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Årsrapport 
 

1. Generelt og Styrets sammensetning 

En ny sesong for Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) er over. Sesongen 2017/2018 markerte det 

6. driftsåret for KL. Løypelaget er registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjons nr. 

937893566. Styret i KL har bestått av følgende personer i 2017/18: 

• Bjørn Reime, Hellebrote (leder) 

• Dag Lønnerød, Holmevatn 

• Knut Kjelsås, Sylvtjønn 

• Arild Jørgensen, Breili 

• Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS 

• Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) 

• Hans Jakob Kløvstad, Huvtjønnleiken (varamann) 

 

Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter. Det har i tillegg har vært mye personlig kontakt, 

samt via e-mail og telefon.  

2. Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag 

KLs 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 løypebidrag.  

• Merke og rydde nye og gamle turløyper 

• Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet via sosiale medier og vår hjemmeside - www.kbhl.no. 

 

3. Løypekjøring 2017/18 

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 Frovassdalen rundt, bedre kjent som mil-løypa 

og 7 km, blitt kjørt opp og preparert i midtuka. 

Denne løypa går fra steinbruddet (der 

løypemaskinen står) via Sylvtjønn, Langmyr, 

Hellebrote og Frovassdalen. Blå løype på vedlagte 

løypekart.  

http://www.kbhl.no/
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Så ble det endelig en vinter med mye snø og flotte skiforhold. Første oppkjøring med spor ble 

foretatt 5 januar, som var over en måned tidligere enn året før. Siste løypekjøring var 11 april. 

Det er en del år siden sist vi har kjørt løyper i over tre måneder.  

Selv om det var en snørik vinter så bød store snøfall 

problemer enkelte helger og hvor tilbudet om fine 

oppkjørte løyper ikke ble slik vi ønsket.  

I motsetning til fjoråret viste været seg fra sin beste side 

både i vinterferien (uke 8) og påsken. Det førte til flotte 

forhold for fine skiturer i disse periodene selv om noen 

synes løypene ble noe harde enkelte dager i påsken. 

Totalt sett en meget god skivinter.  

Akebakken ved Huvtjønnleiken ble også denne vinteren 

kjørt opp når snøforholdene har gjort det mulig. 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. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten 

3. Sommerløyper på Espeliheia 

Sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten er ble ferdig kloppet høsten 2016. Kun mindre arbeid 

gjenstod og det ble ferdigstilt sommeren 2017. En stor takk til alle som har bidratt på dugnad for 

å få denne turløypa ferdig. I vinter har vi kjørt ut materialer for klopping på strekningen 

Skornetten til Holmevatn. Det blir kalt inntil dugnad i løpet av sensommeren eller tidlig høst. Det 

planlegges også å merke en avstikker opp til Nipa og Tvågedokkheia  

Sommerløypa fra toppen av Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten er ferdig blåmerket. Det 

gjenstår å rydde og bygge noen klopper på stekningen Hellebrote til Nutstøylnuten. Dessverre 

har vi ikke fått grunneiers godkjennelse for dette arbeidet, men det jobbes med å få løst denne 

saken til beste for alle parter. Det sees også på muligheten å lage en rundløype som vil gå i den 

gamle turstien via Nutstøyltjønna.  

Fra mil-løypa i vinter 
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Sommerløypa på Espeliheia som vi har kalt «Svåheii 

rundt» ble ryddet og blåmerket i september 2015 og er 

blitt meget populær. Tilbakemeldingene fra turgåere på 

sosiale medier er meget positive. Det synes vi er 

gledelig. Blåmerkingen er frisket opp i løpet av våren 

2018. Det gjenstår litt rydding, men løypa er nå så mye 

brukt at stien er lett å følge. 

Når disse tre sommerløypene er ferdig vil det 

investeres i skilting og informasjonstavler med 

løypekart. 

 

5. Økonomi 

Løypelagets økonomi er blitt betydelig forbedret de siste årene. Regnskapet for 2017/18 viser et 

overskudd på kr. 69.786,52. mot kr. 7.152,82 i 2016/17. Det gode resultatet skyldes i hovedsak 

større innbetalt løypebidrag fra hytteeiere og andre, støtte fra Drangedal E-verk samt lavere 

kostnader og investeringer. KL har nå en bankbeholdning på kr. 375.519,90.  

 

Det er god oppslutning blant 

hytteeierne for å støtte 

løypelaget. Styret takker for 

all økonomisk støtte. I alt har 

430 hytteeiere betalt inn 

løypebidrag. Dette er en 

forbedring på 27 hytteeiere fra 

2017. Løypebidraget pr 

hytteeier var uforandret, kr. 

850 for 2017/18 sesongen.  

 

Det ble sendt ut 

innbetalingsanmodning til 560 

hytteeiere, dvs at 76.8% av 

alle hytteeiere har betalt løypeavgiften for siste sesong. Løypebidraget til KL er frivillig og 

resultatet er klart bedre året før (72.9%), men likevel under målsettingen på 80%. 130 hytteeiere 

har ikke betaltløypebidrag denne sesongen, men vi håper stadig flere innser viktigheten av et 

godt løypenett både sommer og vinterstid. Støtten til løypelagets arbeid vil bidra til at 

Kyrkjebygdheia forblir et attraktivt hytteområde og bidrar til verdistigning på den enkelte hytte. 

Det bør nevnes at det nå er mulig å betale løypebidrag via Vipps. 34 personer benyttet seg av 

denne muligheten denne sesongen. I tillegg har 11 andre som bruker skiløypene våre betalt 

ulike beløp til løypelaget. 
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• Totalt kom det inn kr. 369.075 i løypebidrag. Dette er en forbedring på kr. 27.475. 

Gjennomsnittlig innbetaling er kr 837.  

• Flere hytteeiere betaler fullt bidrag eller mer. 430 hytteeiere i 2018 mot 403 i 2017. 

• Momsrefusjon og Grasrot andelen fra Norsk Tipping utgjør til sammen kr. 37.172 (kr. 

35.566 i 2017). Grasrot andelen er økende 

• KL mottok kr. 25.000 fra Drangedal E-verk. Dette er en årlig indeks regulert innbetaling. 

 

 

•  Selv om vi nå sender 

ut betalingsanmoding via 

mail, vil styret få takke 

Veistyret for oppdaterte 

adresselister og utskrivning 

innbetalingsgiroene 

• Totalt kostnader for 

driftsåret 2017/2018 er kr. 

362.200,25. Betaling til 

Kyrkjebygdheia AS for 

løypekjøring utgjør kr. 

335.000 og er selvfølgelig 

den største og viktigste 

utgiften for KL.  

• Arbeidet med 

tilrettelegging av turløyper 

fortsetter og er belastet regnskapet med totalt kr. Kr.10.117,50.  

• Vi har et abonnement på Skisporet.no via Friluftsrådet Sør. De glemte å sende oss 

faktura for sesongen 2017. Dermed er regnskapet belastet med 2 x kr. 3.300 for 2017 og 

2018, totalt kr. 6.600 

• Regnskapet er vedlagt denne årsrapporten. 

 

6. 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. Web-siden og programmet krever imidlertid vedlikehold og utvikling. 

Styret har jobbet med å få et selskap til å utføre denne jobben for en akseptabel pris. 

Kontrakt forslag foreligger og vi bli underskrevet i løpet av sommeren eller høsten.  

I tillegg er det et ønske å få reklame fra lokale bedrifter og leverandører inn på vår 

hjemmeside samt en presentasjon av alle sponsorene.    
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b) Informasjon til medlemmene 

Informasjon 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 over 50 ulike løypeinformasjoner på 

vår web-side og disse Facebook sidene. Særlig førstnevnte Facebook side er blitt 

meget populær med over 2600 medlemmer. 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 mai 2018, hadde 78 personer oppført KL som grasrot 

mottaker. For inneværende regnskapsår har dette gitt en viktig ekstra inntekt på kr. 

18.212,79, en forbedring på nesten kr. 5.000 

 Grasrotandelen har 

økt gradvis over 

årene og blitt en 

betydelig 

inntektskilde for KL 

Styret er enige om å 

intensivere 

informasjonen til 

hytteeierne, men vi 

gjentar at det er ikke 

KL’s intensjon å ta å 

ta Grasrotandeler fra 

andre veldedige 

organisasjoner. Har 

dere barn og barnebarn i 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 

Det er ikke blitt arrangert noen store dugnader dette året. Imidlertid er det blitt utført 

arbeid av frivillige på alle tre turløypene. Det siste arbeidet med å legge terrassebord på 

broa ved Nystøylvatn ble gjort på dugnad høsten 2017. Styret retter en stor takk til alle 

som har deltatt på dugnadene til felles beste. Totalt har vi det gått med over 75 

dugnadstimer. Da er ikke et ubetydelig arbeid fra styrets side inkludert. 

Etter styret sin mening bør det jobbes med å få på plass en permanent dugnadsgjeng, 

samtidig som man kan innkalle andre interesserte og frivillige. 

 

e)  Gaver og sponsor midler 
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I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant 

annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk besluttet følgende: 

«Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til løypelaget på 

Kyrkjebygdheia. Det er eit friviljug tilskot som blir gitt som kompensasjon for vanskar 

med å passere dei regulerte vatna om vinteren på grunn av usikker is. Tilskotet skal 

regulerast etter konsumprisindeksen.» 

Kyrkjebygdheia Løypelag vil benytte anledningen å rette en stor takk til Drangedal E-

verk for denne gaven og for den forståelsen de viser for å legge forholdene til rette for å 

videreutvikle tilbudet både sommer og vinter til alle brukere av Kyrkjebygdheia.  

Som i tidligere år søkte Kyrkjebygdheia Løypelag støtte fra "Fellespotten" i forbindelse 

med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Det ble ingen tildeling i år heller til 

løypelaget, men slik som disponeringen av «fellespotten» har blitt praktisert de siste 

årene bør vi ha gode muligheter ved neste og siste tildeling i denne kommunestyre 

perioden. Tildelingen skjer vinteren 2019. 

 

 

f) Innkomne forslag til årsmøtet 2017 
 

Det kom inn to konkrete forslag til styret på forrige årsmøte.  

1. Opparbeide snøsikre skiløyper på Kyrkjebygdheia 

2. Mer snøsikker skiløypetrasé og snarvei fra Røde Kors hytta og tilbake til 

grustaket (P-plassen for løypemaskinen) 

 

Forslaget om snøsikre skiløyper ble oversendt til styret for videre behandling. Denne 

løypa skulle gå på nordsiden av Frovatn og forutsatte bruk av den gamle 2-mila. Det 

viste seg at det ikke er mulig å komme fram med en løypemaskin på nordsiden av 

Frovatn uten betydelig inngrep i naturen. 

 

Styret har jobbet videre med å se på muligheten for en bedre og mer snøsikker 

rundløype. Derfor har vil vi i samarbeid med Kyrkjebygdheia AS sett på mulighetene for 

å maskin preparere deler av mil-løypa fra parkeringsplassen på Langmyr via Nystøylvatn 

og tilbake over «7 km». Dette blir en løype på 7-8 km. Samtidig vil vi se om det er mulig 

å lage en rundløype og se på mulighetene for drenering på Langmyr.  Før vi eventuelt 

kan starte arbeidet på Langmyr må vi ha godkjennelse fra kommunens konsulent for 

utmark/vilt og miljø. Befaring vil skje en gang i august. 

 

Angående sak nr 2 så vedtok årsmøtet i fjor ikke å gi tillatelse til kjøring med 

løypemaskin inne i hytteområde. Ny søknad kom på bordet om å bruke snøscooter i 

stedet for løypemaskin. Styret besluttet ikke å etterkomme denne søknaden. 

Hovedgrunnen var at vi ikke disponerer snøscooter eller har kapasitet til dette arbeidet. 

En annen grunn var at det ville koste løypelaget et sted mellom kr. 30-50.000 pr år på en 

tjeneste som bare kom relativt få til gode. 
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I ettertid så har Nissedal kommune gitt sin godkjennelse til privat oppkjøring av løyper 

med snøscooter fra Huvtjønnleiken til Røde Kors hytta. Styret tar den beslutningen til 

etterretning. 

 

Utbygging av hytteområdet på Bakkebufjellet og generell fortetning av hytteområdene vil 

på sikt kreve nye traséer. Det er også flere på Stemtjønn som ønsker en lettere og bedre 

tilgang til skiløypa i Frosvassdalen (mil-løypa). Styret ser kontinuerlig på alternative og 

nye skiløyper. Den «gamle» 2-mila er et godt alternativ. 

 

g) Andre prosjekter 
 

Det har i løpet av året vært kontakt mellom Nissedal Idrettslag og løypelaget i den 

hensikt å finne prosjekter til gjensidig nytte for begge parter. Etter et møte med styret i 

idrettslaget og informasjon på deres årsmøte ble vi enige om å utrede mulighetene for 

en rundløype på Langmyrtjønn. Nissedal I.L. ønsker en ny skiløype som kunne erstatte 

anlegget på Baksås som har slitt med dårlige skiforhold de siste årene. Denne løypa 

ville da få flomlys (led lys) og mobil snøkanon. Fra løypelagets side var ønsket at dette 

samarbeidet lettere kunne gi økonomisk støtte fra Nissedal kommune, Tippemidler, 

Sparebankstiftelsen, etc.  til driften av aktiviteter på «heia».  

Prosjektet har imidlertid stoppet opp fordi en av de berørte grunneierne planlegger å 

sette ut nye hyttetomter i dette område.  

 

 


