
TYNSET TURLAG 
 

ARBEIDSPROGRAM 2022 
 

Nr Tiltak/oppgave Kort beskrivelse Økonomi Ansvarlig 
1 Planlegge omlegging 

skiløypetrasé Åsan 
Som følge av mer brøyting av 
vegene på Åsan er turlaget 
anmodet om å legge 
skiløypetraséen utenom bilvei.  
I første omgang ca 6,1 km.  
• Søke om spillemidler som 

nærmiljøanlegg – 50% 
tilskudd. 

• Søke om dispensasjon fra 
arealplan 

• Inngå avtale med 
entreprenør 

• Søke om tiltaket 
Søknaden er ikke prioritert av 
kommunen for 2022, men står 
for tur på nærmiljøanlegg i 
2023. 

Kr 20 000 til ekstern 
bistand med 
utarbeidelse av plan. 
 

Leder og 
løypeansvarlig 

2 Omlegging skiløypetrasé 
Gammelvangan/ 
Hemstadvangan/Skardet 

Forslag til omlegging av 
traséen er lagt fram for styret. 
Berørte grunneiere skal også 
være positive til omlegging. 
Flere deltraséer bør vurderes.  
Plan utarbeides. 

Egeninnsats. Leder og 
løypeansvarlig 

3 Skilting Registrere eksisterende skilt.  
Plan for nye skilt 
Oppsett nye skilt 

Kr 30 000 
Dugnad 

Turveiansvarlig 

4 Nye ryddesager Anskaffe to nye ryddesager 
samt en grensag (elektrisk?) 

Kr 30 000 Turveiansvarlig 

5 Ny sporsetter med 
slettebrett 

For å kunne lage mer løype 
med skuter, særlig når det er 
lite snø, vil sporsetter med 
slettebrett til hver av skuterne 
være hensiktsmessig. Vi har en 
i dag. Ønsker nå å anskaffe en 
litt enklere og lettere 
sporsetter med slettebrett. 

Kr 50.000 Løypeansvarlig 

  



Nr Tiltak/oppgave Kort beskrivelse Økonomi Ansvarlig 
6 Utrede muligheter for å 

kunne lage bedre 
skiløyper på Åsan-sida 

Flytting av løypemaskina fra 
den ene til den andre siden ser 
ut til å bli mer og mer 
utfordrende når det er lite snø. 
Det er ønskelig å kunne tilby 
mer og bedre løyper på Åsan. 
Vurdere ulike 
utstyrsmuligheter  m.m. 

Egeninnsasts Leder og 
løypeansvarlig 

7 Trimkonkurranser Gjennomføre tre – fire 
trimkonkurranser i 2022 

Kostnad kr 20 000 
Premier kr 20 000 
Inntekt kr 120 000  
(Kr 60 000 
deltakeravgift + kr 
60 000 i 
sponsormidler) 

Arrangements-
ansvarlig 

8 Utbedre skiløypetraséer For å kunne kjøre løyper på lite 
snø må traséen være så jevn 
som mulig. Kratt, tuer, steiner 
m.m. må fjernes.  
Ser på to traséer; Grashavern 
rundt og Langsetra.  
Kartlegge tilstanden og foreslå 
tiltak. 

Egeninnsats Løypeansvarlig 

9 Parkering/tilgjengelighet 
på Åsan 

For å bedre tilgjengeligheten til 
Åsan-løypene for turlagets 
medlemmer ønsker vi å avklare 
om det er mulig å finne 
løsninger der turlagets 
medlemmer ikke trenger å 
betale bomavgift (brøyteavgift) 
for å komme til Kvannrøsta 
og/eller Ytre Åsan. 

 Leder og 
løypeansvarlig 

10 Gjennomgang av 
turlagets vedtekter 

Turlagets vedtekter er flikket 
på mange ganger siden laget 
ble etablert i 1984. Turlagets 
virksomhet har også endret seg 
en god del på disse nesten 40 
år. Det er behov for en 
helthetlig gjennomgang. Dette 
omfatter også bl.a. 
medlemskapsstruktur. 

Egeninnsats Leder 

 


