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Årsrapport 
 

1. Etablering av Kyrkjebygdheia Løypelag 

 Etter initiativ fra KVS ble Kyrkjebygdheia Løypelag (KBL) etablert i oktober 2012. KBL er 

registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjons nr. 937893566.  

 

2. Styrets sammensetning 

 Bjørn Reime, Hellebrote (leder) 

 John Nilsen, Stemtjønn 

 Kim Klokkervold, Sylvtjønn 

 Ingvard Tveit, Breili 

 Halvor Grimstveit, Kyrkjebygdheia AS 

 Arild Jørgensen, Breili (varamann) 

 Baste Matre, Huvtjønnleiken (varamann) 

 

Det er i løpet av året avholdt 5 styremøter og 1 arbeidsmøte. KVS og vel-lederne har fått 

kopi av møtereferatene. 

 

3. Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag 

Løypelaget skal ha ansvar for å: 

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

grunneiere, lokalbefolkning og øvrige dagsturister. 

 I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge for løypepreparering.  

 Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid. 

 Kreve inn løypeavgift 

 På sikt videreutvikle merkede turløyper 

 

4. Løypekjøring 2013 

 Det har vært en bra vinter og fine preparerte løyper gjennom hele sesongen fra jul til 

midt i april. Generelt veldig positiv tilbakemelding fra hytteeiere via prat i løypene, omtale 

på mail og sosiale medier som Facebook. 

 Nytt av året har vært oppkjøring av mil-løypa en gang midt i uka hvis nødvendig, dvs 

løypa fra steinbruddet (der løypemaskinen står) via Sylvtjønn, rundt mil-løypa. Dette har 

selvfølgelig medført flere kjørte timer enn tidligere år (ca. 20 timer), men ifølge 

tilbakemeldinger til styret og innspill på Facebook, har det vært et populært tiltak. 

 Det har vært noen få ønsker om nye løype traseer, samt kjøre opp løypa over 

Espeliheia. Siden 2013 har vært et prøveår har Styret ikke tatt stilling til nye løype 
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traseer, men generelt hatt den holdningen at hvis nye løyper skal inn, så må noen ut. 

Løype over Espeliheia vil derimot bli vurdert på nytt siden den tilhører den opprinnelige 

løypetraseen. 

 Akebakken ved Huvtjønnleiken ble kjørt opp i vinterferien og påska. Det har vært et 

populært tiltak og akebakken er blitt mye brukt.  

 

5. Økonomi 

 Det er kommet inn kr. 340.301 i løypeavgift for 2013. Dette er vel kr 20.000 bedre enn i 

2012. I alt har 375 medlemmer betalt inn løypeavgift. Av disse er 367 hytteeiere og 8 

andre frivillige hvorav 5 av disse igjen er beboere i Nissedal som betaler veiavgift. Det er 

sendt ut 510 innbetalingsgiroer, dvs at ca. 72% av alle hytteeierne har betalt løypeavgift 

til KL. Selv om dette er bedre enn 2012, hadde vi håpet på et bedre resultat og 

deltagelse fra hytteeierne. Her trenger vi nok hjelp og støtte fra Vel-lagene for å forbedre 

resultatet.  

 De aller fleste har betalt fullt beløp, mens noen har betalt fra kr 200 til kr 600. To 

personer har betalt kr 1.000. Gjennomsnittlig innbetaling blir da kr 907,50.  

 Det ble gjort en avtale med Kyrkjebygdheia AS om en total kostnad på løypekjøringen 

på kr 350.000 for 2013 uten noe tak på antall kjørte timer. Totalt har løypemaskinen kjørt 

182,5 timer i 2013, mot ca. 107 timer i 2012 som var en kort skisesong.  

 Det er sendt søknad om økonomisk støtte til Sparebank Sør i Treungen og Nissedal 

Kommune. Sparebank Sør avslo søknad med den begrunnelse at man ikke ga stønad til 

drift. Det samme negative svaret har Nissedal Kommune gitt, men er åpne for å finne en 

løsning.  

 Veistyret har i sine vedtekter indikert at de kan støtte løypelaget økonomisk. Styret vil 

gjerne takke Veistyret for å ta kostnadene ved utsendelsen av innbetalingsgiroene for 

2013. 

 Det økonomisk driftsresultat for løypekjøringen 2013 blir da som følger: 
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7. Annet 

a) Grasrotandelen i Norsk Tipping  

o Registreringen i Frivillighetsregisteret gir oss rett til å få Grasrotandeler fra Norsk 

Tipping. Det er ved utgangen av juli 9 medlemmer som har oppført KL som 

mottaker. Pr mai måned utgjør dette kr. 555,40, men ikke bokført som inntekt 

o Det er mye mer penger å hente her. Styret er enige om å intensivere 

informasjonen til hytteeierne.  

b) Informasjon til medlemmene 

o Vanlig brevpost som informasjons medium er blitt en dyr og tungvint måte å 

holde medlemmene orientert. Styret har derfor jobbet kontinuerlig med å skaffe 

e-mail adresser til så mange hytteeiere som mulig. I tillegg til mail har vi brukt 

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

Kyrkjebygdheia» som informasjonskanaler.  

c) Innbetalingsgiro for dagsturister og husstander i Nordre Nissedal  

o 110 bankgiroer ble delt ut i Nordre Nissedal, samt at giroer ble satt opp ved tavla 

på parkerings plassen og veibommen. Dessverre har ikke dette gitt den ønskede 

effekt og kum to personer har betalt et bidrag til KL.  

 

 

 


