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– Vi trenger forutsigbare inntekter!
Den nyvalgte lederen av
Blefjell Løypeforening, Tore
Bjerknes, er klar i sin tale.
Foreningen har et utgiftsbudsjett på litt i overkant av
to millioner kroner, og må ha
sikre inntekter for å kunne
drive forsvarlig. – Vi kan ikke
drive med underskudd flere
år på rad, påpeker han.
En av de viktigste inntektskildene er bidrag
fra alle hyttene på fjellet. Men selv om det
sendes ut giroer til alle hytteeierne på fjellet, har inntektene fra giroer gått ned de
siste åra. En måte å sikre inntektene på, er
å inngå avtaler med hytte- og velforeninger.
– Vi har nå aktivt gått ut for å lage
avtaler med hytte- og velforeninger på Blefjell. Avtalen går ut på at disse foreningene
tar inn løypebidrag og sender et samlet
beløp til oss. Vår erfaring er at dette sikrer
forutsigbare inntekter – og gir oss større
inntekter enn om vi overlater til hver enkelt
å betale. Vi har i dag avtaler med en rekker
foreninger, men arbeider for at enda flere vil
forstå viktigheten av dette. Nipeto Vel og

Nyvalgt leder av Blefjell løypeforening,
Tore Bjerknes, håper
på forutsigbare inntekter i åra framover.

Blefjell Hyttegrend Vel er to foreninger som
i fjor inngikk slike avtaler, sier Bjerknes.
– Og hytter som ikke er knyttet til en forening kan fortsette å betale den giroen som
følger med denne informasjonsavisa.
Når det gjelder kjøring av løyper understreker lederen at Blefjell løypeforening har
økt denne i løpet av de siste åra. Forrige
sesong ble det besluttet å utvide helge
kjøringen og dessuten kjøre noen løyper i
midt-uka. Mer kjøring betyr også større
utgifter og derfor er faste avtaler så viktige.
– Vårt mål er at Blefjell skal ha en av de
beste løypenettene og kjøre de beste sporene i vårt nedslagsområde. Vårt mål er
også å kjøre løyper så tidlig som mulig
i sesongen.

Foruten bidrag fra hyttene, kommer det
også gode inntekter fra næringsdrivende
som har interesser på fjellet. Nevnes må
også Grasrotandel og et årlig bidrag fra
Flesberg kommune.
– Som nyvalgt leder er jeg i posisjon til
å skryte av det arbeidet som er gjort av det
tidligere styret i løypeforeningen. En rekke
prosjekter er gjennomført. Det er satt opp
nye skilt over hele fjellet, det er laget ny sykkel- og tursti, det er lagt ned betydelige
beløp i grunnarbeid på sommertid for å
forbedre løypetraseene, det er kjøpt inn en
ekstra løypemaskin og løypenettet er utvidet og forbedret. Det nye styret vil gjøre alt
for å følge opp dette gode arbeidet, sier
Tore Bjerknes.
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Avtale med Kongsberg-kjørere
Arne Mathisen (t.v.) og Bjarne Buen
kjører nå løyper på vegne av Blefjell
løypeforening.

Blefjell løypeforening er opptatt av å se hele fjellet under ett, og har derfor inngått en samarbeidsavtale
med løypekjørerne Arne Mathisen og Bjarne Buen på Kongsbergsiden av Blefjell. Avtalen gir kjørerne
betaling for løypekjøringen. I tillegg har løypeforeningen gjort en avtale med Oddvar og Gjermund Buen
på Liatoppen om at foreningen overtar kjøringen dit.
Som en følge av dette, er det inngått avtaler med grunneierne Oddvar Buen, Anne
Grete Rønningsdalen, Hilde Fjelldal og
Bård Stordalen, Blefjell Hyttegrend Vel,
Storli Vintercamping, Liatoppen Vintercamping, Høgda Camping og Stordalen
Entreprenør om betaling av bidrag til løy-

pekjøringen på fjellet. Avtalene innebærer
medlemskap i Blefjell løypeforening og
økonomisk bidrag til løypekjøringen.
– Det er viktig å se fjellet under ett, skiløperne tenker ikke på hvilken kommune
de går i, eller hvem som har kjørt løypene.
De er bare opptatt av gode forhold. Gjen-

nom disse avtalene styrker vi løypekjøringen på Blefjell, sier lederen av Blefjell
løypeforening, Tore Bjerknes som er veldig
glad for avtalen med grunneierne, hytte
eierne og de næringsdrivende.

Løypeinformasjon
På nettsiden Skisporet.no vil du alltid finne oppdatert
informasjon om hvilke løyper som er kjørt. Men vær oppmerksom på at løypene kan være i utmerket stand selv
om det ikke er kjørt en dag. Ved stabilt og fint vintervær
vurderes det fra dag til dag om det er nødvendig å kjøre.

Kjører lengre nord

Din lokale hyttebutikk på Kongsberg
Fløterveien	
  1.	
  Kongsberg
Tlf. 32867400
mail:hpost@villasol.no
Din	
  lokale	
  
yttebutikk.
Tlf.	
  32867400	
  mail:	
  post@villasol.no
Badestamper – grillhytter
– ovner – peiser
– arbeider
Badestamper,	
  ovner	
  
og	
  peiser.

Nordre Ble løypeforening utvider denne sesongen sitt
løypenett nordover, forteller leder i foreningen Terje Døviken. – Vi kjører nå også fra Kjørkjevann/Klengstul over
Langåsen til Fiskeløysen. Det er mega utsikt oppe på
Langåsen i alle retninger. Utvidelsen har medført at vi har
søkt og fått tillatelse til å kjøre i et vernet område. Dette
er ei skiløype som en nestor på Nordre Ble, Asbjørn
Gjellerud, har kjørt i en mannsalder, sier Døviken.

Ansvarlig: Tore Bjerknes | Redaktør: Vidar H. Grønli
Annonseansvarlig: Kjetil Gjellerud
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Klar for vinteren i ny garasje
Nordre Ble løypeforening har i løpet av sommeren bygget en helt ny garasje 750 meter vest for
Blåberg. For løypekjører og maskinansvarlig Ulf Bjørmark betyr dette at han kan kjøre rett ut i løypa
uten å være nødt til å kjøre på vei og asfalt først.

Løypekart
til salgs
Blefjell løypeforening har fortsatt
noen løypekart i
pvc til å henge rett
på veggen til salgs.
Mål på kartet er 70
x 70 cm. Disse kan
fås kjøpt på Blestua
og Fagerfjellstua til
kr 1500,–.

Ulf Bjørmark

Styret i Nordre Ble løypeforening besluttet i juni å bygge en
ny garasje til løypemaskinen. Søknad ble sendt kommunen
og innvilget 5.juli. Tomt ble stilt til rådighet av grunneierne
Elisabeth og Hans Fossan. På sensommeren var det dugnad
med gravere og lastebiler.
– Garasjen er ti meter lang og sju meter bred. Døråpningen er på fem meter, så det vil være god plass til å få maskinen inn og ut, forteller maskinansvarlig Ulf Bjørmark. –
Selve garasjen er reist av et firma, men vi har malt den på
dugnad. Inne i garasjen vil vi få plass til verktøy, dieseltank
mm, så dette vil bli fint for oss som kjører maskinen. Med
en slik garasje bevarer vi maskinen bedre og det vil være
mye lettere å starte opp med isfrie ruter.

Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no
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Vegard Løiten Høimyr (t.v.) og Willy Eide kan slå
fast at sykkel- og turstien har blitt fin og populær
allerede.

Innsamling til bru
En jobb gjenstår med sykkel- og turstien.
Det må lages ei bru over Våtvannselva.
Materialene til brua er bestilt og blir kjørt
inn nærmere påske. Takket være en
rekordrask innsamling på Facebook, fikk
løypeforeningen inn 77 000 kroner til
brua. Så når snøen går vil det bli dugnad
for å ferdigstille denne. I tillegg ønsker løypeforeningen å gjøre noe med det myrlendte område nedenfor Værås-setra.
Vegard Løiten Høimyr har vært løypeforeningens ansvarlige for prosjektet, og han
har også selv kjørt gravemaskiner for Høimyr & Barlindhaug AS som har stått for prosjekteringen og opparbeidelse av stien.

Endelig sykkel- og tursti
mellom sør og nord

Sponser tre benker

– Det er nesten så en får tårer i øynene, sier Willy Eide,
primus motor for den nye sykkel- og turstien mellom Værås
og Våtvatn. Han kunne i høst ta i bruk stien og var svært
fornøyd med resultatet!
Og han har grunn til å være fornøyd! Den
1,8 kilometer lange stien ble tatt i bruk like
før høstferien og ble flittig brukt før snøen
falt. Det har falt mange godord om jobben
som er gjort. På Facebook-siden til Blefjell
løypeforening kunne vi i høst lese følgende kommentar: «Syklet der i dag, og det
var helt fabelaktig. Stien er lagt så fint inn
i terrenget at det grenser mot kunst!».
Tanken om å lage en tur- og sykkelsti ble
først reist av Øyvind Høimyr i 2015. Høimyr
& Barlindhaug hadde gravd ned kabel for
Flesberg E-verk og lagt forholdene til rette
for å gjøre noe mer ut av dette. Løypeforeningen startet et prosjekt i juni 2015, men
fikk ikke finansieringen på plass, og prosjektet ble lagt på is.
Tønsberg-mannen Willy Eide har hatt
hytte ved Blestølen i 25 år og er glad i å
sykle. Han registrerte også at det var gravd
ned kabel på strekningen og tok kontakt et
par år senere for å se på muligheten for å få
til en sykkel- og tursti. Siden har han stått på
sent og tidlig for å få finansiert stien og for å
gjøre nødvendig dugnad.
– Jeg er kjempefornøyd. Det å se at noe
du har jobbet for bli en realitet er en fin opp-
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levelse. Hyggelig er det også med alle de
fine tilbakemeldingene vi har fått. Nå er det
mulig å sykle eller gå sammenhengende fra
sør til nord, og du kan dermed bruke det
flotte terrenget på hele fjellet. Tidligere måtte
vi kjøre ned til bygda og opp igjen om vi
ønsket å bruke mer av fjellet, sier han. Eide
og Løypeforeningen vil også takke Sparebankstiftelsen
DNB,
Gjensidigestiftelsen og
Sparebank1
Buskerud
Vestfold for
bidrag på til
sammen 550
000 kroner.
Uten dette
hadde det
ikke
vært
mulig å gjennomføre prosjektet. Totalt
sett har stien
kostet 1,1 millioner kroner.

– Vi har hatt flere utfordringer. Den viktigste
var å bestille riktig mengde grus og pukk og
fordele dette utover stien. Det er brukt drenerende masser for at det ikke skulle gå så
mye masse. Og vi så tidlig at vi ikke kunne
komme tilbake med gravemaskiner etter at
stien var ferdig, så alt måtte klaffe da vi gjorde jobben. Grus og pukk ble kjørt inn til et
stort depot høsten 2018. Dette ble så fordelt
til mindre depoter med beltedumper i løpet
av vinteren i fjor. Vi har hatt som mål å skåne
terrenget mest mulig, derfor måtte dette
gjøres på vinteren, forteller Høimyr, og legger til at det var gledelig mange som brukte
stien i høst. Høimyr & Barlindhaug AS har for
øvrig bestemt seg for å sponse med tre sett
benker til rasteplasser som er anlagt langs
stien! Disse skal også kjøres inn i vinter.
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Løypeveteranen på Blefjell
Mer enn noen annen har Einar Huslende satt sitt preg på
løypekjøringen på Blefjell, og få kjenner fjellet så godt som
ham. Han har sittet i styret for Blefjell løypeforening helt
siden foreningen ble startet. I februar fyller den stille og
sympatiske veteranen 80 år og medgir at han nå etter vel
40 år trapper litt ned på kjøringen.
Helt siden veien ble bygget i 1959, har
Einar Huslende hatt tilknytning til Blestua
som er et av de mest kjente knutepunktene på Blefjell. Eiendommen tilhører
farsgården Huslende, og stua ble åpnet
i 1961. Det var Einars far Ole E. Huslende
og naboene Kjell og Sigmund Huslende
som bygde og drev den første kafeen.
Senere har Blestua vært drevet av kona
Bjørg og nå av datteren Inger Huslende
Landsverk.
Einar Huslende har i mange år drevet
egen virksomhet som maskinentreprenør. Det startet med anleggsdrift på 60
tallet. Etter en spregningsulykke i 1967
mistet han imidlertid et øye og trodde
han måtte slutte med virksomheten, men
etter noen måneders sykmelding, startet
han opp på nytt. Han ble spurt om å
fullføre Storebleveien opp mot Butjønn
og det tok han på seg.
På det meste har han hatt sju ansatte
i arbeid, men i dag er det han og barnebarnet Kristian som driver firmaet, med
litt innleid hjelp i høysesongen.

Og det var med utgangspunkt på
Blestua at Einar Huslende og Thor
Gjellerud startet med den første løypekjøringen i 1976/77. – Jeg vet egentlig
ikke om vi kunne kalle det løypekjøring,
sier Einar og smiler da han tenker tilbake
på det arbeidet som de satte i gang. – Vi
hadde en beltegående weasel og hadde
en slådd hengende etter kjøretøyet. Vi
ble nok møtt med undring og hoderysting av mange. Hva skulle dette være
godt for?
– Enkelt var det heller ikke med det
første utstyret. Vi satte oss ofte fast i
snøen, og slådden måtte mange ganger
trekkes opp med vinsj. Vi hadde ikke
hydraulikk som på dagens maskiner.
Men vi fikk laget skispor og det var jo
vitsen, sier Huslende og minnes at det
ble mange timer i fjellet på den tida.
Sammen med Gjellerud og Øyvind
Høimyr og noen andre innså Einar Huslende at det var fornuftig å samle ressursene på fjellet. De dannet derfor IS
Blefjell som var det første navnet på det
som i dag er Blefjell
Løypeforening. Det ble
kjøpt inn en løypemaskin i foreningens navn
og det ble kjørt løyper
fra Blestua mot Fagerfjell, Blestølen, Strutåsen og Vasshølet. Med
den nye maskinen
kunne de lage to spor
og framgangen var formidabel, selv om kvaliteten på løypene ikke
kan sammenlignes med
det som lages i dag.
– Folks holdning til
Einar Huslende kan konstatere
at dagens moderne løypemaskiner gir mye bedre kvalitet på
skiløypene enn da han startet
opp med weasel i 1976

I februar fyller Einar Huslende 80 år

skiløyper er en helt annen i dag, sier
Einar. – Nå forventes det at sporene er
kjørt opp nærmest til enhver tid. Stort
sett er det bare gode tilbakemeldinger å
få fra fornøyde skiløpere, og jeg synes
det er hyggelig at folk er fornøyde.
– Noen episoder du husker spesielt
godt?
– Ja, jeg husker en gang jeg hadde
kjørt maskinen over til Fagerfjell. Det
hadde kommet mye snø og jeg bestemte
meg for å tråkke over uten å lage spor. På
veien tilbake derimot satte jeg spor.
Omtrent midtveis møtte jeg et par som
ikke ville flytte seg. De mente at jeg skulle
svinge utenom slik at de kunne gå rett
fram! Det er heldigvis sjelden du opplever
slikt, stor sett er det bare godord å få.
I dag er det barnebarnet Kristian som
er hovedsjåfør på løypemaskinen. Einar
trapper ned og medgir at han i denne
sesongen nok ikke vil bli å finne så ofte i
løypemaskinen som før, men han er fortsatt maskinansvarlig i løypeforeningen,
trekker i trådene og sørger for godt vedlikehold på maskinen. Og Kristian får
gjerne gode råd før han legger ut på tur.
Det har vært en enorm utbygging på
Blefjell de siste par åra, og Einar Huslende gleder seg over at nye generasjoner kommer til. Det er kort vei til fjellet fra
store befolkningsområder noe som gjør
Blefjell til et svært attraktivt område. Og
med gode skiløyper finner folk seg til
rette. Grunnlaget for de gode skiløypene
ble lagt av Einar Huslende som viste vei
for over 40 år siden!
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Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no

Bil Bobil Caravan

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

Blestølen dagligvare
Fredag 1500–2000 Lørdag 1100–1800
Tlf: 916 53 174

Velkommen til en hyggelig handel!

Kjøp Salg Innbytte Finans

Velkommen!

TRENGER DU EN VERDIVURDERING
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED
GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

Kafè ▪ Gatekjøkken ▪ Restaurant
Catering ▪ Gave- og interiørbutikk
Dusjmuligheter

TLF: 918 98 840 www.numedalsbygg.no

Tlf 32 76 09 00 ▪ post@lampeland.no ▪ www.lampeland.no

BLESTUA

BLESTUA
-Der fjellturen starter-

TLF: 32 76 00 94

www.blestua.com

-CATERING
der fjellturen
starter!
- SELSKAPSLOKALE

Kafé, dagligvarer, kiosk

VED / TRANSPORT
www.blestua.com
TLF: 32760094
Terje Rustand Transport_185x55.pdf 1 18-11-2011 10:57:52

A. Bakke Transport A/S
Transport og conteinerutleie
3624 LYNGDAL

Terje Rustand Transport AS
SLAMTØMMING
MASSELEVERING
BRØYTETJENESTER

Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis,
Byggevarer, Stykkgods og kan også tilby kranbil-tjenester.
3623 Lampeland · Tlf: 32 76 22 74 · Mob: 902 09 822 · www.numedal.net/rustand-transport

3623 Lampeland • Tlf: 32 76 22 74 • Mob: 902 09 822

Tlf: 913 26 666

Terustand@online.no

BlevA

Blefjell vann og avlopsselskap AS

Helhetlig utvikling av vann og avløpstilbud.
For nærmere informasjon og vårt arbeidsområde,
se www.bleva.no.

Vi støtter opp om sti- og løypetiLbudet!

LYNGDAL LANDHANDEL
TLF. 32 76 15 33
• Salg av bl.a. levende agn og fiskeutstyr

RØRLEGGER
OLE HELGE SØNÅSEN
TLF. 928 00 708

Gvelven Kro
Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer
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Enkel servering
Propan og parafin
Ved

Velkommen!

Kortere
behandling
av byggesaker

Ser fram til mer kjøring i vinter

Ordfører Oddvar Garaas
gleder seg over økt bemanning og mer effektivitet i
behandlingen av byggesaker
i Flesberg. – Nå er vi nede i
6–7 dagers behandlingstid på
Øystein har investert i ny maskin, men det er faren Thor som for det meste vil kjøre den
vanlige byggesaker, og det
må vi si er veldig bra.
Thor Gjellerud (72) håper på mer kjøring av løyper i vinter.
Det bygges nå om lag 80 nye hytter hvert Med en nyere og bred løypemaskin, står han godt skodd for
år i Flesberg, og ved siden av andre byg- vinteren på Blefjell. Den gamle maskinen var fra 1994 og
gesaker, kan det til tider være mye å gjøre.
tjenestegjorde under OL på Lillehammer, så den har gjort
Men bedre effektivitet gjør at teknisk etat
klarer å holde unna. Hyttebyggingen er en jobben sin!
stor næring i Flesberg, og kommunen har
som mål å ha en høy servicegrad i forbindelse med denne virksomheten.
Ordføreren sier at de helt enkle sakene
kan behandles på dagen. – Vi hadde et
tilfelle forleden hvor en som skulle søke om
garasje, knapt hadde kommet hjem fra
kommunehuset før han fikk melding om at
saken var avgjort!
Etter valget i Flesberg i fjor høst ble det
klart at Garaas (SP) fortsetter som ordfører. Det er 21 medlemmer i kommunestyret, og Senterpartiet fikk 10 medlemmer.
Det er inngått en samarbeidsavtale med
Arbeiderpartiets fire representanter som
sikrer et flertall.
Det blir ingen økning i byggesaksgebyrene og renovasjon i 2020. Miljøavgiften
derimot øker fra 333 kroner til 400 kroner.

Det er sønnen Øystein Gjellerud som eier
maskinen og som nå driver farsgården,
men det er først og fremst Thor som vil bli
å finne i førersetet på den store Prinoth
Everest-maskinen som har en arbeidsbredde på 5,30! Den store maskinen kjører løypene i området rundt Værås/Gvelven, men vil også bli å finne lenger inne på
fjellet. Med stor arbeidsbredde og større
motor har den egenskaper som de mindre
maskinene ikke har.
– Jeg ser fram til en ny sesong. Så langt
er jeg veldig fornøyd. Med ny maskin har
jeg bedre kjørekomfort og forhåpentligvis
vil det bli en maskin som har bedre driftssikkerhet. Den gamle var preget av slitasje
og måtte ofte repareres. Vi har også en
ansatt som ved siden av Øystein og meg vil

bli å finne i førersetet etter hvert, forteller
Thor. Han kjenner Blefjell godt. Sammen
med Einar Huslende startet han med weaselkjøring så langt tilbake som i 1976/77, så
han har god erfaring og kan se tilbake på
hundrevis av timer i løypemaskin.
En stor og bred maskin krever god
plass og fine arbeidsforhold. Øystein og
Thor brukte høsten til å finpusse på løypene i nærområdene. Sommervedlikehold
av løyper er viktig. Ofte er det nok med
kvisting og legging av rør for å lede unna
vann, men gravemaskin må også til for å
rette opp traseer. Med godt vedlikehold
kan løypene kjøres på mindre snø og maskinen får mindre slitasje. Og ikke minst vil
det bli bedre for skiløperne. En vinn-vinn
situasjon.

Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien

VI TAR DEG TIL FJELLS

Ordfører Oddvar Garaas

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
www.blefjellveiene.no
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Returadr.:
Blefjell løypeforening
v/Åge Arnesen
Gråtenveien 6B
3235 Sandefjord

Svømmehallen er åpen

Flesberg
kommune

I forbindelse med den nye skolen på Stevningsmogen ved Lampeland, er det
bygget en svømmehall som er åpen for publikum. Hallen er åpen fra mandag til
fredag kl. 16–20. Lørdag og søndag fra kl. 10–16. Morgenbading tirsdag og fredag
kl. 0615–0800. Den vil være oppe i vinterferien og deler av påsken. Følg med for
mer informasjon på kommunens hjemmesider.
Det koster 80 kroner for voksne og 40 kroner for honnør/barn å bruke svømmehallen. Det kan også kjøpes familiebillett til 200 kroner (to voksne + tre barn).

LYS & DESIGN KONGSBERG AS
HAR ET BREDT UTVALG LAMPER TIL HYTTA!
ØNSKER DU OGSÅ HJELP TIL MONTERING
VIL VI OGSÅ ORDNE MED ELEKTRIKER.
DERSOM DU ØNSKER HJELP TIL EN BELYSNINGSPLAN VIL VÅR LYSKONSULENT KUNNE
BISTÅ MED DETTE!
NOEN PRODUKTER KAN DU SE PÅ VÅR NETTBUTIKK www.lysogdesignkongsberg.no

Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:
Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Septiktanktømming
Feiing
Renovasjon
Lensmann
El-verk
Tannlege
Brannvakt/beredskap
Røde Kors vakt
Taxi

Tlf. 31 02 20 00
Tlf. 31 02 28 60
Tlf. 32 72 03 00
Tlf. 94 86 16 17
Tlf. 95 88 88 14
Tlf. 91 32 66 66
Tlf. 32 76 28 80
Tlf. 32 76 07 00
Tlf. 32 76 24 20
Tlf. 91 34 74 55
Tlf. 41 44 06 00
Tlf. 97 04 24 57

Moen miljøstasjon
Tlf. 31 02 26 33
Åpen 1. og 3. lørdag i mnd fra mai tom sept
Åpningstider:
Tirsdager
07.00-10.00
Torsdager
12.00-18.00
Første lørdag i mnd
10.00-14.00
unntatt påske- pinseaften og helligdager

ELLER DU KOMMER INNOM BUTIKKEN.
TLF: 982 52 584

www.Flesberg.kommune.no

LAGET I NORGE
FOR NORSKE
FORHOLD
Med mer enn 55 års erfaring
som hytteprodusent tilbyr
Norske Fjellhus AS
kvalitetshytter, anneks
og tilbygg.
www.norskefjellhus.no

Besøk vår hjemmeside
8 JANUAR 2020

www.bleloyper.no

