Årsberetning 2018 Søndre Blefjell Vel (SBV) og
tilknyttet Nærløypelag (SBVNL)
Generelt
Foreningen hadde ved utgangen av 2018 totalt 201 medlemmer. Det er registrert 4 nye og 13 medlemmer i
avgang i 2018.
Det har vært gjennomført tre ordinære styremøter i 2018. 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 2018 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.

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.
Skiltene ble satt opp i 2017, med en liten supplering i 2018. Vi rakk imidlertid ikke å sette opp de planlagte
infotavlene, og søkte derfor om nye midler i den såkalte restepotten til dette i slutten av 2017. Søknaden ble
invilget, og vi fikk 77 775 kroner til dette prosjektet. Infotavlenes utseende baserer seg på Blefjell
Løypeforening sitt design, men inneholder vår egen tekst, og naturlig nok kart over sommerrutene på Blefjell.
Tavlene ble bestilt og levert høsten 2018, men vi rakk ikke å få satt dem opp før snøen kom. De vil derfor i bli
satt opp i løpet av 2019.
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. Vi merker også at skiltingen gjør at folk
velger andre veier enn de kanskje vanligvis har gjort, noe vi syns er positivt.

Nærløypelaget
Årets innsats har vært videre jobbing med både sommer og vinterløyper. Det har vært god dugnads
innsats med rydding i skitraseer og med klopping gjennom sommerhalvåret og høsten 2018. I tillegg
kommer skiltingen som er omtalt i eget punkt i årsmeldinga. De fleste dugnader vært gjennomført
med få personer, og det blir av den grunn mye jobb på de ivrigste. Vi har gjennomført ca. 15

dugnader og håper enda flere kan være med på dugnadene i 2019. Står vi sammen får vi gjort mye,
dette slagordet får vi håpe får enda mer fart utover i 2019 og årene fremover.
Etter vinterferien kjørte vi ut materialer med snøskutere med sleder dette året også. Vi la ut ca. 950
lengdemeter plank av 2x7`` materialer på forskjellige droppunkter oppe på fjellet.
Det har vært flere dugnader på klopping i området ved Åsland Fjellgrend. Stor applaus til ivrige
hyttefolk ved Åsland Fjellgrend anført av Yngvar Hette som har kloppet og fått gjort mye godt arbeid i
området fra Åsland Fjellgrend og oppover på fjellet. Vi håper også at vi får mange nye medlemmer fra
dette området, siden det er etablert et godt samarbeid mellom dem og Søndre Blefjell Vel. Vi ser
helheten sammen og håper på mye flott dugnadsinnsats fremover, herunder plassering av gapahuker
og opparbeidelse av disse.
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 Strutåsen nedover i hovedløypa mot Blestua.
Her skal vi legge ut nytt parti med plank og få oppgradert / kloppet dette viktige løypenettet oppe i
hovedtrase. 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 2019. Å kloppe stier er et kontinuerlig arbeid, og vi vil
fortsette innsatsen for å holde stiene i god stand i årene fremover.
Vi har pusset opp bua på Blestua sletta og lagt inn strøm slik at vi får ladet driller etc. der før
dugnader og vedlikeholdsarbeid. Vi har ferdigstilt 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 har beiset bua og heist opp
taket i forkant.
Siste to år har vi hatt svært snørike vintre. Vi ønsker å være forberedt på snøfattige vintre også, så vi
må ytterligere preparere for at vi tåler enda mindre snø. Ole Jørgen Huslende har vært i kontakt med
de fleste grunneiere med tanke på en “gravemaskin-dugnad”. Grunneierne skal stå for sine
løypemeter på egne tomter og skiløypa kjøres gjennom med minigraver/gravemaskiner og planerer
bort steiner, stubber og tuer. Dette vil bidra til at alle våre flotte skitraseer kan kjøres med mindre snø.
Vi håper å få ferdigstilt dette i 2019
Hele stien fra Strutåsen og til Blestua er skrudd på nytt med solide torks terrasseskruer. Vi har også i
nedre del lagd flere nye klopper, slik at man slipper å gå på det bratte fjellet som kan være glatt når
det regner.
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.
Småkjennveien og noen andre steder trenger også bruer. Vi håper å få disse på plass i løpet av
2019-2020.

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, fungerer som et flott bindeledd mellom oss og andre
velforeninger og veilag. Stor takk til Ole Jørgen også for all velvilje og utlån av maskiner og verktøy.

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 2018 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
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 på østsiden av Øvre Skjenntjenn. Vi er nå i dialog med grunneierne for å gå
godkjent dette, og må så melde dette til kommunen.
Vi har før påske kjørt opp en del materialer for grunnarbeidet til gapahukene, men regner ikke med å få satt dem
opp før i 2019

Arrangementer mv.
Foreningen har også i 2018 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 2018, og barneskirennet Bleknerten ble derfor arrangert som vanlig på
skjærtorsdag. Det var strålende sol, noe som bidro til ny deltakerrekord med 187 barn. Barna kunne denne
gangen velge mellom tre 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 2018 arrangert den 7. Oktober. Arrangementet hadde i år 20 års jubileum, og
i den anledning hadde vi invitert ordfører Oddvar Garaas i Fleberg kommune til arrangementet. Garaas har selv
hytte på Blefjell, og vi var veldig glade for at han takket ja til invitasjonen. Vi gikk runden sammen med ham,
og fortalte mye om vårt foreningsarbeid, i tillegg til at han fikk se hvor mye Blefjell betyr for hytte-eierne her
oppe.

Bleruslærn hadde i år 466 deltakere, noe vi er 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.
Foreningen gikk i 2015 til innkjøp av et stort plasttelt med foreningens logo påtrykket. Dette ble brukt både på
Bleknerten og Bleruslærn også i 2018, 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 tenke seg å hjelpe til på det som er årets to
morsomste dager i foreningen om å ta kontakt med oss.

Andre saker
Vi har også i 2018 hatt sporadisk kontakt med kommunen både i forbindelse med turskiltprosjektet, løypearbeid
og lignende på Blefjell. Flesberg kommune gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse blant hytteeierne, for å
se hva slags behov de hadde for tilrettelegging fra kommunen. Et av resultatene fra den undersøkelsen er at de
nå skal utrede muligheten for å starte med kildesortering av søppelet, noe vi synes er positivt. 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 2018.
Søndre Blefjell Vel hadde i 2018 totale driftsinntekter på kr. 144 327. Av dette er det avsatt kr. 49 070 for
overføring til Blefjell Løypeforening i løypebidrag. Årets inntekter økte med kr 19 011 sammanlignet med
2017, noe som i stor grad skyldes økte inntekter på våre arrangementer. Dette er imidlertid en variable inntekt,
som vi er forsiktige med å økte i budsjettet for det kommende året.
Driftskostnader (inkl. beløp avsatt til løypeforeningen) er på kr 112 848. Etter finansinntekter får vi da et
positivt driftsresultat på kr. 31 479, 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. Vi samarbeider også 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 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.
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