Årsberetning 2017 Søndre Blefjell Vel (SBV) og
tilknyttet Nærløypelag (SBVNL)
Generelt
Foreningen hadde ved utgangen av 2017 totalt 218 medlemmer. Det er registrert 14 nye og 10 medlemmer i
avgang i 2017.
Det har vært gjennomført tre ordinære styremøter i 2017. 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 2017 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 2017 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. Også Ole Jørgen Huslende har bidratt stort både med maskiner og arbeidskraft i fjor som
tidligere år. 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, Buskerud Fylkeskommune og Flesberg kommune sitt turskiltprosjekt.
I påsken kjørte Ole Jørgen Huslende og Karl Arne Lia ut stolper til skiltene, og utover våren, sommeren og
høsten har vi jobbet med å få satt ned stolpene og skrudd på skiltene. Vi har en detaljert plan for hvilke krys vi
skal ha stolper i, hvilke skilt som skal stå på stolpene, og hvilken vei de skal peke. Men i et par av stikryssene
måtte vi sette ned stolpene et annet sted enn der vi hadde planlagt, noe som gjorde at pilene på skiltene ble feil
enkelte steder. I tillegg var det et par skilt som var feilmerket, noe som førte til at vi sendte en liten
ekstra-bestilling av skilt på høsten. Disse rakk vi ikke å få opp i 2017, men de vil bli satt opp så raskt som mulig
nå i 2018.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra turgåere på fjellet om disse skiltene, og vi har inntrykk av at veldig
mange synes det er hjelpsomt å få opp bedre merking av stiene våre.
Dessverre rakk vi ikke å få satt opp informasjonsskiltene vi hadde planlagt på flere av utfartsstedene våre. Disse
utgjorde en stor andel av søknadssummen, noe som gjorde at vi ikke på langt nær fikk utnyttet de tildelte
midlene i dette prosjektet. Vi har imidlertid sendt inn en ny søknad på reste-midlene i Turskiltprosjektet, og
håper å få en ny tildeling som kan benyttes til å sette opp informasjonstavlene også.

Nærløypelaget
Årets innsats har vært formidabel. Meget stor innsats med 3 nye bruer til skitraseer og med klopping gjennom
hele sommer halvåret i 2017. I tillegg kommer skiltingen som er omtalt i eget punkt i årsmeldinga. På den
største dugnaden var vi over 20 kvinner og menn som sammen gjorde fjellet vårt enda bedre. Likevel har de
fleste dugnader vært gjennomført med 2-4 personer og det blir mye jobb på de ivrigste. Vi har gjennomført over
20 dugnader og håper enda flere kan være med på dugnadene i 2018. Står vi sammen får vi gjort mye, dette
slagordet får vi håpe får enda mer fart utover i 2018 og årene fremover.
Etter vinterferien kjørte vi ut materialer med snøskutere med sleder dette året også. Vi la ut ca 1000
lengdemeter plank av 2x7`` materialer på forskjellige droppunkter oppe på fjellet.
Nede på det nye hyttefeltet til Roger Rustan og Gunn Hege Huslende har dette feltet blitt knyttet opp mot
løypenettet med en flott skitrase og stor takk til Roger Rustand som har tatt ansvar for trase, vært ivrig pådriver
og også lånt ut både gravemaskiner og utstyr når vi har trengt dette på dugnader i år. Stor takk også til Einar
Huslende som har gått opp og funnet en flott trase og knyttet dette feltet veldig fint opp mot eksisterende
løypenett. Anført av Ole Jørgen Huslende og Oddmund Huslende ble det også i denne løypa bygd en stor flott
ny bru i nedre del. Dette området har i vinter hatt en svært enkelt og flott skiløype til benyttelse for å komme til
fjells fra hyttefeltet til Roger Rustan og Gunn Hege Huslende.
Vi har satt opp stolper og skilt om kryssing av vei/skiløype ved kryssing av veier ned i Liaveien, dette må
prioriteres ved alle overganger og passeringer av alle mindre og større veier i vårt område.
Det har vært flere dugnader på klopping og vi har også fått opp ei flott bru borte ved Rustanlia. Nærmere
bestemt ved Bråtensløyfa, som går i forbindelse med øvre Åslandseter og Rustanlia. Kloppedugnad fra
Grønnhovd til Båtsvann er nesten helt ferdig, der står det kun igjen ca 50 meter og stor applaus til ivrige
hyttefolk ved Åsland Fjellgrend. Dag Rune Pilskog og Jon Ruud har vært blant de ivrigste i gjengen der borte
sammen med Ole Jørgen Huslende på dugnadene.
Stien mellom Solobua og Kjørkesteinen er ferdig kloppet. Vi manglet noen få lengdemeter med materialer,
disse vil vi kjører ut etter påske i år, så vi får fullført denne stien 100%. Vi skal prioritere dette området tidlig i
vår, slik at det blir ryddig og fint kloppet så raskt som mulig våren 2018. Stor takk til ALLE ivrige
dugnadsarbeidere her, ingen nevnt og ingen glemt - her skulle mange vært nevnt, vit at resultatet er meget bra
og folk setter veldig pris på denne jobben som gjøres for at alle skal kunne ferdes enda bedre i det flotte
fjellterrenget vårt på sommerstid også
Det er også nå ferdig kloppet de aller fleste steder som vi tidligere har lagt ut materialer i vårt område. Følgelig
går vi nå over i en vedlikeholdsperiode hvor vi etter skrur og supplerer det vi har kloppet de siste årene. Dersom
noen kommer over svært våte områder som ønskes kloppet, kan dette meldes inn til løypeansvarlig for
Nærløypelaget. ( Karl Arne Lia 99258998 )
Søndre Blefjell Vel har som mål at vi restaurerer gamle stier, rydder og sørger for at turområdet hele tiden er
oppdatert. Nykloppingen er ferdigstilt når vi får lagt de siste meterne som mangler enkelte steder, dette gjøres

ferdige våren og sommeren 2018. 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 ferdigstilt med de nye fine skiltene og
oversiktskartene som kommer opp denne sommeren.
Alle som gikk Bleruslær’n kunne i år gå på nye klopper mellom Lille Langevann ( Langvassbu ) opp mot
Strutåsen som nå også er ferdig kloppet. Også her gikk vi beit for noen meter materialer i enden og vi vil
supplere dette også ferdig i løpet av sommeren 2018.
Vi har pussa opp bua på Blestua sletta og lagt inn strøm slik at vi får ladet driller etc der før dugnader og
vedlikeholdsarbeid. Vi laget også en veranda på utsiden av bua, slik at vi kan sette opp en “rastebenk” /
“hvilebenk” når man rusler tur i området. Kart og info om Søndre Blefjell Vel foreningen, vil også bli hengt opp
på veggen. Der kan man lese litt om våre arrangementer som Bleruslærn og Bleknærten, samt medlems og
kontingent informasjon. Vi mangler litt på verandaen (gulvet ) og vi rakk heller ikke beise bua selv om beis
allerede er kjøpt inn. Vi har som mål at dette arbeidet ferdigstilles tidlig på vårparten 2018 når snøen fremdeles
ligger oppe på fjellet.
To steinlass som Ole Jørgen fikk av Vebjørn Aasland i 2016 er blitt brukt som fundament for å heve brua ved
Tornemyrløypa høsten 2017. Vi fikk også låne både gravemaskin av Rustan og han sendte også med
maskinfører Gaute Bjøråsen som svingte spakene meget elegant og resultatet ble nydelig og brua skled meget
skånsomt inn i naturen når han plastret og danderte med gravemaskinen. Meget godt utført håndverk av
Vatnebryn, tusen takk! Rustan stilte også opp med duk slik at steinmassene ikke skal forsvinne ned i myra.
Brua er nå hevet ca 80 cm slik at vårflommen ikke skal få tak i den igjen. Vi takker så mye for disse stein
lassene fra Vebjørn Aasland. Denne dugnaden og flere andre er i år gjennomført på ukedager av Ole Jørgen
Huslende og Karl Arne Lia, slik at vi får brukt nødvendig kompetanse og maskinelt utstyr fra entreprenørene i
området. Dugnadene er gjennomført vederlagsfritt for Søndre Blefjell Vel når vi har tatt fri fra jobb for å få
disse gjennomført på ukedager.
Den nye skiløypa mellom Blestua/Borge og Blefjellheisen har fått ei fantastisk flott ny stor bru borte ved enden
inn mot Blefjellheisen. Der brukte vi gravemaskin i november og jobbet også der i flere dager for å ferdigstille
inn mot vintersesongen. Vi rettet ut terrenget og løftet brua høyt slik at vårflommen forhåpentligvis lar den ligge
i fred. Stor takk til Erlend Jackobsen som på dugnad trakterte gravemaskinen særdeles elegant og planerte ut
slik at dette vanskelige partiet nå har blitt en drøm å stå på ski ned og inn mot Blefjellheisen. Også her gikk det
noen hele arbeidsdager i uka og Erlend Jackobsen, Trond Lia, Ole Jørgen Huslende og Karl Arne Lia rakk
akkurat å skru ferdig brua før snøen la seg. Her måtte vi også leie inn skogsarbeider Einar Garpestad en dag
med motorsag og tilpasninger når brua ble bygd og tilpasset i terrenget. Garpestad er suveren med saga og
resultatet ble meget bra. Denne skiløypa har vi virkelig fått masse positivitet for at vi har fått på plass og den
binder sammen hele hyttefeltet fra Gvelven og bortover mot Blestølen. I tillegg til at området blir mer
tilgjengelig på ski, er denne løypa også veldig godt beliggende i le og således et godt alternativt ski messig på
kalde og forblåste dager når det er for kaldt oppe på fjellet. På folkemunne kalles denne løypa nå “Lia-løypa”,
siden dette har vært Trond Lia sitt hjertebarn og som han på egenhånd har brukt utallige timer oppe i skogen for
å trylle frem i tett skogsterreng og den plukker også svært godt med seg mange hytter i området. Stor takk til
Trond Lia for en flott trase som vi virkelig setter pris på at vi nå har fått inn på løypekartet på Blefjell!
Selv om vi i år har hatt en svært snørik vinter, ser at med snøfattige vintre som foregående år, må vi ytterligere
preparere for at vi tåler enda mindre snø. Søndre Blefjell Vel kommer til jobbe aktivt med tanke på en
“gravemaskin-dugnad” hvor grunneiere står for sine løypemeter på egne tomter hvor skiløypa da kjøres
gjennom med minigraver/gravemaskiner og planere bort steiner, stubber og tuer, slik at alle våre flotte
skitraseer kan kjøres med mindre snø.

De siste meterne inn mot Blestua i skiløypa fra Blefjellheisen har også blitt ferdigstilt i år, vi takker her Einar
Huslende for nydelig planering, grøfting og en stor takk også til hytteeiere Gran som velvillig har lagt til rette
for at skiløypa passerer porten og løypa slipper nå å gå ute i bilveien. Dette har vært svært etterlengtet og vi får
masse godord om at vi endelig har fått tilrettelagt denne delen nå. Takk så mye til ekteparet Gran som der har de
2 nærmeste hyttene på oversiden. Det er tydelig at denne løypa mellom Blestua/ Borge og Blefjellheisen har
vært særdeles etterlengtet. Vi må her takke alle som har jobbet dugnad og realisert denne nye flotte løypa som
nå er helt ferdigstilt. Stor takk også til Kristian Vatnebryn som har vært med på både dugnader og stilt opp med
utstyr som traktorer, motorsag og tømmerhenger. Kristian og Einar Huslende har som alltid også både gravd og
tilrettelagt til det beste for alle parter til alle døgnets tider. Det er ikke mange lenger som stiller slik velvillig opp
på alt av dugnadsarbeid og befaringer som Einar Huslende og barnebarnet Kristian alltid gjør. Rett og slett helt
fantastisk og hjertelig takk i år også!
Vi har jobbet flere dugnader med en skitrase fra sletta på Blestua og ned gjennom hyttefeltet til Bilstad og
Bjøråsen, hvor løypa der skal knyttes på Bjørstua og campingen der. Vi mangler nå kun hogst i det nederste
partiet og dette er ei skiløype som mange hytteiere og campingvogneiere i dette området vil sette stor pris på. Vi
håper alle som får utviklet området med “ski inn/out” foran døra også blir medlemmmer i Søndre Blefjell Vel.
Søndre Blefjell Vel ønsker også å takke Ole Jørgen Huslende spesielt for at han er så ivrig, hjelper til med
maskiner og utstyr, samt at han alltid stiller opp på alt vi spør om. I 2017 har Ole Jørgen brukt masse utstyr,
traktor, beltevogn og han har lagt til rette for at vi kan gjennomføre svært gode dugnader og opprettholde den
fantastiske utviklingen av både sommer og vinterløyper, noe som kommer alle oss brukere av fjellet her i vårt
område til gode. Ole Jørgen sitt enorme engasjement for hele fjellet i vårt område, gir oss alle energi og vi er
svært glade for all den jobben han legger ned hvert eneste år i Søndre Blefjell Vel. Hjertelig takk Ole Jørgen!
Hele stien fra Strutåsen og til Blestua ble skrudd på nytt med solide torks terrasseskruer. Vi har nå startet
vedlikeholdsprogrammet og skrur ALT på nytt med skikkelige solide og lange uteskruer. Når vi gjennomfører
dette arbeidet, vedlikeholder vi også og fikser opp mindre feil og ujevnheter som har kommet på de forskjellige
kloppestiene med årenes løp. Utskifting av råtne bord og punkter har Arne Støer som alltid full kontroll på og
da legges dette opp i små hauger som fyres opp kontrollert tett opp mot vinteren i samarbeid med brannvesenet.
Stor takk i år også til vår mest erfarne og ivrigste dugnadsarbeider gjennom et langt liv, Arne Støer. Hjertelig
takk for alt hva du gjør hvert eneste år!
Småkjennveien og noen andre steder trenger også bruer, vi håper å få disse på plass i løpet av 2018-20. I år er
det ekstremt med snø, vi er derfor selvsagt ekstra spente på om bruene får ligge i fred med tanke på flom og stor
smelting på våren med høy vannføring i bekkene.
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. Ole Jørgen Huslende som står på seint
og tidlig, han fungerer som et flott bindeledd mellom oss og andre velforeninger.
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!

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
2017 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 2017 hatt sine to faste arrangementer Bleknerten ved Blestua i påsken og den
tradisjonelle Bleruslærn i høstferien.
Det var lite snø på Blefjell i påsken, som gjorde at Bleknerten var i ferd med å måtte avlyses. Men etter stor
innsats fra Einar Huslende og Kristian Landsverk fra Blestua, klarte vi å få etablert en runde for årets
Bleknerten også. Mange blide barn gikk flere runder, med entusiastiske foreldre og annen familie som
heiagjeng. Alle barna fikk medalje, en pølse og litt og kose seg med.
Den tradisjonelle Bleruslærn ble i 2017 arrangert den 7. oktober. Også i 2017 hadde vi over 500 deltakere, noe
vi er meget fornøyd med. 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 blant 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 2017, 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. Vi har dessverre hatt et visst frafall i den faste gjengen som har hjulpet til på disse
arrangementene, og oppfordrer derfor medlemmer som kunne tenkte seg å hjelpe til på det som er årets to
morsomste dager i foreningen om å ta kontakt med oss.

Andre saker
I 2016 sendte foreningen inn innspill på høringen om veinavn på Blefjell. Vi fikk svar på våren i 2017, og
kommunen endret en av veiene i henhold til vårt forslag, en annen fikk også navnet endret men til et annet enn
det vi foreslo, mens det tredje innspillet ikke førte til en endring. Vi har også hatt sporadisk kontakt med
kommunen både i forbindelse med turskiltprosjektet, løypearbeid og søppelordningen på Blefjell. Vi opplever
Flesberg kommune som imøtekommende og lyttende på de innspill vi kommer med.
På årsmøtet i Blefjell Løypeforening ble foreningens leder valgt inn som medlem i valgkomiteen.

Økonomi
SBV (Søndre Blefjell Vel)
Årsmøtet vedtok kontingent med kr. 200,- for 2017.

Søndre Blefjell Vel hadde i 2017 totale driftsinntekter på kr. 125 396. Av dette er det avsatt kr. 45 045 for
overføring til Blefjell Løypeforening i løypebidrag.
Driftskostnader (inkl. beløp avsatt til løypeforeningen) er på kr 135 323. Etter finansinntekter får vi da et
negativt driftsresultat på kr. 9 926, som styret foreslår tas av den frie egenkapitalen.
Styret oppfatter at foreningen har en solid økonomi, men ser at de inntektene vi har i dag ikke strekker til for å
holde det aktivitetsnivået vi har ambisjoner og ønske om. Styret vil derfor i større grad enn tidligere søke midler
fra det offentlige eller stiftelser til spesifikke prosjekter, og heller bruke foreningens midler til
vedlikeholdsarbeider på eksisterende stier. Vi vil også samarbeide med Blefjell Løypeforening i forhold til
dekning av kostnader som påløpes i forbindelse med arbeid med vinterløypene.
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 2017 vil SBVNL overføre kr 45
045 til Blefjell Løypeforening.
For 2018 har Blefjell Løypeforening økt det frivillige bidraget til kr 600, og vår forening kommer til å følge
dette ved neste utsendelse av medlemskontingenten.
Beløpene vil bli disponert av det påtroppende styret i tråd med planlagte aktiviteter i SBVNL og avtale med
Blefjell Løypeforening.
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