
Årsberetning  for Ulvåshytta år 2004 
Orkanger Idrettsforening 

 
Styret: 
Leder:  Ola Fossvoll   Styremedl.: Anne Grethe Knudsen  
Kasserer: Marit Krovoll Høiseth Styremedl.: Osvald Eggen 
Sekretær: Andreas Helbæk  Styremedl.: Terje Staveli 
Styremedl.: Arne Ebbesen  Styremedl.: Per Opøyen 
 
Styremøter: 
Styret har avholdt 5 møter og behandlet 20 saker. 
 
Drift: 
Drifta av hytta har også året 2004 gått sin tradisjonelle, gode gang. Besøket er veldig 
væravhengig, og slik vil det vel bli i framtida også. Men folk bør gjerne vite at det 
svært ofte, spesielt på vinters tid, er et annet og bedre både vær og føre her oppe 
enn nede i dalen.  De besøkende synes i hvert fall at det er hyggelig og sosialt å 
komme til hytta på søndagene. De synes også at vi har svært hyggelige priser på det 
vi har å selge, og det skal vi fortsatt ha.  
 
Fortsatt brukes hytta en del av andre avdelinger, først og fremst skiavdelinga.  
Og den er fremdeles så populær for private leietakere at den ble utleid 22 ganger for 
å feire diverse festlige anledninger. 
 
Vannrenseanlegget er meget effektivt så lenge det virker, men utpå seinhøsten ble 
det lekkasje på den ene enheten slik at den måtte frakobles. Anlegget er jo såpass 
nytt at her trer nok garantien inn. Det er for øvrig verdt å minne om at vannet er 
meget godt som drikkevann uten rensing, men stort innhold av forskjellige metaller 
gjør vannet lite egnet for oppvaskmaskin og kaffetrakter. 
 
Vedlikehold og investering: 
Sist sommer fikk plena mot sør påfyll av mer matjord, og så ble den tilsådd igjen. 
Terrassegolv og –møbler gjennomgikk en grundig rensing, og noe utvendig maling 
ble foretatt. 
Innvendig fikk skifergolvet profesjonell rensing i tillegg til den vanlige 
sommerrengjøringa. 
 
Større investeringer ble ikke foretatt i 2004, men planer for istandsetting av kjelleren 
ble lagt: OIF skal få sitt hovedarkiv (fjernarkiv), o-avdelinga skal få lagerrom, ski-
avdelinga sitt rennkontor, og så vil det bli et lite møterom, et toalett og selvfølgelig et 
vedrom. Søknad om spillemidler ble sendt inn, og vi står på venteliste for tildeling. 
Rundt 400.000 kroner vil alt koste. Fra før har vi jo ferdig innredet et såkalt teknisk 
rom i kjelleren. 
 
 
 
Andreas Helbæk 
     sekretær 


