
Til medlemmer i  
SteinFellers Skilag 

 
Referat Ordinær Generalforsamling 2011 

 
Avholdt: 2.4.2011 på Glitterheim 
Tilstede: Stein Hauge, Erik Foss, Finn Are Michelsen, Bjarne Foss 
Fravær: Steinar Larsen, Bård Vikanes, William Finnland Foss, Jostein Texmo Torgersen 
 
Det er pt. 8 medlemmer i skilaget. 
 
Til behandling var følgende saker: 

 Referat fra 2010 ble godkjent. 
 Diskusjon av årets tur samt forberedelser.  

 Forberedelsene av årets tur var bra. Finn Are fikk ros for sine bidrag. 
 Vi avvek betydelig fra den planlagte ruten som var Sikkilsdalen. Årsaken var 

mangel på snø. Det var enighet om at dette var en riktig beslutning. 
 Vi bør i senere år sjekke snøforholdene, da mangelen på snø i Jotunheimen i år var 

en stor overraskelse for oss alle. 
 Transporten med drosje Vinstra-Gjendesheim og Veolia-Otta kom på 3800,-. Dette 

er relativt mye ift toget. Videre ble NSB et problem med 3t forsinkelse for lag Sør 
pga av stopp på Oslo S, og forsinkelse på retur for lag Sør og lag Nord pga buss-
for-tog på strekningen Dombås-Ringebu. Alt i alt var altså logistikken ikke helt 
tilfredstillende. 

 Erik hadde ordnet:  
o SteinFellers aquavit fra Løten. Den var passe rund og med fin etikett som 

vist på bildet; bra! Erik ønsker å videreutvikle dette produktet ved å tilpasse 
den mer til vinterbruk. 

o Motto for skilaget: ”Ut på tur, aldri sur med en SteinFellers på lur”. 
o Gåter fra Audhild: Dette er alltid hyggelig og hjelper spesielt på under 

lengre etapper. 

 
 Det var enighet om at referat bør innholde en mer detaljert beskrivelse av turen: 

o Vi ankom Glitterheim 30.3 23:30 betydelig forsinket pga NSB. Finn Are og 
Bjarne spiste middag på Milano i Vinstra. Det ga en ny dimensjon til 
begrepet ”brun kafe” i negativ forstand. 

o 30.1 opprant med vind og snøvær. Vi brukte 2t ved frokosten til å diskutere 
alternativer og endte opp med at dagen skulle brukes til en skitur i 
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nærområdet. Vi var ute i 4t. Det var lite snø, men vi fikk en god tur inkl 
lunsjpause. 

o 1.4. Det var sol og bra vær så vi satte av gårde til Glitterheim. Flott tur på 
ca 7t. Lite snø i østenden av Russvannet. Fellene ble brukt flittig fra 
Russvannet opp til toppen av passet. 

o 2.4. Sol og vind fra morgenen. Vi prøvde på Glittertid og kom til 2200m. 
Da var det et inferno av snøfokk så vi snudde. Fin rast i ca 1800m på vei 
ned. Da kom ’drittværet’ med regn og vind, så vi skyndte oss tilbake. 
Resten av ettermiddagen og kvelden regnet og blåste det kraftig. GF ble 
avholdt. En fantastisk middag på kvelden med nærprodusert mat; 
rømmegrøt, spekemat og fisk. 

o 3.4. Sol og godvær. Det hadde frosset til noe om natten. Dette ble vår 
redning, da turen på 27km for en stor del foregikk over islagte myrer med 
stor fare for å ’plumpe’. Flott stopp midtveis med niste og avslapning. 
Brukte 6t på turen. 

 Roller/valg/innvalg 
 Ingen endringer 
 Det vil være positivt med flere medlemmer. Gjester bør velges slik at de passer inn 

i gruppen. 
 Web-sider 

 Det er en feil på sidene; Erik har deltatt på alle turene. 
 Erik kan etter eget initiativ videreutvikle web-sidene. Det ble ikke konkludert 

på om domene SteinFellers.com skal erverves. 
 Framtidige turer 

 Det var enighet om at de neste turene skal foregå i nye områder. Selv om 
Sikkilsdalen ikke ble besøkt i år var det enighet om at nye fjellområder skal ha 
prioritet de neste årene. 

 2012: Turen starter på Finse med en 4dagers rundtur som ender på Haugastøl 
eller Geilo. Trnsporten for lag Nord vil da sannsynligvis være fly til Bergen og 
tog derifra. Vi bør starte torsdag kveld og avslutte mandag kveld for å forenkle 
flybestillinger. Dette er 10års jubileumstur hvor det inkluderes en 
jubileumsmiddag den siste kvelden. 

 2013: Turen starter på Storlien (Sverige) med en 4dagers rundtur i 
grensetraktene i Sylene. Logistikken for lag Sør vil da sannsynligvis være fly 
til Værnes og så stiller lag Nord med bil(er). Det er 1t kjøretur til Storlien. 

 Stein og Bård har ansvaret for å foreslå 2012 tur. Frist 1.1.2012. 
 

Bjarne Foss 
Sekretær og IT-ansvarlig 

9.4.2011 
 

   


