
 
 
REFERAT fellesmøte med markaavdelingene i Ulvåshytta. 
 
 
 
Avdeling  Ulvåshytta, Stikomiteen, Skiavdedlingen (veiavd.) O-avdelingen 
Dato  8.september 2010 fra 1900- 2100 
 
Tilstede 

 
Rolf Wærnes, Kari Holset, Ann Karin Evjen, Andreas Helbæk, Osvald  
Eggen, Jens Olsen, Pål Ove Lilleberg, Ruth N. Thoresen 

  
  
Rolf Wærnes ønsket velkomme. Denne gangen var det o-avdelingen som hadde ansvaret 
for innkallelse til møtet. Det er besluttet å ha ett møte i året.  
Stikomiteen tar møtet i 2011. 
 
Rapport fra O-avdelingen 
I år har vi arrangert treningsløp på Hovsbakkankartet, Ulvåshyttakartet fra Ulvåsen og Ø. 
Rødåsen, og skal ha nattløp fra Østhusen. Klubbmesterskap på Mjovatnet i Solsjøbygda, 
Tambarskjelven med innlagt kretsmesterskap på Geitryggenkartet fra Oksbåsen, 
Karusell-løp i Ustmarka/Sølvberget. Håper å få til et nytt digitalisert kart over hele 
Ustmarka. Planer også for Ulvåsmarkkartet mot Seljan og Viggja. Geitryggenkartet er 
lovt ferdig i sin helhet i løpet av høsten.  
O-opplæring m/Børsa 5 kvelder, men oppmøte var dårlig. 
Treningsløp for Landslaget i orientering arrangerte vi ved Ulvåshytta m/bevertning, dusj i 
Orklahallen. Ettermiddagsøkt på Geitryggenkartet. Sponset middag på Bårdshaug. 
Treningsløp for det Sveitsiske landslag på Geitryggenkartet. 
 
Rapport fra Skiavdelingen 
Det jobbes godt i avdelingen for tiden, sa Kari H. I fjor ble en del renn avlyst p.g.a. 
snømangel og kulde. 
Julesprinten var terminfestet, men måtte avlyses. Trening i alle aldersgrupper tirsdag og 
torsdag. Åpen hytte tirsdag under trening. Johan Evjens minnerenn skal etter planen 
arrangeres siste helg i januar. Skisamling i Sverige senere i høst. 
Bråttåbjønn i forbindelse med Orkanger 2010 gikk av stabelen som planlagt. Kanskje det 
blir barneklasse til neste år? 
”Røåsen opp” blir arrangert i midten av sept. Det sportslige trekkplasteret blir ved Eldar 
Rønning. 
Skiløypa i Ulvåsmarka må ryddes, rodelister er sendt ut. Det ordnes med A. Solstad for 
rydding av lysløypa. Vedlikehold av Ulvåsveien ved Atle Wormdal, ønske fra møtet at 
veien høvles / skrapes. 
Nye Olavsbu er i rute. Det gjenstår en del inne og ute, men alt under kontroll. De lovet at 
det igjen kommer benk foran Olavsbu. 
Aktiviteten er bra, rekrutteringen er god. 



 
Rapport fra Stikomiteen 
Benken ved gamle Olavsbu er tatt opp til Gapahuken som nå er ferdig, sa Andreas H.  
Kostnadsoverslag var kr.63000.-. Dugnadstimer kr.20000.-. Kr.30000.- for ferdig 
gapahuk tilkjørt fra Olav Erling Solem, oppsatt før påske. Torv, bark, jord, grasfrø, 
transport og arbeid ble ordnet av Solem for kr.3000.-. Tilskudd fra kommunen kr. 15000.- 
Statsskog som eier tomta, bidro med et økonomisk tilskudd på kr.20000.-. Et lite 
underskudd, men det greier vi.  Sponsing fra Malerstua, Byggmix, Felleskjøpet. 
Statsskog ved Knut Røst, ordnet med benk til Furuberget og Gapahuken.  
Det foregår dugnad på Rømmesmyra. Spillemidler er søkt til materialer for å få en tørrere 
overgang fra Rauhammarn. 
Stikartet skal være utlagt i Ulvåsen, sportsbutikker, kommunen, etc. 
 
Rapport fra Ulvåshytta 
Det meste er i orden, men en del trær må hugges for bedre sikt mot skiarenaen, 
Trær på hyttetaket skal fjernes.  
Den gamle garasjen skal flyttes, brukes til uthus for hytta. 
Rekkverket skulle vært beiset på verandaen. 
Et gitter er bort fra peisen i hytta. 
Ellers var alt ”på stell” fra komiteen, 
 
 
 
 
Referent 
Ruth N. Thoresen 


