ÅRSRAPPORT
Tyin Filefjell Turløyper
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Tyin Filefjell Turløyper har hatt følgende styre i 2011/2012:
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Leif Øyvind Solemsli
Mette Rogne
Anders Hermundstad
Ingolf Søreide
Gerd Marken
Britt Kjersti Jåstad

Styret har i 2012 gjennomført 6 styremøter. I tillegg er det foretatt en rekke telefonmøter
Arbeidsoppgavene og initiativene i gruppen har vært godt fordelt mellom medlemmene.
Styreoppgaver
Av løypelaget sine 6 medlemmer var 3 nye. Styre konsentrerte seg om å få oversikt over
aktiviteter som var i laget, ansvarsområde, økonomi, avtaler og kommunikasjon til brukerne
Løypekjøring
Avtalen med Tyin Ski gikk ut i mai i 2012 og TFT lyste ut anbud for løypekjøring. Det ble
inngått avtale om løypekjøring for sesongen 2012/2013 med opsjon til 01.05.2017. Ved
bruk av opsjonen og forlengelse av avtalen skal partene bli enige om ny anbudssum.
Løyper
I forbindelse med anbud for løypekjøring er det utarbeidet oversikt over hvilke løyper som
skal kjøres når, og hyppighet for løypekjøring. Informasjon om løypenettet og prioritert av
kjøring er lagt ut på tftur.no.
For å holde greie de økonomiske utfordringene er det gjennomført en vurdering av hvilke
løyper som skal ha hvilke hyppighet på kjøringen, og hvilke løyper som skal kjøres med
trakkemaskin og scooter. Detaljinformasjon er lagt ut på tft sin nettside.
Kvalitet på løypekjøring
Løypenettet til TFT foregår i et høyfjellsområde som er utsatt for vær og vind. Dette gir
utfordringer til å opprettholde skisporene utover dagen. Da snøen på Filefjell er tørr og lett
er det vanskelig å få pakket snøen skikkelig. Løypelaget er i tett dialog med ansvarlig for
løypekjøring for å bedre kvaliteten på løypekjøringen.
Ut fra kostnad / nyttevurdering vil trakkemaskinen ikke kjøre til Sulebu og området der på
dager med sterk vind. I stedet vil det foretas ekstra kjøring av Blå og Grønn løype som
erstatning.
Kommunikasjon til medlemmene
For å nå ut til våre medlemmer opprettet tft en nettside og en facebookside. På nettsiden vil
i tillegg til informasjon om løypenettet, vil vi også fortleggende legge ut informasjon om
løypekjøring mv. Informasjonen vil være identisk med den informasjon som sendes til de
medlemmer som abonnerer på sms-varsling

Kommunikasjon mot grunneiere og Vang Kommune
TFT har deltatt i møter med Vang Kommune og med grunneierne på Filefjell for å bli enige
om felles strategi på kort og lang sikt. Bl.a. er det gjennomført diskusjoner om tidligløype,
skøytetrasè, sykkeltrasè på sommerstid mv.
Vedlikehold og dugnad
Løypelaget har fått hjelp av Filefjell Alpin 2 til reparasjon av Tørrisbruen i 2012. Løypelaget
har fått reparert brua i Austerlie. TFT har fått penger av Vang Kommune til å lage gang/
skibru over Bjørdøla i 2013. Valdres destinasjon har også gitt tilskudd som er øremerket
planering/ tidligløype for 2013.
Første helgen i september er alltid satt av for dugnad i løypetrase, 2012 var intet unntak.
En god gjeng møtte opp for å bistå med rydding av småbusker, mindre trær. Dette er et
viktig arbeid som utføres for å kunne starte med kjøring av løypemaskin så snart som
mulig.
Økonomi
Laget sin økonomi har vært preget av usikkerhet mht antall betalende medlemmer og
bidrag fra næringslivet i området Tyinkrysset / Filefjell / Vang. Laget samarbeidet med
velforeningene i området, totalt 13, og jobber aktivt med å få en ordning der velforeningene
forplikter sine medlemmer til også å være medlem i løypelaget. En ordning der alle
medlemmer i de ulike velforeningene også blir medlem i løypelaget vil gi løypelaget en
sikrere økonomisk forutsetning til å heve kvaliteten og hyppigheten av løypekjøringen
ytterligere. Det jobbes også med ulike måter å få næringslivet til å bidra mer. Blant annet
annonsesalg på nytt løypekart.
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