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Beretning for 2020/2021 
 

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 Ble 

løypeforening) 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, p.g.a. Corona ble møtet 

i mars arrangert på Teams.  I tillegg har det vært stor kontakt mellom medlemmene i styret 

utenom møtene.  

På grunn av Coronaviruset har vi i år ikke hatt et kontaktmøte med styret i Nordre Ble 

løypeforening eller hatt middag for løypekjørerne etter sesongen. Det ble avholdt et møte 

med løypekjørerne Mandag 11 Oktober hvor vi gjorde om noe på kjøringen. Vi må optimale 

sere kjøringen mest mulig. Det ble servert Pizza. 

Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 48 betalende medlemmer. 

Økonomien 

Regnskapet for foreningen viser et positivt resultat på kr 351 456. Styret har også i denne 

perioden brukt penger på sommervedlikehold, utbedring av løypetraseene og sykkel/tursti 

til sammen kr 299 367.  

Ved utløpet av regnskapsåret har foreningen to løypemaskiner (T1) og (T2) som begge er 

gjeldfrie.  Bankinnskudd var ved utgangen av perioden på kr 1 167 385.  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 til sammen ca 

4 000. 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, informasjon avisen mm..  

Hjemmesiden har også henvisning til foreningens bankkonto, Vipps, Grasrotandel og  

Facebookside. 

http://www.bleloyper.no/
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Foreningens Facebook-side har hele 10 056 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  

Grasrotandelen 

Foreningen er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som siste driftsår gav oss en 

inntekt på 342 207 kroner. Totalt er det nå 787 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 

Avtale med Rema 1000 Lampeland hvor det er mulig å donere beløpet for retur av  flasker og 

bokser til Blefjell Løypeforening, dette har i år gitt oss kr 5 765 kroner. 

Samarbeid med Flesberg kommune 

Samarbeidsavtalen med Flesberg kommune løper videre. Avtalen gir foreningen kr 500 000 

årlig til løypekjøring på fjellet. Iflg. avtale får Nordre Ble Løypeforening 22 prosent av beløpet 

(kr 110 000).  

Avtaler med hytteforeninger og næringsdrivende.  

Styret har vært i dialog med flere foreninger/næringsdrivende om nye avtaler og det er 

styrets mål og få med flere faste medlemmer. 

Løypekjøringen 

Vi kjørte de første skisporene på Fagerfjell allerede 5 desember med skuter. Første tur med 

løypemaskinen var 9 desember!  Takket være et godt sommerarbeid kunne løypene rundt 

Sandvatn kjøres med lite snø. 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. Vi har iflg 

Skisporet kjørt 10552 km løyper, tar vi med Nordre Ble sine 2685 km blir det til sammen 

13237 km kjørte spor i løpet av vinteren på Blefjell!  

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, 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 2020/2021. 

 

 

http://www.skisporet.no/
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Aktiviteter 

Vi har satt ut noen hundre merke-stauer i vårt løypenett, dette gjør det lettere å kjøre 

løyper. Lørdag 27. februar sto vi ute i løypenettet og fortalte litt om oss selv og noen fikk 

også prøvesitte våre maskiner.  Det var noen steder enkel servering. 

Ny løypemaskin 

Det ble i våres bestemt at vi skal bytte ut den eldste Prinoth Husky løypemaskinen (T1).  Vi 

fikk best tilbud fra Antra på en ny PistenBully 100 som blir levert i november 2021. Prisen er 

NOK 2 152 500 + mva.  Antra tar den gamle i innbytte til NOK 875 000 + mva.. Vi har bestemt 

at ca kr 500 000 betales av egne midler og det lånes kr 1 100 000 fra DnB, lånet nedbetales 

innen 8 år.  

Tursti/sykkelsti 

Tursti/sykkelsti på Nedre Stamløype fra Værås mot Våtvatn, fikk store skader etter enorme 

nedbørsmengder høsten 2020 og en ny skade våren 2021.  Dette er blitt reparert, kostnaden 

ble beregnet til kr 200 000.  For å dekke inn noe av utgiftene ble det startet en innsamling, 

private og hytteforeninger bidro med ca kr 72 000 og fra Stiftelsen Blefjell fikk vi kr 50 000. 

Høimyr og Barlindhaug AS har sponset arbeidet med ca kr 55 000.- 

En spesiell takk til Willy Eide som organisert innsamlingen og Høimyr og Barlindhaug AS som 

har utført arbeide. 

 

Blefjell i november 2021 

Styret i Blefjell Løypeforening 

 


