
Til medlemmer i  
SteinFellers Skilag 

 
Referat Ordinær Generalforsamling 2013 

 
Avholdt: 11.3.2013 på Storulvån 
Tilstede: Stein Hauge, Erik Foss, Finn Are Michelsen, Steinar Larsen, Vidar Finnland, Bjarne 
Foss 
 
Det er pt. 8 medlemmer i skilaget. Og Vidar Finnland blir medlem etter neste fullførte tur. 
 
Til behandling var følgende saker: 

 Referat fra 2012 ble godkjent. 
 
 Diskusjon av årets tur samt forberedelser.  

 Det var «gøy» og interessant å gå på tur i Sverige. Organisering der er noe 
annerledes; veldig god merking og nødbuer på hver strekning. 

 Logistikken fungerte godt med 2 biler og henting av Stein og Erik på Værnes. 
 Alle var veldig godt fornøyd med turen. Godt vær – om enn litt kaldt – i de 3 første 

dagene.  
 Forberedelsen til turen var god. En spesiell takk til Finn Are. Steinar og Bjarne 

bidro også noe. 
 Mer detaljer om årets tur: 

o Lag Sør ankom Værnes. Ble hentet av 2 biler (Finn Are og Bjarne) fra lag 
nord. Deretter 1,5time kjøretur til Storulvån. Ankom torsdag kl.22. Det ble 
da straks igangsatt testing av ny Steinfellers-whisky! 

o Dag 1: Turen til Sylstationen var 15km. Gikk i slakt terreng. Fint vær. Etter 
ankomst dro Finn Are, Vidar, Stein og Bjarne en tur opp mot Sylmassivet. 
Felles badstu var hyggelig  Selvhushold med enkel middag på 
Sylstationen. Sylstationen er kanskje ikke den koseligste hytte (har butikk, 
selvhushold og (gode) rom). Det skal imidlertid bygges ny hytte der. 

o Dag 2: Fint vær og noe kaldt; tur til Helags 22km. Helags var kjempefin – 
og med lokalt stærkøl fra Jamtland og Harjedalen, og nydelig mat. Dette 
var en høydare. 

o Dag 3: Fint vær igjen; til Gåsen 20km. Gåsen var en enkel selvbetjent hytte 
som lå flott til høyt oppe i fjellet. 

o Dag 4: Litt lite og enkel mat til frokost. Siste dag var det noe snø, vind og 
skyet. Til Storulvån 17km. Nydelig middag her før avgang. Vi handlet på 
Nabocash og avleverte lag Syd på Værnes. 

o Bilder finner du lenger bak i referatet 
 

 Roller/valg/innvalg 
 Ingen endringer 
 Vidar likte turen godt og alle var enige om at dette bør fortsette! Vidar blir fullt 

medlem etter en gjennomført tur til. 
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 Framtidige turer 
 Det var enighet om at de neste turene bør foregå i nye områder.  
 2014: Det står mellom en (ny type) tur til Mellom-Europa etter forslag fra 

presidenten, eller en tradisjonell tur med utgangspunkt i Gudbrandsdalen. Stein 
kommer med et forslag til Mellom-Europa tur, og så tar vi stilling til stedsvalg 
etter dette. 

 Stein og Bjarne har ansvaret for å foreslå 2014 tur. Frist 1.1.2014. 
 

Bjarne Foss 
Sekretær og IT-ansvarlig 

9.6.2013 

 
 
 

 

Dag 2: Ut fra Sylstationen med Sylmassivet i bakgrunnen 
  

 
Dag 2: Erik med Syltoppen i bakgrunnen 
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Dag 2: Frokost Sylstationen.  

 


