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TT-butikken 
Ta turen innom TT i våre nye lokalene i
Sandgata. Her har vi 450 kvm  til butikk, 
kontorer, lager og møterom. Du vil finne en
rekke brosjyrer, planleggingskart og mye 
annet interessant informasjonsmateriell. 
En administrasjon på sju personer gir deg råd
om utstyr og informasjon om turmuligheter 
i nærmiljøet og til fjells. Vi er også Midt-
Norges eneste utsalgssted som selger kart for
hele Norge. I tillegg får du kjøpt en del nyttig
turutstyr som: lakenpose, kompass, fleece-
jakke, regntøy, hodelykt, sovepose og ryggsekk
til liten og stor for å nevne noe.

TT-butikken finner du i Sandgata 30, 7012
Trondheim, nabobrygga til P-huset i Sandgata.
Kontoret er åpent mandag – fredag.

Turer for alle
Trondhjems Turistforening har nå et tilbud for
hele familien. Hvert år får medlemmer tilbud
om å delta på turer. Vi arrangere årlig over 
200 turer. Det er mer enn en tur annenhver 
dag hele året. Turene ledes og organiseres av 
resurspersoner som gjør et enestående dunads-
arbeid. For at flest mulig skal finne  turer som
passer sin interesse og form har vi utviklet
spesialturer for barnefamiler, ungdom, eldre,
fellesturer for folk flest og krevende fjellsport-

turer. Turene kan være fra korte markaturer 
i nærmiljøet til flerdagersturer i høyfjellet. 
Et turtilbud som fanger opp hele familien.

Styre og drift 
TT har et styre på åtte medlemmer som er 
foreningens ledelse mellom generalforsam-
lingene. Generalforsamling er foreningens
høyeste instans. Den daglige drift er det de 
sju fast ansatte som står for i nært samarbeid
med nødvendig og god dugnadshjelp fra en
rekke tillitspersoner og utvalg: turkomité,
Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, Fjellsport-
gruppa, Veteranan, tilsyn på hyttene, rutein-
spektører, møtekomité, årbokkomité, bygge-
komité, utstyrskomité, eiendomsforvaltning,
branninspeksjon, naturvernkomité etc. 
I tillegg ledes turene av kvalifiserte ressurs-
personer på frivillig basis.Totalt er ca. 200 
personer engasjert i foreningens virksomhet 
i ulike tillitsverv, utvalg, dugnader og ledelse
av turer. Denne dugnadsinnsatsen utgjør ca 
10 000 timer som utgjør nesten seks årsverk.

TT ansetter også hvert år ca. 100 personer for
drift av de betjente hyttene.

TT er tilknyttet Den Norske Turistforening
som er forbundet for landets ca. 50 turist-
foreninger.
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Midt-Norges største 
friluftsorganisasjon
Trondhjems Turistforening er Midt-Norges
største friluftsorganisasjon med over 15.000
medlemmer (2007). TT administrerer 17 
turisthytter i Trollheimen og Sylan, og 
vedlikeholder et nett av merkede sommer- og
vinterruter som leder inn i fjellet og mellom
hyttene. På alle de betjente hyttene er det selv-
betjente eller ubetjente kvarterer utenom
sesong. Totalt har foreningen vel 450 gjeste-
senger på sine hytter.Årlig har TT over 20.000
overnattinger på hyttene, hvorav 15.000 ordi-
nære overnattinger på de betjente hyttene. Av
disse var 3000 i vinterferie/ påske og 12.000 i
sommersesong. Vel 5000 overnattinger var på 
selvbetjente hytter/kvarterer. I tillegg kommer
1500 overnattinger på utleide betjente hytter
utenom sesong. 

I Trollheimen og Sylan varder og merker TT
totalt 741 km sommerruter, 375 i Sylene og
366 i Trollheimen, vedlikeholder 308 km med
vinterstaking, 301 km i Sylan og 7 km i
Trollheimen og kvister 30 km i Trollheimen.

De siste årene har TT også økt engasjementet i
nærområdene . Friluftsliv og naturopplevelser
har ingen aldersbegrensninger. For familier
med barn opp til 12 år tilrettelegges aktivite-
tene gjennom Barnas Turlag. Ungdomsgruppa
organiseres av unge, for unge mellom 13 og 25
år. For dem som søker større utfordringer som
mer krevende fjellturer, klatring og bre-turer,
har Fjellsportgruppa mange spennende tilbud.
Veteranan er for de som har vandret lengre enn
langt i norsk natur, og som nå ønsker å dele
turgledene med likesinnede. 
I tillegg arrangerer vi fellesturer som dags- 
og overnattingsturer. 

Er du medlem i TT er du også automatisk 
tilknyttet DNT – Den Norske Turistforening.
Medlemskortet gir deg rabatt på over 430
turisthytter over hele landet. Medlemskortet gir
deg også lavere priser på hyttene til våre søs-
terorganisasjoner i Sverige og Finland. 
I tillegg får du rabatter på turutstyr foreningen
selger. Medlemmer får tilsendt turprogrammer
som inneholder blant annet en rekke spen-
nende turtilbud for folk i alle aldre, DNT-
medlemsbladet ”Fjell og Vidde” og årbøkene
til DNT og TT. 

TTs lokaler i Sandgata 30. Foto: Jonny Remmereit

TT arbeider for å
legge til rette for
friluftsliv for alle 
i fjellet. Foto: Anne
Jørgensen Bruland
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