
MARGARETHE
FALKANGER
SONIA LØCHEN

Gjøk, han og hun
Lirype og fjellrype
Tårnfalk
Dvergfalk
Fjellvåk
Heilo
Rødstilk
Strandsnipe
Boltitt
Enkeltbekkasin
Vibe
Taksvaler
Tårnsvaler
Gråtrost
Ringtrost
Rødvingetrost
Måltrost
Svarttrost
Fiskemåser
Ringdue
Kjøttmeis
Kullmeis
Granmeis

Fugler sett ved Gjevilvatnet
og fjellet omkring i tiden
26. juni—9. juli 1967

Dvergspett
Bokfink
Bjørkefink
Sivspurv
Gråsissik
Linerle
Steindulp
Jernspurv
Heipiplerke
Blåstrupe
Løvsanger
Rødstjert
Møller
Sort-og-hvit fluesnapper
Grå fluesnapper
Munk
Stær
Havesanger

Tvilsomme:
Pilgrimsfalk, hun
Århøne, Dobbeltbekkasin
Fossekall, Musvåk, Fjelljo

Det er ikke første gang frøknene Sonia Løchen og Margarethe Falkanger har
meddelt oss hvilke fugler de har sett på sine fjellturer. Vi setter pris på at slike
meddelelser blir sendt oss og oppfordrer andre til å gjøre det samme frå andre
strøk av vår fjellverden. Ornitologer vil sikkert studere listen. Takk fra TT.

Årbokredaktøren.
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ROLF HØYEM

MAGNE HÅAVE —
vårt nye æresmedlem

I «Lover for Trondhjems Turistforening» står det i § 3:
«Æresbevisninger.
Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan
styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn,
eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom
gir styret melding på generalforsamlingen.»

Vi har i vår forening et medlem som «har ytet foreningen særlige
fortjenesster», nemlig førstelærer Magne Haave.

Han ble i 1959 tildelt «Reinrosa med gull ekekrans», og ble på
foreningens generalforsamling våren 1967 utnevnt til foreningens
æresmedlem.

Det sies at han har vært medlem i over 40 år, og det tror jeg
så gjerne, for mitt første møte med ham skjedde for ca. 35 år siden,
da han var turleder på ski fra Flatberg til Bukhammeren. Allerede
da var han medlem av Turkomitéen.

Fra 1. januar 1946 var han foreningens sekretær, og ellers vil
en finne hans navn knyttet til nær sagt alle de tillitsverv som finnes
i vår forening.

Av hans dosier kan nevnes: Medlem av og leder av TTT, medlem
av TT's styre, medlem og leder av Valgkomiteen, medlem og leder
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