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Årsmøte tirsdag 24. februar kl. 19.00 på Grendehuset i Gamle Roven veg 141.   
 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
______________________________________________________________________ 

 

Skidag og vinterfest på Grendehuset. 

Skidag lørdag 28. februar kl. 12.00.  Prisen er kr 30 for å delta og det er påmelding ved 
oppmøte fra kl. 12.00.   

Vinterfest (for de voksne) lørdag 28. februar.  Påmelding innen 23. februar til Kristin 
Lundby, tlf. 412 19 177 eller k.lundby@hotmail.com.  .   

______________________________________________________________________ 

 

Skihytta på Tretysjuåsen.   
 
Leif Schatvet fra Gansdalen arbeida i mer enn 41 år i Fet kommuneskoger, hvorav 25 år 
som bestyrer. Schatvet døde i høst nær 92 år gammel.  I 2001 utga han et hefte som 
beskriver hans virke og kommeskauens generelle historie fra 1917.  Det å livnære seg av 
skogsarbeid var ingen dans på roser.  Heftet kan sikkert leses på biblioteket, om det ikke 
er til utlån.  Fet kommune eier omtrent 18 000 dekar med skau. 
 
Mange skigåere er innom Tretysjuhytta, eller skihytta som den også kalles.  Den ligger på 
Tretysjuåsen mellom Tretysjusjøen og (Ramstad)Breimåsan, sentralt plassert med tanke 
på turliv både vinter og sommer.  Leif Schatvet forteller om arbeidet med å reise hytta på 
slutten av 1960-tallet.  Roven idrettsforening (som vel var nedlagt på det tidspunktet) og 
Dalen idrettslag hadde i flere år arrangert  skisportens dag inne ved Breisjøen, men nå 
mente folk at kommunen kunne trå til med tomt fra egen grunn og materialer fra egen 
sag.  Entusiastene søkte om kr 60 000 i støtte fra kommunen.  Kommuneingeniør 
Dugstad hadde lita tru på at det ville greie seg, men klarsignal vart gitt.  Folk satte i gang 
rundt påsketider 1969.  Materialene blei kjørt opp med tre traktorer. Det var mye snø og 
vi må huske på at Svarttjennveien som nå går fra Tyrigrava (P-plassen ved Brattåsen) 
ikke var ferdig.  Materialene vart frakta over Svarttjenn og Hvaltjenn, hvor overvannet 
steig for hver dag som gikk.  Egil Laget var en av de som hadde vinsj på traktoren og fra 
Svarttjenn måtte han vinsje seg baklengs opp til Breimåsan og videre opp lia til 
byggeplassen.  Så snart snøen var gått møtte folk opp i hopetall på dugnader.   
 
Hyttas beliggenhet var bestemt av en fem mannskomite hvor Schatvet var lederen.  Det 
var komitemedlem og driftsingeniør Rojahn på Foss slipeskivefabrikk som tegna hytta. 
Snekkere fra Roven blei engasjert og de bodde sommeren gjennom i ei barhytte.  
Fortsatt mankerte det en del Leca og sement og dette vart frakta opp på Breimåsan med 
helikopter.  Der i fra bar kara det opp, det samme gjorde de med dører og vinduer. 
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Som alltid når det er dugnader var det mange som ga seg etter hvert.  Schatvet skriver:  
«… og da vi skulle sette opp bygget for avtreder ble jeg sørgelig alene.  Det gikk med 
flere helger tett inn under jul før snekkerarbeidene ble fullført, mens julehelga gikk med til 
muring av pipe og peis.  Sist i januar 1970 foretok ordfører Bakke den offisielle åpning 
med en masse frammøtte. Snekkerarbeidene kom i følge mine notater på ca. 27 000 kr, 
alle andre materialer samt dører og vinduer på et lignende beløp.  Resten av de 60 000 
kjøpte vi oljekamin og stoler for, og dermed hadde vi gjort kommuneingeniør Dugstad ord 
til skamme.  Dugnadsinnsatsen var 1 000 timer, og dette bidro selvfølgelig til den lave 
kostnaden.  Men dette hadde vi jo kalkulert inn på forhånd.»   
 
Schatvet og de andre fortjener en stor takk for innsatsen.  Mange er de som har hatt stor 
glede av skihytta gjennom åra.  Rovenpostens skriver husker at stua var tjokkfull av folk 
og røyk og at folk gikk både med og uten ski dit.  Jeg husker godt at jeg syntes gamle 
folk på minst femti år var spreke som tok seg fram!  Skiløypene var ikke like strømlinja 
som nå, og det var ofte traktor- eller skuterspor ved sida av.  De siste åra er det Fet jeger 
og fiskeforening som med vekslende hell har stått for drifta av hytta.   
 ______________________________________________________________________ 

 

«Skiløbing indføres» i Fet skytterlag i 1863. 

 
Fet skytterlag som starta opp i 1861 er fortsatt i virksomhet på Brattåsen skytebane.  Det 
er stor aktivitet for både store og små, og det er plass til flere.   
 
Skiskyting har sin opprinnelse i skytterlagene og Det frivillige skyttervesenet som 
skytterlaget her i Fet er en del av.  I lagets beretning fra 1863 står følgende:  «Skiløbing 
indføres».  Det første tegn på at det blei konkurrert i skiskyting er fra 1866.  Etter 1900 
vart det alminnelig å holde såkalte «terrengskytinger» om vinteren.  Ski var i bruk som 
framkomstmiddel til skyteplassene, men skiløping var ikke innlagt i øvelsene.   
 

 
Lokal værrapport finner du på kyrre.no/weather  
 
Grendetreff Torsdager 19/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 og 10/12.  

Kl. 10.30 alle dager. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl. 12-14. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til vellet.  Det koster deg ingenting. 

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Oddvar tlf. 906 56 777 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   
Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 

lurer på, er det bare å ta kontakt med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. 
mars.  Er det noe du savner i Rovenposten, - si ifra!   
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