
Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,

sparebankvilkår og folio samt utfører

alle vanlige sparebankforretninger. .— —

S I K K E R H E T S B O K S E R
H J E M M E S P A R E B Ø S S E R
F O R M U E S P O R V A L T N I N G

'Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbe-
varing av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Å R S B E R E T N I N G F O R 1 9 5 0
63 ÅRSBERETNING
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Generalforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus fredag den
21. april 1950 kl. 19. Det møtte ca. 40 medlemmer. Etter at dagsorden var refe-
rert, leste sekretæren årsberetningen som ble godkjent. Formannen leste årsregn-
skapet. Den ansatte revisor og de kritiske revisorer hadde intet å bemerke til
regnskapet. Dette ble enstemmig godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet.

Formannen leste det framlagte budsjett. Ingen hadde noe å bemerke til dette,
og det ble enstemmig godkjent.

Valg: Etter foretatt loddtrekning var følgende på valg: Fru Astri Mittet
Angerman, Finn Kleven, Erling Nielsen og Egil Ellingsen. Fru Angerman hadde
frasagt seg gjenvalg, da hun hadde flyttet fra byen. Valgkomiteen foreslo gjen-
valg for de tre herrer og som nytt medlem av styret frk. Hjørdis Mørkved. Føl-
gende ble valt: Erling Nielsen, Finn Kleven, Egil Ellingsen og Hjørdis Mørkved.
Som fast revisor etter O. Vold foreslo valgkomiteen Knut Lande, som ble valt.
De kritiske revisorer Arvid Heirung og Nils Klinge ble enstemmig gjenvalt.
Som valgkomite gjenvaltes Nikolai Dahl og Kaare Domaas.

Medlemskontingenten for 1950 ble fastsatt slik: Betalende voksne kr. 7.00, livs-
varige medl. kr. 100.00 og juniormedl. kr. 3.00 (uten årbok).

Eventuelt: Reidar Jørgensen nevnte de mange gledelige ting som hadde hendt
de siste år: Åpningen av Schulzhytta på Stormoen, utvidelsen av Nedalshytta,
åpningen av «Nordpå» i Haltdalen og utvidelsen av Gjevilvasshytta. Han om-
talte også arbeidet med de nye og ganske lange vintervardinger, som
hadde vist seg å være høyst påkrevd. Som tilsynsmann i Trollheimen nevnte
han Trollheimshyttas forfatning. Hytta, som var bygd i 1891 og utvidet en
gang, var nå ikke lenger tilfredsstillende. Skulle en først gå i gang med å rette
på de ting som myndighetene hadde forlangt, måtte dette arbeid sees i sammen-
heng med en utvidelse av hytta. Han henstilte til generalforsamlingen å ta posi-
tivt standpunkt til de planer som ville bli framlagt.

Formannen ga deretter ordet til Eivind Kierulf som hadde trukket opp en del
retningslinjer for eventuell utvidelse og forbedring av hytta. Han viste på endel
riss hvordan en hadde tenkt seg å legge arbeidet an og nevnte forskjellige alter-
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nativer og prisoverslag. Det som måtte gjøres for i det hele tatt å få holde hytta
åpen, ville koste ca. kr. 13,000.~. Tok en hele utbyggingen med, ville denne
koste ca. kr. 55,000.—. En ville da få i alt 52 sengeplasser. Styret tok opp forslag
om at disse arbeider søkes realisert så snart en finner dekning for omkostningene.
Reidar Hoff støttet styrets forslag og foreslo oppnevnt en komite som skulle ta
seg av finansieringen av disse planer under mottoet: S. O. S. — Trollheimshytta.
Som medlemmer av denne komite ble oppnevnt: Reidar Hoff, Anders Dahl og
Reidar Trætvik. Komiteen er senere blitt supplert med Erling Nielsen, Finn
Kleven og Øivin Jystad. Formannen takket for uttalelsene og besvarte et spørs-
mål fra Arvid Heirung angående tippemidler. Dessverre kan det f. t. ikke ytes
tippemidler til turistforeninger. Til slutt vedtok man enstemmig styrets forslag:
Generalforsamlingen godkjenner de refererte planer for reparasjon og ombygging
av Trollheimshytta og samtykker i at arbeidet settes i gang i det omfang styret
finner at økonomien tillater.

Formannen refererte styrets beslutning om å tildele Astri Mittet Angerman
foreningens hederstegn for hennes utmerkede og interesserte virke i T.T.

En spesiell takk rettet formannen til vertinner og betjening på hyttene. De
hadde alle hatt et krevende arbeid og utført dette på en utmerket måte. Likeså
takket han alle komiteer og pressen som hadde slått ring om T.T. og ytet verdi-
full hjelp.

Kl. 21.20 var generalforsamlingen slutt etterat forhandlingene hadde vart i
snaue to timer.

I styremøte den 4. mai ble Reidar Jørgensen valt til viseformann.
Tilsynet i de forskjellige strøk ble fordelt slik:
Sylene: Finn Kleven (formann) og Leif Dahl.
Orkelsjøtraktene: Erling Nielsen (formann) og Bjarne Eriksen.
Trollheimen: Gunnar Birkeland (formann) og Reidar Jørgensen.
Videre oppnevntes følgende komiteer:
Utstyr- og personalkomite: Fru Hildur Tønseth (formann) og Hjørdis Mørkved.
Årbokkomite: Magne Haave (formann), Reidar Jørgensen og Torbjørn Baustad.
Byggekomité: Eivind Kierulf (formann), Gunnar Birkeland, Finn Kleven og

Bjarne Eriksen. Arkitekt Roar Tønseth .har vært arkitekt for all byggevirksomhet
som T.T. har hatt i gang i året som gikk.

Provianteringskomite: Egil Ellingsen (formann), Magne Haave og Bj. Eriksen.
Møte- og propagandakomite: Erling Nielsen (formann), Magne Haave og Arne

Rønning.
Turkomite: Hilmar Nilsen (formann), Per Vinje, Kaare Domaas, Kristoffer

Eriksen, Kåre Jystad, Hjørdis Mørkved og Magne Haave. Per Vinje er senere
valt som viseformann i denne komite, og sammen med Kåre Jystad og Magne
Haave danner disse tre turkomiteens arbeidsutvalg.
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DEN NORDENFJELDSKE
KREDITBANK

TRONDHEIM OPPRETTET 1868

Aksjekapital og fonds kr. 7,366,000.—•

I N N S K U D D M O T T A S
LÅN BEVILGES - INKASSO
F O R M U E S F O R V A L T N I N G

Eiendofnsomsetning og fondsavdeling
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Trollheimshytta vokser Bjarne Eriksen

Styret har holdt 7 møter og behandlet 122 saker.
Frk. Hildur Stene har vært kasserer, Johan Kristoffersen bokholder og Magne

Haave har vært sekretær.
Innvielsen av den utvidede Gjevilvasshytta fant sted den 24. juni. Festkomiteen

bestod av Reidar Jørgensen, Trygg Tønseth og fru Kirsten Haave. Innvielsen
var begunstiget av et strålende sommervær og stemningen var høy. Omtale av
festen finnes i årbok for 1950.

Som et resultat av aksjonen S. O. S. — Trollheimhytta ble T.T. ved innvielsen
; av Gjevilvasshytta overrakt en «sjekk» på kr. 21,299.86. Denne gave gjorde det
! ; • mulig straks å sette arbeidet på Trollheimshytta i gang. Planer ble utarbeidet og
| arbeidsfolk skaffet. Materialer ble kjøpt og brakt inn i fjellet. Før snøen kom, var
l gravningsarbeider utført.
l Vinterstakinger: Etter forslag av formannen ble det besluttet å ordne vinter-
|staking fra Gjevilvasshytta over Svarthamrene til Trollheimshytta, og denne
|varding ble delvis fullført i løpet av høsten. Vinterstaking fra «Nordpå» til
|Kjøli gruve ble fullført i 1950. En gammel Vinterstaking fra «Nordpå» til Hilmo
|i Tydal fantes tidligere, men da den på enkelte steder var defekt, sørget styret
||or nye staker. Disse ble kjørt opp på fjellet, og eri søndag utpå høsten tok
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Sanitæranlegget
med badstubad

K. LUND A-S
ETABLERT 1874

RØRLEGGERFORRETNING — RORHANDEL
TELEFON SENTRALBORD 2OO1 1

T R O N D H E I M

19 frivillige frå byen (styret og en del kjente orienterere) jobben med å reise
stakene innover fjellet. Vinterstakingen frå Hilmo" til Schulzhytta gjennom østre
Velaskar ble ferdig i 1950. Likeså Vinterstakingen frå Scliulzhytta til Storerik-
vollen nordenom Saufjellet.

Sommervardinger: Da mange finner det trettende å traske den 8 km lange bil-
veg frå Væktarstua til Geitbekken, merket sekretæren opp en rute langs foten
av Skardørsfjell til Rotåa og fram til kjøreveien. Senere er merking frå samme
rute til Væktarstua og Stugudal utført. Olav Vollan, Gjøra, har vardet frå
Vollan, Gjøra i Sundalen, gjennom Gregorskaret (Grugguskaret) til Kasa og
Storli. Turen tar ca. 8 timer. Gudmund Halle, Kårvatn, har frisket opp vardingen
til Bjøråskaret frå Kårvatn og frå Kårvatn til Tovatna. Han har også lagt ut
endel klopper.

For å rettlede turister på våre hytter, vil det til sommeren bli slått opp kart-
skisser på endel hytter med en kort beskrivelse av småturer som kan gjøres fra
hver hytte.

Avtalen med Haltdalen Jeger- og fiskerforening er forlenget ett år. Våre med-
lemmer har ifølge denne fri adgang til fiske i elver og sjøer rundt «Nordpå» og
har adgarig til å bruke de fiskebuer som ligger innenfor fiskerforeningens område.

Turistopplysningskontoret var i drift også sommeren 1950. Bestyrer var Kjell
Roness. Kontoret hadde stor søkning, og det påtok seg bl. a. å ordne med plass-
bestillinger for faste gjester i sommersesongen.

Vår forenings sekretær møtte ved elveskjønn i Nedalen. Vårt krav — veibru
ved ferjéstedet .— ble fremholdt, men sakpn avgjøres først etter at det er holdt
overskjønn, kanskje ut på året 1952 en gang. Det er særlig med tanke på vår
forpakter på Nedalen gård at kravet er reist. Når Sylsjøen er ferdig om ca. et år,
og nedtapping blir foretatt, vil Nedalen gård bli avskåret fra vanlig vintervei,
idet både Esna og Nea blir åpne hele året.

På grunn av kritikk over driften av jordveien på «Nordpå» frå Haltdal jord-
styre, har styret søkt om å få byggetilatelse for ei høybu på stedet. Det vil da
bli lettere å få noen til å ta på seg å holde jorda i hevd, og det er å håpe at
tillatelsen blir gitt slik at høybu kan bli sått opp i løpet av sommeren.

Påskeandaktene på våre hytter har slått meget godt an.
Vår formann, Arne Falkanger, ble valt som medlem av det arbeidsutvalg som

ble nedsatt av turistlandsmøtet på Gjendesheim:i juni 1950.
ErstaMnger: Frå oppgjørsnemnda i Oppdal har vi mottatt billighetserstatning

for Gjevilvasshyttas beslag under kriggn med kr. 950.00. Frå Rennebu Kommune
har vi mottatt en lignende erstatning for Jøldalshytta på kr. 2300.00.

Lån: Følgende lån til -utvidelse av våre hytter er innvilget:
i I Den Norske Industribank et førsteprioritetslån på kr. 100,000.00 til Gjevil-
iVasshytta. Lånet avdras i halvårlige terminer i 25 år, og renten er fast — 2% %
J de første 10 år.
l Hos Hotelldirektoratet er vi stillet i utsikt et lån på kr. 35,000.00 til repara-
:§jon og utvidelse av Storerikvollen.
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, tLSoKen for alle laretfainføre&Serte:
NORSK IDRETT SIDEN FRIGJØRINGEN

BILLIG UTGAVE
447 sider. Nu kr. 25.—.

m

POPULÆRVIDENSKAP:
HANS VIKSJØ:

ENERGI OG ATOMER
Populær orientering i moderne fysikk.

. : • ! ; . K r . 6.25.

BØKER FOR FJELLFOLK:
JOTUNHEIMEN

40 helsides reproduksjoner. — Innledning av! Gunnar - Raabe.

TROLLHEIMEN OG SYLENE
, -40 i helsides reproduksjoner. — Innledning1 av Nic. Stabell.

SMØREKOPPENS VISEBOK
Ny omarbeidet utgave.

.

. BRUNS BOKHANDELS FORLAG
(X1 ixS. — iii". •;.) fj ' jJti i-1 ( . o , . :T R O N D H E I M

j Gåver: Frå Trondheim Kommune har vi mottatt et bidrag på kr. 5000.0Q.
Frå en anonym har vi mottat kr. 500.00 til vinterstakinger, frå A/B Forretnings-
banken kr. 500.00, fra Den Nordenfjeldske Kreditbank kr. 250.00, fra Spare-
skillingsbanken, Bøndernes Bank og Trondhjems Haandverk- og Industribank
kr. 100.00 av hver. Fra Olaf T. Ranum har vi mottatt en batteriradio (med fullt
utstyr) til Trollheimshytta. Aksjonskomiteen for Trollheimshytta har mottatt en
rekke gåver. Det vil bli gitt fullstendig redegjørelse når bygget er ferdig. l

En rekke firmaer og privatpersoner har på forskjellig vis støttet foreningen'.
;For alle disse positive utslag av interesse for T.T. er styret dypt takknemlig.
• Sekretæren har holdt en rekke kåserier i lokale foreninger både i byen og
nærmeste omland.

Også siste sommer var det stor misnøye med forholdene ved Djupholma. Opp-
demmingen av Essandsjøen gjør myrene rundt sjøen svært blaute og gjør det
vanskelig å bruke den hevdvunne "overgang over Djupholma. Trondheim Elek-
trisitetsverk har ordnet med en båt ved det gamle brufeste, men denne har enten
vært låntatt til fiske eller vært festet på en slik nråte at en stor del turister har
vært redde for å bruke den. Blir det ikke gjort noe for å bedre overgangen over
Djupholma, må alle ruter her legges om. :

Fotokonkwransen 1950: Vi mottok i alt 267 bilder fra 47 deltakere. De pre-
mierte bilder stakk seg tydelig ut, såvel hva det tekniske som motivbehandling
angår. Litt for mange bilder Var sendt inn i feilaktig format. Dette var så meget
mer beklagelig da motivene ofte var ganske gode. Mange bilder viste en meget
ufullkommen teknikk (uskarpe). Det gledelige ved konkurransen var imidlertid
den fyldige deltakelse. Dette røper en stor interesse som vi håper vil vare ved,
slik at vi kan få gode bilder til årboka. Fotokonkurransen er omtalt i en egen
artikkel i fjorårets årbok, men for ordens skyld refererer vi resultatet her også:

1. pr. — kr. 100.00 ble vunnet av Kolbjørn Dekkerhus, Trondheim,
i 2. » — » 50.00 •» » » Henry Iversen, Hommelvik.
; 3. » — » 25.00 » » » Kolbjørn Dekkerhus, Trondheim.

; ; ; • Sju bilder ble innkjøpt av de ikkepremierte.

f Medlemsmøter: Til høstmøtet i Britannia rfptells spisesal hadde vi vært så
Sheldige å få kaptein Gosta Frohm, Sverige, som foredragsholder. Han tok for-
iiSsamlingen med;på ;ein pulktur i Sarek-omrfidet. Foredraget var ledsaget av en
jinengde gode fargefotografier. Hr. Frohm rev alle med seg ved sin ypperlige for-
s|ellerkunst og ikke minst ved hjelp av sin «vacumtorkade» ukulele som han var
;:§n mester til å traktere. Stemningen var ypperlig hele kvelden. Det er å håpe
si^t i : vi også i framtia kan få nyte godt av hr. Frohms kunst og viten.
ijp .Til vårmøtet i Britannia hotells spisesal hadde det lykkes å få lektor Arne Grøn-
: f f e Fannrem, til å fortelle litt om Trollheimens geologi. Han kom herunder inn

mange meget interessante problemer, bl. a. plantelivet på Gjevilvasskammene
sammenhengen mellom dette og jordsmonnet deroppe. Om disse ting har

skrevet en artikkel i fjorårets årbok. _ . :
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Fellesturer: Turkomiteen har utført et initiativrikt og stort arbeid som for-
eningens medlemmer har all grunn til å være takknemlig for. Der har vært arran-
gert i alt 9 turer med et deltakerantall på 1471.

Medlemstallet var pr. 31/12 1950 7506, hvorav 6880 årsbetalende-, 250 junior-,
273 livsvarige- og 3 æresmedlemmer. Ved årsskiftet 1949/50 var det samlede
medlemstall 6726 — altså en økning på 780 medlemmer siste år.

Årboka ble også i år ferdig like før jul, men mange av våre medlemmer fikk
den først etter nyttår. Den fikk god omtale i pressen og blant medlemmene, Vi
henstiller til alle som er interessert i å få en god årbok å hjelpe oss å finne de
rette artikkelforfattere og sende oss fotografier.

Vi har nå gjensidighetsavtale med følgende foreninger: Den Norske Turist-
forening, Svenska Turistforeningen, Drammen og Oplands Turistforening, Kri-
stansand og Oplands Turistforening, Kristiansunds Turistforening, Skien—Tele-
mark Turistforening, Stavanger Turistforening, Bergen Turlag og Ålesund—
Sunnmøre Turistforennig. Mot forevisning av medlemskort får medlemmer av
disse foreninger moderasjon på nattlosji på alle de nevnte foreningers hytter.

Besøkstatistikk:
Været var ved påsketider meget variabelt. Snø var det mer enn nok av, men

inår det så blåste opp med ganske sterk vind, ble siktbarheten dårlig. Verst var
idet påskeaften, da det røk opp til storstorm. Sommerværet var det aller beste. I
islutten av juli var det en uke med mye regn, men ellers må sommeren 1950 inn-

: i registreres som en av de bedre.

l Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger for året 1950

,; H y t t e :

jfrollheimshytta . . .

iGjevilvasshytta . . . .
iiKåsa (Leiet) . . . . .
iDrkelsjøhytta . . . . .

iKjøli (Leiet) . . . . .
iNedalshytta . . . . . .
iStorerikvolleh . . . .
iSehulzhytta . . . . . .

æijiJ Sum

Antall
senger

34
43
52
16
10
36
12
51
28
30

312

V e r t i n n e :

Fru Margit Sande
Frk. Jorunn Nordbø
Frk. Anna Grendal
Frk. Kristine Nerhoel
Fru Hanna Røtvei
Fru Ingeborg Galåen
Fru Gudrun Aas
Fru Kirsten Haave
Frk. Randi Lilleås
Frk. Gudrun Kallar

Antall overnattinger

Påske

314
318
515
127

7

'179
535
754
457

Som-
mer

1221
1033
2064
290

?
147

1369
901
373

1950

1535
1351
2579
417

2994
326

1904
1655
830

13591

1949

1299
991

1249
235

1012
358

1415
1799
771

9529
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Velgjørende'- Velsmakende •Verdensberømt.
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Knut Storvik
jPettestar Stodien-^-Meråker (1951)

S Avtale og kvarter har vi på følgende steder-
Storli pr. Lønset .............. Fredrik Storli ' ' ' c.

ST "̂ •---•• s*-^ •:::::::: £=.—...... Qregorius Holten ...... 6 senaer
Omdahhytta. Lønset .......... Hjalmar Olsen ........ 16 7
|erskogen .................... Arvid Krovoll ..... \ \
Hilmo, Tydal ...... Per Hil • • • • • • • • • t s-

ordalsvoll Meråker ...."i!:: inga Stekfe

Ilgsliorkhusseter
||;félåmseter .

' >

• • • • • • • • - . . . . . . f. J. . Borkhus ........ 11 oenapr. R- c-j • • • • • • u senger• • • • • • - . . . . . . . . Kmar Eide ............. 6 »
11 Hyttene var åpne i Trollheimen oa Sylene fr

Ps t
,; *. Kr.

||||::Pråene på hyttene har vært:
Illlfsittlosji for medlemmer ...... Sommer:
^, -Ikkemedlemmer... . . . . . . . . . . - - • • • • • • • • • • • - • - - kr. 3.00
li:b;kost .... • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . » 4.50 » 4.50

» 2.75 » 3.00
» 4.00 » 4.50

» 11.00
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Vi leverer:

B y g n i n g s a r t i k l e r

A n l e g g s r i n a l e r i e l l
Hl Kafferast ved Søvatn&t

Sverre Eriksen

Vår altmuligmann i Trollheimen har vært Jon Torset, Ri

Namsos . . . . .
Steinkjer . • " • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . • Caroliussens bokhandel, Namsos
Levanger . . . • " • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steinkjer bokhandel
Meråker ..'.'.'."""•"""""""""""• T1!u«i-Paulsens bokhandel
Stjørdal ....."""""""""'""""" Try9ve Kristiansen
Selbu ....".""""""""""""'""" Scheftes bokhandel
Orkanger ' " " • • • • " • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • ' Thomas Solem
Løkken Verk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . Ingv. Solbu
Oppdal • • • • • • • • • • • • - . . . . . . . . . . Birger Berge

' " " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . Olav Odden

avÆ ni?" **" " ̂ ^ °9 ̂ ^ - årboka v.rt utfort
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iS S T A T S B A N E R

20 på hvert kurs, og begge kurser var fulltegnet. De fleste deltakere var fra
Østlandet, men både Stavanger, Haugesund og Trøndelag var representert.
Turene gikk frå Gjevilvasshytta til Tyrikvamfjellet, "Hemrekammen, Jøldalshytta
etter sommervarding, over Trollhetta eller Geithetta til Trollheimshytta (enkelte
tok også turen på Snota), over Mellomfjell, Reinsbekkdalen og motorbåt tilbake
til Gjevilvasshytta. Foreningen fikk mange lovord for tiltaket, og deltakerne ut-
trykte sin store tilfredshet.

Populærvitenskapelig publikasjon. «
I juni 1950 ga foreningen ut «Trollheimens planteverden», en populærviten-

skapelig oversikt ved konservator Olav Gjærevoll. Heftet fikk meget god mot-
takelse i pressen og blant fjellvandrerne. Det må sees som et ledd i arbeidet med
å aktivisere fjellvandrernes interesser for naturen, for derved å øke utbyttet
av fjellturene. Til salgs hos bokhandlerne og på hyttene for kr. 3.00.

Foreningen arbeider med utgivelsen av en «fjellflora i farger». Floraen blir
redigert av Olav Gjærevoll og Reidar Jørgensen, mens fru Dagny Tande Lid
har ansvaret for fargetegningene. Det er meningen at floraen skal foreligge ferdig
i løpet av våren 1952.

Trondheim, den 4 april 1951

Arne Falkånger ,
Reidar Jørgensen ' Gunnar. Birkeland Egil Ellingsen Eivind Kierutf

Finn Kleven Hjørdis Mørkved Erling Nielsen

Magne Haave
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H. P. Stordalsvold
Arne Falkanger

Karen over disse linjer er velkjent både i Meråker hvor han nå
nyter sitt otium og på Løkken hvor 'han i mange år ordnet med
jernbanetrafikken. Derute sørget han også for at T. T. fikk mange
medlemmer. I Meråker er han fremdeles interessert i turistenes ve
og vel. Enten det gjelder nye ruter, nye kvarter eller hvor tyttebæra
finnes er Stordalsvold god å ha som kontaktmann. Vi takker ham
for god hjelp hittil og håper på «god kontakt» enda i mange år.

Bildet ble tatt for etpar år siden da han møtte styret for T. T.
på Storlien og la opp ruten om Steinfjellet, Stordalen og til Meråker.

Sekretæren.
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T U R I S T F O R E N I N G E N S F J E L L T U R
FOR GUTTER 1951

Rapport fra turleder i Trollheimen, H.elge^Foss

Forarbeide og 'planlegging.
Etter forslag frå Reidar Jørgensen ble følgende rute trukket opp for turen i

Trollheimen: Trondheim — Oppdal — Gjevilvasshytta — Jøldalshytta —- Troll-
héilnshytta — 'Gjevilvasshytta — Oppdal ~- Trondheim. Hensikten med 'turen
var først og fremM å lære guttene fjellet å kjenne, værlaget sørget for at det
skjedde under høyst ulike synsvinkler. Det var dessuten meningen å gi deltakerne
endel kunnskaper om fjellets flora og fauna, og sette dem inn i bruken av
kart og kompass. Etter konferanse med sekr. Haave som var leder for tilsvarende
tur i Sylene, ble vi enige om å begrense deltakerantallet til 15 gutter i alderen
15—18 år. Pris pr. deltaker ble sått til kr. 90.00.

Sekretær Haave og undertegnede holdt et forberedende møte på Katedral-
skolen for deltakere og interesserte. Her fikk guttene diktert en utstyrsliste, rutene
for begge turer ble gjennomgått på kartet (i projeksjonsapparat) og endel lys-
bilder fra Sylene og Trollheimen ga guttene erf liten forsmak på turen. Samtlige
hytter vi kom til å passere ble tilskrevet, og billetter på buss og jernbane bestilt
.god tid i forveien.

Gjennomføring av turen."-/. ,
Lørdag 1. juli. Tog frå Trondheim jernbanestasjon kl. 08.15 til Oppdal og

videre med buss til Vognill. Landevei Vognill—Gjevilvasshytta 14 km tilfots.
Etter ca. J^ times marsj tok vi en «teknisk hvil» som det heter i militærspråket
for å rette på pakninger og fottøy. To gutter fikk i oppdrag å rekognosere en
høvelig rasteplass for lengere hvil der Dørremsåen krysser veien. Gjevilvasshytta
nådde vi uten vannblemmer på føttene. Etter et bad fikk guttene høve til å
prøve fiskelykken i Gjevilvatnet. Fangsten var minimal, det samme kan en ikke
si om matlysten og innhugget i lørdagsrømmegrøten. Det ble allerede fra første
dag- nødvendig med dobbelt nistepakke frå hyttene ved avreise.

Søndag 2. juli. Etter frokost startet troppen på en 7 timers fjelltur i traktene
mellom Tyrikvamfjellet og Skardalen. Vi gikk samlet fram til Høghøtjern, under-
veis ble det lagt inn et par pauser hvor guttene fikk høve til å trene seg opp i
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