
 
 

 

Kontingent/løypebidrag til Bjørkebollen Turforening 2020.  

Ny vinter og nye muligheter. Bjørkebollen Turforening har fortsatt ansvaret for tilrettelegging og 

finansiering av skiløyper i Sollia. Til dette trengs det gode bidrag fra hyttefolk, fastboende, kommune 

og næringsdrivende som ønsker og setter pris på et godt tilbud av løyper gjennom vinteren.  

Gjennomførte barmarksarbeider; Bjørkebollen har over flere år arbeidet med utbedring av 

løypetraseene. Det legges hvert år ned en betydelig dugnadsinnsats. Sist sommer og høst er det blant 

annet gjort arbeid med hogging, rydding og merking av strekningen fra Solvang mot Pika og fra 

Solvang til Øverdalssetra, det som vil gjenstå til 2020 er bygging av bruer over de største bekkene. Vi 

har engasjert Even Moen til å gjennomføre utbedringsarbeider med gravemaskin fra Atnsjølia mot 

Sjølisetra, i Volarunden fra parkeringsplassen vis a vis Rondetunet og opp mot Vola og i 

Finnsjørunden fra Sætra og opp mot Finnsjøbua.  Arbeidene er gjennomført i forståelse med 

Fjellstyret og Almenningsstyret. Det samme gjelder omfattende hogging i Finnsjørunden opp 

bakkene fra Sætra. I høst (2019) var det planlagt en gjennomgang og befaring av traseene i 

Megrunnslia og Blåfjellslia. Planen ble avlyst, men arbeidet planlegges tatt opp igjen våren 2020. 

Løypekjøring; Bjørkebollen Turforening har også denne vinteren en avtale med driverne (Aki og Emil) 

på Rondetunet om leiekjøring. Sjåførene blir dermed de samme som sist vinter. Vi håper og tror at 

denne satsningen vil gi alle i Sollia vesentlig bedre opplevelser med ski på beina.   

Prioritet; Løype-nettet i Sollia er stort med mange enkeltsløyfer og mil. På bakgrunn av økonomi og 

kapasitet er det fortsatt behov for å prioritere hvilke løyper som kjøres til enhver tid. Hyttefeltene 

Sollia, Atnsjløia, Megrunnslia og Blåfjellia har høyest prioritet og kjøres normalt opp til hver helg så 

lenge forholdene tillater det. Ellers vil Finnsjørunden bli prioritert høyt fordi den ligger relativt 

skånsomt til mht. vær og vind. Normalt vil Finnsjørunden og Volarunden kjøres ukentlig. Strekningen 

Rondetunet – Solvang, Pika – Øverdalssetra og Solvang - Enden vil forsøksvis kjøres hver annen uke. I 

vinterferier og påsken kjøres alle løyper ut fra forhold og behov. Informasjon om løypestatus gis via 

www.sollia.net og på vår egen face-book side www.facebook.com/Bjoerkebollen. Oppdatert 

løypekart blir gjort tilgjengelig på nett og som oppslag på strategiske steder i Sollia.  

Bjørkebollen Turforening trenger din støtte; For at vi skal nå vårt mål om et godt løypetilbud i Sollia 

inneværende sesong, er det helt avgjørende at så mange som mulig bidrar økonomisk i form av 

betalt kontingent. Den kontingent som betales gjennom hytteforeninger og Velforeninger er et godt 

bidrag, men dekke dessverre ikke Bjørkebollen Turforening`s driftskostnader. Det er kontingenten 

som er selve ryggraden i driften av Bjørkebollen Turforening. Ved å betale kontingenten for 2020 på 

kr. 500,- til konto 1822 36 50623, er du med på å påvirke løypetilbudet i Sollia. Merk innbetalingen 

med fullt navn, navn på hyttefelt eller adresse. Vi ber om at innbetalingen finner sted innen 31. 

desember 2019. Det er selvsagt lov å betale et større beløp om du ønsker å bidra ytterligere. Vi 

oppfordrer også til å støtte opp om foreningen via grasrotandelen hos Norsk Tipping og dette gjøres 

enkelt hos din tippekommisjonær eller på nett. Det er også mulig å pante flasker på Joker Atnbrua og 

la pantepengene gå til Bjørkebollen Turforening. Om noen ønsker å støtte foreningen på andre måter 

f.eks gjennom premier til Bjørkebollenrennet 5. april 2020 eller dugnadsinnsats i løypene sommer og 

høst, er det bare å ta kontakt med oss på bjoerkebollen.turforening@gmail.com  



 
 
Fortsatt god førjulstid!  

Sollia, november 2019.                Bjørkebollen Turforening v/styret 

 


