Årsberetning 2021 Søndre Blefjell Vel (SBV) og
tilknyttet Nærløypelag (SBVNL)
Generelt
Covid-19 påvirket vårt arbeid også i 2021, først og fremst i første halvdel. Dette gjorde at vi ikke fikk avholdt
barneskirennet Bleknerten, og begrenset dugnadene på våren. Men på høsten hadde vi god aktivitet, og er veldig
glade for at vi endelig fikk arrangert Blerulærn i høstferien igjen.
Foreningen har i skrivende stund 187 medlemmer. Dette er en nedgang på 7 medlemmer siste året, og selv om
det er et visst tilsig av nye medlemmer, erkjenner styret at vi må gjøre en større innsats for å rekruttere inn nye
medlemmer når hytter bytter eiere og så videre.
Det har vært gjennomført tre ordinære styremøter i 2021. 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 2021 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
Trond Skistad og gjengen hans har kommet inn som et friskt pust i dugnadsgruppa vår. De tok ekstra ansvar for
ny kloppingen fra Røde kors hytta og nedover i starten på Tonemyrløypa.
Trond fikk med seg 17 hytter på 2500 kroner hver til en målrettet ekstra dugnad i det våte og vanskelige
terrenget nedover fra Røde kors hytta, vi må gi Trond og alle sammen en skikkelig applaus for meget godt utført
arbeid.
Det ble handlet ca 700 lm (46x210) og (48x198 imp) til kloppene. Som primus motor hadde Trond særlig med
seg Arve Skistad, de stod alene for snekring av 225 meter med ferdig klopper som igjen ble fraktet av Anund
Borge med traktor til begynnelsen av Tonemyrløypa ved Blestua. Tom Strand, Knut Norgren og Trond jobbet
med å løfte på plass kloppene, de lengste var drøyt 5 meter slik at armene deres ble ganske lange i løpet av
dagen, deretter tilpasset og skrudde de også kloppene sammen. Veldig moro med slike nye arbeidskarer på plass
i Nærløypelaget vårt. Materialene som ble til overs har Nærløypelaget fått og de er kjørt ut til gapahuken ved
Langvann, slik at det blir litt enklere å komme seg frem i området ut til gapahuken. Her stilte Anund Borge opp

med snøscooter og slede slik og hjalp til med transporten. Stor takk til Anund Borge for all hjelp med klopper
og kjøring.
Det er også gjennomført 6-7 kloppdugnader rundt Hønevann og generelt i det vi kaller Bleruslærn løypa
gjennom høsten. Karl Arne Lia, Jan Erick Olsen, Jan Sølve Borlaug, Asbjørn Paulsen og Jon Henrik Grindlia
har byttet på å være arbeidsledere på disse dugnadene og hatt med forskjellige fra "dugnadslista", som nå er på
nesten 30 navn som bytter på å være med fra gang til gang. Fakta er vel også at Karl Arne, Jan Erick, Jan Sølve
og Jon Henrik er med nesten hver gang, nå også i selskap med en like ivrig Skistad og evigunge Eivind Olsen
som alltid dukker opp, har det nok utkrystallisert seg en dugnadsgjeng som har gjort mye arbeid de siste årene
under Covid-19 ute i sommerkloppingen. Men, den aller viktigste personen for å i det hele tatt få gjennomført
dugnader er foreningens æresmedlem Ole Jørgen Huslende som nå snart i en mannsalder alltid stiller opp med
gratis bruk av alt av sin redskap, kjører beltevogn, snøskuter med slede, traktor og legger til rette for all vår
dugnads innsats både sommer og vinter. Vi må også trekke frem at Ole Jørgen alltid sliper over og holder våre 3
motorsager i tipp-topp stand og nyslipte gjennom hele sesongen. Ole Jørgen er alltid positiv og stiller opp for
Nærløypelaget vårt, han har nå også i tillegg har fått med seg barnebarnet sitt, Odd Jørgen Åsland Fekjan i
arbeid for oss alle på Blefjell. Det er en knakende kjekk 16 åring vi virkelig setter pris på at bretter opp ermene
og blir med oss gamle kara. Når det regnet som værst, kaldt var det, så brettet Odd Jørgen bare jakka litt høyere
opp og jobbet noen timer til. Sånne ungdommer vet vi å sette pris på! Flott Odd-Jørgen:-)
Tusen hjertelig takk Ole Jørgen for all din innsats i alle disse årene. Din positivitet og innsats er helt uvurderlig
for at vi får gjort dugnadsarbeid på Blefjell!
Vi vil også trekke frem at vi i 2021 også har hatt 3 klopp dugnader hvor ungdommen og da spesielt noen sterke
unge jenter, har vist at når det kommer til bæring av materialer, klopping og skruing med drill så fikser de det
vel så bra som gutta! Ingeborg Lia (21) og Greta Lia(24) jobbet lange økter og stod på oppe på fjellet, veldig
godt levert jenter! Skikkelig moro å få med ungdommer på klopping og dugnadsjobb for at vi alle skal få det
enda bedre i både sommer og vinter løypene.
Det siste store som er gjort i 2021 var at Gapahuken ble satt opp. Mer om den kommer litt lenger ned i
årsberetningen.

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 2021 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.
Sammen med Fjellparken jobbet vi mye med å finne lokasjoner for de to gapahukene. Vi ønsket i
utgangspunktet å finne en lokasjon som ikke lå for nær etablerte rasteplasser og ikke for nær andre hytter,

samtidig som den helst skulle ligge i nærheten av et vann. Vi landet på en lokasjon på sørsiden av Langevatnet,
og en lokasjon i nærheten av Fjellparken Hauk. Lokasjonene ble godkjent av grunneierne.
Vi ble enige med Fjellparken Hauk om at vi splittet arbeidet med gapahukene slik at Fjellparken Hauk tok
ansvaret for den ved sitt hytteområde, og så tok vi ansvar for den som skulle være ved Langevann.
På grunn av Covid-19 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 fikk imidlertid kjørt opp
materialer og annet før påsken i 2021, og alt var dermed klart for å videreføre disse arbeidene i 2021.
Fjellparken Hauk fikk satt opp sin gapahuk i 2020, og Gapahuken har allerede vært i flittig bruk, både sommer
og vinter.
Sommeren 2021 ble gapahuken vår reist opp og står nå nydelig plassert i vannkanten oppe ved Store Langevatn.
Det var mange som var primus motor i den jobben, men ekstra takk til Vidar Huslende og Vidar Jensen som
fagpersoner når vi skulle montere den flotte gapahuken. Resultatet ble strålende, så hjertelig takk til Vidar og
Vidar! Mange har vært med for å få opp gapahuken, tusen takk til alle sammen som har bidratt.
Kun litt småarbeid som står igjen nå før vi kan utrope vår gapahuk til Blefjells flotteste gapahuk:-) Det kommer
også utedo i samme kvalitet som gapahuken i løpet av året plassert i nærheten av gapahuken. Så vi oppfordrer
til både dugnadsarbeid og turer til gapahuk, snart også med en luftig og fin toalett midt oppe på fjellet. God tur!

Arrangementer mv.
Som nevnt tidligere fikk foreningen ikke arrangert det tradisjonelle barneskirennet Bleknerten i påsken 2021 på
grunn av covid-19.
Men den tradisjonelle Bleruslærn ble i 2021 arrangert den 9. oktober, og også denne gikk av stabelen i strålende
sol, dog med noe tåke underveis.
Til sammen 348 deltakere løste startkontingent, som er noe færre enn tidligere år. Vi tror nedgangen skyldtes en
kombinasjon av at det har vært 1 1/2 år uten aktiviteter, og at Vestfold hadde flyttet sin høstferie.
Barna fikk som vanlig medalje, og det var loddtrekning på fine gevinster, blant annet gitt av Blestua, Bleheisen,
Gvelven Kro, Blefjell Lodge, Friluftsbua, og ikke minst den store fruktkurven gitt av Kiwi på Lampeland.
Styret retter en særdeles stor takk for vel utført arbeid til aktivitetskomiteene, med god hjelp fra en kjerne av
foreningens medlemmer som har bidratt på disse arrangementene i flere år. Dessverre har noen av disse faste
ildsjelene ikke lenger mulighet til å ta ansvar for 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 i mange år hatt en avtale med Blefjell Løypeforening, som 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.
I 2021 bidro denne avtalen til en overføring av kr 51 601 løypeforeningen.

Andre saker
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 2021.
Søndre Blefjell Vel hadde i 2021 totale driftsinntekter på kr. 131 133. Av dette er det avsatt kr. 51 601 for
overføring til Blefjell Løypeforening i løypebidrag. Årets inntekter ble økt med ca kr 29 338 sammenlignet med
2019, noe som skyldes en kombinasjon av høyere bidrag på grasrotandelen, større andel av medlemmene som
har betalt kontingenten, og at vi i 2021 har hatt arrangementsinntekter.
Driftskostnader (inkl. beløp avsatt til løypeforeningen) er på kr 119 185. Etter finansinntekter får vi da et
positivt driftsresultat på kr. 11 947, som styret foreslår legges til den frie egenkapitalen.
Vi har de siste par årene hatt gode overskudd fordi aktiviteten har vært lavere enn ønsket på grunn av covid-19.
Vi har ambisjoner om å øke aktivitetsnivået de kommende året, men dette er også avhengig av at vi har frivillige
som skal stille opp og hjelpe til på dugnader o.l.
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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