
 
 
 

Årsberetning 2016 Søndre Blefjell Vel (SBV) og 
tilknyttet Nærløypelag (SBVNL) 

 
 

Generelt 
Foreningen hadde ved utgangen av 2016 totalt 214 medlemmer. Det er registrert 3 nye og 11 medlemmer i 
avgang i 2016. 
 
Det har vært gjennomført tre ordinære styremøter i 2016. Ut over dette har styret i stor grad kommunisert via 
epost og telefon.  

Arbeid med løyper og stier lokalt 
Styret benytter anledningen til å takke for innsatsen i 2016 til alle som har vært med på videreutvikling av 
løyper og stier i det flotte fjellområdet vårt. Stor takk til de som har gitt diverse materiell og gaver. Vi takker 
også alle som har bidratt i det praktiske dugnadsarbeidet med løyper, både sommerklopping, bygging av broer 
og utvikling av nye vintertraseer.  
 
Utover sommeren og hele høsten i 2016 har Søndre Blefjell Vel sitt nærløypelag gjennomført mange dugnader. 
Vi vil spesielt takke Bjørg Huslende og Inger Landsverk  for den positivitet de alltid viser ved tilretteleggingen 
av våre dugnader. Vi starter alle dugnader med kaffe og varme Blesnurrer som de serverer, nydelig! 
Positiviteten er også like god også utenfor åpningstid når vi skal ut i fjellet på dugnad.  Vi takker jentene på 
Blestua for at vi alltid får en veldig god start på våre dugnader! Vi vil også takke Einar Huslende og Kristian 
Landsverk for at de alltid stiller opp og er til uvurderlig hjelp for oss både med maskiner og hjelp til vårt 
dugnadsarbeid. Stor takk, det er lett å motivere for dugnad når dere støtter oss på denne måten 

Turskiltprosjektet  
Foreningen søkte om og fikk på våren 2016 totalt kr. 132 125 i støtte til bedre skilting av sommerløypene fra 
Gjensidigestiftelsen og Buskerud Fylkeskommune sitt turskiltprosjekt. Vi har opplevd både kommunen og 
fylkeskommunen som svært imøtekommende i forbindelse med denne søknaden.  
 
Blefjell Løypeforening søkte om penger til vinterskilting i samme turskiltprosjekt, og også de fikk tildelt 
beløpet de søkte om.  
 
Foreningen har i løpet av sommeren og høsten jobbet med å få opp alle stiene der det skal skiltes, både for å 
finne ut hvor vi skal ha skiltene, og for å finne nøyaktige avstander som skal stå på skiltene. Skiltene ble bestilt 
før sommerferien, og ble levert tidlig på høsten. Skiltene følger standarden fra Merkehåndboka, og vil ha 
samme utseende som skiltene Blefjell Løypeforening og Blestølen og omegn Tursti Forening har benyttet. 
 

 



 

 
På grunn av arbeid med ferdigstillelse av kloppene vi allerede hadde påbegynt, rakk vi dessverre ikke å få ut 
skiltene i høst. Vi beklager at dette ble litt mer forsinket enn vi ønsket, og vil ha fullt fokus på dette arbeidet på 
våren og sommeren 2017.  

Nærløypelaget 
Arbeidet med løypene har fortsatt i stor stil også gjennom hele året 2016. Etter vinterferien kjørte vi ut med 2 
snøskutere med sleder dette året også, og la ut ca 1500 lengdemeter plank av 2x7`` materialer på forskjellige 
droppunkter oppe på fjellet. Det ble lagt ut en del materialer mellom Strutåsen og Blefjellheisen, samt 
nødvendige andre steder rundt Solobua og Kjørkesteinen.  
 
Strekningen mellom Strutåsen og Blefjellheisen har vært våt og svært vanskelig å gå over på sommerene. Nå 
som denne sommerløypa er kloppet ferdig, har denne stien virkelig blitt en fin sti som mange satte pris på etter 
at den var ferdig i fjor høst. Denne strekningen har vært seig å jobbe seg igjennom, men anført av Karl Arne og 
Trond Lia har dugnadsgjengen tatt mange jobbhelger på denne strekningen og resultatet er strålende. Stor takk 
til alle som har deltatt på dugnadene. Vi har også utbedret området rundt Strutåsen og vi nærmer oss nå 
ferdigstilte sommerløyper før skiltene kommer sommeren 2017. 
 
Det ligger ute noe materialer i området Solobua og Kjørkesteinen, og der har noen ivrige sjeler dratt materialene 
ut i stien uten at disse er skrudd sammen på dugnad. Vi skjønner at intensjonen er god når noen legger dette løst 
ut i stiene utenom dugnadene, men vi henstiller alle til å la materialene ligge buntet i hauger til dugnadsfolkene 
våre kommer rundt og skrur stiene sammen i faste klopper. Når det blir lagt ut løst, vrir materialene seg mye og 
det ser heller ikke bra ut når det blir liggende litt rotete og flytter seg når folk går på materialene som ligger løst. 
Vi skal prioritere dette området tidlig i vår, slik at det blir ryddig og fint kloppet så raskt som mulig våren 2017, 
 
Det er også lagt ut en del materialer enkelte andre steder, og vi har både kloppet ferdig i «gamle stien» opp mot 
Hønevann, samt skrudd materialene sammen og utbedret / restaurert hele denne stien på nytt. Arne Støer har 
også i år jobbet iherdig og byttet ut mye på egenhånd gjennom sesongen. Stor takk til Arne i 2016 også! 
 
Like viktig som ny klopping er det for Søndre Blefjell Vel at vi restaurerer gamle stier, rydder og sørger for at 
turområdet hele tiden er oppdatert. Nykloppingen er ferdigstilt når vi får gjort de siste stiene ferdige våren 
2017. Vi har noen mindre partier igjen, men hovedfokuset fremover blir nå merking/skilt og at vi holder de nye 
stiene vedlike og fine i årene fremover. Å kloppe stier er et kontinuerlig arbeid, og vi vil fortsette innsatsen for å 
holde stiene i god stand i årene fremover. Vi gleder oss veldig til å få de nye fine skiltene og oversiktskartene 
opp denne sommeren. 
 
Anført av Ole Jørgen Huslende har vi samarbeidet godt med andre Velforeninger hvor vi nevner spesielt 
Tornemyra Velforening, Liaveien, Øvre og Nedre Åsland Velforening, samt Rustand Fjellgrend (Rustandlia). 
Det er veldig viktig at Velforeninger greier å samarbeide seg i mellom og med Blefjell Løypeforening, slik at vi 
får en helhetlig og god totalløsning for alt av løyper og stier på Blefjell. Stor takk til Ole Jørgen Huslende som 
står på seint og tidlig og også fungerer som et flott bindeledd mellom oss og andre velforeninger. 
 
Søndre Blefjell Vel har også bygget to nye  bruer i 2016 slik at nærløypene våre kan kjøres med mindre snø. Vi 
legger dermed også til rette for at dette kan bli faste løyper i nærområdet vårt i årene fremover. Lite snø er en 
utfordring som vi må planlegge for i årene fremover. Den ene brua er laget over bekken i løypa mellom 
Tornemyra og Liaveien, og den andre er over bekken på sletta ved vannhuset/bygget til Underberget 
vannselskap BA i løypa fra Blestua mot Blefjellheisen. Ole Jørgen stiller som alltid opp med maskiner, traktor 
og utstyr. To steinlass fikk Ole Jørgen også fikset av Vebjørn Aasland. Vi takker så mye for disse steinlassene. 
Dette er lagt på hver side av den nederste brua i Tornemyrløypa, og vi vil i løpet av våren 2017 heve brua 60-80 
cm og få planert ut dette når snøen har smeltet. Uten Ole Jørgen og hans formidable innsats på vegne av 



 

grunneierne, hadde ikke disse jobbene vært mulig å få gjort med den kvalitet og bruk av utstyr som alt nå 
bygges med. 
 
Søndre Blefjell Vel ønsker å takke Ole Jørgen spesielt for at du er så ivrig, hjelper til med maskiner og utstyr, 
samt at du alltid stiller opp på alt vi spør om. Du legger til rette for gode dugnader og en fantastisk utvikling av 
både sommer og vinterløyper, noe som kommer alle oss brukere av fjellet her i vårt område til gode. 
 
Fra enden på parkering Åsland Fjellgrend (Grønnhaug) er det kloppet en sti inn mot Båtsvann / Solobua. Denne 
stien kan vi nå virkelig anbefale, og Ole Jørgen har nå kjørt ut de siste restene med materialer som vi trenger for 
å få denne stien kloppet helt ferdig inn til Båtsvann, Masse god dugnad også på denne stien fra hyttefolk 
hørende hjemme i området rundt Åsland. Tusen takk for super innsats! 
 
Mye dugnadsarbeid har i år også bestått i kartlegging og GPS merking av løypekryss og planlegging for skiltene 
som vi skal sette ut i 2017 i sommerløypene. Primus motor her har vært Jan Sølve Borlaug ( Leder i Søndre 
Blefjell Vel ),og han har hatt mange turer alene og med andre dugnadsarbeidere med GPS og fått laget en 
utrolig god digital oversikt over hvor alt av skilt skal plasseres ut til sommeren. Formidabel innsats og stor takk 
til Jan Sølve for nitidig og svært godt arbeid med planlegging, oversikt og avstandsmålinger på alle stier og 
kryss hvor vi skal plassere ut skilt og kart. Et tidkrevende og nøyaktig arbeid vi er svært glade for at Jan Sølve 
følger opp på en særdeles god måte! 
 
Den nye skiløypa mellom Blestua/Borge og Blefjellheisen skal vi planere mer i kommende sesong. Vi ser at 
med slike snøfattige vintre som vi har hatt denne sesongen, må vi ytterligere preparere for at vi tåler enda 
mindre snø. Vi planlegger å søke kommunen om lov til å kjøre gjennom denne løypa med minigraver og 
planere bort steiner, stubber og tuer, slik at denne flotte løypa som får så mye skryt, kan kjøres med mindre snø. 
Mye dugnad i denne løypa også i 2016. Primus motor Trond Lia har i denne løypa finsiktet hver sving og knaus 
i hele løypa og den blir bare bedre og bedre. I enden ut mot Blefjellheisen må vi bygge en eller to bruer, samt 
planere i overgangen ut mot skiheisen, slik at vi får en bedre inngang til nedre del av skibakken. Veldig mange 
spør oss om den andre enden av løypa, altså de siste 150 meterne inn mot Blestua hvor løypa nå går ute i 
bilveien. Vi er også her i god dialog med hytteeiere for om mulig å få til at løypa går helt ned mot veien i 
brøytekanten på nedsiden av porten og bort til den opprinnelige løypa. Da vil løypa henge helt sammen og være 
mer trafikksikker for alle brukere. Vi vil se om vi finner en god løsning her til det beste for alle involverte 
parter. Denne løypa har vært hjertebarnet til Trond Lia og hans bror Karl Arne Lia (leder av nærløypelaget). 
Tilbakemeldingene brødrene Lia har fått når de har snakket med hyttefolk hele 2016, har vært meget positive og 
det er tydelig at denne løypa mellom Blestua/ Borge og Blefjellheisen har vært særdeles etterlengtet. Vi må også 
her takke alle som har jobbet dugnad og realisert denne nye flotte løypa. 
 
Den siste brua lagde vi på dugnad i romjula med god hjelp av en svensk julegjest, Jon-Erling Dahl (Gøteborg), 
så vi kan trygt slå fast at det jobbes dugnad i Søndre Blefjell Vel gjennom hele året når vi har sjansen.  Vi takker 
alle som har jobbet dugnad for Søndre Blefjell Vel i 2016! 

Sosialt med dugnader 
Alle dugnader starter med kaffe og varm Blesnurr, ei skrøne eller to og humøret er alltid på topp når vi fordeler 
motorsager, krafser, spader og setter kursen innover fjellet. Trivselen på dugnad er viktig, nye vennskapsbånd 
skapes og det skal være moro og givende å delta på dugnad. Vi håper de som har deltatt på årets dugnader i 
2016 vil si seg enig i dette! 
 
Stor takk til dere alle som stiller opp og som gjør sommerstiene og skiløypene på Blefjell bedre og bedre. Skal 
vi få enda bedre stier trenger vi også enda flere folk så heng deg med! Tusen hjertelig takk til alle som har 
bidratt! Velkommen på dugnad til nye og gamle – vi trenger din hjelp. 



 

Arrangementer mv. 
Foreningen har også i 2016 hatt sine to faste arrangementer Bleknerten ved Blestua i påsken og den 
tradisjonelle Bleruslærn i høstferien. 
 
På Bleknerten i påskeferien hadde vi 150 deltakere. Dette er solid deltakerrekord, og vi gikk til slutt tom for 
medaljer.  Som tidligere var det mange fornøyde barn som også fikk mulighet til å teste litt skiskyting underveis 
i løypa. Alle barna fikk medalje, en pølse og litt og kose seg med gitt av NetNordic.  
 
Den tradisjonelle Bleruslærn ble i 2016 arrangert den 8. oktober. I 2015 satt vi ny rekord med 395 deltakere, 
men den rekorden ble slått igjen i 2016, hvor vi hadde litt over 500 deltakere. Styret er glade for den store 
interessen for arrangementet, og selv om det noen ganger kan bli litt kaotisk og slitsomt å forsøke å holde styr 
på 500 deltakere på tur, er det moro å se den gode stemningen blandt voksne og barn både ved postene, på 
bålplassen ved Hønevann og ved premieutdelingen ved målgang. Barna fikk medalje, og det var loddtrekning 
på fine gevinster, blant annet gitt av Blestua, Bleheisen, Gvelven Kro og ikke minst den store fruktkurven gitt 
av Kiwi på Lampeland. 
 
Foreningen gikk i 2015 til innkjøp av et stort plasttelt med foreningens logo påtrykket. Dette ble brukt både på 
Bleknerten og Bleruslærn også i 2016, og fungerer flott som samlingspunkt og for å markedsføre oss selv under 
arrangementene.  
 
Styret retter en særdeles stor takk for vel utført arbeid til aktivitetskomiteene ledet av Anne Karine Borlaug og 
Sigrid Thielemann, med god hjelp fra en kjerne av foreningens medlemmer som har bidratt på disse 
arrangementene i flere år. Styret takker generelt også alle som har bidratt i løpet av 2016. 

Andre saker 
Styrets leder var på turskilt-kurs i forbindelse med tildelingen av midler fra Turskiltprosjektet. Han var også 
med på en workshop for friluftsorganisasjoner i regi av Buskerud Fylkeskommune. 
 
I forbindelse med at Flesberg kommune skal etablere veinavn på Blefjell, sendte styret en høringsuttalelse til 
kommunen der vi ønsket en justering på noen av veinavnene. Det er foreløpig ikke kommet noen endelig 
tilbakemelding fra kommunen på dette prosjektet.  
 
Styret fikk i høst en henvendelse fra eierne av Strutåsen, med spørsmål om vi kunne tenke oss å samarbeide 
med dem for å få etablert en handicap-sti fra Blestua opp til Strutåsen. Styret er i utgangspunktet ikke negative 
til en etablering av en slik sti, men fant det veldig problematisk at vi som frivillig forening skal støtte en privat 
aktør på denne måten. Inntil eierformen eventuelt endrer seg, har foreningen derfor valgt å takke nei til denne 
henvendelsen.  

Økonomi 
SBV (Søndre Blefjell Vel) 
Årsmøtet vedtok kontingent med kr. 200,- for 2016. 
 
Søndre Blefjell Vel hadde i 2016 totale driftsinntekter på kr. 111 545. Av dette er det avsatt kr. 43 790 for 
overføring til Blefjell Løypeforening i løypebidrag.  
 



 

Driftskostnader (inkl. beløp avsatt til løypeforeningen) er på kr 180 063. Etter finansinntekter får vi da et 
negativt driftsresultat på kr. 68518, som styret forslår tas av den frie egenkapitalen.  
 
Det store underskuddet skyldes i hovedsak 2 årsaker: For det første kjøpte vi i 2016 inn et større parti medaljer 
for bruk på Bleknerten og Bleruslærn, som vil bli brukt av også i 2017. Dette utgjør størstedelen av utgiften som 
er ført på Arrangementer. Vi har også kjøpt inn nye startnummer til bruk på Bleknærten, som er ført under 
Utstyr til Foreningen.  
 
Vi lå i utgangspunktet an til å komme under budsjett på løypeutgiftene i år, men da vi fikk muligheten til å 
etablere en bro for å bedre fremkommeligheten på nedre stamløype i romjulen, valgte vi å ta den utgiften i 
2016.  
 
Foreningen har de senere år økt aktivtetsnivået kraftig, både på arrangement-siden og ikke minst løype-siden, 
uten at vi har klart å ta det inn igjen på høyere inntekter. Styret vil i 2017 jobbe med å få en mer balansert 
inntekts- og utgiftsside for foreningen. 
 
SBVNL (Søndre Blefjell Vel Nærløypelag) 
Årsmøtet har tidligere vedtatt at frivillig bidrag til Nærløypelaget ble satt til kr 500,- hvorav 70% overføres 
Blefjell Løypeforening og 30% beholdes i SBVNL for bruk til lokale tiltak. For 2016 vil SBVNL overføre kr 
41.790 til Blefjell Løypeforening. 
  
Beløpene vil bli disponert av det påtroppende styret i tråd med planlagte aktiviteter i SBVNL og avtale med 
Blefjell Løypeforening. 

Styret 2016 
Funksjon Navn Oppgaver og ansvar 
Styreleder Jan Sølve Borlaug Styreleder, innkalling møter  mv 
Nestleder Jan Erick Olsen  
Økonomi Sigrid M. Thielemann Økonomi/Regnskap/Medlemskartotek 
Styremedlem Karl Arne Lia Nærløypelaget inkl dugnader mv /Blefjell 

Løypeforening 
Styremedlem Anne Karine Borlaug Leder Aktivitetskomiteen 
Vara Sissel Finstad  
Vara Trond Henning Hansen  
Vara Erlend Jacobsen  
Vara Jon Henrik Grindlia  
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Valgkomite: Aktivitetskomite:  
John-Erik Nilsen Anne Karine Borlaug (leder) 
Bjørg Huslende Sigrid M. Thielemann 
Trond Lia Jan Petter og Kjersti Gamborg-Nilsen 

Lars og Gudrun Sørbo 
John Erik Nilsen m.fl.  
 



 

 
 


