
Ta peiling

på det «Det gode hjørne» når garderoben
og utstyret skal fornyes.

Dresser, frakker, kapper, skjorter,
undertøy etc.

Sports-, turn- og idrettsutstyr.

Utvalget er stort
på «Det gode hjørne

OLAVTRYGV.
GATE 29.

Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim
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Turkomitéens rapport 1959

Sesongen 1959 har vært et godt arbeidsår for Turkomitéen, som har
hatt fullt opp å gjøre med planlegging og fullførelse av alle turer
og andre arrangements.

Turprogrammet 1959 forelå for første gang i god tid før seson-
gen tok til. Programmet var trykt i et opplag på 2000 eksemplarer
og med vanlig utstyr.

Programmet omfattet ialt 23 faste turer, kveldsturene ikke med-
regnet. I 1958 hadde vi 21 turer på programmet.

Sesongen ble åpnet med den årvisse skitur til Storlien søndag 15.
mars, for øvrig første dag i året med sommertid. Siste tur ble av-
viklet søndag 4. oktober med soppturen. Siste arrangement ble holdt
onsdag 28. oktober med fullsatt hus i Britannia Hotell hvor konser-
vator dr. Svein H a f t o r n i sitt lysbildeforedrag berettet om sin
forskningsreise til Alaska siste sommer i selskap med professor Olav
G j æ r e v o l l .

Turkomitéen forsøker hvert år å legge opp et program hvor man
forsøker å by turdeltakerne på delvis nye turer og andre tiltak.
Av nye innslag siste sesong nevner vi: Fotturen langs Carl Johans
vei, rebusturen «Ut i det blå», besøket på TT's kvarter ved Jons-
vatnet, Skivevollen, turen til Ørlandet og Austråtborgen med de
ungarske flyktninger, kveldsturen i Malvikmarkene og til slutt nev-
nes den kombinerte Bål- og grillkveld ved Tyandalsdammen.

Ialt har Turkomitéen hatt 42 turer og arrangements i 1959,
i 1958 31.

3 Skiturer
5 Fotturer
2 Ukesturer i fjellet (Trollheimen og Sylene)
2 Week-endturer
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ET KVALITETSPRODUKT FRA VERDENS ELDSTE
BILFABRIKK

D E H V I L E R M E N S D E B I L E R

Velg MERCEDES for økonomisk transport
B E D R E B I L - F L E R E M I L

Forhandler:

A/S MOTOR-TRADE
Kjøpmannsg t . 12 - Telefon 30032

Gener alagent:

FRITHJOF ANDERSSEN
T R O N D H E I M
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2 Kombinerte buss- og fotturer
11 Kveldsturer
4 Ekskursjoner, ornitologisk, botanisk og blåskjelltur
9 Bussturer
2 Foredragsaftener.

4 av turene er blitt innstillet — dårlig vær har mest vært år-
saken til at deltakelsen har klikket på disse turene.

På de forskjellige turer og møter har Turkomitéen samlet 1370
deltakere mot 1432 i 1958. Når deltakelsen i år ble noe mindre enn
forrige år, skyldes dette blant annet at man på forsommeren ikke
fikk avviklet den faste båtturen første pinsedag som i år fait på
17. mai. I fjor hadde man 295 deltakere på fjordturen.

Turdeltaker nr. 1000 ble feiret med en innbydelse og billett til
bussturen Verdal—Duved—Meråker.

Turkomitéen slutter sin årsrapport med å bringe hver især av de
mange turdeltakere, både den mere eller mindre faste gjeng og alle
nye deltakere en varm takk for sesongen som nå er avsluttet.

Den gode og kameratslige kontakt som hersker mellom komiteens
medlemmer og turdeltakerne inspirerer komiteen til fortsatt arbeide
for Trondhjems Turistforening.

Vi har tro på at vårt arbeide ikke er bortkastet, og tilslutningen
til TT-turene er en borgen for det, sammen med gleden og den takk-
nemlighet som turdeltakerne viser.

Tilslutt er det å melde at Turprogrammet 1960 allerede er under
forarbeide.

Trondheim, 31. oktober 1959.
I TRONDHJEMS TURISTFORENINGS TURKOMITE

Tor Johansen
nestform. og kasserer.

Bjarne Eriksen
TT's representant.

Per Vinje
formann.

Baard Nqrberg
materialforvalter.

Magne Haave
TTs representant.

Axel Rønnelin.

Hjørdis Mørkved
TT's representant.

Kjell Nilsen.
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