
 
 

 
Beretning for  2016 – 2017  
 

Årsmøtet i november 2016 vedtok en revisjon av vedtektene. Dette førte til at vi nå har fått 

en annen sammensetning av styret blant annet.  

Styrets arbeid 

Styret har i perioden bestått av: 

Vidar Grønli (leder), Steinar Lund (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.  

Blefjell Løypeforening hadde ved utgangen av årsmøteperioden 40 medlemmer. 

Økonomien 

Regnskapet for foreningen viser et positivt resultat på kroner 148 774,16. 

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

gjeld på kroner 759 340,-. Bankinnskudd på kroner 1 751 128.  

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. Annonsene i 

avisa har stort sett dekket utgiftene til produksjon og utsendelse.  

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 6 366 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 i løpet av høst/vinter. Det betyr at vi har fått nye skilter etter 

http://www.bleloyper.no/
http://www.skisporet.no/


 
 

europeisk standard på det meste av fjellet. I forbindelse med skiltprosjektet har foreningen 

utarbeidet et kart over skiløypene på Blefjell.  

Grasrotandelen 

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

en inntekt på kroner 119 573,65. 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 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. Både ordfører og rådmann understreket i dette møtet 

at de ser på avtalen som langsiktig, noe som er viktig med tanke på framtidig økonomisk 

stabilitet i foreningen. 

Avtale med Nipeto nærløypelag 

Avtalen med Nipeto Nærløypelag fortsatte gjennom vintersesongen, likeså avtalen 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 har vært holdt to 

kontaktmøter med Nordstul omkring kjøring av løypene. På disse møtene var det enighet om 

å kjøre en noe kortere strekning. Avtalen løper ett år til og styret vil allerede nå signalisere at 

det vil bli en grundig diskusjon omkring fortsettelsen av avtalen. 

Løypekjøringen 

Det var relativt lite snø vinteren gjennom. Men til tross for dette klarte vi å tilby løyper fra 

tidlig i november og helt til påske. Kjørerapporten fra Skisporet.no, viste at det sist vinter ble 

kjørt 6 487 kilometer med løyper. Dette er noe mindre enn sist år. Men det er grunn til å 

understreke at det ble kjørt mange turer med preparering ble gjort uten at GPS var slått på. 

 

Ny løypemaskin 

Styret har inngått kontrakt med firmaet Owren AS om kjøp av en ny løypemaskin til 

erstatning for T2 på Blestua. Maskinen blir levert til sesongstart 2017/2018, men fakturert på 

kommende års regnskap.  



 
 

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, 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 2016/2017. 

Styret hadde en enkel sammenkomst for alle sjåførene etter avsluttet sesong. 

Sommervedlikehold 

Styret har hatt et konstruktivt samarbeid med mange aktører som har jobbet med 

sommervedlikehold på fjellet. Styret har kommet til en erkjennelse om at dette arbeidet har 

vært noe nedprioritert, og som en konsekvens av dette er det laget en plan for de nærmeste 

tre åra.  Styret vil sette av et årlig beløp på 300 000 kroner til sommervedlikehold. 100 000 

av dette øremerkes til Fagerfjellområdet, det resterende brukes i områdene sør på fjellet.  

I løpet av sommeren er det utført sommervedlikehold…. 

Tursti/sykkelsti 

Styret har satt i gang planlegging av 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. Dette er et kostnadskrevende 

prosjekt, og vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre det. Det er nå 

søkt Gjensidigestiftelsen om bidrag. Styret vil jobbe videre med prosjektet. 

 

 

Blefjell i november 2017 

Styret i Blefjell Løypeforening 

 


