
  

11.05.2014 Referat fra årsmøtet!  

Påska bar preg av vekslende vær, og lite snø å bruke skia på. Gaukrennet ble avlyst, 
da det omtrent regnet horisontalt denne dagen, men årsmøtet ble avholdt som vanlig. 
Referat finner dere her! 

  

04.04.2014 Innkalling til Årsmøte påskeaften 2014! 

Her kommer innkalling og saksliste til årsmøtet!

 

Det er meldt noe nedbør mot neste helg, men det ser ut til at vi skal få nok snø igjen 
til å ta skiene fatt i påska i år! Bakken og Klepp har ansvaret for årets påskemoro, og 
vi gleder oss til å samles igjen! 

Velkommen! 

  

03.04.2014 

Påska nærmer seg, og her kommer en liten snutt som viser hva vi har å glede oss til 
:-) 

18.februar.2014 

Tur på Sela første del av vinterferien: Slett ikke problemer med smøring, da det så og 
si ikke var snø! Natt til tirsdag kom det imidlertid et lite lag, som fungerte greit som 
såle for skia på tur ned igjen. Repeterer tipset fra i fjor om nødplakat: Hadde vært fint 
om så mange som mulig hadde hengt opp en slik på utsida av hytteveggen - gjerne 
med plastomslag: 

http://skammen.net/Styredokumenter/Referat_arsmote_2014.pdf
http://skammen.net/Styredokumenter/Innkalling_arsmote_2014.pdf
http://skammen.net/Styredokumenter/Innkalling_arsmote_2014.pdf


! 

Fremgangsmåte finner dere her: Statens kartverk 

Et annet godt tips er Norsk Luftambulanse's app for smartphone - Android, Iphone og 
Windows: Få posisjonen der du befinner deg! Sjekk her: NLA nød-app 

Ønsker god ferie til alle som skal tilbringe siste del av vinterferien på Sela. 

14. januar 2014 

Godt nytt år alle sammen! Det har vært problemer med Netcom's dekning i Sela og 
omegn. Netcom er varslet, og kundeservice oppgir at det jobbes med saken. 
Abonnenter med Telenor har dekning som fungerer godt. Vi håper at problemet løses 
raskt, da fjellet lokker nå når jul og nyttårsfeiring er overstått :-) 

  

13. oktober 2013  

  

Vakkert på Sela i helga! Mye av fargene på trærne er borte, men lyng og annen 
vegetasjon har et gyllent skjær i seg enda! Etter at skodda lettet søndag ble det sol 
og varme i hytteveggen! 

Solli ønsker å meddele følgende: "Vi hatt kano liggende oppe ved vatnet, og har sagt 
at den kan benyttes av andre hytteeiere såfremt den blir tatt vare på. Den har stort 
sett ligget ute til over høstferien. Dette har gått bra i flere år :-) Denne gangen var den 
imidlertid forlatt uten å ha blitt snudd, og var fylt av regnvann. Dette tåler en 
glassfiberkano dårlig, og det er oppstått en lei sprekk ved kjølen. Årene bærer også 

http://www.statkart.no/Kart/Nodplakat/
http://www.norskluftambulanse.no/forbered-deg-nodapp/


preg av å ha ligget i myr og vann over en tid. Skuffende å finne den slik, og derfor vil 
vi vurdere å sikre den til neste sesong." 

10. oktober 2013 

Høstferien er i gang, og mange har nok benyttet anledningen til å tilbringe noen flotte 
dager i fjellet! Styret jobber med å få grunneiers tillatelse til å oppføre gapahuk ved 
vatnet, og vi håper å få en snarlig løsning slik at vi kan komme i gang når snøen 
forsvinner! Vi tror at dette kan bli et flott samlingspunkt for alle som måtte ferdes i 
området! 

I forbindelse med byggingen av stien ble det forutsatt at ingen 
unødig inngripen i naturen skulle skje, og derfor er det lagt inn en 
forsterkning av dammen etter brua. Alle henstilles fra styret om å 
påse at denne til enhver tid er intakt, slik at våtmarksområdet kan bevares slik det er i 
dag! 

15. september 2013 

Høsten har sneket seg inn på fjellet, men temperaturen er upåklagelig denne helga!

Mira er en hund etter å dra på hyttetur, og har full 
oversikt fra kanoen på vatnet :-) 

11. august 2013 

Sommer nærmer seg høst, og undertegnede har nytt noen flotte dager i fjellet! 
Varierende vær og temperatur, men hva gjør vel det når vi har så flott natur rundt 
oss? Vi har aldri hatt så mange rundt oss på Sela på sommeren som i år, både i 
hyttene og på fiskevatna: En dag var vi plutselig 16 stykker på Tarmtjønnin! Kanskje 
er det stien som gir mersmak på tur? All honnør til de som har jobbet med legging av 
sti og forberedelse av gapahuk. Denne uka ble materialene rastet opp, og klargjort 
for bygging så snart grunneier sier ja. Vi benyttet anledningen til å grøfte langs stien 
opp til vatnet, og legge ned drensrør der det er som bløtest i myra. Oppfordrer alle 
som har anledning til å gjøre det samme langs øvrige strekninger slik at vi får en 
stabil og fast sti! Nå gleder vi oss til høsten kommer! 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



  

01.04.2013 

Påska er vel overstått, og vi sier oss godt fornøyd med de godværsdagene vi fikk, 
selv om det tidvis vekslet med vind og litt nedbør.  

Her kommer et par bilder fra arrangementet lørdag: 

 

 

Ski-quiz   Årets 
vinner i hopp stor bakke! 



 

Etter premiering for deltakerne ble det tradisjonen tro holdt årsmøte, med diverse info 
om stiprosjekt og framdrift samt valg av styre for kommende år, som resulterte i 
gjenvalg av sittende styre!  Fullstendig referat legges tilgjengelig under menyen 
Styret, og kan leses her. 

Vi takker for ei fin stund med nærmere 60 deltakere, og ser fram til å treffes igjen i 
året som kommer! 

  

  

  

  

Påske 2013!  

Vi ønsker velkommen til Påsketreff  og årsmøte påskeaften som vanlig kl 1200, med 
ulike aktiviteter og kaffe på svartkjel!  I år er det Solli og Elnan som står for 
arrangementet, og vi håper så mange som mulig tar turen for å skravle litt med 
naboene i feltet, og kanskje bringe hjem et trofè eller to fra årets konkurranser! 

Plakat vil bli satt opp ved parkeringsplassen til orientering. Velkommen skal dere 
være! 

http://skammen.net/Styredokumenter/Arsberetning%20for%20Skammen%20hytteierforening%202012.docx


  

08.03.13 

NØDPLAKAT! 

Her er et godt tips som i ytterste konsekvens kan berge 
liv!  Vi anbefaler at alle lager seg en slik og setter opp godt synlig i eller ved hytta, slik 
at man kan oppgi nøyaktig posisjon ved tilkalling av hjelpemannskap! 

Du lager den enkelt selv: Gå inn på http://www.statkart.no/Kart/Nodplakat/ , og 
følg instruksjonene du får der.  For utendørs bruk, kan det lønne seg å få den 
laminert, f.eks. hos REKO. 

27.01.13: 

I helga var det flotte forhold på Sela, med skaresnø, og noen cm nysnø oppå der 
igjen!  Lite snø generelt, med torv og gress stikkende opp av snøen, men god frost i 
bakken gir stødige forhold! På fredag var det ca. 10 minusgrader, men utover helga 
ble det stadig mildere med litt mer vind.  Likevel var det klarvær på kveld og natt, og 
strålende måneskinn! 

24.06.12: 

Innføring av hytterenovasjon i Verran kommune: Det ble til slutt slik at man innfører 
tvungen hytterenovasjon i Verran, og informasjon om hytteforeningenes meninger 
samt informasjon om plassering osv. finner dere på denne linken til referat fra 
møte 11.06.12. 

11.06.12: 

I pinsa ble arbeidet med stien gjenopptatt, og vi retter en stor takk til  Finstad, 2 X 
Løfblad, Rødsjø, Malmo, Elnan, Solli, Tetli m.fl. samt Marit Buhaug som serverte 
lapskaus til gjengen!  Første del er gruset opp, og stien er forlenget til forbi Aasberg's 

http://www.statkart.no/Kart/Nodplakat/
http://skammen.net/Brev%20og%20bekreftelser/Hytterenovasjon%202012.docx
http://skammen.net/Brev%20og%20bekreftelser/Hytterenovasjon%202012.docx


hytte . Nå i helga ble den prøvegått, og det er nå en fryd å forsere myrene opp til 

hytta!  Planen er å ta siste runde neste sommer.  

 

Nedenfor ser vi at blåbærhøsten lover godt på en varm forsommerkveld! 

 

10.04.2012 



 

Påska er vel overstått, og landet sett under ett var vi nok av de 
heldigste værmessig. Påskeaften hadde vi en solfylt dag i hellinga ved hytta til Arvid 
Løfblad, og vertskapet sørget for skikkelig god bålkaffe til kvikklunsjen! Vinnerne av 
hoppkonkurranse og rebusløype ble behørig premiert, før årsmøtet startet. Styret 
refererte fra sti-prosjektet, som har fått velsignelse fra Verran kommune og øvrige 
høringsinstanser, uten protester eller innsigelser! Stor honnør til alle som bidro til å få 
utkjørt grus i vinter, som omtalt lenger ned på siden her! Med dette har vi fått lagt et 
godt grunnlag for videre framføring av stien til sommeren. Vi mangler pr. i dag ca. 30 
kubikk grus for å nå helt opp til Skammevatnet, men dette ordner vi senere. Det ble 
også stilt spørsmål fra styret om vi ønsket gapahuk som et sosialt samligssted oppe 
ved vatnet, og forslaget ble godt mottatt! Vi jobber dermed mot dette som et mål 
også. 

 For videre dugnad med stien vil det i vår/sommer bli sendt ut varsel på forhånd (ca. 
2 uker), og vi oppfordrer ALLE til å stille opp med spade og rive ei langhelg eller to, 
så er vi snart i mål :-) Brev fra Verran kommune om tillatelse til tiltak finner dere her. I 
tillegg er det kommet oppdatert versjon av retningslinjer for motorferdsel i utmark i 
Verran, og denne kan leses her. Sistnevnte legges også inn under fanen "friluftsliv". 

Styret ble gjenvalgt i sin helhet, og forsetter arbeidet med fornyet tillit gjennom 2012!   

Redaksjonen ønsker dere alle en fin vår! 

  

http://skammen.net/Brev%20og%20bekreftelser/Tillatelse%20opprustning%20av%20sti.pdf
http://skammen.net/Brev%20og%20bekreftelser/Retningslinjer%20motorferdsel%20i%20utmark.pdf


03.04.2012 

I forbindelse med årsmøtet påskeaften har vi her lagt 
ut møteinnkalling og årsmelding! Velkommen! 

Vi ønsker dere alle sammen en riktig 
god påske! 

  

  

10.03.2012 

Nå blir det sti helt opp i hyttefeltet! Livar, Ole og Anne har gjort en kjempejobb med å 
legge ut grusdepot hele veien opp. Hele 175 tonn er kjørt ut med traktor. Da er det 
bare å belage seg på dugnadsarbeid til sommeren. 

 

 

http://skammen.net/Styredokumenter/Innkalling%20til%20arsmote%20i%20Skammen%20hytteeierforening%202012.pdf
http://skammen.net/Styredokumenter/Arsberetning%20for%20Skammen%20hytteeierforening%202011.pdf


Takk til ildsjelene som virkelig har stått på! Takk også til Erling som lot 
dugnadsgjengen få fylle diesel på gården. 

Minner i samme stund om årsmøte og gaukrenn påskeaften. Arrangør; Arvid og Ole 
med familier. 

30.05.2011 

Hytte til salgs i Skammen! Mer info på Innherredsmegleren.no. 

Vår i Sela! Temperaturen var ikke på topp i helga, men det finnes ikke dårlig vær - 
bare dårlige klær! Fint tur-vær for to- og firbeinte! Mye vann i bekker og vassdrag, 
dermed også blaut myr for tida. Noen bilder er lagt til galleriet. 

01.05.2011 
Årsmøtereferat er lagt til og kan leses her! 

Vi hadde en strålende dag i "sommervarme" påskeaften, og takker vertskapet 
hjerteligst for god oppvartning! 
 
19.04.11 
Det er ikke all verden med snø på Sela nå, men det BLIR sosial samling og årsmøte 
allikevel. Møt opp - kaffen e klar! 
 
 

05.04.11 

Påske og årsmøte - innkalling: 
Årsmøtet i Skammen Hytteeierforening avholdes 23. april 2011- i slutten av 
Gaukrennet 
Sted: Mellom Tetli-høtta og Solli-høtta. Oppstart kl. 11.00. 
Tetli-høtta står som arrangør for gaukrennet. 
Innkalling og sakliste finner du HER. 
  
11.01.11 
Nyhet: RSS for Skammen 
For de som ikke har erfaring med RSS fra før, så kommer en liten forklaring på hva 
dette er: Den oransje knappen til venstre åpner en side som tilbyr abonnement på 
varsel om oppdatering av hjemmesiden. Trykk på linken "abonnèr på denne feeden", 
så legger nettleseren automatisk varselet til under Favoritter/feed. Hvis du vil, så kan 
du titte innom der regelmessig, eller du kan aller helst benytte windows til å legge 
varslet direkte på skrivebordet på pc'en din, f.eks. i "sidepanel" i WindowsVista.  

http://innherredsmegleren.no/fritid/?PHPSESSID=f05f5548010a98782d862496902658b3
http://skammen.net/Styredokumenter/R%20E%20F%20E%20R%20A%20T%20aarsmote%202011.doc
http://skammen.net/Styredokumenter/Innkalling_til_arsmote_2011.doc


Hvis alt fungerer etter planen, så vil du dermed få beskjed når vi har lagt ut nyheter. 
Håper dette virker som tenkt - hvis ikke, så gi gjerne en tilbakemelding! 
  
10.01.11 
RIKTIG GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE! 
 
En kald og snørik vinter førte webansvarlig til Sela sist helg. Travle tider gjør at man 
får litt dårlig samvittighet når hytta ikke kan brukes så mye som ønsket, men men - 
det er en periode akkurat nå der det må gjøres andre prioriteringer. Det som førte 
meg til fjells var snømengden på hyttetaket. Eller riktigere - varsel om mildere vær 
med nedbør og dermed enda mer vekt på taket. Jeg sa at det hadde vært mye 
nedbør, men det er ikke helt riktig. Men den snøen som har kommet gjennom 
vinteren, har blitt liggende i sin helhet. Heldigvis var det scooterspor opp til feltet. 
Turen hadde blitt en helt annen uten faste spor og med snøskuffe på slep! Men det 
var tydelig at selv scooteren hadde slitt noe enkelte plasser. Det var 100 % 
puddersnø helt ned til bakken. Da jeg tok av meg skiene ved hytta så sank jeg 
gjennom til livet og måtte praktisk talt svømme til uthuset for å hente stigen. Det gikk 
greit å måke taket men den tyngste jobben var faktisk å få på seg skiene i løssnøen 
;-). Nå har det kommet noe regn de siste dagene. Håpet er at det har vært så mildt 
på fjellet også slik at snøen har blitt litt pakket sammen. Klikk her så ser du 
snømengden. 

 

http://skammen.net/Fotoalbum/snotak.jpg

