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Til Hardanger for å få inspirasjon!
Foto: Hotel Ullensvang

I mai neste år må alle Defomedlemmer gjøre som
Edvard Grieg, Ole Bull,
Tiedemann, Gude og mange
andre – som vi ellers ikke
trenger å sammenligne oss
med. Men en ting gjør vi
som de gamle kunstnerne
gjorde: – vi drar til Hardanger
for å få inspirasjon.
Tirsdag 29. mai til torsdag 31. mai 2012
går Defos tradisjonelle årsmøte med
fagdag av stabelen i kjent stil. Som
vanlig vil Defo diske opp med et faglig
sterk foredragsteam, dagsaktuelle
energitemaer, gode energikollegaer,
spennende utflukter og de vakreste
omgivelsene. Samlingsstedet er Hotel
Ullensvang i Lofthus, Hardanger.

Femte generasjon
Når vi kommer til dette 166 år gamle
hotellet blir vi møtt av femte generasjon
vertskap og eier, Hans Edmund Harris
Utne. Han representerer en familiebedrift med tradisjoner som grunnmur, men
som også ser framover og tilpasser
seg raskt nye behov. Et hotell i stadig
endring, men med særpreget i behold.
Hotellet har 172 rom, de fleste med
balkong. Hotellet har rom med utsikt
mot eplehagene og fjellsida opp til den
majestetiske Hardangervidda, og med
utsikt over Sørfjorden og Folgefonna.

Aktuelt og givende
Fagdagen vil som vanlig bli dominert av
aktuelle og givende temaer fra de mest

kompetente foredragsholdere. Femtegenerasjons vertskap, Hans Edmund
Harris Utne vil åpne med en gjennomgang av hotellets historie. Deretter
vil daglig leder i Defo, Knut Lockert
redegjøre for de mest aktuelle sakene
som Defo er opptatt av.
Detaljer videre er ikke helt på plass
enda, men vi tror nok at aktuelle temaer
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som nettregulering, leveringssikkerhet og AMS-utbygging vil oppta våre
medlemmer også på dette tidspunktet.
Olje- og energidepartementet, NVE og
Statnett vil som vanlig stille sterkt på
Defos fagdag.
Vi vil komme nærmere tilbake med et
mer detaljert program, påmeldingsmuligheter og -frister.
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Ta styret med til Hardanger!

Fellesutflukt

Onsdag den 30. mai blir det en tretimers felles utflukt til fots innover til
Opofossen og Skrikjo.
Vi vandrer gjennom gården Opedal
og videre langs elva Opo helt til dalens
ende. Der får vi et flott syn av fossene
Opofossen og Skrikjo. Opofossen er
den tredje høyeste fossen i Norge med
en total fallhøyde på 650 meter.
Turen gjennom dalen langs elva Opo
går på grusvei, og det er en stigning
på opptil 150 meter. Vi går forbi en stor
jordfast stein med en mengde offergroper som kan være fra 2 000 til 5 000
år gamle.

Ledsagertur
Foto: Hotel Ullensvang

Medlemsbedriftene oppfordres til å ta styrene sine med til Defos
årsmøte med fagdag. Ullensvang Hotel har flere godt egnede
styrerom (se bildet) som kan brukes til separate styremøter.
Kanskje kan også noen av fagdagens foredragsholdere eller andre
holde egne tilpassede foredrag for ditt styre? Styremedlemmene
vil uansett få et verdifullt styreseminar med på kjøpet blant bransjefolk i tilknytning til Defos fagdag. Defo og hotellet vil være behjelpelig med tilrettelegging for styremøter og eventuelt egnede foredragsholdere.

Torsdag den 31. mai blir det en utflukt
med båt for ledsagere. Turen går til
Agatunet, på andre siden av Sørfjorden.
Agatunet er et av de få bevarte
klyngetunene som vi hadde så mange
av i Norge. Her finner vi et enestående
eksempel på vestnorsk byggeskikk fra
middelalderen og fram til i dag.
Det eldste nåværende huset er Lagmannsstova, som ble bygd rundt 1250
av ridderen, riksråden og gulatingsmannen Sigurd Brynjulfson. Men det
har trolig bodd folk her i over 3 700 år.
Det finnes fornminner både i og utenfor
tunet, som for eksempel gravhauger,
offergroper og helleristninger.

Hvordan komme seg dit?
Lofthus i Hardanger kan nås langs flere forskjellige transportveier:
Egen bil: Fra Østlandet kjører du til Geilo, og da har du to timers kjøring igjen langs
riksvei 7 over Hardangervidda gjennom Måbødalen til Eidfjord, Kinsarvik og Lofthus.
Fra Bergensområdet: E16 til Voss, mot Odda og Bruravik, ferje Bruravik–Brimnes,
Kinsarvik og Lofthus.
Fly og buss: Fly til Flesland, buss via Voss til Bruravik, ferje, ny buss fra Brimnes til
Lofthus. Dersom behovet er stort nok, blir det satt opp egen buss til/fra arrangementet
fra Flesland til egnet tid.
Tog og buss: Tog til Voss, buss til Bruravik, ferje, ny buss fra Brimnes til Lofthus.
KART: Hotel Ullensvang
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Viktig forsikring

pp

I det første bevillingsbrevet til Hotel Ullensvang, som ble etablert i 1846, sto
følgende krav å lese:
«Kravet til komfort og avslapping tilsier at det i etablissementet til enhver tid
skal forefinnes brennevin, slik at den reisende kan leske seg med en dram.»
Deltagere og ledsagere til Defos årsmøte med fagdag 2012 forsikres om at
dette kravet fortsatt blir fulgt opp på sterkest mulig måte.
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