Beretning for 2017 – 2018
Styrets arbeid
Styret har i perioden bestått av:
Vidar Grønli (leder), Astrid Flaathen (økonomisk og administrativ ansvarlig), Einar Huslende
(maskinansvarlig), Vegard Løiten Høimyr, Per Jarle Nyrud, Kjetil Gjellerud, og Anders Borge
(styremedlemmer). Varamedlem til styret har vært Bjarne Buen.
Styret har hatt et aktivt år og har hatt fem styremøter i løpet av året. I tillegg har det vært
stor kontakt mellom medlemmene i styret utenom møtene.
Styret har hatt et kontaktmøte med styret i Nordre Ble løypeforening.
Mandag 19. mars holdt vi et større møte med næringsdrivende i Flesberg og Kongsberg.
Blant innlederne hadde vi ordfører Kari Anne Sand fra Kongsberg og Oddvar Garaas fra
Flesberg. Styremedlem Solveig Kongsjorden og daglig leder Arild Finstad i Vegglifjell
Friluftslag deltok også sammen med en rekke grunneiere og næringsdrivende. En konklusjon
som kunne trekkes fra møtet, er at det var enighet om at det er viktig at alle som har
interesser på fjellet samarbeider omkring løypekjøringen.
Foreningens leder deltok på et næringslivsseminar arrangert av Kongsberg kommune hvor
tema var reiseliv.
Sammen med løypekjørerne på Søndre Blefjell, har foreningens leder hatt et møte med
ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg. Møtet ble avsluttet med en befaring på den søndre
delen av Blefjell.
Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 44 medlemmer.

Økonomien
Regnskapet for foreningen viser et negativt resultat på kroner – 163 524,78. Styret har i
denne perioden bevisst brukt betydelige beløp på sommervedlikehold og utbedring av
løypretraseene, til sammen 672 872,26. Det er styrets oppfatning at dette er en god
investering som på sikt vil gi bedre løyper, lavere driftskostnader og bedre muligheter for å
kjøre skiløyper med relativt lite snø.

Ved utløpet av årsmøteperioden har foreningen to løypemaskiner (T1) og (T2) med bokført
gjeld på 667 257 kroner. Bankinnskudd var ved utgangen av perioden på 590 644 kroner.
Likviditeten i foreningen er god.
Informasjon
Foreningen har også i denne perioden gitt ut en informasjonsavis som er sendt alle
hytteeierne i Flesberg, og til hytteeiere som holder til i Kongsberg kommunes del av Blefjell.
Inne i avisa har vi som vanlig lagt en giroblankett for støtte til løypekjøringen.
Foreningen har en egen hjemmeside, www.bleloyper.no . På hjemmesiden ligger faste
opplysninger om foreningen, styrets sammensetning, informasjonsavisene mm.
Hjemmesiden har selvsagt også henvisning til foreningens Facebookside.
Foreningens Facebook-side har hele 6 893 følgere, noe som er svært bra. Siden leses flittig,
særlig i løpet av vinteren. Vi forsøker å legge ut relevant informasjon gjennom hele vinteren.
Vi er også å finne på www.skisporet.no
Skilt/kartprosjekt
Skiltprosjektet ble fullført sist vinter. I forbindelse med skiltprosjektet har foreningen
utarbeidet et kart over skiløypene på Blefjell som nå selges på utsalgsstedene på fjellet.
Styret har også i denne perioden jobbet videre med skiltprosjektet, og en del nye skilt er satt
opp.
Grasrotandelen
Foreningen er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som siste driftsår gav oss en
inntekt på 179 375 kroner. Totalt er det nå 547 spillere som tilgodeser vår forening. Dette er
en betydelig heving fra sist år, noe som skyldes flere spillere og høyere støttesats. Styret vil
oppfordre alle medlemmer som tipper om å tilgodese grasrotandelen til Blefjell
Løypeforening.
Samarbeid med Flesberg kommune
Samarbeidsavtalen med Flesberg kommune løper videre. Avtalen gir foreningen 500 000
kroner årlig. Nordre Ble Løypeforening får 22 prosent av beløpet. Det er holdt kontaktmøte
mellom foreningen og Flesberg kommune, slik avtalen tilsier.
Avtale med Nipeto Vel
Avtalen med Ble Fjellskog AS om kjøring av løypene på Nipeto fortsatte i 2018. Men Nipeto
Vel ønsker ikke å videreføre avtalen og det nye styret må derfor vurdere kjøringen på Nipeto
kommende vinter.
Avtale med Nordstul
Samarbeidsavtalen med hytteforeningene i Nordstul-området er videreført fram til 2018. Vi
har imidlertid sagt opp avtalen som hadde utløp i 2018. Det er holdt et møte med Nordstul

Hytteforening med sikte på å videreføre et samarbeid, men uten de forpliktelser som lå i den
gamle avtalen.
Løypekjøringen
Vinteren ble både lang og god. Helt fra jul til over påske var det glimrende føreforhold på
fjellet Kjørerapporten fra Skisporet.no, viste at det sist vinter ble kjørt 11 233 kilometer med
løyper. Dette er nær dobbelt så mye som året før.
Styret har hatt en inngående diskusjon omkring løypekjøringen og blitt enige om å endre
forutsetningene foran neste sesong. Det er mange aktive pensjonister på fjellet, og en del
hytteeiere har ovale weekender og hjemmekontorer, noe som gjør at flere og flere er på
hyttene også i ukedagene. Dette har ført til ønsker om å ha løypene kjørt også på vanlige
ukedager. Styret har derfor vedtatt at det nå vil bli kjørt løyper i nærområdet rundt Blestua
og Fagerfjell på onsdager om forholdene tilsier dette. I tillegg skal det øvrige løypenettet
være oppkjørt innen kl 10 på fredager. Styret håper at dette vil falle i god smak hos
skiløperne på fjellet.
Ny løypemaskin
Vi fikk levert ny løypemaskin(T2) på Blestua før sesongen.
Løypekjørerne
Einar Huslende og Kristian Landsverk har vært faste sjåfører på foreningens løypemaskin T2.
På maskinen T1 har det vært flere sjåfører. Det er Tore Bjerknes, Bjørn Hellik Høimyr, Øyvind
Høimyr, Rolf Eric Storebaug, Runar Kofstadmoen og Eirik Kjosar Høymyr. Vi takker alle for fin
og samvittighetsfull kjøring gjennom sesongen. En takk også til de andre som har kjørt de
øvrige seks løypemaskinene på Blefjell i sesongen 2017/2018.
Styret hadde en enkel sammenkomst for alle sjåførene etter avsluttet sesong.
Sommervedlikehold
Det har i perioden blitt utført et betydelig arbeid i løypetraseene. I fagerfjellområdet har
arbeider med Fagerfjellaksla blitt fullført og det er gjort endringer i løypene rundt Sandvatn.
I tillegg er det gjort et arbeid på strekningen fra barnebakken til vei som kommer opp til
dammen ved Sandvatn ca. 950 meter. Dette er en tilførsel til Nedre Stamløype. På innsiden
er det lagt en 0,5 meter dyp grøft for drenering. Det er lagt 8-10 stikkrenner. Stien er planert
flat i en bredde på 4m med en svak helning på yttersiden. Første 1,5 m fra grøft brukes
drenerende masse som drenerer vannet ut til grøfta og med en fin masse på toppen. Dette
gir en vedlikeholdsfri sti.
I området ved Blestua er det også gjort et betydelig arbeid. Løypa fra Blestua opp til
Strutåsen og videre til Solobua har fått en oppgradering. Det er lagt rør og planert ut på
strekningen, noe som gjør det mulig å kjøre løyper med mindre snø.
Det er også i sommer satt ut nye staur langs løypene på fjellet.

Tursti/sykkelsti
Styret har satt i gang arbeidet med en tursti/sykkelsti på Nedre Stamløype fra Værås mot
Våtvatn. Dette er en strekning på 1,8 kilometer, og vil bety en realisering av Nedre
Stamløype som sommervei for turgående og syklister. Vi fikk 300 000 kroner fra
Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet, og i løpet av sommeren har Svene Pukkverk kjørt inn
130 lastebillass med grus som er lagt på et deponi. Styret er innstilt på å fullføre arbeidet
neste sommer.
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