
Årsberetning 2015/2016 for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT). 

 

Generelt om virksomheten. 

TFT har som formål å opparbeide og drifte langrennsløyper og turstier i Tyin-Filefjell-

området. I forhold til den målsetting Vang Kommune har om å bli en av landets beste 

friluftskommuner , blir derfor TFT en meget viktig samarbeidspartner og bidragsyter for at 

denne målsetting oppnås. Dette innebærer at det å videreutvikle et godt samarbeid med 

Vang Kommune, både rent praktisk og økonomisk, blir svært viktig. 

Regnskapet. 

Regnskapet for perioden 01112015-31102016 viser et overskudd på kr. 134988,-. Av dette 

utgjør momskompensasjon kr. 120328,-.  

De samlede inntekter fra medlemmer er økt fra kr. 597550,- til kr. 622761,-. En økning som 

skyldes økte innbetalinger fra medlemmer med tvunget medlemskap. Inntekter fra andre 

medlemmer er redusert med kr. 6289,-. I forhold til det totale inntektspotensialet fra 

medlemmer, går TFT glipp av inntekter på minst kr. 120000,-. På dette felt må det derfor 

settes inn nye virkemidler for å få redusert dette inntektsbortfallet. 

Tilskudd fra kommune og næringsliv utgjør kr. 226500,-. Dette er en økning i forhold til 

forrige periode på kr. 87500,-. Denne økning skyldes i all hovedsak at tilskudd fra 

næringslivet  i sin helhet er ført i siste regnskapsperiode. Når det gjelder tilskudd fra Vang 

Kommune, så er det ved flere anledninger i 2016 tatt opp med kommunen at dette burde 

kunne økes betydelig. Med det felles siktemål å forbedre tilbudet på langrennsløyper og 

turstier. Uten at dette har lyktes så langt.  

Når det gjelder sum driftsutgifter, der utgifter til løypekjøring er helt dominerende, viser 

disse en beskjeden økning på kr. 7560,-. 

Egenkapitalen(EK) i TFT utgjør nå kr. 406189,-. Dette utgjør ca. 50% av et års normale 

kostnader. TFT har en målsetting om at EK i TFT skal tilsvare nivået for sum kostnader i et 

normalår. 

Samarbeid TFT-Tyin-Filefjell Hytte Forum(TFH). 

TFH gjorde i 2015 en henvendelse til TFT om det ikke kunne være nyttig for begge selskaper 

at TFH fikk en styreplass hos TFT. Dette fordi begge selskaper har som prioritert målsetting å 

utvikle Tyin-Filefjell-området til et godt hytte- og friluftsområde. Gjennom et slikt samarbeid 

vil det bli større tyngde bak de tiltak selskapene utøver for å nå denne målsetting. På siste 

årsmøte fikk derfor TFH en styreplass i TFT. I praksis har dette samarbeidet ført til at TFT og 

TFH har avgitt en felles innstilling til «Arealplan Tyinkrysset». På kommunens temadag i april 

2016 og i møte med kommunestyret  i november 2016, har TFH argumentert sterkt for at 

det er i felles interesse å øke tilskuddene til TFT og dermed løypetilbudet i Tyin-Filefjell-

området. 



Løypekjøring. 

Arbeidet med å ha forutsigbarhet i løypekjøringen har fortsatt høyt prioritet. Informasjon 

om løypekjøringen finnes på TFT`s hjemmeside-tftur.no- samt på skisporet.no og  SMS. 

Regulariteten på kjøringen så langt i 2016 har vært tilfredsstillende. Tilbudet om en 

tidligløype fra Tyin til Tyinholmen er opprettholdt i 2016. 

TFT har på nytt fått en henvendelse fra Buhaugane og Fillestølen der de ber om at deres  

løypenett inkluderes i løypenettet til TFT, Mot at medlemmene i velforeningene til 

Buhaugane og Fillestølen tilslutter seg TFT. TFT har ikke tatt endelig stilling til henvendelsen. 

Dette fordi det ennå ikke er oppnådd enighet om inndekking av de kostnader dette nye 

løypenettet påfører TFT. 

Dugnad. 

Årets dugnad ble gjennomført i nydelig høstvær. Oppgaven i 2016 var å bygge 5 klopper over 

bekkene mellom Gamlestøga og Nystuen. Det var ca. 30 medlemmer som møtte opp til årets 

dugnad. Alle materialer var på forhånd kjørt frem til de aktuelle steder. Med imponerende 

innsats fra de fremmøtte ble alle de 5 klopper ferdigstilt. Stor takk til alle .TFT retter også en 

takk til berørt  grunneier. 

Ny kontrakt for løypekjøring. 

Nåværende kontrakt for løypekjøring går ut etter sesongen 2016/2017. Forberedelsene til 

«Utlysing av tilbud» for løypekjøring de neste 5 år, har derfor vært en prioritert oppgave i 

store deler av 2016. En viktig del av dette arbeidet har vært å få flest mulig reelle tilbydere til 

å gi pristilbud. Slik at konkurransen om å få tilbudet blir så skarp som mulig. En annen viktig 

oppgave er å utarbeide en oversikt over aktuelle løyper og frekvens som kan tilpasses det 

kostnadsnivå ny kontrakt tilsier. Det nye kostnadsnivå for løypekjøring vil derfor bli svært 

bestemmende for løypetilbudet de nærmeste årene. 

Oppsummering. 

Selv om TFT fortsatt vil stå overfor store utfordringer , er det grunn til å understreke at det 

nå arbeides godt med de aktuelle saker TFT prioriterer. Den desidert viktigste oppgaven for 

TFT de nærmeste år vil være å sikre og videreutvikle det økonomiske fundament for 

virksomheten. 

Filefjell i desember 2016 
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