
Årsberetning 2014/2015 - Tyin Filefjell Turløyper 

Virksomhetens art og lokalisering 
Tyin Filefjell Turløyper (TFT) har som formål og stå for drift og utvikling av skiløypene i området 
Tyinkrysset / Filefjell mot Sognegrensa / Sulebu mv.  

Tyin Filefjell Turløyper er en ideell organisasjon og drives på frivillig basis 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Løypelaget sine medlemsinntekter utgjorde i årets sesong totalt kr 597 550 mot totalt kr 597 100 i 
sesongen 2013/2014.  I tillegg til medlemsinntekter mottok løypelaget bidrag fra Vang Kommune, 
kr 109 000, bidrag fra Vang Sparebank, kr 10 000 og Vang Filefjell Tyin Reiselivslag har også bidratt 
med kr 20 000. Løypelaget har også inntekter i forbindelse med arrangement av 
"Filefjellmesterskapet" og annonse salg. I 2015 søkte løypelaget om momskompensasjon og fekk i 
desember 2015 refundert totalt kr 119 000. 

Styret ser seg fornøyd med samarbeidet med de fleste  velforeningene, og som bidrar til å sikre 
forutsigbare inntekter for løypelaget. I forhold til antall hytter er årlig tap av medlemsinntekter i 
størrelsesorden kr 150 000. Styret jobber med å få ytterligere ned årlig inntektstap.  

Egenkapitalen til løypelaget er på kr 271 201. Det innebærer en økning i egenkapitalen i forhold til i 
fjor med kr 86 237. Styret ønsker å styrke egenkapitalen slik at den utgjør ca 50% av dagens 
kostnad til løypekjøring. Dette for å kunne ha buffer ved eventuelle utvidelse av løypenettet / 
andre utforutsette hendelser. Dagens kostnad til løypekjøring utgjør kr 742 762 (inkl mva) 

Årets drift 
Styret har avholdt 2 styremøter der styrets medlemmer har vært samlet. I tillegg er det 
gjennomført løpende kommunikasjon mellom medlemmene  vedrørende styrets arbeid . 

Fokus i året som har godt har vært å ha forutsigbarhet i kjøreplanen, gi god informasjon om 
løypekjøringen til medlemmene. Det er kontraktsfestet hvor det skal kjøres, prioritert rekkefølge, 
samt hyppigheten av kjøringen. Løypekjøring fremgår på hjemmesiden til tft. Ved dårlig vær vil det 
være hensiktsmessig at løyper som er værutsatt ikke kjøres, i stedet vil det kjøres to ganger pr 
kjøredag i løype grønn og blå. I den forbindelse har representanter for styret i TFT hatt møte med 
Tyin/Filefjell AS  som er ansvarlig for løypekjøringen der bl.a  tidspunkt for løypekjøring og innhold 
og hyppighet av løypemeldinger ble avklart og presisert. Møtet var bl.a en oppfølging av årsmøtet 
der deltagerne fremmet ønske om hyppigere SMS varsler og at disse ble sendt tidligere på dagen.  

TFT har påtatt seg ansvaret for løypekjøring Lilla 2, som går via Kongevegen (ved Kyrkjestølen) over 
til Sulebu. Bakgrunnen er at traseen er flittig brukt av våre medlemmer som ønsket at denne ble 
kjørt jevnlig. Årsmøtet i fjor ga sin tilslutning til at TFT kunne påta seg kjøring av denne traseen 
dersom det er innenfor økonomiske rammer til TFT. 

Styret har jobbet med forlengelse av kontrakt for løypekjøring, idet leverandør gjorde gjeldende 
opsjon om forlengelse av avtalen om løypekjøring frem til 01.05.2017. Det ble inngått ny avtale 
som gjelder fra 01.09.2015 til 01.05.2017. Ny sum for løypekjøring ble satt til kr 594 210 (eks mva), 
totalt kr 742 762,- (inkl mva). Summen er fastsatt med utgangspunkt i kr 570 000,- (eks mva) og er 
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indeksregulert i samsvar med Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks fra august 2013 til juli 2015, 
ref tidligere avtale. Tilleggskjøring for Lilla løye 2 er tatt med i den nye avtalen. Kostnad kr 31 250,- 
(inkl mva). Løypen kjøres med løypemaskin hver helg (inkl fredag) fra første uken i februar og alle 
dager i vinterferien (2 uker) og påsken. 

Styret har i 2014/2015 innhentet informasjon om hjemmelshavere på adresser på Tyin/Filefjell. 
Adressene er deretter kontrollert mot velforeninger for å unngå at hjemmelshavere mottar faktura 
både fra velforeninger og faktura direkte fra TFT. TFT har i 2014/2015 fakturert alle som er 
registrert med eiendom på Tyin/Filefjell.  Det er sendt ut ca 275 utgående faktura, hvorav ca 150 
faktura fortsatt står som ubetalt. Styret jobber videre med å finne mer effektive rutiner for 
fakturering, ajourhold av adresser samt matching av betaling mot faktura.  

Vi har i høst kjørt løyper med løypemaskin på veien mellom Tyin og Tyinholmen. Dette har blitt 
godt mottatt, og skal jobbes videre med som et tidlig alternativ. I den forbindelse har vi vært i 
dialog med Veivesenet for å stenge vegen Tyin-Eidsbugarden permanent for å hindre trafikk i 
skiløypene ifm kjøring av « tidlig løyper». Det viser seg vanskelig å få til en ordning med fast dato, 
da vegvesenet ikke vil stenge vegen før det er kommet et snøfall som krever brøyting 

I forrige sesong ble nye løypekartet utgitt. Turister og andre får tilbud om å kjøpe kart til kr 50,- på 
butikker, skisenter og overnattingsbedrifter. Dette skal gi ekstra inntekter til løypelaget, men det 
har vist seg at det selges svært få kart. Salg av annonser på løypekartet gir imidlertid gode 
inntekter til TFT.  

”Alle Gode Ting er Tre” har på bestilling fra TFT, laget karttavler som ble satt ut i løypenettet i løpet 
av vinteren. På tavlen er løypekartet satt inn slik at det er lettere å orientere seg om hvor man 
befinner seg i løypenettet.  

Løypelaget er medlem av Skisporet, som gir forløpende informasjon om når og hvor der er kjørt. I 
tillegg kan medlemmer som ønsker det motta informasjon om løypekjøring på sms. Tying/Filefjell 
AS har kjøpt inn ny løypemaskin og det er kjøpt inn GPS til denne for TFTs regning, slik at 
medlemmene kan følge med hvor også denne maskinen har kjørt. 

Dugnad / vedlikehold mv 
Årets planlagte dugnad, ble avholdt lørdag 03.10.2015. Det ble gjort arbeid langs løpetraseen. Det 
deltok i underkant av 20 personer på dugnaden. Hovedtraseen har vært tatt grundig i flere år, så 
årets dugnad ble gjennomført ved å se over og ta bort kratt. Videre ble aluminiumsbrua over 
Tendla "tatt på land". Vi kunne ønske oss noen flere på dugnad og at alle stiller tidsnok, slik at 
dugnaden kan organiseres på en effektiv måte. 

Ny gangbru over Bjørdøla ble gjort ferdig høst 2015.  Vi håper den vil kunne gi noe tidligere åpning 
av grønn løype, samt sammenhengende stinett fra Grihamarstølen til Oppdalsstølen sommerstid.  

Løypelaget har vært i dialog med Statens Vegvesen om mulig å få tilført masser til å lage 
tidligløype/sommerløype. Søknad om dette ble avslått, fordi det ikke er tilgjengelige masser.  

Planer fremover: 
Styret jobber med å få i stand SMS-betaling for besøkende i løypene, for å få inn mer inntekter. Vi 
har vært i kontakt med aktuelle leverandører av tjenesten og sitter foreløpig igjen med en 
leverandør som kan være aktuell.  Alle Gode Ting er Tre har laget skilt med informasjon om 
SMS-betalingen. Skiltet vil bli satt opp på parkeringsplassen ved inngangen til Skisenteret.  
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Styret vil jobbe videre med å få flere til å betale medlemsavgift til løypelaget. 

 

Filefjell, 28.12.15 

 

 

_____________________________  

Leif Øivind Solemsli 
Styreleder 
 
_____________________________ 
Mette Rogne 
Styremedlem 
 
_____________________________ 
Britt Kjersti Jåstad 
Styremedlem 

_____________________________ 
Gerd Marken 
styremedlem 

_____________________________ 
Nina Dahl 
Styremedlem 

_____________________________ 
Jens-Eivind Kobbeltvedt 
styremedlem 
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