
Forslag frå Hans Jacob Edvardsen til endringer i 

Kyrkjebygdheia løypelag 2021 

 
Bakgrunn for forslagene: 
De siste sesongene har vi opplevd en del misnøye med løypeoppkjøring på Kyrkjebygdheia. På tross 
av at det har vært gjort iherdig dugnadsarbeid for å utbedre løypenettet, og grunnlaget er bedre enn 
noen gang er det ikke alltid enkelt å forstå prioriteringer som gjøres. Løypetraseer kuttes ut midt i 
sesongen og det gis noen ganger forklaringer på hvorfor løyper ikke kjøres opp som er vanskelig å 
forstå.  
 
Misnøyen kommer frem i sosiale medier og en møter det i skisporet. Det er utrivelige og mye av 
dette bør kunne unngås. 
 
Forslagene er et forsøk på å bidra til enda bedre skiløyper på Kyrkjebygdheia. Tydeligere 
retningslinjer for arbeidet med å kjøre opp skiløyper og en bedre kommunikasjon og samspill mellom 
Løypelaget og oss som hytteeiere og brukere av skiløypene- 
 
Forslagene omfatter løypelagets vedtekter og retningslinjer. 
 

Forslag til endring av Kyrkjebygdheia Løypelag sine vedtekter: 

1. Årsmøte vedtar løypenettet som skal oppkjøres kommende sesong 

2. Det årlige løypebidraget fastsettes av Årsmøte  

3. Årsmøte velger leder av løypelaget 

4. Valgkomite velges blant 3 av lederne i velforeningene 

5. Endring av behandlingsrekkefølge på årsmøteagenda  

6. § 13 Vedtektsendringer 

Under forslag knyttet til løypelagets retningslinjer:  

7. Forslag til nye retningslinjer for oppkjøring av løypenettet  

8. Veiledning til retningslinjer fjernes fra hjemmesidene 

 

Forslagene under er innarbeidet i vedtektene med tilhørende paragraf. 

§ 4. Medlemskap (Gjeldende) 
Medlemskap i KL er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere og andre 
enkeltpersoner. Det årlige løypebidraget bestemmes av styret. Fullt betalt løypebidrag gir automatisk 
ett års medlemskap i KL fra 01.01 til 31.12. Medlemmer informerer KL om epost adresse, 
hjemmeadresse, hytteadresse og eierskifte. 
 
Forslag 2: Det årlige løypebidraget fastsettes av Årsmøte  
§ 4. Medlemskap (NY)  
Medlemskap i KL er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere og andre 
enkeltpersoner. Det årlige løypebidraget fastsettes av Årsmøte. Fullt betalt løypebidrag gir 
automatisk ett års medlemskap i KL fra 01.01 til 31.12. Medlemmer informerer KL om epost adresse, 
hjemmeadresse, hytteadresse og eierskifte. 
 



§ 8. Årsmøtet (Gjeldende) 
Årsmøtet holdes på samme dag og sted som Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning har sitt årsmøte. 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober 
måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via 
løypelagets hjemmeside – www.kbhl.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha 
betalt fullt løypebidrag for gjeldende år. All dokumentasjon vedlegges innkallingen. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
 
Forslag 4: Valgkomite velges blant 3 av lederne i velforeningene 
§ 8. Årsmøtet (NY) 
Årsmøtet holdes på samme dag og sted som Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning har sitt årsmøte. 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober 
måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skjer via 
løypelagets hjemmeside – www.kbhl.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha 
betalt fullt løypebidrag for gjeldende år. All dokumentasjon vedlegges innkallingen. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
Valgkomite til lagets styre velges blant 3 av lederne fra velforeningene, og velges av årsmøte. 
 
§ 9. Årsmøtet skal behandle følgende: (Gjeldende) 

1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen 
2. Agendaen for årsmøte 
3. Godkjenne Styrets årsberetning 
4. Godkjenne årsregnskapet 
5. Disponering av årets overskudd, eller dekning av underskudd 
6. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer 
7. Styret fungerer som valgkomite etter først å ha konferert med vel-lagene og KVS 
8. Valg av offentlig godkjent revisor 
9. Godkjenne løypebidraget for kommende år 
10. Arbeidsplanene for kommende regnskapsår 
11. Endringer av vedtekter 
12. Innkomne forslag 

 

Forslag 1: Årsmøte vedtar løypenettet som skal oppkjøres kommende sesong 
Forslag 3: Årsmøte velger leder av løypelaget 
Forslag 5: Endring av behandlingsrekkefølge årsmøteagenda  
§ 9. Årsmøtet skal behandle følgende: (NY) 

1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen 
2. Agendaen for årsmøte 
3. Godkjenne Styrets årsberetning 
4. Godkjenne årsregnskapet 
5. Disponering av årets overskudd, eller dekning av underskudd  
6. Godkjenne løypebidraget for kommende år 
7. Vedta løypenett for oppkjøring kommende skisesong   
8. Arbeidsplanene for kommende regnskapsår 
9. Valg av Leder 
10. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer 
11. Valg av offentlig godkjent revisor 
12. Endringer av vedtekter 
13. Innkomne forslag 

 
 

https://www.kbhl.no/
https://www.kbhl.no/


§ 13. Vedtektsendringer (Gjeldende) 
Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 

2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene 

 

Forslag 6: § 13 Vedtektsendringer 

§ 13. Vedtektsendringer (NY) 

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter innsendte forslag. Styret forbereder 

og innstiller på innsendte forslag som legges frem for årsmøtet. Vedtektsendringer fattes 

med 2/3 (to/tredjedels) flertall. 

 

Forslag: 

Nye retningslinjer for oppkjøring av skiløypenettet 

Skisesongen begynner så snart forholdene gir mulighet for dette. Det vil si at løypekjøringen starter 
så snart det er snø nok til å bruke løypemaskinen og fortsetter så lenge det er snø. 

Alle løypene kjøres opp med et skøytespor og et klassisk spor. De bratteste bakkene er uten spor, av 
sikkerhetsmessige hensyn. 

Målet er at løypenettet skal holde slik standard at det til enhver tid er gode forhold for både klassisk 
og skøyting gjennom hele sesongen. 

Løypenettet er omfattende. Løypene Kjempeåstjenn/ Svinesundvann, Espeliheia, Skornetten, 
Stemtjønn, Lauvnetten, Frovassdalen og Langmyr er primærløyper og vil ha høyest prioritet.  

Tilførselsløyper og paralelløyper vil derimot også inngå i prioritert oppkjøring.  

Oppkjøring av løypenettet, midtuke, vil primært være tirsdag eller onsdag, men dag/klokkeslett 
vurderes avhengig av vær og føreforhold. 

Løypenettet kjøres opp til helgene og tidligst mulig lørdag formiddag. Ny kjøring søndag, med unntak 
dersom forholdende er slik at dette ikke er nødvendig. Kyrkjebygdheia AS og Løypelaget er i 
samarbeid ansvarlig for denne vurderingen. 

Løypenettet blir hyppig kjørt opp i jul og nyttårshelg hvis det er snøforhold til det. 

I vinterferieukene (normalt uke 8 og 9) og påsken vil det bli hyppigere oppkjøring av løypenettet. 
Målsettingen er gode løypeforhold alle dager i denne perioden.  

Det er styret i løypelaget som har ansvar for løypeoppkjøring i sesongen. Årsmøtet vedtar rammene 
for løypeoppkjøringen før hver sesong. 

Styret i løypelaget har ansvar for å formidle oppdatert løypeinformasjon på sin hjemmeside og 
oppdateringer rutes til sosiale medier. 

Har du som medlem og bruker av skiløypene på Kyrkjebygdheia synspunkter eller innspill bes du 
sende dette på løypelagets hjemmeside www.kbhl.no eller ta det opp med din velforening. 

 

Mvh  

Hans Jacob Edvardsen 

Hellebrotet 60 
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Retningslinjer for oppkjøring av 
løypenettet (eksisterende) 
Skisesongen begynner så snart forholdene gir mulighet for dette. Det vil si at løypekjøringen starter 
så snart det er snø nok til å bruke løypemaskinen og fortsetter så lenge det er snø. 

Alle løypene kjøres opp med et skøytespor og et klassisk spor. De bratteste bakkene er uten spor, av 
sikkerhetsmessige hensyn. 

Oppkjøring av kjerneløypene vil primært være tirsdag eller onsdag, men dag/klokkeslett er avhengig 
av vær og føreforhold, samt mot helgen. 

Så mye som mulig av løypenettet skal (om mulig) være oppkjørt til helgene og tidligst mulig lørdag 
formiddag. Ny kjøring søndag hvis nødvendig. Kyrkjebygdheia AS og Løypelaget er i samarbeid 
ansvarlig for denne vurderingen. 

Hvis snøforholdene tillater det, vil det vil hele løypenettet bli kjørt opp i jul og nyttårshelg. 

I vinterferien (normalt uke 8 og 9) og påsken vil det bli hyppigere kjøring avhengig av forholdene. 
Målsettingen er gode løypeforhold alle dager i denne perioden. (Løypene rundt Kjempåsvatn kjøres 
kun opp i disse feriene.) 


