
ÅRSBERETNING FRA LØYPEKOMITEEN I  

BJONEROA IDRETTSLAG FOR 2021 
 

➢ Sesongens første tur var 12. desember - 2020, og ble avsluttet med siste tur 14. april 2021 

Det ble en tung start på sesongen, men MYE toppbrekk som la seg over løypa. En stor innsats ble gjort i både 

1km og 4km for å få åpnet for preparering av løyper. 

➢ Det ble kjørt 260,5 timer (mot 152 forrige sesong) 

➢ Timene er fordelt på 35 turer som gir et snitt på 4 timer/ tur 

➢ 13 av disse turene skal delfaktureres Bjonskog Hytteforening, etter avtale. 

➢ Scooterne har stort sett fungert bra gjennom sesongen, den eldste har vært på verksted for statorbytte og 

den nye har noen utfordringer når den blir varm. 

➢ Oppdateringer på løypestatus på www.loyper.net har fungert OK 

➢ Vi har tatt i bruk ny, varm scootergarasje på Granerud. Tilbakemeldingen fra kjørerne er meget positive. 

Jobben med å rengjøre utstyr etter endt tur er betraktelig redusert. 

➢ Bjoneroa IL har mottatt midler fra forskjellige stiftelser og pengeinnsamling via Spleis, til nytt løypeutstyr. 

For dette er det innkjøpt ny BK-slodd og verktøy/ inventar til den nye garasjen. 

➢ I tillegg har Bjoneroa IL mottatt støtte til innkjøp av ATV. Den er innkjøpt og klargjort for bruk til neste 

sesong 

➢ Som en test, ble ny trase i «Åtedalsvegen» og «Vemevegen» kjørt opp noen ganger.  

Status: Siden det pr i dag ikke er mulig å lage en «rundløype» av denne traseen, samt at vi får tilgang på 

denne vegen veldig seint i sesongen, er ikke dette en trase som vil bli prioritert i vårt løypenett.  

➢ Løypekomiteen har i 2021 bestått av: 

 

▪ Ingolf Sevaldrud 

▪ Per Vestland 

▪ Lars Olav Vestland 

▪ Even Erlien 

▪ Morten Liaklev (Leder) 

▪ Ingjerd Melbø 

▪ Lene Frydenlund 

▪ Jon Frydenlund 

▪ Ole Hallvard Nesheim 

▪ Tommy Myrengen 

▪ Thor Ivar Tandberg Johansen 

▪ Hans Olav Tokerud (Skolekjøring og Reserve) 

▪ Morten Bjørnstad (Reserve) 

▪ Hans Andreas Slette (Skolekjøring) 

 

For løypekomiteen i Bjoneroa Idrettslag 

Morten Liaklev, 31.12.2021 

 

Vedlagt: Løypelogg 

  

http://www.loyper.net/


 

Totalt 260,5 timer 

 35 turer 

 4,0 timer i gjennomsnitt pr tur 

 


