
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. 

Løypekjøringen startet medio november på Tyin. Før jul ble løypemaskinen flyttet ned til 

hytteområdene og den ordinære løypekjøringen begynte. Mye mildvær og lite tele skapte 

problemer i julehelga. I høyfjellet mot Sulebu var det mange steder avblåst og derfor 

problematisk å kjøre med løypemaskin. Utover i januar normaliserte forholdene seg og 

løypene ble kjørt ihht avtale.                                                                    

Løypa som ble utbedret i Opdalstølen ble mye brukt (grønn 1) Bjørdalslie (grønn 2) blir 

fortsatt kjørt med scooter. I påsken var det mulig å gå den nye traseen mellom Steinurde og 

Grindafjell (svart 4). Denne løypa stikkes og kjøres kun et par ganger med scooter i påsken. 

En flott trase som forbinder Filefjell med løypenettet på Grindafjell og mot Vaset. 

I julehelgen hadde vi samarbeid med JVB og Tyin parkering om løypekjøring til 

Eidsbugarden. Dette var et supplement til den vanlige  løypekjøringen.    

Dugnad. 

Dugnaden ble i år flyttet til august. I spørreundersøkelsen som ble gjort blant eiere av 

fritidseiendommer ble det spurt om tidspunkt for dugnad. Det kom ønske om å flytte 

dugnaden nærmere sommeren. Det var ingen suksess, kun 15 møtte. Dette skyldes også at 

velforeningenes ledere ikke hadde meldt videre til  medlemmene. Takk til de som møtte opp, 

og gjorde en stor innsats med rydding av kvist etter løypekjøreres anvisning. I sommer ble 

det ryddet en ny nedfart i Grønnelie, i traseen Bjørdalen-Kyrkjestølen (svart2) Denne 

nedfarten var svært bratt,og av den grunn var den nedkjøringen lite brukt. Dette vil bli 

betydelig bedre til vinteren.  

Annet styrearbeid. 

-I forbindelse med at Kommunedelplanen for Tyinkrysset lå ute til høring og offentlig ettersyn, 

har TFT kommet med innspill. Våre viktigste saker var at langrennsløyper må prioriteres i den 

nye planen det vil si at areal må sikres. Vi ønsker også avsetting av areal til tidligløype. TFT 

ønsker å lage skiløyper med gode og tidsriktige kvaliteter. Veikryssinger bør unngås. 

Kommunedelplanen for Tyinkrysset ble vedtatt 18.11.21, og der ble det kort oppsummert 

vedtak om at langrennsløyper skal sikres, både ved å ta vare på de eksisterende løyper og 

alternativt etablere nye traseer, hvis de kommer i konflikt med utbyggingen. Tidligløypa slik vi 

foreslo, ble ikke godkjent. For å sikre framtidige løyper må løypene inngå i en reguleringsplan 

og deretter sikres i avtale med grunneiere. 

-Bjørdalslie (grønn 2) hadde vi store planer for i sommer. TFT ønsket å planer de største 

gropene, og fjerne markante steiner, slik at traseen  skal være tilgjengelig for løypemaskin. Vi 

var på befaring med Fylkeskommunen angående kulturminnene i området. Det gikk ikke bra. 

Det er alt for mange kulturminner med store sikringssoner rundt. Store steiner kunne flyttes 



ut av traseen, men det kunne ikke gjøres med maskiner. I Bjørdalslie hadde vi også fått 

tillatelse fra grunneierne til å bygge ny bro. Men det var ikke lov å bruke maskiner der, så da 

blir det heller ingen bro. 

-Broen over Tendla, helt i nedre del. Denne hadde vi også håp om å få bygget i sommer. Her 

er det  mye overvann både tidlig høst og ofte i påsken. Vi ble ikke enige med grunneier om 

denne avtalen. 

-TFT har  også hatt dialog mot Vang kommune i håp om at TFT kunne være med i Sti-og 

løypeplan gruppen som skal legge føringer for hvor skiløyper og stier bør gå. Dette er Vang 

kommune ikke interessert i, men vi skal få uttale oss i etterkant. I nabokommunene er 

løypelagene involvert i utarbeidelse av sti og løypeplaner. 

-TFT har også ved flere ganger tatt opp samarbeid med Vang kommune om vedlikehold av 

broer. Vi får ingen tilbakemeldinger. Broen over Begna, ved Tørrisheisen, er nå svært dårlig. 

Ingen respons fra Vang kommune, og denne broen har ikke TFT bygget. 

-Kommunal støtte til drift har ikke vært økt årevis.  

-Vang kommune ønsker å bli en ledende reiselivsdestinasjon. TFT ser det som en 

forutsetning at de samarbeider med TFT som er en av få aktive organisasjoner som nettopp 

jobber for at Tyin-Filefjell skal bli et attraktivt sted å være. 

Regnskap. 

TFT har hatt inntekter på kr. 1.319.613 og utgifter på kr. 1.290.920 for inneværende periode. 

Dette gir et resultat på kr. 28.693. Den finansielle stillingen er fortsatt god med en egenkapital 

på kr. 947.950. Dette gjør TFT rimelig robust og med kapital til å håndtere uforutsette eller 

økte utgifter i fremtiden. Men skal det gjøres større investeringer er TFT fortsatt avhengig av 

anleggs bidrag fra eksterne aktører. Nytt av året er at TFT har fått støtte fra 

Sparebankstiftelsen Hallingdal på kr. 32.445,-. Dette er en årlig tildeling som vi søker på 

fremover. 

 

Oppsummering.  

TFT ønsker å bidra til et løypenettet på Tyin-Filefjell er variert og av god kvalitet, samt at 

løypenettet 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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