
Årsberetning 2019 og 2020 Søndre Blefjell Vel (SBV)
og tilknyttet Nærløypelag (SBVNL)

Generelt
På grunn av Covid-19 valgte styret å ikke avholde årsmøte i 2020. Vi vil i stedet holde et samlet årsmøte for de
to årene i 2021.

Foreningen hadde ved utgangen av 2020 totalt 194 medlemmer. Det er registrert 0 nye og 7 medlemmer i
avgang i 2020.

Hovedgrunnen til den lave rekrutteringen av nye medlemmer er den lave aktiviteten vi har hatt på
arrangementer i 2020. Vi registrerer også at mange hytter har skiftet eier i 2020, og det vil være en viktig jobb
for det nye styret å nå disse nye hytteeierne med informasjon om foreningen.

Det har vært gjennomført tre ordinære styremøter i 2019, mens det i 2020 ble avholdt ett styremøte. Ut over
dette har styret i stor grad kommunisert via epost og telefon.

Vår kasserer Sigrid M. Thielemann gikk bort etter kort tids sykdom i juni 2020. Sigrid var en ivrig bidragsyter
inn i foreningen i mange år, både ved å ha full kontroll over økonomien vårt, men også ved å alltid bidra stort
inn i våre arrangementer Bleknerten og Bleruslærn. Det vil være et stort savn når vi kommer i gang med
arrangementene våre igjen, og vi ikke lenger har hennes bistand til å støtte oss på. Vi lyser fred over Sigrids
minne.

Arbeid med løyper og stier lokalt
Styret benytter anledningen til å takke for innsatsen i 2019 og 2020 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.

Nærløypelaget
Dugnadsinnsats i 2020 har vært videre jobbing med både sommer og vinterløyper. Det har vært god dugnads
innsats med rydding i skitraseer og med klopping gjennom hele 2019, mens det kun ble dugnadsjobbing
senhøsten 2020 grunnet Covid-19.



I 2019 gjorde vi ferdig en del skiltingen i vårt område og i forbindelse med påsken kjørte vi ut materialer med
snøskutere med sleder dette året også. Vi la ut ca. 3 000 lengdemeter plank av 2x8 materialer på forskjellige
droppunkter oppe på fjellet.

Ingen nevnt, ingen glemt! Men vi må få takke Ole Jørgen Huslende som også gjennom Covid-19 tiden har stilt
opp med maskiner, innsats og snøskuter. Stor applaus !

Det er nå ferdig kloppet de aller fleste steder som vi tidligere har lagt ut materialer i vårt område. Men, vi har
fått et veldig dårlig strekke på nedsiden av Hulderbua i det som er hovedløypa i «Bleruslær» løypa som vi har ut
fra Blestua hver høst. I hele denne løypa har vi lagt ut nytt parti med plank og skal få oppgradert / kloppet dette
viktige løypenettet denne våren/sommeren.

Generelt 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
ferdig våren og sommeren 2021 Å kloppe stier er et kontinuerlig arbeid, og vi vil fortsette innsatsen for å holde
stiene i god stand i årene fremover.

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 i årenes løp. Utskifting av råtne bord og punkter er fast vedlikehold som følges opp
fra år til år.

Anført av Ole Jørgen Huslende og Karl Arne Lia brant vi også i oktober/november opp gamle klopper 4-5
steder som var samlet i hauger. Viktig å rydde og brenne opp rester av gamle klopper som erstattes med nye.
Dette ble fint og vi skal gjennomføre tilsvarende «rydde/brenne» dugnader senhøsten 2021.

Gapahuken som vi orienterer om senere i denne årsmeldinga, er kjørt ut og lagt på plass der den skal oppføres.
Takpapp, sement og holdesteiner er også fraktet opp på skuter og ligger klart for montering sommer 2021-

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 2019 og 2020 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. Heng deg derfor gjerne med! Tusen
hjertelig takk til alle som har bidratt! Velkommen på dugnad til nye og gamle – vi trenger din hjelp.

Gapahukprosjektet - historikk
På begynnelsen av 2018 fikk vi en henvendelse fra Fjellparken Hauk Vel , med forespørsel om vi kunne tenke
oss å være med på en søknad til Sparebankstiftelsen DnB om å sette opp to gapahuker på Blefjell. Et samlet
styre sa ja til dette, og det ble søkt om 100 000 kroner til dette formålet. Søknaden ble innvilget i mai 2018, og
ble også omtalt i Laagendalsposten.



Vi har sammen med Fjellparken jobbet mye med å finne lokasjoner for de to gapahukene. Vi har i
utgangspunktet ønsket å finne en lokasjon som ikke ligger for nær etablerte rasteplasser og ikke for nær andre
hytter, samtidig som den helst skal ligge i nærheten av et vann. Vi har landet på en lokasjon på sørsiden av
Langevatnet, og en lokasjon i nærheten av Fjellparken Hauk. Lokasjonene er godkjent av grunneierne.

Vi har blitt enige med Fjellparken Hauk om at vi splitter arbeidet med gapahukene slik at Fjellpartken Hauk tar
ansvaret for den ved sitt hytteområde, og så tar vi ansvar for den som skal være ved Langevann.

På grunn av Corone ble dessverre leveringen av materialene til vår gapahuk forsinket i 2020, og vi fikk derfor
ikke kjørt opp disse den vinteren. Dermed ble arbeidet med denne utsatt ett år. Vi har imidlertid kjørt opp
materialer og annet før påsken i år, og alt er dermed klart for å videreføre dette arbeidene i 2021.

Fjellparken Hauk fikk kjørt opp sine materialer forrige vinter, og har dermed også fått satt opp denne i fjor.
Gapahuken har allerede vært i flittig bruk, både sommer og vinter.

Arrangementer mv.
Foreningen hadde også i 2019 hatt sine to faste arrangementer Bleknerten ved Blestua i påsken og den
tradisjonelle Bleruslærn i høstferien.

Vi hadde en god påske med mye snø i 2019, og barneskirennet Bleknerten ble derfor arrangert som vanlig på
skjærtorsdag. Det var strålende sol, til sammen 136 barn koste seg i løypa. Barna kunne denne gangen velge
mellom to forskjellige runder, og de kunne gå så mange runder de ønsket. 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 2019 arrangert den 5. Oktober. Været var litt utfordrende ved at det hadde
snødd de siste par dagene før arrangementet, og det lå ca 20 cm snø når starten gikk. Vi var derfor veldig usikre
på hvor mange som kom til å stille, men det viste seg at vi hadde ingen grunn til bekymring.

Bleruslærn hadde i år 450 deltakere, noe vi er meget godt 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 nesten
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, Blefjell Lodge og ikke minst den store
fruktkurven gitt av Kiwi på Lampeland.

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. Dessverre har disse faste ildsjelene ikke lenger mulighet til å ta ansvar for disse
arrangementene, og oppfordrer derfor medlemmer som kunne tenke seg å hjelpe til på det som er årets to
morsomste dager i foreningen om å ta kontakt med oss.

Løypebidrag til Blefjell Løypeforening
Foreningen har det siste halvåret hatt en dialog med Blefjell Løypeforening om samarbeidsavtalen vi har med
dem. I dag fungerer det slik at vi samler inn 600 kr i løypebidrag fra våre medlemmer, og 70% av dette går
videre til Løypeforeningen til vinterløypene, mens 30 blir beholdt i Nærløypelaget til å jobbe med
sommerløypene.



Løypeforeningen ønsker nå en fast avtale med alle foreningene på Blefjell, som vil innebære at vi ikke lenger
får beholde vår andel av løypebidraget. Det er i skrivende stund også uklart hva som vil skje med løypebidraget
fra de som eventuelt bare betaler medlemskontingent til oss, men som ikke betaler løypebidrag. Diskusjonene
rundt denne avtalen er foreløpig stilt i bero.

Andre saker

Vi har også i 2019 og 2020 hatt sporadisk kontakt med kommunen. Vi opplever Flesberg kommune som
imøtekommende og lyttende på de innspill vi kommer med.

Foreningens leder er medlem i valgkomiteen til Blefjell Løypeforening, og stilte også på årsmøtet til
foreningen.

Økonomi
SBV (Søndre Blefjell Vel)
Årsmøtet vedtok kontingent med kr. 200,- for 2019.

Søndre Blefjell Vel hadde i 2020 totale driftsinntekter på kr. 101 795. Av dette er det avsatt kr. 47 320 for
overføring til Blefjell Løypeforening i løypebidrag. Årets inntekter ble redusert med cakr 40 000 sammenlignet
med 202019, noe som i stor grad skyldes fraværet av inntekter fra våre arrangementer. Men til gjengjeld har vi
da naturlig nok også fått lavere utgifter.

Driftskostnader (inkl. beløp avsatt til løypeforeningen) er på kr 75 323. Etter finansinntekter får vi da et positivt
driftsresultat på kr. 26 498, som styret foreslår legges til 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 har derfor i større grad enn tidligere søkt midler
fra det offentlige eller stiftelser til spesifikke prosjekter, og heller brukt foreningens midler til
vedlikeholdsarbeider på eksisterende stier.

SBVNL (Søndre Blefjell Vel Nærløypelag)
Årsmøtet har tidligere vedtatt at frivillig bidrag til Nærløypelaget ble satt til kr 600,- hvorav 70% overføres
Blefjell Løypeforening og 30% beholdes i SBVNL for bruk til lokale tiltak.

Beløpene vil bli disponert av det påtroppende styret i tråd med planlagte aktiviteter i SBVNL og avtale med
Blefjell Løypeforening.

Styret 2019/2020
Funksjon Navn Oppgaver og ansvar
Styreleder Jan Sølve Borlaug
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 Asbjørn Paulsen
Vara Erlend Jacobsen
Vara Jon Henrik Grindlia
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