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KUBIKK KULTUR
juni 2009

VIKTIGE PÅMINNELSER
I dette nummer av KK minner vi dere på turene som vi må ha påmelding til. Det er kort frist denne gangen. 
Håper derfor at dere gir rask tilbakemelding om det er noen av turene dere skal være med på.

Påmelding til sommerølsmaking
Sommerølet skal testes neste lørdag, 13. juni. Påmeldingsfrist senest mandag 8. juni. 

Si fra om du skal spise, smake på øl eller begge deler. Egenandel kr. 100,-. 

Påmelding til Hans på hans@skimc.no eller 41237837

Påmelding til Läcø slott
Vi har reservert teltplasser på campingplass helgen 19.-21. juni. Vi bor i telt og ordner mat selv på 

primus. Med andre ord, en skikkelig telttur. Påmeldingsfrist senest mandag 8. juni. 

Påmelding til Hans på hans@skimc.no eller 41237837

Påmelding til Venabu
Det er fortsatt noen ledige plasser på turen til Venabu 14.-16. august. Her gjelder første mann til 

mølla. Eller første kvinne. Påmeldingsfrist senest mandag 8. juni. 

Påmelding til Hans på hans@skimc.no eller 41237837

HUSK Å MELD FRA OM DU SKAL VÆRE MED !
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Tur til 
Läcö slott 
19.-21. juni er det planlagt tur 
til søta bror. Vi har reservert 
teltplasser på camingplass 
som ligger ved vannet. 
Lørdag kan vi besøke slottet, 
ta en tur til Touratecbutikken 
eller rett og slett slappe av.

Vi må ha bindende 
påmelding til turen innen 8. 
juni 2009. 

På denne turen dekker vi 
overnatting og mat selv. Vi 
legger også opp til at hver 
enkelt ordner seg med egen 
primus og mat. Med andre 
ord en skikkelig telttur.

Turen er på ca 400 km hver 
vei med fine veier. Vi legger 
også opp til et behagelig 
tempo.

Håper mange vil være med. 
Meld deg på via e-post til 
hans@skimc.no

Mer info på 
http://www.lackoslott.se

Velkommen på tur!
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Tur til 
Venabu 
14.-16. august har vi reservert 
to hytter på Venabu. En med 
10 sengeplasser og en med 
seks plasser. Den store hytta, 
Haugbu, har langbord med 
plass til nesten 20 personer. 
Her lukter det kokkelering og 
et skikkelig måltid.

Vi må ha bindende 
påmelding til turen innen 8. 
juni 2009. 

Pris pr. pers. kr. 600,-
Barn som skal ha egen seng 
kr. 300,-. Klubben holder 
kveldsmat fredag. Alle 
måltider lørdag og frokost 
søndag.

Lørdag legges opp til fritt 
program. Noen planlegger 
gåtur i fjellet og noen å kjøre 
tur på motorsykkelen.

Håper mange vil være med. 
Meld deg på via e-post til 
hans@skimc.no

Velkommen på tur!

VENABU HYTTER

http://www.venabuhytter.no/Haugbu.htm[19.02.2009 14:39:57]

  VENABU HYTTER
NORSK Hovedside Forespørsel Priser/Bestilling Bilder Kart Flyfoto Søk

 Haugbu    

Tømmerhytte 

  Ny 2006

Utleie ved:
Venabu Fjellhotell,

tlf 61293200

 

Send  forespørsel

 

  

Kjempefin hytte, topp kvalitet og
beliggenhet.

Haugbu er en romslig og flott hytte som egner seg spesielt
godt for familier eller vennepar som vil ha ferie sammen. 
Haugbu passer også godt for mindre sammenkomster og
feiringer.  Den ligger i et hyggelig hyttetun, slik at en større
gruppe kan leie andre hytter i tillegg.

Haugbu har 4 soverom (10 ordinære sengeplasser, 1 dobbelt
sovesofa) og 2 bad, det ene med badstue.  Tre av
soverommene og bad m/badstue er plassert i bygning over to
etasjer (Se tegning). Resten av hytta er plassert midt mellom
etasjene, og de tre planene knyttes sammen med en god
trapp. Den midtre delen av huset inneholder kombinert
kjøkken/ spisestue/ oppholdsrom, og har flott utsikt innover
fjellet. Kjøkkenet er velutstyrt og det er spiseplass for 12-14
personer ved et skikkelig langbord. Langbordet kan forlenges
slik at det blir praktisk spiseplass for 16-18 personer. I tillegg
er det en hyggelig sittegruppe for fem-seks personer.

I hytta er det også en romslig peisestue med stor peis.  Det
fjerde soverommet ligger innenfor peisestuen med utsikt
innover fjellet.  Her er det en stor dobbeltseng med køye på
tvers over. I dette rommet er det også et eget minikjøkken
med kjøleskap og to kokeplater.  Ved hovedinngangen er det
en svalgang med bod for skiutstyr med mer. Ved den andre
inngangen er det en solfylt terrasse.

Det er spesielt flott utsikt innover mot Muen og Rondane. 
Hytteområdet skal være bilfritt, men det er bilvei helt fram om
sommeren for bagasjetransport.  Veien tråkkes som del av
preparert skiløype om vinteren.

Avstanden til parkering ved Venabu fjellhotell er ca 100 meter.
Hotellet kan frakte bagasje, leie ut sengetøy, levere mat m.m.
Avtal med resepsjonen.

Selv om det finnes gulvvarme, baseres hovedoppvarming på
vedfyring i den kalde årstiden.  Hytta leies ut inkludert strøm
og ved.  Vanlige forbruksartikler kan kjøpes på Kiwi butikken.
(1 km) Ikke tillatt med husdyr, men en veloppdragen hund kan
tillates etter avtale. 

Normalt leies Haugbu ut som en stor hytte, men på
kort varsel kan den leies ut som to separate
enheter.

 

Beskrivelse Haugbu sør:
Inngang fra terrassen på sør/vest-siden, eget bad, soverom
med stor dobbeltseng + overkøye, samt minikjøkken
m/kaffetrakter, mikser.  Peisestue med TV, radio.  Alt på
samme plan.  Solfylt terrasse.

Varmekabler i gulv, kabel-TV
med 7 kanaler,
oppvaskmaskin, peis,
peisovn, vaskemaskin. Gulv i
heltre eik. Stort langbord.
Hytta er i håndlaftet 8 toms
tømmer.

Laft og snekkerarbeider ved
Folldal Handlaft.

Langbord og stoler
Messenlien Snekkerverksted

Forblending av mur
Jon Lunden

mailto:hans@skimc.no
mailto:hans@skimc.no

