
Forslag fra Kyrkjebygdheia Scooterlag 
 
Scooterlaget hadde sitt årsmøte forleden og vi oversender årsrapport og nye reviderte vedtekter til 
KVS og Løypelaget.  
 
Vedtektene er endret bl.a. fordi vi er i dialog med Holmevatn Velforening for eventuell oppkjøring av 
tilknytningsløype også der borte, og for å kunne samarbeide og være til støtte for Løypelaget i større 
utstrekning enn tidligere, ref. etterfølgende forslag til behandling på årsmøte i Løypelaget.  
 
Scooterlaget har vedtatt følgende Offisielle årsmøte uttalelse, som vi oversender til behandling som 
innkomne forslag til behandling på årsmøte i Løypelaget: 
 
Forslag 1: 
Scooterlaget gjentar sin anmodning fra tidligere år om å få til et bedre og mer kontinuerlig 
samarbeide med Løypelaget, slik at Scooterlaget kan bistå med oppkjøring av eksempelvis Mil-løypa 
og rundløypa på Langemyr så snart snøforholdene tillater dette.  Scooterlaget bisto med dette både i 
2018 og 2019 med gode tilbakemeldinger på Facebook, med nærmere 200 «likes».  
 
 
Forslag 2: 
Scooterlaget ønsker også å kunne bistå med noe begrenset oppkjøring av kjerneløypene når Løype-
maskinen ikke har umiddelbar anledning til å kjøre opp løypene etter større snøfall, pga at behovet 
for snøbrøyting må prioriteres.  
Dette fordi det ofte går 2-3 dager etter store snøfall før skiløypene kjøres opp, fordi snøbrøyting må 
prioriteres. 
 
 
Forslag 3:  
Scooterlaget anmoder om at Løypelaget må jobbe for å få til en gjennomgående løypetrase fra 
Grillhytta og opp over høyderyggen nord for Sylvtjønn hyttefelt. 
Dette fordi denne løypetraseen går gjennom et spesielt naturskjønt område og fordi dette er en mer 
familievennlig skiløype enn brattbakken opp fra og ned til Folkehjelpshytta. Når det kjøres løype opp 
til Grillhytta er dette bare en liten forlengelse på 500 meter. 
 
Vi ber om at disse forslag tas opp til avstemming på årsmøte. 
 
 
 
Enn videre har vi følgende kommentarer i forhold til tilknytningsløyper generelt. 
Som vi skriver i vår årsberetning, er Scooterlaget svært godt fornøyd med at Løypelaget har overtatt 
ansvar for deler av tilknytningsløypene. Vårt ønske er at Løypelaget overtar det fulle og hele ansvar 
for de tilknytningsløypene vi har etablert. 
Slik det er nå, er det fortsatt et berettiget behov for scooterkjørte tilknytningsløyper. 
 
Scooterlaget har nå godt over 30 hytteeiere som medlemmer, som tydelig gir uttrykk for at den 
jobben Scooterlaget gjør med supplerende tilknytningsløyper og forbindelses løyper mellom 
hovedløypenettet hhv nord og syd for Heiveien er svært viktig for å opprettholde et best mulig 
løypetilbud.   
 
 



Men det er også ønskelig med en tverrforbindelse oppe ved Grillhytta til løypenettet mot Skornetten, 
i tillegg til den nye tverrforbindelsen vi har etablert parallelt med Akebakken som tilknytning til 
rundløype mot Espeliheia, Raundalsfenta og Skornetten. 
 
 
Denne siste tverrforbindelsen ble i vinter brukt av svært mange hyttefolk både fra Langemyr-
Hellebrote område, så vel som folk fra Breili og Holmevatn området.    
Det er derfor ingen tvil om at Løypelaget og Scooterlagets virksomhet utfyller hverandre på en 
utmerket måte, som vi må videreføres. 
 
 
Vi har også en kommentar til Løypelagets årsrapport. 
Løypelaget skriver i sin årsrapport bl.a. følgende … 
Det er ventet at antall frivillige timer vil gå ned for styret i sesongen som kommer, fordi bl.a. at …det 
blir mindre administrativt til oppfølging mot scooterlag. 
 
Løypelaget såkalte oppfølging av Scooterlaget har bare medført dobbeltarbeid og komplikasjoner. 
Derfor viktig å understreke at Scooterlaget er en selvstendig organisasjon som selv må sørge for alle 
nødvendig avtaler med grunneiere og berørte hytteeiere, slik vi gjorde det allerede første året da 
Scooterlaget ble etablert.  
Da fungerte dette uten komplikasjoner og det har det også gjort siste året.  
 
Det er slik det må være. Det er ingen av oss som har noen overordnet myndighet, derfor vi må 
samarbeide som likeverdige samarbeidspartnere, likeverdige mennesker og likeverdige 
organisasjoner i tråd med de gode intensjoner som framgår av våre vedtekter.   
Løypelaget og Scooterlagets virksomhet utfyller hverandre og må videreføres for å ivareta 
hytteeiernes interesser på en best mulig måte, med mindre at Løypelaget overtar det fulle og hele 
ansvar for tilknytningsløypene.  
 
Mvh på vegne av Scooterlagets medlemmer 
HansJakob Kløvstad 
Styreleder. 
 


