
Årsberetning 2021/2022 

 

Generelt om virksomheten. 

Foreningens primære formål er å opparbeide og drifte langrennsløyper 

og turstier, slik at allmennheten og turister får best mulig aktivitetstilbud i 

området. 

Samarbeid både med Vang kommune og private aktører er en 

forutsetning for at dette skal lykkes. 

 

Løypekjøring. 

Det var svært lite snø før jul i 2021. Det ble kjørt med løypemaskin på 

Tyin i jula. Først etter nyttår ble scooter med sporkall kjørt fra Tyinkrysset 

til Buhaugane.  8.januar kom løypemaskinen seg til Sulebu. 

Ekstremværet «Gyda» kom i midten av januar med mildvær, overvann og 

ødelagte løyper. 

Men i februar ble det fine forhold, og helt til 5.mai ble det kjørt løyper. Vi 

har dyktige løypekjørere, og kvaliteten på skiløypene er veldig bra. Svært 

mange kilometer av  

løypenettet ligger over 1000 m.o.h noe som tidvis gjør det svært 

krevende å opprettholde et kvalitetsmessig godt løypenett.  

To nye løypetraseer ble kjørt denne sesongen; 

1. Rundt Suletind. En flott runde, men ikke veldig mye benyttet. 

2. Gjennom Steinurdedalen. Også en veldig bra løype. Bra alternativ 

for de som synes runden rundt Steinurde blir for lang. Mange 

benyttet denne traseen. 

Informasjon om løypekjøring legges ut på Facebook, skisporet.no og 

tftur.no 

 

Dugnad. 

Felles dugnad ble avholdt 8.oktober-22. I år var det svært dårlig 

oppmøte. Det ble ryddet fra Synhaug mot Kileheisen.  



En ny trase ble ryddet av styremedlemmer på sørsiden av Otrøvatnet. 

Traseen er nå lagt på nedsiden av den bratte skråbakken,  

som har vært et problem hver vinter.   

 

Annet styrearbeid. 

I tillegg til ordinære styremøter, har vi hatt møte med Vang kommune og 

Fredensborg Fritid.  

Fredensborg Fritid, som er den nye destinasjonsutvikleren på Tyin-

Filefjell, viser stor forståelse for nødvendigheten av gode og tidsriktige  

langrennsløyper.  TFT har på anmodning fra Fredensborg Fritid levert 

innspill til det videre planarbeidet.  

 

Regnskap. 

TFT har hatt inntekter på kr. 1.445.294 og utgifter på kr. 1.326.278. Dette 

gir et resultat på kr. 119.016. Det gode resultatet skyldes at vi nå får 

100% tilbakeført moms av det vi betaler, tidligere var dette behovsprøvd 

og vi fikk ca. 70 prosent av momsen tilbake. Dette var en endring fra i 

fjor, og i tillegg til årets kompensasjon på kr. 257.746 er det i årets 

regnskap kr. 43.650 som vi fikk mer enn det som var avsatt i fjorårets 

regnskap. 

I tillegg har laget mottatt anleggsbidrag på kr. 291.579 som er satt av til 

fremtidige utbedringsprosjekter som skibroer samt nødvendige løft på 

løypene de neste årene. 

Den finansielle stillingen er god med en egenkapital på kr. 1.066.965. 

Budsjett for 2022/2023 er laget med et resultat på kr. 30.300-, men dette 

er noe usikkert grunnet at det nå må inngås ny avtale for løypekjøringen 

og da vet vi ikke kostnad for løypekjøring i de kommende årene. 

 

Oppsummering. 

TFT ønsker å bidra til at 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. 

Godt samarbeid med både Vang kommune og private aktører er en 

nødvendighet for at dette skal lykkes.  

En viktig oppgave for TFT er å sikre og videreutvikle det økonomiske 

fundamentet for virksomheten.  

 

 

Filefjell, desember 2022 

 

 

 

Lars Inge Tordal     Knut Mo    Sissel Wangensteen                    

 

 

 

Odd Tore Moen      Øystein Otto Grov    Mette Rogne 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


