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Årsrapport 
 

1. Generelt og Styrets sammensetning 

En ny sesong for Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) er over. Sesongen 2015/2016 markerte 

det fjerde driftsåret for (KL). Løypelaget er registrert i Frivillighetsregisteret og har 

organisasjons nr. 937893566. Styret i KL har bestått av følgende personer i 2015/16: 

 Bjørn Reime, Hellebrote (leder) 

 Dag Lønnerød, Holmevatn 

 Kim Klokkervold, Sylvtjønn 

 Arild Jørgensen, Breili 

 Halvor Grimstveit, Kyrkjebygdheia AS 

 Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) 

 Baste Matre, Huvtjønnleiken (varamann) 

 

Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter samt at det har vært mye personlig kontakt, 

også via e-mail og telefon. Kim Klokkervold ønsker å tre ut av styret etter dette året. 

Styret vil takke Kim for samarbeidet og gode innspill. Han blir foreslått erstattet av Knut 

Kjelsås fra Sylvtjønn. 

 

2. Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag 

Løypelagets primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløper og turstier. 

Dette innebærer blant annet: 

 Sikre gode skiløyper til alle brukere på Kyrkjebygdheia og omegn, herunder 

hytteeiere, grunneiere, lokalbefolkning og dagsturister. 

 I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge for løypepreparering.  

 Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid. 

 Kreve inn løypeavgift.  

 Merke og rydde nye og gamle turløyper 

 Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet via sosiale medier og på vår hjemmeside - 

www.kbhl.no. 

 

3. Løypekjøring 2015/16 

 Hovedmålet for KL er å tilby et velpreparert løypenett i helgene og alle dager i jul, 

vinterferie og påske. Et delmål er å tilby brukbare løyper også i ukedagene gjennom 

vintersesongen. Derfor er mil-løypa, dvs løypa fra steinbruddet (der løypemaskinen 

står parkert) via Sylvtjønn, rundt mil-løypa og 7 km skal bli preparert i midtuka. Ifølge 

tilbakemeldinger til styret og innspill på Facebook, er dette blitt godt mottatt. 

 Det ble dessverre en kort skisesong i år. Det var også for lite snø for å kjøre opp 

løyper i jul og nyttårshelgen. Etter nyttår var det kaldt og det falt en god del «fluffy» 

snø som ikke var av den beste sorten for løypekjøring, men 12 januar foretok vi den 

http://www.kbhl.no/
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første oppkjøring med løypemaskin i «mil-løypa». Lørdag 16 januar ble hele 

løypenettet kjørt opp for første gang denne sesongen.  

 Under prepareringen denne lørdagen brast broa ved 

Drangane. Tiltak for å utbedre skaden ble satt i gang 

umiddelbart og ny bro stod klar allerede helgen etter. 

 Fra midten av januar og frem til påske har det vært 

preparert løyper i alle helgene. Mil-løypa er blitt preparert 

midt i uka hvis forholdene har tillatt det.   

 Før påske satte det inn med mildvær og fønvind. 

Snøen i løypene smeltet fort og da det senere ble kuldegrader om natten, ble 

løypene veldig harde. Dette skapte problemer for løypeprepareringen da det ble 

vanskelig å frese opp den frosne snøen. Skiløypene i påska bar preg av dette. 

 Første og annen påskedag satte det på ny inn med mildvær og regn. Derfor ble siste 

oppkjøring av løypene langfredag. Vi hadde håpet å kunne foreta en ny oppkjøring 

helgen etter, men da var det kommet overvann på Langmyr.   

 Akebakken ved Huvtjønnleiken ble også denne vinteren kjørt opp i vinterferien og 

påska. Det har vært et populært tiltak og akebakken er blitt mye brukt.  

 Styret vil rette en stor takk til Kristian for hans profesjonelle arbeid med løypekjøring 

gjennom hele sesongen. 

 

 

4. Utvikling av sommerløyper 

Hovedmålet for sommerløypene er at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en 

sommerløype. Tre sommerløper har vært prioritert: 

1. Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn 

2. Sommerløyper på Espeliheia 

3. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten 

Sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten er snart ferdig planlagt. Forslag til løypetrasé er 

klar. Materialer for bygging av klopper er kjørt ut og lagt på 12 depoter. Befaring med 

grunneierne er startet og forhåpentlig avsluttet i løpet av juli måned slik at en kontrakt med 

berørte grunneiere kan signeres. Deretter vil vi innkalle til ny dugnad. 

Grunneierne håper på et sykkelforbud på denne løypa. Det jobbes på kommunalt politisk 

nivå for å få til en forskrift om sykkelforbud i enkelte områder i kommunen, deriblant denne 

sommerløypa.  

Sommerløypa på Espeliheia som vi har kalt «Svåheii rundt» ble ryddet og blåmerket i 

september og er blitt meget populær. Tilbakemeldingene fra turgåere på sosiale medier er 

meget positive. Det synes vi er gledelig.  

Denne sommerløya ble så populær at den økte «trafikken» har blitt en belastning for 

hytteeiere i Veumbakken. Det var selvfølgelig ikke hensikten og det beklager vi på det 

sterkeste. Derfor har vi i samarbeid med Veum hyttegrend startet arbeidet med å finne en 

alternativ start på denne fine turløypa. Ved utgangen av juni måned, og etter en befaring av 

en alternativ løype, har vi dessverre ikke funnet en ny egnet start og stopp for denne 

sommerløypa på Espeliheia. Det jobbes videre med å finne en ny start/stopp for denne 

løypa. 
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Sommerløypa fra toppen av Frovatn til Nutstøylnuten har vært ryddet og blåmerket på privat 

initiativ. Løypa er nå forlenget opp Stemtjønn. Den er foreløpig merket med hvite bånd. 

Grunneier har gitt sin godkjennelse for denne løypa og vil bli blåmerket senere. Løypa er 

også ryddet og re-merket med blått fram til Hellebrote. Den gjenstår å rydde og re-merke 

fram til Nutstøylnuten samt sette opp skilt som viser inngang til denne løypa både ved 

Stemtjønn, Langmyr og Hellebrote. I tillegg er det også et ønske om å lage en rundløype slik 

at vi ikke behøver å gå samme vei tilbake.   

5. Økonomi 

Løypelagets økonomi er blitt betydelig forbedret de 

siste 2-3 årene. Etter et underskudd det første 

driftsåret har vi hatt overskudd i de neste årene. 

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på hele kr. 

183.452,74. Hovedårsaken til dette er først og 

fremst støtten på kr. 206.500 fra Nissedal 

kommune. Dernest at hytteeierne er flinke til å 

støtte KL’s arbeid økonomisk. Dette er veldig 

gledelig og setter styret i stand til å fortsette 

arbeidet med konkrete tiltak. 

 

Som nevnt er en av hovedårsakene til årets 

resultat en god oppslutning blant hytteeierne. I alt 

har 416 hytteeiere betalt inn løypeavgift. Dette er 

imidlertid en svak nedgang på 5 innbetalinger fra 

2015, men på bakgrunn av ny måte å sende ut innbetalingsgiroer er styret fornøyd med 

resultatet. Ca. 2/3 deler av hytteeierne fikk innbetalingsgiroen pr mail mens de resterende 

1/3 fikk den pr post. På den annen side har 18 flere hytteeiere mottatt tilbud om å betale 

medlemsavgift til KL. I det perspektivet er resultatet noe skuffende. Antall betalte 

medlemmer blant hytteeierne utgjør 76.5% (79.8% i 2015) av de totalt 544 som har mottatt 

innbetalingsgiro. I tillegg har 5 andre betalt løypeavgift, en nedgang på 1 person. Dette er i 

hovedsak beboere i Nissedal som har gjestekort for veien. 

 Totalt kom det inn kr. 370.940 i 

løypeavgift, som er en liten 

nedgang på kr. 1.000. Imidlertid 

indikerer dette at flere har betalt full 

løypeavgift i år. Gjennomsnittlig 

innbetaling er kr 881, mot kr. 874 i 

2015.  

 Løypeavgiften pr. hytte var som 

året før satt til kr. 900.  

 Momsrefusjon og Grasrot andel 

utgjør til sammen kr. 30803 (kr. 

21.615 i 2015) 

 I forbindelse med innføring av 

eiendomsskatt i Nissedal kommune 

søkte KL om å få tildelt midler av 

den såkalte «fellespotten». 
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Søknaden ble innvilget i 2015 og en sum på hele kr. 206.500 ble utbetalt til KL i 

slutten av februar.  

 Selv om vi innførte en ny måte å sende ut giroer for løypeavgift, vil styret få takke 

Veistyret for oppdaterte adresselister, utskrivning og av innbetalingsgiroene for 2016. 

 Totalt kostnader for driftsåret 2015/2016 er kr. 433.821,17. Rene driftskostnader 

utgjør av denne summen kr. 338.371. Betaling til Kyrkjebygdheia AS for løypekjøring 

utgjør kr. 325.000 og er selvfølgelig den største og viktigste utgiften for KL.  

 Arbeidet med forbedring av tre broer i skiløypa og tilrettelegging av turløyper er 

påbegynt og er belastet regnskapet med totalt kr. 76.266. Det er også satt opp nye 

skiløypekart på egnete steder i løypene, samt ny informasjons tavle. Total kostnaden 

er kr.15.284. Løypelaget har også arrangert et skiteknikk kurs og smørekurs i vinter 

til en kostnad på kr. 3.400.  

 Regnskapet er vedlagt denne årsrapporten. 

 

5. Annet 

 

a) Web- kamera og web-side 

Siden høsten 2014 har vårt webkamera og vår webside- www.kbhl.no – vært 

operativt. Tilbakemeldinger tyder på at dette er populært blant hyttefolket og andre 

brukere av Kyrkjebygdheia. Styret vil derfor jobbe kontinuerlig med å forbedre 

informasjonen og bruken av vår web-side.  

b) Informasjon til medlemmene 

Informasjon er til alle er viktig for løypelaget. I tillegg til vår web-side, har vi brukt 

Facebook sidene «Vi som bruker Kyrkjebygdheia» og «Vi som har hytte på 

Kyrkjebygdheia» som informasjonskanaler. I løpet av året har vi publisert 50 ulike 

løypeinformasjoner på vår web-side og disse Facebook sidene. Særlig førstnevnte 

Facebook side er blitt meget populær og medlemstallet har økt med ca. 1000 på ett 

år. Vi vil fortsette med denne informasjonen også neste sesong.   

c) Grasrotandelen i Norsk Tipping  

Registreringen i 

Frivillighetsregisteret gir oss rett til å 

få Grasrotandeler fra Norsk Tipping. 

Ved utgangen av juni 2016, hadde 

37 personer oppført KL som grasrot 

mottaker. For inneværende 

regnskapsår har dette gitt en viktig 

ekstra inntekt på kr. 10.715. 

 

Det er mer penger å hente her. 

Styret er enige om å intensivere 

informasjonen til hytteeierne, men 

det er ikke KL’s intensjon å ta 

Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i 

1

8 9

16

25 25
27

32 31

35
37 37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016

G
ra

sr
o

t 
m

ed
le

m
m

er
 i 

K
L

Grasrot andeler i KL
Antall medlemmer

http://www.kbhl.no/


Årsrapport 2016 - Kyrkjebygdheia Løypelag 
 

5 
 

idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem er det riktig, men hvis dere 

ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel. 

 

d) Dugnad 

Flommen høsten 2015 ble så kraftig at broa 

ved Stokkosen ble ødelagt. Som vanlig møtte 

hyttefolket opp og med god hjelp fra 

Kyrkjebygdheia AS som stilte med traktor er 

broa fikset. I tillegg har vi hatt flere mindre 

dugnader for å planlegge, rydde, merke og 

befare nye turløyper. Totalt har vi det gått med 

over 125 dugnadstimer. Da er ikke et 

ubetydelig arbeid fra styrets side inkludert. 

e)  Gaver og sponsor midler 

Etter behandling i formannskapet i Nissedal kommune 11 juni ble vår søknad 

godkjent, men pengene skulle ikke utbetales før i 2016. I slutten av februar i år kunne 

vi bringe den gledelige meldingen at løypelaget var blitt tildelt hele kr. 206.500 til 

videre utvikling av ski- og turløyper. Det er ikke søkt om midler andre organisasjoner i 

denne perioden. Imidlertid har vi bedt om en avklaring fra Nissedal kommune om KL 

kan forvente økonomisk støtte fra «felles potten» i denne kommunestyre perioden i 

forbindelse med innføring av eiendomsskatten. KL forventer ikke å få et like stort 

beløp som i år, men kommunen har lovet å gi noe tilbake til f.eks. løypelag da 

eiendomsskatten ble innført. Et avklarings møte i kommunen er berammet til slutten 

av august.  

 

6. Arbeidsplaner for inneværende år 

o Turløypa Ervetjønn – Skornetten: Ferdigstille befaringen og få en undertegnet en 

skriftlig kontrakt med berørte grunneiere. Dernest foreta klopping på dugnad. 

o Starte planleggingen av turløype Skornetten – Holmevatn. 

o Bestemme alternativ ny start og stopp for turløypene på Espeliheia. 

o Legge terrassebord på broene ved Nutstøylsvatn og Drangane på dugnad 

o Turløype Stemtjønn – Nutstøylnuten: Ferdigstille befaringen og få en undertegnet 

en skriftlig kontrakt med berørte grunneiere. Arbeidet består i rydding, merking, 

sette opp informasjon stolper og muligens bygging av noen klopper på dugnad. 

o Planlegge en rundløype fra Nutstøylnuten og tilbake til Hellebrote 

o Generell rydding av skiløypene.  

o Sette opp flere skiløypekart ved enkelte krysningspunkter 

o Utplassering av flere målestaver for å vise snødybde. 


