Årsberetning 2018/2019 for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT).

Generelt om virksomheten.
TFT har som formål å opparbeide og drifte langrenns løyper og turstier i Tyin-Filefjellområdet. 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 01.11.2018-31.10.2019 viser et overskudd på kr.183.318,- Av dette
utgjør momskompensasjonen kr.166.525,De samlede inntekter fra medlemmer er redusert med kr.7.717,- dette året, men økte
tilskudd gjør at inntektene totalt har økt med kr.85.329,Tilskudd fra kommune og næringsliv utgjør kr.303.550,-. Den største økningen er støtte fra
Valdres Friluftsråd til klopper og til ny skibro.
Når det gjelder driftsutgifter, er utgiftene økt med kr. 104.751,- Dette skyldes hovedsakelig
en kostnad med den nye skibroen på kr.116.792,De økt utgiftene har også medført at vi har fått økt momsrefusjonen med kr.43.491,-.
Egenkapitalen (EK) i TFT utgjør nå kr.948.907,-

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.
Sesong 2019/2020 startet løypekjøringen 23.november på Tyin med bruk av løypemaskin.
Scooter med sporkall startet i terrenget 6.desember. Kald høst og bra med snø, har
muliggjort en tidlig og bra start på sesongen.
TFT har fornyet avtalen med Buhaugane skiløyper og Fillestølen parkering. Her blir det kjørt
et klassisk og et skøytespor.
Den 15 km lange runden rundt Steinurde blir mye brukt, og vil fortsatt bli kjørt.
Det vil være større fleksibilitet i løypekjøringen i ukedagene. Dvs. værmeldinger blir mer
avgjørende for hvilke ukedag det kjøres. Informasjon skal gis til brukerne.

Dugnad.
Årets dugnad ble avholdt 5. oktober 2019. 35 personer møtte opp.

Svært omfattende rydding og kvisting ble gjort i løypenettet. Karttavler ble satt ned i bakken,
etter godkjenning av grunneiere. Dugnaden ble svært godt organisert av Tor-Arne Stenhaug.
Broen over Tendla ble tatt inn, og vil bli satt ut igjen av TFT til våren
Brua over Begna ved skiheisen er nå bygd. Stor takk til entreprenør Olav Hæreid som gjorde
alt grunnarbeid uten omkostninger for TFT. Stor takk også til Øye Bygg og Bo , som sponset
både materialer og arbeid.
TFT er helt avhengig av dugnadsinnsatsen som blir lagt ned for å holde vedlike og forbedre
tilbudet, så stor takk til dere som stilte opp og gjorde en kjempeinnsats.

Oppsummering.
TFT vil fortsatt arbeide for å tilby gode skiløyper både når det gjelder kvalitet og varierte
løyper. Vi har derfor også gitt innspill til Kommunedelplanen for Tyinkrysset.
TFT skal også være med i utarbeidelse av sti- og løypeplan for Vang kommune
En annen viktig oppgaven for TFT de nærmeste årene å sikre og videreutvikle det
økonomiske fundamentet for virksomheten.
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