.
600 pr. husstand. Beløpet innbetales til Aktivitetsselskapets konto; 2105.07.24902, merket med ditt navn. De
siste årene har hyttefolket samlet bidratt med ca. kr. 60 000 årlig. Dette er en kjempeflott innsats fra
hyttefolkets side. Mange takk for at du også er med på dette!

Du kan følge løypemaskinen på skisporet.no

Rondane Nasjonalpark 50 år i 2012. «Høvringen – porten til Rondane» 
Nasjonalparken vår er landets første, og har bursdag i år – hele 50 år!! Vi deltar sammen med en rekke andre
aktører i en arbeidsgruppe ledet av Sel kommune for å planlegge forskjellige markeringer av jubileet. Foreløpig
kan vi melde at den formelle åpningen av markering blir 1.–2. september, forhåpentligvis med representanter
fra kongehuset og regjeringen. Hvor denne markering skal finne sted er pt ikke avklart. Forskjellige aktiviteter
er foreslått utover året, bl.a.; fjellturer i Rondane, også utradisjonelle fjellturer som «vinternatt i Rondane», god
skilting «runden rundt» Rondane, komposisjon av eget musikkstykke for Rondane, spørrekonkuranse på
turisthytter om Rondane, markering av massefangsanlegget på Formokampen, jubileumbrosjyre, avduking av
sikteskiva på Formokampen, konsert på Smuksjøseter med Åge Aleksandersen, osv., osv. Reiselivsbedriftene vil
ha stor interesse av markeringen, som bidrar til å markedsføre Høvringen langt utover regionen, og sikre god
rekruttering til den vakre grenda vår. Vellet vil bidra til markedsføring av aktuelle aktiviteter overfor hyttefolket.

Vinteraktiviteter på Høvringen 
Nasjonalparkriket Reiseliv har laget en ny hjemmeside www.vinterirondane.no med en rekke tilbud på Høvringen
denne vintersesongen. Ta en titt og bli med på aktivtetene!

Nettsidene er laget av Kreativt Hjørne

mailto:postmottak@sel.kommune.no
http://hovringenvel.no/pdf-filer/2012_tur_til_ny_hytte.pdf
http://skisporet.no/oppland/hovringen
http://www.vinterirondane.no/
http://www.kreativthjorne.com/
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