
 

 
Beretning for  2015 – 2016  

 

Årsmøtet i november 2015 vedtok at foreningen skulle skifte navn fra Foreningen Blefjell til 

Blefjell Løypeforening. Styret har som en konsekvens av dette endret hjemmeside, 

Facebook-side og epost-adresse. De nødvendige endringer er også foretatt i Brønnøysund-

registrene. Det er utarbeidet en ny logo for foreningen. 

Styrets arbeid 

Styret har i perioden bestått av: 

Vidar Grønli (leder), Steinar Lund (kasserer/sekretær), Øyvind Høimyr, Per Jarle Nyrud, Kjetil 

Gjellerud og Anders Borge (styremedlemmer).  Maskinansvarlig Einar Huslende har møtt fast 

i styret. Varamedlemmer til styret har vært Ottar Horntvedt og Trond Arild Eriksen. 

Øyvind Høimyr har i løpet av perioden trukket seg som styremedlem. Høimyr har vært en 

drivkraft i arbeidet med løypekjøring og tilrettelegging på fjellet i mange år. Han har også 

vært foreningens leder i flere år. Styret beklager at han har valgt å trekke seg, og vil gjerne gi 

ham anerkjennelse og ros for den jobben han har gjort i styret! 

Det vil bli nærmere redegjort for dette under årsmøtet. 

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.  

Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 40 medlemmer. 

Revisjon av vedtektene 

Årsmøtet i 2015 påla styret å foreta en revisjon av vedtektene til foreningen. Styret har 

behandlet dette på flere styremøter, og det foreligger et forslag til reviderte vedtekter som 

årsmøtet skal ta stilling til. 

Økonomien 

Uten aktiv støtte fra grunneiere, næringsdrivende og hytteeiere er det ikke mulig å drifte 

løypemaskinen.  

Regnskapet for foreningen viser et positivt resultat på kr 437 729,94 

Ved utløpet av årsmøteperioden har foreningen to løypemaskiner (T1) og (T2) med bokført 

gjeld på kroner 1 766 999. Kassebeholdning på kroner 1 285 104,49.  



 

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 hatt en giroblankett for støtte til løypekjøringen. Annonsene i avisa har 

stort sett dekket utgiftene til produksjon og utsendelse.  

Foreningen har en egen Facebook-side som har fått mange følgere og som leses flittig, særlig 

i løpet av vinteren. Erfaringen er at folk går inn på Facebook for å oppdatere seg på løype- og 

føreforhold, så derfor har styret valgt å legge ut all aktuell løypeinformasjon på Facebook-

siden i stedet for på hjemmesiden. 

Vi er også å finne på www.skisporet.no  

Grasrotandelen 

Foreningen er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping, noe som siste driftsår har gitt oss 

en inntekt på kroner 107 736,70. Styret vil oppfordre alle medlemmer som tipper om å 

tilgodese grasrotandelen til Blefjell Løypeforening.  

Lampelandmarken 
Den nyeste løypemaskinen ble fraktet ned til Lampelandmarken hvor vi hadde en stand i år. 
Mange var innom for en prat og for å se på maskinen. 
 
Samarbeid med Flesberg kommune 

Samarbeidsavtalen med Flesberg kommune løper videre. Avtalen har en varighet på fem år. 

Avtalen gir foreningen 500 000 kroner årlig i perioden 2015 - 2018! Nordre Ble 

Løypeforening får 22 prosent av beløpet. Det er holdt kontaktmøte mellom foreningen og 

Flesberg kommune, slik avtalen tilsier. 

Avtale med Nipeto nærløypelag 

Foreningen fikk før siste sesong en henvendelse fra Nipeto Nærløypelag som ønsket et 

samarbeid med foreningen om kjøring av løyper. Styret sa ja til dette, og inngikk en avtale 

med Nipeto Nærløypelag om å sørge for kjøring i området. Styret inngikk som følge av dette 

en ny avtale med Ble Fjellskog AS om kjøring av disse løypene. Avtalen har fungert godt og 

styret er innstilt på å videreføre avtalen neste sesong. 

Avtale med Nordstul 

Samarbeidsavtalen med hytteforeningene i Nordstul-området er videreført. Det er gjort noe 

arbeid i løypetraseene, men fortsatt er det mye som må gjøres for at kjøringen skal bli mer 

smidig. Problemet er at det går mye tid på kjøring av disse løypene. Det er holdt to 

kontaktmøter med Nordstul omkring kjøring av løypene. 

http://www.skisporet.no/


 

Løypekjøringen 

Det tok også denne vinteren tid før snøen la seg. Men utover vinteren ble det brukbare 

forhold. Snøen holdt til over påske. Foreningen har fått mye ros for fine løyper gjennom hele 

vinteren. Foreningens maskiner kjørte til sammen 3 899 kilometer løyper, mens det på hele 

fjellet ble kjørt 8 669 kilometer. Dette er noe mindre en forrige sesong. 

Styret har vurdert muligheten av å bytte den eldste løypemaskinen, og har sett på 

muligheten av et mulig bytte til en større maskin. Dette arbeidet vil fortsette om årsmøtet 

gir sin tilslutning. 

Løypekjørerne 

Einar Huslende og Kristian Landsverk har vært faste sjåfører på foreningens løypemaskin T1. 

På maskinen T2 har det vært flere sjåfører. Det er Øyvind Høimyr, Tore Bjerknes, Bjørn Hellik 

Høimyr, Rolf Eric Storebaug 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 2015/2016. Styret hadde en enkel sammenkomst for 

alle sjåførene etter avsluttet sesong. 

Sommervedlikehold 

I løpet av perioden er det lagt ned en del rør og pusset noe i løypa mellom Blestua og 

Strutåsen. Firmaet Høimyr & Barlindhaug AS har satt i gang med forbedringer av løypenettet 

rundt Sandvatn og noen arbeider i nedre stamløype mot Våtvatn. I Fagerfjellområdet er 

dessuten løypa opp mot Aksla lagt om slik at det ikke blir så bratt stigning. Det er dessuten 

gjort en del dugnadsarbeid i andre deler av løypenettet på Blefjell. Det er også laget ny bru 

ved Borge Fjellhandel. 

Skiltprosjekt 

Skiltprosjektet er nå på det nærmeste fullført. Det betyr at vi får nye skilter etter europeisk 

standard på det meste av fjellet. Det står igjen å sette opp en del skilt, men dette vil bli gjort 

i løpet av høsten og vinteren. Arbeidsgruppa som har jobbet med dette har bestått av Per 

Jarle Nyrud(leder), Steinar Lund og Hans Fossan. Vi har fått støtte fra Flesberg kommune, 

Kongsberg kommune og Gjensidigstiftelsen. Prosjektet har ikke medført utgifter for 

foreningen, men det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å gjennomføre det. Her må 

styret få lov til å takke komiteen, og spesielt Per Jarle Nyrud som har gjort en kjempejobb for 

å gjennomføre skiltprosjektet! 

I forbindelse med skiltprosjektet er foreningen i gang med utarbeidelsen av et kart over 

skiløypene på Blefjell. Kartet skal selges til interesserte. 

Blefjell i november 2016 

Styret i Blefjell Løypeforening 


