
Årsberetning 2017/2018 for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT). 

 

Generelt om virksomheten. 

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

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

kommuner, 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 01.11.2017-31.10.2018 viser et overskudd på kr. 159.482,-. Av 

dette utgjør momskompensasjonen kr. 123.034,-.  

De samlede inntekter fra medlemmer er økt med kr. 125.045,-. En økning som skyldes at 

Buhaugane og Fillestølen er blitt med i løypekjøringen, men også en økning på 60 

medlemmer som har betalt inn. 

Tilskudd fra kommune og næringsliv utgjør kr. 215.200,-, dette er en økning på kr. 18.249,- 

og som skyldes økt tilskudd fra det lokale næringsliv.  

Når det gjelder driftsutgifter, er utgifter til løypekjøring økt med kr. 153.424,-. Dette grunnet 

ny kontrakt med Lage Gjevre AS, og hvor opprinnelig løypetrasè er utvidet samt at 

Buhaugane og Fillestølen er blitt en del av løypetraseen. Det er også brukt noe mer midler 

enn vanlig på utstyr til dugnad (broer og klopper) samt oppgradering av skilt. 

Egenkapitalen(EK) i TFT utgjør nå kr. 765.589,-. Dette utgjør ca. 75% av et års normale 

kostnader.  

 

Løypekjøring. 

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

løypekjøringen finnes på TFT`s hjemmeside www.tftur.no,  samt på skisporet.no, SMS og TFT 

sin facebook side. Regulariteten på kjøringen så langt i 2018 har vært tilfredsstillende, men 

lite snø har medført at det kun er tidligløype fra Tyin til Tyinholmen som er kjørt. 

TFT har inngått et samarbeid med Buhaugane og Fillestølen hvor deres løypenett nå er 

inkludert i løypenettet til TFT. 

Forrige sesong ble løypetilbudet utvidet. Runden rundt Steinurde ble en ubetinget suksess.  

Den ca 15km lange rundløypa ble svært mye brukt, og skal kjøres også denne sesongen. 

Den 15 km lange runden rundt Sulefjell ble lite benyttet, og den blir ikke kjørt denne 

sesongen. Det samme gjelder løypa til Kvamsnøse.  

http://www.tftur.no/


Dugnad. 

Årets dugnad ble avholdt 6. og 7.oktober 2018. Årets oppgave var å rydde ny løypetrasé på 

Opdalsstølen. Hytteeierne ønsket mulighet til å kjøre til hyttene, derfor måtte traséen legges 

om.  

Det var også planlagt bru over Begna ved skitrekket ved Børrenøset. Det ble skaffet stolper 

fra Televerket og mye planlegging ble gjort, men det viste seg at dette prosjektet ble for 

stort for vanlig dugnadsarbeid. I stedet ble brua over Bjørdøla ved Tyinkrysset utvidet,og 

løypamaskina kan nå kjøre over.  

En stor takk rettes til alle deltakerne og planleggere av dugnaden. En ekstra takk til 

brubyggeren som brukte to hele dager på byggingen. 

TFT er helt avhengig av dugnadsinnsatsen som blir lagt ned for å holde ved like og forbedre 

tilbudet. 

En stor takk også til Kvismo Sag som leverte alle materialer og tilbehør til brua vederlagsfritt. 

 

Oppsummering. 

TFT vil fortsatt arbeide for å tilby gode skiløyper både når det gjelder  kvalitet og  og varierte 

løyper. Derfor er det også en viktig oppgaven for TFT de nærmeste årene å sikre og 

videreutvikle det økonomiske fundamentet for virksomheten. 

De klimatiske forholdene kan også bli en stor utfordring, spesielt med tanke på lite snø. TFT 

vil gjerne  samarbeide med lokale aktører for å tilrettelegge for gode ski- og snøforhold tidlig 

i sesongen. 
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