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Turkomitéens rapport 1961

En ny sesong er avsluttet, og Turkomitéen er tålelig godt fornøyd.
Vi startet opp med vår første tur søndag 19. mars med skituren til
Storlien, etter at vi først hadde hatt en foredragsaften i Britannia
Hotell. Siste tur, en kveldstur med bål og grill i måneskinn, ble
avviklet 26. september. Alt i alt er 40 turer avviklet.

Deltakerantallet — l 257 — ble ikke så høyt som i fjor. Det
skyldes i første rekke at vi fikk heller dårlig deltakelse på vår
Pinsetur, båtturen til Haken, som foregikk i strålende vær og hav-
blikk. Vi hadde 121 passasjerer mot 358 i 1960 på Tarvaturen.

Deltakelsen i de 3 skiturer vi hadde var 140. På 17 kveldsturer
og 6 fotturer samlet vi 260 deltakere. Gledelig var det å notere at
tilslutningen til de 2 ukesturer i fjellet, Trollheimen og Sylene, la
over fjorårets deltakelse — 39 i år mot 31 forrige sommer. Det viser
at disse fotturer er populære og nyttige og tjener våre gode og erfarne
turledere til ære. Det er jo i første rekke lederne det kommer an på.

Bussturene rundt om i Trøndelag har også hatt god deltakelse.
Særlig var turen til Stokksund godt søkt. Turen måtte også i år
kjøres med 2 busser. Vi har beklageligvis måttet avlyse flere turer
i denne sesong, dette skyldes først og fremst mindre god deltakelse,
og et par ganger har vi vært i beit på turledere.

Av trakter som vi har besøkt for første gang, nevner vi Halten,
Snillfjorden og turen «Ut i det blå», da vi under konservator Mar-
stranders dyktige ledelse fikk besøke en rekke historiske steder i
Nord-Trøndelag. Nevnes må også den vellykkede ettermiddagstur
til Festspillet på Stiklestad. Den må gjentas senere. Fotturen opp mot
Kjølhaugen var også helt nytt terreng for oss i TTT.

Turprogrammet 1961 var trykt i et opplag på 2 000 eksemplarer
og forelå i god tid før sesongen.
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Turkomitéen er i år blitt supplert med 2 nye medlemmer, Beate
Berner og Per Skjesol.

Som vanlig takker vi nå ved sesongavslutningen alle deltakere
i våre turer i året som svinner, for de hyggelige turer i nær sagt bare
godt vær. Turkomitéens medlemmer er ihvertfall begeistret over alle
de trivelige mennesker vi har hatt gleden av å treffe på våre felles-
turer.

Trondheim i oktober 1961.
TRONDHJEMS TURISTFORENINGS TURKOMITÉ

Per Vinje
formann

Ivar Belsaas Beate Berner Bjarne Eriksen Magne Haave
Tor Johansen Magnhild Ler eggen Kjell Nilsen BårdNorberg

Axel Rønnelin Per Skjesol Hjørdis Mørkved

Fra Bymark-turen
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