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1. Generelt og Styrets sammensetning 

En ny sesong for Kyrkjebygdheia Løypelag (senere omtalt som løypelaget eller KL) er over. 

Sesongen 2020/2021 markerte det 9. driftsåret for KL. Løypelaget er registrert i 

Frivillighetsregisteret og har organisasjons nr. 937893566. Styret i KL har bestått av følgende 

personer denne sesongen: 

• Bjørn Reime, Hellebrotet (leder) 

• Ole Bulien, Hellebrotet 

• Dag Lønnerød, Veum 

• Ståle Nilsen, Stokkosen 

• John Terje Langmyr, Sylvtjønn 

• Arne Jørgen Karlsen, Breili 

• Eva Vågsmyr, Veum (Varakvinne) 

• Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS 

 

Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter.  Covid-19 medførte at 4 møter ble holdt digitalt 

via Teams.  

2. Målsetting for Kyrkjebygdheia Løypelag 

Løypelagets primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier. Dette 

innebærer blant annet: 

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

grunneiere, innbyggere i Nissedal kommune og andre dagsturister. 

• I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS (KHAS) tilrettelegge for løypepreparering.  

• Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid. 

• Kreve inn løypebidrag.  

• Merke og rydde nye og gamle turløyper 

• Synliggjøre tilbudet for hyttefolket og nærmiljøet via sosiale medier og vår hjemmeside - 

www.kbhl.no. 

 

  

http://www.kbhl.no/
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3. Løypekjøring 2020/21 

Det ble en lang skisesong. Allerede midt i desember var kjerneløypene klare, og vi har hatt en 

fin skisesong med kaldt tørt føre det meste av januar og februar. Det har kun ved noen 

anledninger vært for hardt å kjøre opp og litt for isete for å gå trygt på ski. Siste 

løypeoppkjøring var 16 april. 

Styret besluttet å kutte kjøring til Krokbekk og rundt Kjempåsvatnet og den gamle stigningen 

opp på Espeliheia, bortsett fra juleferie, vinterferie og påskeferie. Det var mange grunner til 

dette, men hovedgrunnene er at traséene er elendige med mange vannårer, stein og skrått 

terreng, samt at det sparte enormt med tid for løypekjører. 

Vi har gjenåpnet den gamle 2-mil traséen, og laget en rundløype på Espeliheia. Her har vi fått 

fire nye løypekryss med skilt og de oppdaterte kartene som nå finnes alle i alle kryss.  

Vi har også overtatt kjøring av 

tilførselsløypene mellom 

Huvtjønnleiken, Sylvtjønn og Langmyr i 

samråd med grunneiere og hytteeiere. 

Disse kjøres stort sett samtidig med de 

andre kjerneløypene. 

Det var hele tiden et nært og godt 

samarbeid med grunneierne. De stiller 

grunnen til disposisjon for løypekjøring, 

og det er vi veldig takknemlig for.  

Vi har også en honnør til løypekjører 

Kristian og Kyrkjebygdheia AS (KHAS), 

som gjør dette mulig. 

  

Ny-oppkjørte løyper ved gapahuken ved Nystøylvatn i februar 
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4. Utbedring av skiløype traséene 

 

Løypelaget har i løpet av de siste årene bygget opp en kapital base for å gjøre nødvendig 

utbedring av skiløypenettet. Etter et år med planlegging er mye arbeid utført sommeren og 

høsten 2020 for å bedre forholdene i skiløypene.  

Det er laget nye broer ved Skålstjønn, Drangane og Frovatn. Totalt seks nye bruer. Det er lagt 

ned et utall nye stikkrenner. Det er i tillegg ryddet en del vegetasjon i 2020, som i sum har gjort 

løypekjøringen mindre utfordrende.  

Høsten 2020 var det et par kraftige flommer som skapte problemer, og med stadig stor 

vannføring førte det til at vi la ned enda noen store stikkrennerør rett før løypekjøringen kom 

skikkelig i gang. 

Alt i alt mener styret at vi har fått en kvalitetsheving på løypenettet, og mindre utfordringer på 

løypekjøringen.  

Vi viser til fjorårets årsrapport og presentasjon gitt på felles årsmøte for KVS og løypelaget 

høsten 2020. Gå inn på vår hjemmeside: www.kbhl.no/dokumenter/2020.  

 

5. Sommerløyper 

Høsten 2020 ble løypelaget godkjent som innholdspartner på UT.no. Denne appen er utviklet av 

Den norske Turistforening (DNT). Løypelaget jobber nå med å legge alle sine turer inn på denne 

appen slik at turgåere kan følge sommerløype via telefonen.  

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

sommerløype. Inntil vi fikk tilbudet fra Gautefall Turlag om å ta over turløypa fra Holmevatn til 

Trongebu har 3 sommerløyper vært prioritert: 

1. Sylvtjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn. 

2. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten. 

3. Sommerløyper på Espeliheia. 

Alle disse sommerløypene vil bli lagt ut på UT.no. I løpet av sommeren vil løypelaget også sette 

opp skilter med steds angivelse og avstand mellom turstedene. Når alt er ferdig, vil det bli satt 

opp kart ved startpunktene.   

Sommerløypa fra Skornetten mot Skofjell ble ferdig kloppet høsten 2020. I løpet av sommeren 

blir kloppingen opp mot Skornetten utbedret noe. Her «forsvant» kloppingen litt for langt ned i 

myra enkelte steder.  

http://www.kbhl.no/dokumenter/2020
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Vi legger ut informasjon løpende på vår hjemmeside og relevante Facebook sider etter hvert 

som sommerløypene blir klare.  

 

6. Økonomi 

Løypelaget har de siste årene 

bygget opp en solid og god 

økonomi. Bakgrunnen og planen 

har hele tiden vært å reinvestere 

pengene i utbedring av ski- og 

turløyper. Derfor var styret 

innstilt på at kostnadene for 

sesongen 2020/21 ville bli større 

enn inntektene og at resultatet 

ville bli et underskudd for siste 

år. Det var også den viktigste 

årsaken til at medlemsbidraget 

ble økt med kr. 100 til kr. 900 

 

Regnskapet for 2020/21 viser et underskudd på kr. 116.285,22 mot et overskudd kr. 48.707,70 i 

2019/20. Hovedårsaken til dette underskuddet er store investeringer i ski- og turløypenettet på 

over kr. 360.000. I tillegg en økning på kr. 65.000 til løypekjøring på grunn av flere oppkjørte 

løyper.   

 

Til tross for underskuddet 

er det flere positive 

elementer i regnskapet. 

Medlemsbidraget fra 

hytteeierne og andre 

brukere økte med hele kr. 

113.550. Aldri før har så 

mange støttet opp om 

driften av løypelaget. 479 

hytteeiere (83,6% av alle 

hyttene på «heia») og 52 

andre brukere betalte 

medlemsbidrag siste sesong, på til sammen kr. 469.350. Dette er en forbedring på 37 hytteeiere 
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og 37 andre brukere.  Begge ny rekord og en bekreftelse på at alle brukere av ski og turløyper er 

fornøyd. Det bør også nevnes at 25 hytteeiere har betalt dobbelt eller ekstra løypebidrag. 

Styret takker for alle bidrag.  

   

KL sitt første mål om en innbetalingsprosent blant hytteeierne på 80% oppnådd. Med en 

innbetalingsprosent på 83,6% av hytteeiere er det nå mindre enn 100 hytteeiere som ikke 

støtter økonomisk opp om løypelaget drift. Vi håper at enda flere ser nytten av arbeidet som 

blir gjort og gir sin støtte. 

 

• Av andre viktige poster i regnskapet bør nevnes at momsrefusjon utgjør kr. 36.107 mot 

kr. 25.936 året før.  

• Grasrot andelen fra Norsk Tipping øker betydelig og utgjør til sammen kr. 59.473,39, en 

økning på nesten kr. 9.500. I alt 173 personer gir løypelaget sitt bidrag,  

• Løypelaget mottok kr. 26.700 fra Drangedal E-verk. Dette er en årlig indeksregulert 

innbetaling. Fra Nissedal kommune mottok vi kr. 10.000. 

• Salg av nye skiløypekart ga en nettoinntekt på kr. 31.612 

• Totalt driftskostnader for året 2020/2021 er kr. 431.756,04. Betaling til Kyrkjebygdheia 

AS for løypekjøring utgjør kr. 400.000 og er selvfølgelig den største og viktigste utgiften 

for KL.  

• Arbeidet med utbedring og tilrettelegging av ski- og turløyper fortsetter og er belastet 

regnskapet med totalt kr. 361.456,54. De største enkelt postene er:  

o Bygging av broer og legging av stikkrennerør i skiløypene: kr. 200.290,84 

o Turløyper: kr. 38.590,20 

o Varselskilt: kr. 45.790 

o Nye skiløypekart: kr. 17.750  

• KL har et abonnement på Skisporet.no via Friluftsrådet Sør som er bare en tredjedel av 

kontrakten vi hadde direkte med Skisporet.no. Regnskapet belastet med kr. 3.600, som 

forrige sesong 

• Totalt utgjør driftskostnadene og prosjektkostnadene til sammen kr. 793.212,50, en 

økning på nesten kr. 236.000 fra 2019/20.  Totale inntekter beløper seg til kr. 

676.927,36 mot kr. 606.033,03 året før. Økningen skyldes hovedsakelig økt 

medlemsbidrag og salg av løypekart.  

• Selv om vi nå sender ut de fleste betalingsanmodninger om medlemsbidrag via epost, vil 

styret få rette en stor takk til Veistyret for oppdaterte adresselister og utskrivning av 
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innbetalingsgiroer til de som ennå ikke bruker epost. Styret noterer også en sterk økning 

i bruken av Vipps. 159 innbetalinger av medlemsbidraget ble betalt med Vipps 

• 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. I vintermånedene har vi registrert flere dager med over 300 besøk på 

siden.  

Målsettingen er at web-siden og web kamera ikke skal på føre oss ekstra kostnader. Vi 

fikk utviklet en sponsorkarusell slik at vi kan ha reklame fra lokale bedrifter og 

leverandører inn på vår hjemmeside samt en presentasjon av alle sponsorene. For 2021 

har vi bokført reklameinntekter på kr. 8.000 og kostnader på kr. 6347.  

Det bør også nevnes at Radio Link gir oss gratis internettsamband. Det gir oss en årlig 

besparelse på nærmere kr. 3.000. 

b) Ny Facebook side. 

I vinter opprettet vi en Facebook-side som heter Kyrkjebygdheia Løypelag. Den er en 

offentlig side hvor de fleste av styret i løypelaget er med som administratorer eller 

moderatorer. 

Det var to årsaker til opprettelsen av denne Facebook siden. For det første ønsket vi å 

stå fram offentlig som «Kyrkjebygdheia Løypelag» og ikke som enkelt personer i styret. 

Dette for å unngå at enkelt personer i styret blir utsatt for «nettroll» som tror at vi er 

ansatte og tilgjengelige for all slags individuell service og diskusjoner gjennom alle 

kanaler. 

Det andre er at Facebook sidene «vi som bruker Kyrkjebygdheia» og «Vi som har hytte 

på Kyrkjebygdheia» har nå mange medlemmer, henholdsvis 3700 og 1300 følgere. Det 

kan medføre at f.eks. siste løypemeldinger faller lengre ned på siden. Ved å gå inn på 

vår Facebook side eller vår hjemmeside – www.kbhl.no – vil siste løypemelding alltid 

stå lengst fram. Imidlertid, vil vi dele våre meldinger på begge de nevnte Facebook 

sidene inntil videre. 

  

http://www.kbhl.no/
http://www.kbhl.no/
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c) Grasrotandelen i Norsk Tipping  

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

Tipping. Ved utgangen av mai 2021 hadde 173 personer oppført KL som grasrot-

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

kr. 59.473,39, en forbedring på om lag kr. 9.500 

Grasrotandelen har økt betydelig over årene og blitt en betydelig inntektskilde for KL 

Bare på 3 år har det tilkommet nesten 100 bidragsytere. Styret fortsetter å intensivere 

informasjonen til hytteeierne, men vi gjentar at det er ikke KL’s intensjon 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 

imot din Grasrotandel. 

 

 

d) Dugnad 

Det er utført mye dugnadsarbeid på skiløypene i siste året, men også administrativt. 

Hele løypenettet ble ryddet i løpet av sommeren og høsten 2020. Totalt har det gått 

med nesten 1.000 dugnadstimer inkludert arbeid fra styremedlemmer. Det er ventet at 

antall frivillige timer vil gå ned for styret i sesongen som kommer, fordi styret er ganske 

á jour med investeringsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver som har sklidd litt i 

foregående år, samt at det blir mindre administrativt til oppfølging mot scooterlag. 

Løypelaget har også blitt en aktiv og svært effektiv organisasjon for de daglige og 

sesongbaserte oppgavene. 
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e) Gaver og sponsor midler 

I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant 

annet omfatter Breilivatn og Holmevatn, har Drangedal E-verk besluttet å yte løypelaget 

et årlig beløp på kr. 25.000. Dette er en kompensasjon for vansker med å passere de 

regulerte vannene på grunn av usikker is. Beløpet blir justert med økningen i 

konsumprisindeksen. For 2020/2021 ble beløpet kr. 26.700,  

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

med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. I fjor fikk Gautefall løypelag en 

større sum og ifølge referatet var det vår tur denne gang. KL søkte om kr. 200.000, men 

da tiden for tildeling kom var nesten hele potten allerede fordelt. KL fikk tildelt kr. 

10.000 

Kyrkjebygdheia Løypelag vil benytte anledningen til å rette en stor takk til både 

Drangedal E-verk og Nissedal kommune for den økonomiske støtten, og forståelsen de 

viser for å legge forholdene til rette for å videreutvikle tilbudet både sommer og vinter 

til alle brukere av Kyrkjebygdheia.  

 

f) Andre prosjekter 

 

Mye arbeid ble nedlagt for å utbedre skiløypene i 2020. Det gjenstår fremdeles å legge 

noen stikkrenner i sommer og høst samt noen mindre omlegginger av skiløypenettet for 

å unngå noen myrer. 

Til slutt, forsetter arbeidet med de prioriterte turløypene. Kartlegging for å legge alle 

sommerløypene på UT.no samt sette opp skilter og lage turkart. 

En liten oppfordring til slutt. Har dere spørsmål, tips, forslag etc., send oss en epost via vår 

hjemmeside – www.kbhl.no. Har dere forslag om større endringer, sjekk det ut med deres 

velforening om støtte for forslaget før dere oversender det til løypelaget. Styret kan ikke endre 

på vedtatte beslutninger basert på et enkelt forslag.  

Styret ser frem til en god sommer med godt merkede løyper, og ny skisesong med ny 

løypemaskin. 

 

http://www.kbhl.no/

