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Årsberetning for 1943
56. årsberetning.

Generalforsamling er ikke avholdt.

Styret har i 1943 bestått av: Formana L. A. Ottesen, viseformann Nikolai Dahl,
Hilmar Nilsen, Åme Falkaniger og Nils Klinge.

Fordelingen av 'distrikteme 'har vært 'aen samme som i 1942: Sylene — Nils
KHinige, Trollheimen — Falkarager og Nilsen, Oikelsjøtraktene — Dahl.

A. P. Stordalsvold har også i 1943 fungert som foreningens ombudsmann på
Løkken. Den store og feste medlemestab som foreningen har på Løkken, skyldes
sifckert for en stor dels vedkommende herr Stordalsvolds interesserte arbeide, og
foreningen bringer ham «in beste takk for hans gode hjelp.

På Meråker har avdelingssjef Kri stiansen med vanlig eliskverdighet besørget
inkassoen av kontingenten.

Foreningen saivner imidlertid ombudsmienn på de større sleder i distriktet,
som f. eks. Opdal, Hommelvik o. ffl.. steder.

Reidar Jørgensen har fungert som sekretær.

Foreningens arkiv. Arbeidet med å ordne foreningens arkiv har vært fortsatt
av sekretæren. Mara tillater seg i 'den anledning å fornye henstillingen tdl eldre
medlemmer, som åtter irane med brev, fotografier, dokumenter eller andre ting
som kunne være av interesse, om å henvende seg til sekretæren.

i
Foreningens medlemmer. Medlemstallet er pr. 31. desember 1943 2560, inklu-

sive æresmedlenimer og livsvarige medlemmer. Herav har 2446 betalt sin årlige
kontingent. Der ble i 1943 tegnet 34 nye livsvarige medlemmer.

Bidrag. Trondhjems Sparebank og Forretningsbanken A.s viste også i 1943
foreningen forståelse for dens arbeid veid å yte henholdsvis kr. 450.00 og kr.
300.00 i bidrag. Vi bringer bidragsyterne vår 'hjerteligste takk. — Obligasjons-
lånet som man var raødt dl å oppta i anledning av utvidelsen av Storerikvoll
1936, ble i 1943 redusert med kr. 670.00 takket være følgende forhenværende
obligasjonseiere: Birger Lykke, Ingeniør Wennevold, Chr. P. Apenes. Olaus
Lysholm, H. Sylow-Hanesen, T. Støwer, A. P. Stordalsvold, Jac. B. Lund, Frank
Nilsen, A. Fjeldseth. K. R. Kjeldsberg, D. B. Westerheim, O. Grundtvig, Trygg
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Gjevilvatnet fra Tyrikvamfjettet Fot. P. Løkken

Tønseth, Halvard Bachke, O. Chr. Udselh, A. Dahl & Co., Arvid Birkeland,
Jonas Kaairbø, Tor Nafcstad, D. Limdboe. Vår beste takk for gåvene!

Turkomiteen fikk heller ikke i 1943 utløsning for sin virkelyst. —

Vintersesongen. De strenge .grensesonebestemnieilser og reiserestriksjoner for-
bød enhver tanke på å åpne hyttene far påsketrafikk, så alle foreningens hytter
var stengt i påsken.

Sommersesongen. Grensereslrifcsjonene gjorde det framleis umulig å tenke på
åpning av NedalshyCla og Storerikvoll. Derimot traff styret aUe forberedelser for
åpningen av hyttene i Trollheimen og Orkelsjøhytla. Der var mange vanskelige
spørsmål å låse, spesielt med hensyn til vertinnene, men i juni måned var alle
vaniskeir løst. Fjlter Ingeborg Tverdal som hadde sagt opp .gin stilling på Gjevil-
vasshytta, ble ansatt Anna Grinda!, Rennebu. Som vertinne på Trollheimshytta
ble ansatt frk. Hovde, Trondheim, mens Berit Hårstad skulle overta vertinn'?-
stillingen på Jølåalishytla. Det 'ble bestemt at T.T. Skulle drive aill« tre hytter
for egen regnirag og alle provianterinigsspørsmål ble tilfnedsstillende last. Søndag
den 20. juni ble imidlertid alle tre TroiiUieinisihytleme, samt Nedalshytta og Nedalwi
gård beslaglagt av Staitspotttiet på foranledning av Det Tyske SikkeAetspoliti.
Angående denne beslagleggelse henvises til redegjørelsen som ble tatt inn i
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Ved Gjevilvatnet Fot Lars Ryssdal

årboken 1943. Under 'disse forhold fant styret at det var vanskelig å åpne Orkel-
sjøhytta med dens begrensede plass for alminnelig trafikk. Det viste seg imid-
lertid at mange turister likevel fant veden til Orkelsjøhytla, og den elskverdige
vertinne, Hanna Røtvei, strakk seg så langt råd var og vel så det, for å hjelpe
turistene med losji o>g underhold. De øvrige hytter var altså stengt og ble ikke
benyttet. —

I januar—mars ble Jøldafehytta benyttet av tyske soldater, delvis oigså Troll-
hei«isfaytla. Nedafehytta og Storerikvoll har også gjentatte ganger i løpet av 194'}
vært Benyttet av tyske soldater. Foreningen ligger i underhandliniger med de
tyske myndigheter om godtgjørelse for bruken av hyttene og erstatning av den
skade som er forvoldt.

Vedlikeholdsarbeider har der bare vært høve til å utføre på Nedaliem, hvor
arbeidet med 'hovedreparasjonen på Nedalen gård har vært fortsatt, men ennå
ikke fullført.

Nye avtaler. Det «r truffet overenskomst med H. FanigeM & Co., Oslo, om
leie av inigeniørboligen på Kjøli gruver for 5 år. Den egner seig utmerket som
turiststasjbn, men kan vanskelig åpnes for alminnelig drift før enkelte forandrin-
ger er foretatt og ende! utstyr anskaffet. Derfor kan man ikke regne med åipn.ing
av denne stasjon før ferigen er slutt.

Med Hjalmar Olsen, Lønset, har T.T. truffet overenskomst som gir T.T.S med-
lemmer de samme rettigheter på Dindafehytta i Dindalen som på foreningens
andre kvarter.

Vollslette på Nerskogen Fot. Harald Rønnebcrg

Private kvarter. De vanskelige tider gjorde at vår gamle venn Kristoffer
Haugen på Storli heller ilkke i 1943 så seg istand til å ta imot turister. Det samme
var tilfellet med Johan Krogstad på Klulcsdal.

De private kvarterer hvor foreningen nå har avtale er følgende:
Kånvatn gård i Todalen, 20 semger. Eier ingeniør J. Halle.
Røstadseter i Vindøldalen, 4 senger. Eier Lars F. Moen. (Åpen bare om som

meren.)
Borkhus. 4 senger. Eier P. T. Borkhus.
Fjellegeret. 4 senger. Eier O. H. Breranryen.
Kluksdal gård i Stoirdalen 12 senger. Eier Johan Krogstad.
Stoirelrwoil seter, 8 senger. Eier Andr. J. Brynhildsvold. (Åpen bare om som-

meren. )
Sunndialen gård i Soadalen, 4 senger. Eier Aksiei Sonen.
Stugudal gård, 6 iseniger. Eier Herlov Stugudal.
Vollsliette på Nerslko;gen. 4 senger. Eier John O. Voll.
Dindalshylta. Dindalen pr. Lønset. 12 senger. Eier Hjalmar Olsen, Lønset.

L. A Ottesen. Nikolai Dahl. Arne Falkanger. Nils Klinge. Hilmar Nilsen.

Reidar Jørgensen,
sekretær.
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