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Beretning for 2019/2020
Styrets arbeid
Styret har i perioden bestått av:
Tore Bjerknes (leder), Åge Arnesen (økonomisk og administrativ ansvarlig), Einar Huslende
(maskinansvarlig), Vegard Løiten Høimyr, Trond Erik Skistad, Kjetil Gjellerud, og Anders
Borge (styremedlemmer). Varamedlem til styret har vært Terje Døviken (Nordre
Bleløypeforening) og Bjarne Buen. Begge varamedlemmene har møtt fast i styret.
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.
På grunn av Corona viruset har vi i år ikke hatt et kontaktmøte med styret i Nordre Ble
løypeforening eller hatt middag for løypekjørerne.
Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 48 medlemmer.
Økonomien
Regnskapet for foreningen viser et negativt resultat på kroner 244 575. Styret har også i
denne perioden brukt store beløp på sommervedlikehold og utbedring av løypretraseene, til
sammen 215 881 kroner.
Ved utløpet av årsmøteperioden har foreningen to løypemaskiner (T1) og (T2) med bokført
gjeld på kr 267 531. Bankinnskudd var ved utgangen av perioden på kroner 471 712,52.
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 8 653 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
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Grasrotandelen
Foreningen er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som siste driftsår gav oss en
inntekt på 305 257 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 (org.nr.: 980 909 301).
Panteautomat Rema 1000
Vi skrev i sommer en avtale med Rema 1000 Lampeland vedr. flaske/boks retur automaten.
Der er det mulig å donere beløpet for pantet tomgods 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 (kr
110 000).
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 om nye avtaler.
Løypekjøringen
Vi kjørte de første skisporene på Fagerfjell allerede 16. november 2019! Takket være et godt
sommerarbeid kunne løypene rundt Sandvatn kjøres med lite snø. Påsken ble veldig spesiell
som følge av koronaviruset og forbudet mot å oppholde seg på hyttene. I samråd med
kommunene ble vi likevel enige om å kjøre noen få løyper beregnet for dagsturistene.
Kjørerapporten fra Skisporet.no, viste at det sist vinter ble kjørt 12 613 kilometer med
løyper. Dette er litt mer enn året før.
Løypeforeningen kjører løyper fast også på fredager. I tillegg har vi kjørte løyper også midt i
uka. Dette har blitt tatt godt imot av skiløperne.
Løypekjørerne
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 Einar
Høimyr, Kim Thore Holtan, Bjørn Hellik Høimyr, Rolf Erik Storebaug og Tore Bjerknes. 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 2019/2020.
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.
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Tursti/sykkelsti
Styret har fullført arbeidet med en tursti/sykkelsti på Nedre Stamløype fra Værås mot
Våtvatn. Turstien ble åpnet med en digital løsning 14 August. Dette er en strekning på 1,8
kilometer, og vil bety en realisering av Nedre Stamløype som sommervei for turgående og
syklister. Turstien er allerede mye brukt av både gående og syklende. Meget populært tiltak.
Dessverre førte mye nedbør til at det ble store skader på turstien i høst. Vi får store
kostnader med reparasjoner til våren.
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 og Trond Erik Skistad som også har
jobbet aktivt med stien og hatt ansvaret fra styrets side.

Blefjell i november 2020
Styret i Blefjell Løypeforening

