
Til medlemmer i  
SteinFellers Skilag 

 
Referat Ordinær Generalforsamling 2012 

 
Avholdt: 18.3.2012 på Geiteryggshytta 
Tilstede: Stein Hauge, Erik Foss, Finn Are Michelsen, Steinar Larsen, Bård Vikanes, Jostein 
Texmo Torgersen, Bjarne Foss 
Fravær: William Finnland Foss 
 
Det er pt. 8 medlemmer i skilaget. 
 
Til behandling var følgende saker: 

 Referat fra 2011 ble godkjent. 
 
 Diskusjon av årets tur samt forberedelser.  

 Bra forberedelser. En takk til Stein og Bård for dette. 
 Fint at tidspunkt ble bestemt tidlig. Etappene var passe lange og det var interessant 

å gå gjennom Skarvheimen. 
 Bra med utsjekk av snøforhold og vær rett før tur, da det kunne vært aktuelt å 

endre på ruten; f.eks. starte på Finse i stedet for Bergsjøstulen. 
 Det ble bemerket at vertskapet på hyttene varierer mye. Dette ble særlig tydelig i år 

hvor vertskapet på Raggsteindalen var noe sure mens Jan Eira på Geiteryggshytta 
er en fantastisk vert. 

 Logistikken for lag Nord var noe komplisert, men fungerte godt uten forsinkelser. 
 10 års turen var en suksess. Det har aldri vært så mange deltakere (7!). Feiringen 

på Bergsjøstulen med champagne var en fin appetittvekker og jubileumsmiddagen 
på Raggsteindalen med kake og fine T-skjorter vil huskes! Takk til Erik som 
ordnet T-skjortene (i siste liten). 

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

o Lag Nord og lag Sør ankom Ål stasjon samtidig. Grei transport til 
Bergsjøstulen; ca. 30min. God middag og champagne for å feire starten på 
10 års tur. Videre ble T-skjorter avduket. 

o Dag 1: Turen til Iungdalshytta var 22km. Gikk i slakt terreng. Det var litt 
lite snø, men greit. Bra vær og en fin rast midt på dagen som inkluderte 
SteinFellers aquavit. Iungdalshytta var koselig. Mye folk så vi endte opp på 
sovesal; totalt 16 personer. Bjarne fikk trangeste seng i klassen. Bredden 
var 40cm. 

o Dag 2: Fin tur til Raggsteindalen; 20km. Flott nedkjøring til Strandavatnet. 
Festkvelden startet med badstu og deretter 3 retters middag og spesialbestilt 
kake; takk Bård. En fin kveld! 

o Dag 3: Sol, men mye vind fra vest så det var vanskelig å finne ly for å 
spise. Det endte med at vi delte oss på 2 spiseplasser. Ingen var spesielt 
gode. Geiterygghytta var veldig koselig. Utover kvelden fikk vi beskjed om 
tiltagende vind noe som gjorde oss skeptiske til turen over til Finse. 

o Dag 4: Snø og 15m/s vestlig vind så Jan Eira hjalp til med taxitransport fra 
Hol-Aurland veien, hvor det var kolonnekjøring, til Geilo. Skituren ned til 
veien tok 1 time, og det var nok i den kraftige vinden og snøen. Merkingen 
var imidlertid utmerket. Vi skilte lag på Geilo. Lag Sør tok et tidligere tog. 

o Bilder finner du lenger bak i referatet. 
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 Roller/valg/innvalg 
 Ingen endringer 
 Det vil være positivt med flere medlemmer. Gjester bør velges slik at de passer inn 

i gruppen og det var stemning for å få inn yngre medlemmer slik at gjennomsnitts-
alderen i skilaget holdes nede. 

 
 Framtidige turer 

 Det var enighet om at de neste turene bør foregå i nye områder.  
 2013: Turen starter på Storlien (Sverige) med en 4 dagers rundtur i 

grensetraktene i Sylene – sannsynligvis på svensk side. Logistikken for lag Sør 
vil da sannsynligvis være fly til Værnes og så stiller lag Nord med biler. Det er 
1t kjøretur til Storlien. Det er ønskelig med sikkerhetsbrief fra Finn Are. 

 2014: Turen velges slik at turområdet kan nås med tog. Et alternativ er Dovre; 
spesielt siden (nye) Snøheim åpnes i sommer. 

 Steinar og Finn Are har ansvaret for å foreslå 2013 tur. Frist 1.1.2013. Dersom 
turen går 2 uker før påske, blir det 7.3.2013-11.3.2011. 

 
Bjarne Foss 

Sekretær og IT-ansvarlig 
9.4.2012 

 
 

 
 

Dag 1: På vei mot Iungdalshytta 
  

 
Dag 1: Lystig lunsj og øl på kvelden 
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Dag 2: Opp fra Iungdalshytta og ned mot Strandavatnet.  

 
Dag 3: Over mot Geiterygghytta 

  
Frokost og kake med kaffe og cognac etter jubileumsmiddag 


