
Årsberetning 2019/2020 

 

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. 

Løypekjøring. 

Denne sesongen ble svært spesiell. Løypekjøringen startet 23.november og stoppet 13.mars pga 

Koronapandemien. Etter påske startet den opp igjen, og løypekjøringen ble utvidet til slutten av mai. 

Den nye løypa som skulle gå fra Steinurde og forbindes med Grindafjell løypelag, ble stukket, men 

ikke kjørt. Det er en påskeløype som forbinder løypene fra Lærdal kommune til Golsfjellet. 

Vi arbeider for et løypenett med god kvalitet og varierte muligheter. Forutsigbarhet og informasjon 

er viktig. Informasjon finner dere på tftur.no, skisporet.no, TFT sin Facebook side. 

I sommer har grunnforholdene flere steder blitt utbedret, slik at det blir mer fremkommelig med 

løypemaskin. Noen steder er det utbedret slik at løypene blir lagt noe om, Opdalstølen og ved Grøv 

seter.  

Annet styrearbeid 

Det skal lages ny Kommunedelplan, KDP, for Tyinkrysset. Styret har hatt møte med Vang kommune 

for å presisere viktigheten av at areal avsettes til tidsmessige skiløyper.  TFT har også deltatt på Vang 

kommunes dialogmøte, hvor grunneiere og andre aktører kom med sine innspill i forbindelse med 

KDP. TFT har på forespørsel fra Vang kommune utarbeidet nye forslag til tidligløype. TFT støtter ikke 

det opprinnelige forslaget til tidligløype. 

TFT har godt samarbeid med grunneierne. Det arbeides med en større utbedring av traseen i 

Bjørdalslia. Fylkeskommunen ønsket ytterligere befaring av kulturminnene i området, dette stoppet 

arbeidet i høst. 

Det er planlagt bygging av bro over Tendla, Bjørdøla og Begna ved Kiladn. Søknader er sendt for 

støtte til disse broene. 

TFT har også deltatt i møter med Tyin Utvikling. Samarbeid med mange aktører er viktig for TFT. 

Dugnad. 

Kvisting ble gjort etter anvisning fra løypekjørerne. I den nye traseen på Opdalstølen, ble det også 

bygget porter der gjerdene ble åpnet opp for passering av løypemaskinen. 

Broen over Tendla ble tatt inn uken etter dugnaden pga høstferien. Den settes ut igjen til våren. 

 

 

 



Regnskap. 

TFT har hatt inntekter på kr. 1.063.117 og utgifter på kr. 1.092.766. Dette gir et resultat på                

kr. -29.649. Men den finansielle stillingen er fortsatt god med en egenkapital på kr. 919.257. TFT har 

derfor rom til å gjøre de fremtidige nødvendige løft som er planlagt på løypene de neste årene. 

Budsjett for 2020/2021 er laget med et resultat på kr. 49.200. Da er det ikke medtatt kostnader eller 

støtte til bygging av de nye skibroene. Her er vi avhengig av støtte og inntil vi vet mer kan vi ikke 

budsjettere med disse midlene. 

Oppsummering. 

TFT ønsker å bidra til at løypenettet på Tyin-Filefjell både opprettholdes av god kvalitet, men også at 

det videreutvikles i tråd med de tidsmessige krav som brukerne av løypene ønsker. Dette vil igjen 

medvirke til at området blir attraktivt både som fritidsdestinasjon og for lokalbefolkningen. 
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