Beretning for 2018 – 2019
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 Tore Bjerknes og Bjarne Buen. Begge
varamedlemmene har møtt fast i styret.
Styret har hatt et aktivt år og har hatt fire 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 og har hatt middag for
løypekjørerne.
Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 48 medlemmer.
Økonomien
Regnskapet for foreningen viser et negativt resultat på kroner 389 823,29. Styret har også i
denne perioden brukt store beløp på sommervedlikehold og utbedring av løypretraseene, til
sammen 337 893 kroner.
Ved utløpet av årsmøteperioden har foreningen to løypemaskiner (T1) og (T2) med bokført
gjeld på 571 576,48. Bankinnskudd var ved utgangen av perioden på 603 334,88. Likviditeten
i foreningen er god.
Informasjon
Foreningen har i 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 8 107 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
I forbindelse med skiltprosjektet har foreningen utarbeidet et kart over skiløypene på Blefjell
som selges på utsalgsstedene på fjellet. Kartet ble laget i ny utgave sist vinter og tilbys
dessuten i en større versjon som kan henge på hytteveggen. Det ble i perioden satt opp
informasjonstavler ved Blefjell Lodge og ved Solobua.
Grasrotandelen
Foreningen er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som siste driftsår gav oss en
inntekt på 268 030 kroner. Totalt er det nå 639 spillere som tilgodeser vår forening. 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 til løypekjøring på fjellet. Nordre Ble Løypeforening får 22 prosent av beløpet.
Avtaler med hytteforeninger og næringsdrivende
Styret har i siste periode laget nye avtaleutkast for samarbeid med hytte- og velforeninger,
næringsdrivende, campingplasser og andre. Styret har vært i dialog med flere
foreninger/næringsdrivende og det er blant annet inngått nye avtaler med Blefjell Lodge og
med Blefjell Hytteutvikling AS.
Etter et par år med uklare forhold omkring løypekjøringen i Nipeto-området, ble det i påsken
inngått avtale med Nipeto Vel omkring kjøring av løyper i området. Vidar Grønli og Tore
Bjerknes deltok på årsmøtet som enstemmig vedtok avtalen.

Løypekjøringen
Vi kjørte de første skisporene på Fagerfjell allerede 8. desember 2018! Takket være et godt
sommerarbeid kunne løypene rundt Sandvatn kjøres med lite snø. Snøforholdene gjennom
vinteren varierte, og mange trodde det ikke skulle være mulig å kjøre løyper i påsken som jo
kom sent i år. Men takket være et stort snøfall holdt snøen til påske. Kjørerapporten fra
Skisporet.no, viste at det sist vinter ble kjørt 10 831 kilometer med løyper. Dette er litt
mindre enn året før.
For første gang har løypeforeningen kjørt løyper fast også på fredager. I tillegg har vi ved
Fagerfjell og Blestua, kjørte løyper også midt i uka. Dette har blitt tatt godt imot av
skiløperne.
Løypekjørerne
I løpet av perioden er det inngått samarbeidsavtaler om løypekjøring med Arne Mathisen og
Bjarne Buen på Kongsbergsiden av fjellet. Avtalene gir kjørerne betaling for kjøring av

løypenettet i Kongsberg, og legger samtidig grunnlag for inntekter fra hytter og grunneiere i
området.
Øystein og Thor Gjellerud investerte i ny løypemaskin på slutten av sesongen etter
driftsproblemer med den gamle maskinen.
Kristian Landsverk har vært fast sjåfører på foreningens løypemaskin T2, men har også hatt
hjelp fra Kjell Jørgen Landsverk. På maskinen T1 har det vært flere sjåfører. Det er Tore
Bjerknes, Einar Høimyr, Bjørn Hellik Høimyr, Øyvind Høimyr og Rolf Erik Storebaug. 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 2018/2019.
Sommervedlikehold
Det har også blitt utført en del arbeid i løypetraseene inneværende periode. I
Fagerfjellområdet har det blitt arbeidet fram mot turstien fra der det ble avsluttet i fjor,
barnebakken og bort til skitrekket.

Tursti/sykkelsti
Styret har nesten fullført 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. I løpet av vinteren ble grus/pukk kjørt
ut til deponier langs den planlagte stien og i løpet av sommeren og høsten ble stien planert.
Nå gjenstår det å lage ei bru over Våtvannsbekken og få laget en sti over et myrområde ved
Værås. Dette arbeidet blir fullført neste år. Det ble holdt en egen innsamling av penger til
brua, og det kom her inn 77 000 kroner, noe som vil dekke disse kostnadene.
En spesiell takk for arbeidet med stien rettes til Willy Eide, som har vært pådriver og aktiv
medhjelper hele veien, og til Vegard Løiten Høimyr som også har jobbet aktivt med stien og
hatt ansvaret fra styrets side.

Blefjell i november 2019
Styret i Blefjell Løypeforening

