
1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte

VÅRE HEDREDE

ÆRESMEDLEMMER:

1907 Carl Schulz 1957 Reidar Jørgensen
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Magne Asbj. Haave
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf
1924 William Cecil Slingsby 1975 Astrid Olsen
1935 Fridthjov Brun 1977 Rolf Høyem
1935 Ludvig Sivertsen 1987 Frants-G. Mørch
1947 Roar Tønseth sen. 1998 Gustav Lien
1953 Arne Falkanger 2000 Ivar Maske

INNEHAVERE AV HEDERSTEGN: 
REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

1927 Axel Sommerfelt 1967 Magna Kjelland
1927 Carl Schultz 1967 Bjarne Eriksen
1927 Olaf Grilstad 1969 Rolf Høyem
1927 K. S. Klingenberg 1970 Magnhild Lereggen
1927 Anne Aae 1970 Tor Johansen
1927 Ola Stugudal 1974 Fritz Christensen
1931 L. Schullerud 1976 Toralf Lyng
1935 Ludvig Sivertsen 1978 Franch Rindal
1935 Fridtjov Bruun 1979 Erik Hansen
1939 Olav Jensen 1980 Frants-G. Mørch
1947 Anders Stordalsvold 1984 Gustav Lien
1947 Thor Tharum 1984 Teodor Brandfjell
1947 Hilmar Nilsen 1985 Anne-Mari Bergquist
1947 Roar Tønseth 1987 Jorun Svingen
1947 Ragnhild Lien 1987 Ingvild Flåteplass
1949 Astri Mittet Angermann 1987 Thor Risan
1953 Arne Falkanger 1987 Toralv Aune
1954 Edvard Løchen 1987 Ivar Maske
1954 Andreas Backer 1987 Per A. Strickert
1957 Finn Kleven 1987 Claus Helberg
1957 Erling Nielsen 1988 Karl H. Brox
1957 Gunnar Raabe 1990 Johan Bolme
1957 Kirsten Haave 1991 Kristine Furan
1957 Ola Hilmo 1993 Jorun Thomasgård
1957 Reidar Jørgensen 1994 Olav Gjærevoll
1959 Magne Haave 1994 Anne Britt Wavold
1962 Martine Unsgård 1996 Sven Kolstad
1962 Olga Reitan 1996 Roar Nålsund
1962 Hjørdis Mørkved 1998 Erik Stabell
1962 Gunnar Birkeland 1999 Arne Vaslag
1962 Trygve Kristiansen 2000 Sverre Kirksæther
1962 Per Vinje 2001 Morten Halgunset
1962 Helge Foss 2002 Erik-Martin Braathen
1967 Astrid Olsen 2002 Tore Kværnmo

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:

1920   Jørgen B. Lysholm 1962   Asbjørn Clausen
1927   Effe Magnusson 1962   Th. Solem
1928   J. Halle 1967   Svein Grøtte
1928   H. Grendahl 1962   Per Hilmo
1928   Gudmund Kårvatn 1979   Nils M. Vaagland

1928   Ola Stugudal 1982   Inga Stokke
1940    Magnus Kluksdal 1985   Johan Bolme
1957    Halvard Lilleevjen 2000   Sigrid Gulbrandsen
1957    Modolf Moen 2000   Sigrid Nerbu
1962    Ragnhild Næssmo 2001   Per Stugudal

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2002

STYRET
Formann Randi Wiggen, nestformann Jan Hofstad,
Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen, Håkon
Gammelsæter, Jonas Holme,  Randi Reese og Kjetil Lehn .

ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Jan Hofstad og  Sissel Wedervang
Mathiesen.

RÅDET
Ordfører Erik-Martin Braathen, Arnt Frøseth, Alf Gunnes,
Are Løset, Vigdis Heimly, Gunn Kari Kvaal Hygen, Sven
Kolstad, Gustav Lien, Jarle Malvik, Liv Sandven, Erik
Stabell og Kristin Svendsen.

DESISORER
Roar Rønning og Ivar Sollie.

REVISOR
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

TILSYN
Dindalshytta Liv Grimsmo
Gjevilvasshytta Erling Ishol
Græslihytta Harald Græsli
Jøldalshytta Nils Flå og Klaus Grendal
Kjølihytta Asbjørn Rotvold
Nedalshytta Arvid Aas
Orkelsjøhytta Ola Røtvei
Ramsjøhytta Tore Kværnmo
Schulzhytta Sverre Selboe
Storerikvollen Thor Risan
Trollheimshytta Kristian Tøndel
Viongen Johan Solberg
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden Arnt Vassli
Kårvatn Erik Kårvatn

BARNAS TURLAG
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly, Jonny Remmereit 
og Jonas Holme som styrets repr.

BRANNVERNKOMITE
Arve Haugan og Sven Kolstad

BYGGEKOMITE
Leder Kristian Tøndel, Jan Fredrik Kvendbø, 
Erik-Martin Braathen, Torgeir Gunleiksrud (sekr.), 
Erik Stabell og Morten Halgunset.
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Takk

Styret vil rette en takk til alle som gjennom stor frivillig
innsats har bidratt til at Trondhjems Turistforening kan
holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi  positive
opplevelser til så mange.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2002.
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3. Overnattingstall for turisthyttene

TROLLHEIMEN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2002/01

Gjevilvasshytta 843 3 017 3 860 993
Jøldalshytta 619 2 902 3 521 354
Trollheimshytta 291 3 186 3 477 339

Sum betjent 1753 9 105 10 858 1 686

Selvbetjent/Ubetjent

Dindalshytta 417 4
Gjevilvasshytta 173 -14
Jøldalshytta 339 -79
Orkelsjøhytta 41 -56
Trollheimshytta 395 84
Bårdsgarden 1 916 669
Vassendsætra 274 49
Kårvatn 771 246
Viongen 223 88

Sum selvbetjent/ubetjent 4 499 991

SUM TROLLHEIMEN 15 357 2 677

SYLAN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2002/01

Nedalshytta 355 1 985 2 340 217
Schulzhytta 173 438 616 182
Storerikvollen 876 2 251 3 127 144

Sum betjent 1 404 4 674 6 078 543

Selvbetjent/ubetjent

Græslihytta 258 115
Nedalshytta 217 72
Kjølihytta 95 -98
Ramsjøhytta 951 176
Schulzhytta 370 7
Storerikvollen 223 66

Sum selvbetjent/ubetjent 2 114 338

SUM SYLAN 8 192 881

SUM TOTALT 23 549 3 558

4. Generalforsamling 2002

REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
GENERALFORSAMLING 6. MAI 2002

Den 115. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i TT-
brygga Sandgata 30 den 6. mai 2002 kl. 19.00. Møtet ble
åpnet med et koselig  musikalsk innslag av strykekvartetten
”Frisiraka”.  Styrets formann, Erik-Martin Braathen, ønsket

deretter velkommen. Han opplyste at generalforsamlinga har
vært annonsert i Adresseavisen innen den fristen 
lovene foreskriver og at sakspapirene har vært utlagt på
foreningens kontor fra 22. april.

Formannen foreslo Gustav Lien og Magne Flack til å skrive
under protokollen, Erik Stabell og Jorunn Svingen som
tellekorps og Karl H Brox til møteleder. Disse ble valgt.
Frode Bergrem og Knut Balstad ble valgt til referenter.
Formannen overlot så ordet til møteleder, Karl H Brox.
Møtelederen opplyste at det var 23 stemmeberettigede og 
2 uten stemmerett i salen. Videre viste han til dagsorden
som står i TTs vedtekter.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga
behandler.

Sak 1 Årsberetning for 2001
Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for 
kapittel med bilag.
Torgeir Gunleiksrud takket alle som har bidratt både med
dugnadsinnsats og økonomisk støtte.
Erik-Martin Braathen redegjorde for den ekstraordinære 
økningen som ble gjort i kontingenten for 2002. Det 
skyldes at DNT etter vår generalforsamling økte forbunds-
kontingenten med ti kroner pr. medlem samtidig som de
andre større foreningene økte kontingenten betydelig.
Generalforsamlingen ga uttrykk for at det burde fremmes 
et lovendringsforslag som ga styret mandat til å handle 
slik man mente var nødvendig på bakgrunn av kontingent-
utviklingen i DNT.
Årsberetninga er behandlet av rådet og ordfører refererte
rådets vedtak som anbefalte den godkjent av general-
forsamlinga.

Vedtak:
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av general-
forsamlinga.

Sak 2 Revidert regnskap for 2001
Knut Balstad presenterte resultatregnskapet med noter 
og øvrige kommentarer for 2001 samt årsoppgjørs-
disposisjoner. Revisor, Stein Erik Sæther, gjennomgikk
revisjonsberetningen. Møteleder opplyste at regnskapet 
er behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av 
generalforsamlinga.
Det ble reist noen spørsmål i forbindelse med regnskapet.
Magne Flack lurte på om det var gjort noe i forhold til kjøp
av Sandgata 30. Styreformann svarte at til nå var det blitt
vurdert som for dyrt og utenfor vår kjernevirksomhet. Det
ble også spurt om hvorfor det ble brukt så vidt mye penger
på for eksempel informasjonsarbeid, all den tid vi gikk med
underskudd. Dette ble begrunnet med at informasjons-
arbeidet klart viste sin verdi i form av stor medlemsøkning
og bra synliggjøring av vår sak i pressen. Dette arbeidet 
vil også gi langsiktige resultater.
Møteleder leste opp rådets innstilling. Det anbefalte 
generalforsamlingen å godkjenne regnskapet.
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EIENDOMSFORVALTNING
Torgeir Gunleiksrud, Tore Mo, Kjetil Lehn og Randi
Wiggen.

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE
Leder Sissel W. Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen.

NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Bergrem,
Håkon Gammelsæter og Nils Røv.

RUTE- OG KARTKOMITEEN
Leder Jan Hofstad, Knut Balstad (sekr.), Arnfinn Fiske 
og Magne Krosby, Kjetil Lehn og Håkon Gammelsæter.

RUTEINSPEKTØRER
Sylan: Tore Kværnmo
Trollheimen: Arne Vaslag

TURKOMITE
Leder Eva Austvik, Jan Hofstad, Reidun Okkenhaug, Karl
Sellgren, Lillian Svingen, Ola Magne Sæther, Sigmund
Sørgjerd og Randi Reese.

TTF
Leder Bjørn Sundfær, Ingfrid Opøyen, Marit Brånås, Kari
Hallan, Gisle H Bedin, Størker Garberg jr.

TTU
Leder Bjørn Sætnan, Edel  T. Agersborg, Magne Gilberg,
Inger Lise Sortland, Harald Haltvik, Øyvind Karlsen og
Kjersti Opdal.

VETERANAN
Leder Ivar Maske, Hans Engan, Magne Flack, Sven Kolstad,
Jostein Skotvoll og Randi Wiggen som hovedstyrets repre-
sentant.

VALGKOMITE
Leder Trond Gilde, Halfdan Carstens 
og Kjetil Lehn (styrets repr.).

ÅRBOKKOMITE
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit, Erik
Stabell og Randi Reese.

FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen,  Frode Bergrem  og Bjørn Setnan
(leder TTU).

FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.
HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder  Trond Ekker, Randi Wiggen, Karl H. Brox 
og Ivar Sollie.

PUBLIKASJONSFONDET
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.

ANDRE UTVALG
DNT:
Landsstyret: Ragnvald Larsen
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Driftsutvalg: Torgeir Gunleiksrud
Skolegruppa: Frode Bergrem
Veteranutvalget: Randi Wiggen

ANSATTE

VERTSKAP
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2002:
Gjevilvasshytta: Randi Torve
Jøldalshytta: Inga Flatmo 
Nedalshytta: Elsa Smith 
Storerikvollen: Marie og Svein Davidsen 
Schulzhytta: Gunvor og Mons Flønes og Kristine Furan
Trollheimshytta: Berit Storholt, Kari Oldervik 

og Vibeke Støren

ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2002 vært ivaretatt 
av administrasjonen Frode Bergrem som daglig leder. 
nestleder/regnskapsfører Knut Balstad, sekretær/drift 
betjente hytter Anne M. Eilertsen, 1. kontorfullmektig
Lillian Svingen,  informasjons- og markedssjef Jonny
Remmereit og Torgeir Gunleiksrud  (60%) som ansvarlig for
bygningsteknisk drift av hyttene .
Sivilarbeider Svein Roger Simonsen var engasjert fram 
til 1. november, Kenneth Buvik tiltrådte fra 15. november og
har ett års tjeneste.
Finn Woldseth har vært engasjert på arbeidsmarkedstiltak og
har registrert vann og avløpssituasjonen på alle hyttene, og
laget hyttetegninger på DAK (databasert tegneprogram.)

2. Medlemstall og 
medlemskontingent 2002

2002 2001 2000 1999

Hoved- 7 601 7 080 6 583 6 345
medlemmer
Husstands- 2 800 2 633 2 513 2 554
medlemmer
Ungdomsmedl., 1 021 908 875 793
15-25 år
Honnørmedl. 889 807 726 703
over 67 år
Barnas Turlag, 1 457 1 127 764 118
medl. tom. 14 år
Livsvarige 531 547 493 539

Sum 14 299 13 102 11 954 11 052

Hovedmedlem 395,-
Husstandsmedlem 195,-
Honnørmedlem, fom. 67 år 195,-
Ungdomsmedlem, 15 - 25 år 195,-
Barnemedlem, tom 14 år 50,-
Livsvarig medlem 5.975,-
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5. Styrets beretning

5.1 ÅRSMELDING

2002 Fjellenes år
Det internasjonale ”Fjellenes år” har gitt økt fokus på
friluftslivet i 2002. Dette viser seg gjennom meget god
mediadekning både lokalt og nasjonalt samt en veldig fin
medlemsutvikling og gjennom økt besøk på hyttene. 

Besøkstallene for 2002 viser en betydelig økning både på de
selvbetjente og betjente hyttene. Størst økning har det vært i
Trollheimen med nesten 2.500 flere overnattinger, en økning
på 19%. Totalt sett har det vært en økning på nærmere
3.300 overnattinger eller 16,3% som igjen betyr nesten
23.000 overnattinger i 2002. Aldri tidligere har det vært
flere overnattingsdøgn på TTs hytter.
Etter noen mindre gode år er det svært positiv at vi nå er
oppe på et så høyt nivå. Gode kommunikasjon- og infor-
masjonskanaler samt en nydelig sommer har vært av stor
betydning for denne positive utviklingen. 

Medlemstallene fortsetter å øke. I 2002 endte vi på 14 298
noe som er en økning på  9% siden i fjor. Alle kategorier
øker , men vi er en av de få organisasjoner som har en posi-
tiv økning på ungdomssiden. Økningen her er på over 11%
fra 908 til 1021 medlemmer mellom 15 og 25 år. 

Vedlikeholdsarbeidet er styrket i år og det har vært en
generell økt innsats og ekstra fokus på hyttene Kjølihytta,
Storerikvollen og Schulzhytta. Dette er gjennomført i en
kombinasjon av betydelig dugnadsinnsats og kjøpte 
tjenester. 

Fellesturvirksomheten er fremdeles betydelig.  
427 deltakere på 36 gjennomførte turer, i tillegg driver 
både Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, Fjellsportgruppa og
Veteranan en stor turvirksomhet. Deltakelsen varierer noe,
spesielt vinterturer med overnatting har vi måttet avlyse en
del ganger. Det kan synes som om tematurer har hatt stor
suksess. Utenlandsturen til Dolomittene og juvvandring i
Humlavassdraget kan nevnes som ekstra vellykket.

Det har vært avholdt en rekke kurs, blant dem kan nevnes
turlederkurs vinter, merkekurs, fotokurs, klatre- og brekurs
og et uteskolekurs for lærere på mellomtrinnet og i ung-
domsskolen. 

Turistforeningen har gjennomgått en organisasjonsutvikling
som innebærer at administrasjonen har fått mulighet til å
jobbe mer intensivt med rutenettet vårt, og til å sette fokus
på inntektssiden for å bli i stand til å realisere noen av pros-
jektene som vi ønsker å gjennomføre. Denne prosessen har
også ført til en struktur som gjør at kommunikasjons- og
beslutningsprosessene i foreningen skal bli raskere og bedre.

Styret har hatt 11 ordinære og et ekstraordinært styremøte. I
tillegg har AU hatt 5 møter i forbindelse med revidering av
strategiplanen og ved behandling av personalsaker. Styret
har behandlet 38 ordinære saker i tillegg til en rekke infor-

masjonssaker.

Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Opprettelsen av Barnas Turlag- avdelinger på Melhus, 

Oppdal og Surnadal
• Ferdigstilling av enøkprosjektet på Storerikvollen, 

og dusjanlegget på Nedalshytta
• En betydelig prioritering av vedlikehold på hyttene
• Iverksettelse av ny organisasjonsstruktur i TT
• Videreutvikling av Forum for Natur og Friluftsliv til 

et nyttig verktøy for fremme av friluftslivets interesser
• Etablering av ”nærturtiltaket” Til Topps i samarbeid 

med Trondhjems Skiklub og Sør-Trøndelag mosjons-
og bedriftsidrettskrets

• Gjennomføring av ”Fjellenes år,” der fjellfesten og en
rekke andre forhold ga oss en meget positiv medieopp-
slutning. Denne markeringen gav oss også mange nyttige
impulser, vi sendte blant annet flere representanter på 
seminar med kokkelandslaget, og på konferansen 
Fjellenes Kvinner på Røros

Det økonomiske resultat for 2002 er meget bra i forhold til
målsettinga, budsjettet og foregående år. Vi kan se tilbake
på et generelt godt år på flere områder og noen av de viktig-
ste momentene er:
• Det ble budsjettert nøkternt etter noen negative år
• Vi har holdt en nøktern og stram økonomistyring 

gjennom hele året 
• Vi har satset på de ”riktige” informasjonskanalene 

flere år, noe som nå gir resultater i økt medlemstall
• Det har vært et meget godt besøk på våre hytter, samtlige

betjente hytter har hatt en økning i sommersesongen
• Generell økt aktivitet i flere ledd har styrket TT som 

organisasjon
• Vi har, etter et par innkjøringsår i Sandgata, funnet 

et godt driftsmønster
• Den totale turaktiviteten har vært positiv i 2002
Flere utfordringer står for tur både organisatorisk, bygn-
ingsmessig og ikke minst på rute- og kartsiden. Dette vil
medføre en del ekstra tak i tiden framover.

5.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om våren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling av
årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser om
dette til generalforsamlingen. 
Rådet ble spurt om det ville være formålstjenelig å flytte
generalforamlingen fram til mars måned, for å få til en len-
gere effektiv virketid for styre og komiteer. Dette mente
rådet var en god ide all den tid det er tilstrekkelig tid i
forkant til å få revidering av regnskapet i orden. 
Rådet har også gitt signaler om at TT bør føre en forsiktig
politikk når det gjelder prisutvikling. Spesielt barnefamilier
kan oppleve at det er kostbart å tilbringe flere dager i fjellet. 
Ordningen med fast opphold har mange positive sider, rådet
mener at TT må være nøye med praktiseringen av denne
ordningen slik at det ikke blir overbelegg og dermed for
trangt for de tradisjonelle fjellvandrerne.
5.3 DNTs LANDSMØTE
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Vedtak:
Regnskapet for 2001 ble enstemmig godkjent av general-for-
samlinga.

Sak 3 Rapport fra desisorene
Møteleder leste opp desisorenes beretning. Styreformannen
opplyste at styret var i gang med å etterleve anbefalingene
fra desisorene.

Sak 4 Budsjett for 2002
Daglig leder, Frode Bergrem, gikk gjennom budsjettet for
2002 med budsjettforutsetninger. Budsjettet baserer seg på
den faktiske prisstigningen og på en antatt vekst i besøkstall
på 4 % og en medlemsvekst på 7 %. Budsjettet er stramt og
man legger opp til en meget nøktern kostnadsvekst, uten at
vi kan tillate oss å slippe oss ned på servicetilbudet. Den
største økningen ligger på vedlikehold, brannvern og HMS.
Her er budsjettet nær doblet. Dette er en nødvendighet hvis
vi skal unngå forfall og etterkomme nye krav fra myn-
dighetene.

Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet som
anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.

Vedtak:
Budsjettet for 2002 ble enstemmig godkjent 

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende 
og livsvarige medlemmer
TTs styre er opptatt av å harmonisere både kontingentsatser
og medlemskategorier med de andre medlemsforeningene.
Landsforeningen og landsstyret er også opptatt av dette. 

Styret foreslo følgende kontingentsatser for år 2002:
Barnas Turlag kr 50.- (økning kr 0.-)
Ungdom kr 205.- (økning kr 10.-)
Hovedmedlem kr 410.- (økning kr 15.-)
Husstandsmedlem kr 205.- (økning kr 10.-)
Honnør kr 205.- (økning kr 10.-)
Livsvarig kr 6 150.- (økning kr 225.-)

Med dette forslaget legger TT seg på en økning som kun
gjenspeiler ordinær prisstigning på 3,5 % rundet opp til
nærmeste ”5-krone.”

Vedtak:
Kontingentsatsene for 2002 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Forslag fra styret
Ingen forslag fra styret.

Sak 7 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fra medlemmer.

Sak 8 Valg
Sissel Wedervang Mathiesen har sagt seg villig til gjenvalg.
Formann Erik M Braathen fratrer etter 6 år som formann. To
styremedlemmer går  ut etter å ha vært gjenvalgt to ganger.
Dette er Eva Austvik og Kristian Tøndel. Fire rådsmedlem-
mer samt desisorer og revisor er på valg. Karl H Brox fratr-
er etter å ha sittet seks år i rådet derav ett som rådsordfører,
Torild Hage går også ut av rådet på grunn av at hun flytter
fra byen. 
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Ragnvald Larsen.

b) Styreformann Randi Wiggen ny 2 år
Styremedl. Sissel W. Mathiesen gjenvalg 2 år

Kjetil Lehn ny 2 år
Jonas Holme ny 2 år

c) Rådsmedl. Kristin Svendsen gjenvalg 3 år
Vigdis Heimly gjenvalg 3 år
Erik-Martin Braathen ny 3 år
Are Løseth ny 3 år

d) Lønnet revisor Inter Revisjon Trondh. AS gjenvalg 1 år

e) Desisorer Roar Rønning gjenvalg 1 år
Ivar Sollie gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling. 
Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.

f) Fra styret kom følgende innstilling til ny valgkomite:
Halfdan Carstens gjenvalg 2 år

Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen 
ble enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt 
av styret etter styrets konstituering.

Takk/utdeling av æresbevisninger
Formannen takket Brox for god innsats både som møteleder
på Generalforsamlingen og for hans innsats i Rådet og ga
han blomster.
Tore Kvernmo og Erik Martin Braathen ble, for sin innsats
for foreningen, tildelt hederstegnet ”Reinrosa med gull
eikekrans”
Styremedlemmene Kristian Tøndel og Eva Austvik som
gikk ut av styret, og Torild Hage som gikk ut av rådet  fikk
blomster.

TTs 115. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 20.50.
Etter møtet var det sosial sammenkomst med eplekake og
kaffe.

Gustav Lien Magne Flack
sign sign
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av de samlede vedlikeholdskostnadene i 2002 med 85 % i
forhold til året 2001. Dette er i tråd med de budsjettmessige
rammene. 
Gjennom et samarbeid med Aetat har vi fått lagt inn
plantegningene av de betjente hyttene på data uten nevn-
everdige kostnader for TT. I tillegg er det lagt inn brann-
verninstallasjoner og vann- og avløpsledninger. Med dette
kan vi lettere oppdatere tegningsgrunnlaget ved ombygg-
inger eller forandringer samtidig som vi tilfredsstiller 
myndighetenes krav på en bedre måte.

STATUS FOR HYTTENE:

Gjevilvasshytta:
Utbedring av vannlekkasje fra himlingen i betjeningsfløya
er gjennomført.
Ny himling er montert.
Etter lekkasjeproblemer på avløpsledningen fra slam-
avskilleren ble deler av den gamle betongledningen 
oppgravd og erstattet med nye rør.

Trollheimshytta:
Nytt bensinaggregat og slampumpe er innkjøpt.
Reservedeler til dieselaggregat og fyrkjel/bereder er 
montert. Kjølerommet er utbedret.
Det er også gjennomført vindusvedlikehold på dugnad.

Jøldalshytta:
Byggekomiteens hovedoppgave i 2002 har vært å utrede
mulige utvidelsesløsninger for Jøldalshytta. Før ”arbeids-
gruppa for Jøldalshyttas utvidelse” avga sin rapport i juni
2002, ble byggekomiteen presentert ulike alternative 
løsninger og ga innspill tilbake til arbeidsgruppa. Etter at
rapporten forelå har byggekomiteen bearbeidet rapporten
videre i samråd med arbeidsgruppas leder og fulgt opp
arkitektens videre arbeid i prosessen fram mot valget av 
et hovedalternativ. Ved årsskiftet 2002/03 hadde bygge-
komiteen tatt stilling til et hovedalternativ som grunnlag 
for utarbeidelse av et forprosjekt og komiteen presenterte
dette på TTs styremøte i desember med sikte på endelig
behandling i det første styremøtet i januar 2003.
I tillegg har byggekomiteen arbeidet med utredning av frem-
tidige energiløsninger for nye Jøldalshytta og gitt 
styret og arkitekt innspill om komiteens syn. 

Dindalshytta:
Byggekomiteen var på befaring sammen med tilsyn og lokal
kontaktperson i april for å ta stilling til en ombygging av
kjøkkenet. Ved etterfølgende behandling av saken i komi-
teen ble det gitt klarsignal for ombyggingen og avsatt en
økonomisk ramme for tiltaket. Oppdraget ble gitt til en lokal
snekker som av praktiske årsaker måtte utsette iverksetting
av tiltaket til 2003. 

Orkelsjøhytta:
Ingen større bygge- eller vedlikeholdsarbeider gjennomført.

Viongen:
Byggekomiteen har påpekt behovet for raskere oppvarming
av hytta for vinterbruk samt bedre tørkeromskapasitet.

Vassendsetra:
Eieren er i ferd med å ferdigstille et vinterisolert anneks
med 4 køyer og dette vil bedre brukervennligheten om vin-
teren for mindre grupper.

Bårdsgarden og Kårvatn:
Fjellgårdene vedlikeholdes av eierne og er i god 
bygningsmessig stand.

Helgetunholtsetra:
Byggekomiteen er fortsatt i dialog med grunneier for 
etablering av en kvarteravtale etter en mindre ombygging 
av seterbua. Gjenoppbygging av seterfjøset som sjølhushold
med noe større kapasitet har også blitt vurdert. Det legges
opp til en befaring vinteren 2002/03.

Storerikvollen:
”Miljø- og enøkprosjektet” er i hovedsak iverksatt i 2002
innenfor en økonomisk ramme på kr. 355 000.- Det gjenstår
bare mindre oppgaver som vil bli gjennomført på dugnad 
i 2003.
Ny motor er innkjøpt og installert på dieselaggregatet.

Nedalshytta:
Oppgradering/ombygging av dusjanleggene som har vært
planlagt i lengre tid ble fullført høsten 2002 innen en
økonomisk ramme på kr. 335 000.- Dermed er både dusj-
anleggene og badstua oppgradert til fullgod standard. 
Flytting av vertinnerommet ble gjennomført i løpet av 
sommeren.
Det ble gjennomført en ny dugnad sommeren 2002 for å
arbeide videre med de utomhusarbeidene som ble igangsatt
tidligere bl.a. med etablering av ny inngangsport samt
avgrensende gjerde.
Høsten 2002 ble det også iverksatt betydelig oppgradering
av det elektriske anlegget på hytta, bl a. med skifting av
elektriske rørovner på tørkerommene, overhaling av vifter
for ventilasjonsanlegget etc.
Etter pålegg fra næringsmiddeltilsynet er gulvbelegget på
kjøkkenet skiftet.

Kjølihytta:
En del etterarbeid etter oppgraderinga av hytta og annekset 
i 2000 ble gjennomført på dugnad i løpet av 2002. Dette
omfattet en større vindusdugnad i juni 2002. I tillegg ble 
det kjøpt inn takrenner som er transportert opp til hytta,
men som enda ikke er montert.

Schulzhytta:
Ny rømningsvei fra 2. etasje (etter modell fra
Storerikvollen) er etablert. I tillegg er brønnen bedre sikret
mot tilførsel av overflatevatn.

Ramsjøhytta:
Hovedhytta ble jekket opp for å justere for betydelige
teleskader. Dette ble gjort på dugnad i april 2002 i samar-
beid med det nye tilsynet på hytta. 
I september ble det arrangert ny dugnad hvor det ble mon-
tert nytt avløpssystem for hovedhytta. I tillegg ble annekset
ble reparert for teleskader.
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DNTs landsmøte ble arrangert på Voss i tiden  16. til 18.
juni. TT-delegater var Randi Wiggen, Randi Reese, Frode
Støre Bergrem og Knut Balstad. I tillegg deltok Ragnvald
Larsen som representant fra landsstyret. 
TTs delegater hadde flere forberedte innlegg på landsmøtet,
bl. a. Randi Wiggen som tok initiativ til, og fikk gjennom-
slag for, en satsing mot seniorer. TT fikk tildelt landsmøtet 
i 2004 på Røros.

5.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Det er hyggelig å oppleve en så fin utvikling i besøk- og
medlemstall. Det er tydelig at friluftsliv har en høy stjerne
blant veldig mange, og det er artig å være en del av den
utviklingen. 
TT har mange store utfordringer framover. Hyttene trenger
stadig vedlikehold, økningen i trafikken krever utvidelser 
og endring i folks turvaner krever nyetableringer. Dette er
kostbart og vil kreve mye av oss de neste årene. Det er 
viktig å drive foreningen på en slik måte at vi lykkes i å
bygge opp nødvendig kapital til dette. Administrasjonen er
omstrukturert noe, for å kunne jobbe hardere både med å
spare inn på høye driftskostnader og å kunne hente inn
støtte for vårt arbeid hos offentlige myndigheter og
næringslivet. 
Forprosjektet på Jøldalshytta er ferdig, og vi håper å kunne
realisere denne planen så snart som mulig, men det blir en
stor utfordring å skaffe finansiering til dette.
Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde et funksjonelt og
mangfoldig rutenett er en vesentlig del av vårt arbeid. Det
er i 2003 avsatt midler til en betydelig opptrapping av
innsatsen her. Det vil resultere i både forbedring av eksis-
terende ruter og spennende nyetableringer. 
Barn og unge er et viktig satsingsområde for DNT og TT
ønsker å følge opp dette gjennom stadig å utvikle tilbudet
vårt til denne gruppen. I 2003 har vi utviklet flere nye
tilbud til den yngste gruppen ungdommer, som i tillegg til
familieturene kan trenge et tilbud der de får prøve seg 
alene sammen med andre unge.
Landsmøtet på Røros i 2004 kommer til kreve mye
ressurser av mange i foreningen. Dette er blir en stor 

anledning og en viktig mulighet for å vise fram regionen 
og hva vi står for.
TT er avhengig av at de mange ildsjelene i foreningen 
fortsatt er villig til å yte en innsats for fellesskapet. Det vil
være avgjørende at vi fortsetter arbeidet med å knytte til oss
ressurspersoner og at vi fortsatt greier å gjøre frivillig 
arbeid i TT-regi attraktivt.

TAKK
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for den 
innsatsen som ivrige hjelpere har bistått med – dugnads-
ånden har vært god og nødvendig for at TT har kunnet
fortsette sitt arbeid til beste for friluftslivet.

6. Fra komiteene og gruppene

6.1 BRANNVERNKOMITEEN
Brannpermene på de betjente hyttene fungerer nå bra. 
Det må imidlertid fortsatt jobbes med å utnytte denne 
dokumentasjonen enda bedre. Dette gjelder spesielt
egenkontrollen. Komiteen synes imidlertid at det er god
grunn til å gi betjeninga honnør for den positive måten
brannpermene er tatt i bruk på. Dette har gjort de årlige
brannsynene betydelig enklere og mindre konfliktfylte for
TT, og brannvernberedskapen har blitt forbedret. 
Det er nå laget en mal for brannpermer for de selvbetjente
og ubetjente hyttene og de første brannpermene er allerede
på plass på flere av hyttene.
Vedlikeholdsavtalen med EL-CO AS med årlig ettersyn av
brannalarmanleggene på de betjente hyttene fungerer  til-
fredsstillende. Denne avtalen er nå utvidet til også å omfatte
tilsyn av det elektriske anlegget på de hyttene som har
strøm.
Oppfølgingen etter brannsyn på de betjente hyttene har også
i år vært en prioritert oppgave. Det gjenstår  en del arbeide
før opplegget for brannøvelser fungerer tilfredsstillende på
alle de betjente hyttene. 
Det største praktiske tiltak som er gjennomført kan nevnes
etableringen av ny rømningsvei fra 2. etasje på Schulzhytta.
Vi sliter fortsatt med å få en kompetent person til å opp-
gradere alle ovner med sprekkdannelser eller mangelfull
steinsetting.
Brannvarslingsanlegget på Storerikvollen ble satt ut av
funksjon etter lynnedslag sommeren 2002. Fram til anlegget
var i funksjon igjen etter omfattende reparasjon ble det inn-
ført våken nattevakt på hytta. 
Det har blitt arbeidet med å få etablert en tilfredsstillende
ordning for årskontrollen av håndslukkeapparatene, men her
mangler vi fortsatt  personer med godkjent kompetanse som
er villige til å utføre denne kontrollen ute på hyttene.
Det gjenstår også en del arbeide før vi har revidert feieruti-
nene på samtlige hytter.

6.2 BYGGEKOMITEEN
2002 har vært et aktivt år på bygge- og vedlikeholdsfronten. 
Byggekomiteen har avholdt 7 møter og deltatt på befaring
til Dindalshytta i Oppdal. Komiteen har organisert og deltatt
aktivt i flere dugnader, både på hyttene og i forbindelse med
planlegging og gjennomføring av flere bygge- og vedlike-
holdsprosjekter.
På byggefronten har vi konsentrert innsatsen om å få gjen-
nomført Enøk- og miljøprosjektet på Storerikvollen samt
dusj- og badstueprosjektet på Nedalshytta. Begge prosjekter
har fått tilsagn om spillemiddelstøtte. Hovedinnsatsen fra
byggekomiteen har imidlertid blitt lagt på å utrede mulige
utvidelsesløsninger for Jøldalshytta.
Ambisjonene på vedlikeholdsfronten for 2002 var å opp-
gradere innsatsen generelt og konsentrere vedlikeholdsarbei-
dene på hyttene Kjølihytta, Storerikvollen og Schulzhytta.
Dette er gjennomført i en kombinasjon av betydelig dug-
nadsinnsats og kjøpte tjenester. 
Regnskapsmessig vises denne oppgraderinga ved en økning
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Græslihytta:
Ingen større bygge- eller vedlikeholdsarbeider gjennomført.

6.3 EIENDOMSFORVALTNING
Arbeidet med å fremskaffe en bedre oversikt over TTs eien-
domsforhold i Trollheimen har fortsatt.

6.4 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
TTs arbeid knyttet til markedsføring og informasjon
koordineres av informasjons- og markedssjefen. Det har
blitt arbeidet kontinuerlig med utforming og forbedring av
TTs brosjyremateriell. Også nye produkter har blitt pro-
dusert som ”Vinter-Glede 2002” –  et samarbeid med
Adresseavisen om et avisbilag med vinter som tema.
Bilaget, som hadde et opplag på 96.000 eks, ble distribuert
som vedlegg til Adresseavisen og lagt ut på turistkontorer i
Trøndelag og i Trondheim sentrums kjøpesentere.

”Sommer-Glede 2002” ble produsert som tabloidavis 
med et opplag på 125 000 eks. Det ble distribuert som 
ilegg til Adresseavisen, til TTs medlemmer og levert ut hos 
turistkontorene i Sør-Trøndelag, hos Axel Bruun Sport, 
i Byhaven og på Trondheim Torg. Nord-Trøndelag
Turistforening og DNT OO var samarbeidspartnere sammen
med kommunene Håltolen, Tydal, Oppdal, Rennebu, Rindal,
Dovre og Meldal. 

”Fjell-Glede 2003” ble utviklet og distribuert til TTs
medlemmer i desember 2002. Opplag 18 000 eks.
”Fjell-GLEDE 2002” er en veggkalender med TT-
informasjon knyttet til den måneden den er mest aktuell for.
Kalenderen inneholder mange  flotte bilder og
forhåpentligvis vil den få en plass på veggen i de tusen
hjem. Da vil medlemmene kunne holde seg bedre oppdatert
på hva som skjer i TT gjennom året. Hver kalenderside
inneholder en egen turkalender som viser hvilke arrange-
menter man kan delta på. 
Det er også utarbeidet 3.000 eks av hver av brosjyrene
Barnas vinter- og sommer-Glede som er sendt til
medlemmene i Barnas Turlag, opplaget ble for lite da vi
gikk tom for brosjyrer allerede i august. Gavekort i form 
av overnatting med- og uten kost samt medlemskap er laget
på nytt. Også salgsfremmende plakater for salgsprodukter
på hyttene er utviklet til de betjente hyttene i Sylan,
Trollheimen fikk disse i 2001. Det er trykt opp 12.000 eks
av planleggingskartene for Trollheimen og Sylan. 
Disse brosjyrene ble langt mer populære en forventet.
Turprogram for fellesturene er utarbeidet i 1.000 eks og
distribuert til alle deltakeren på fjorårets turer. Prislister er
produsert i 5.000 eks.
Boka,  TUR-GLEDE – 104 turer i Midt-Norge, har blitt
solgt i bokhandlere i hele Trøndelag, hos DNT OO og TT.
De 2000 eksemplarene som ble laget for løssalg ble utsolgt 
i forbindelse med julesalget. 

TT har som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke
hele året gjennom. I 2002 var snittet  nesten 2 oppslag.
Dette har vært både i regionale og lokale aviser, samt radio
og TV. Det har også vært arbeidet opp mot lokale, regionale
og nasjonale magasiner for å få omtale av fjellområdene

Sylan og Trollheimen. Her har TT levert både tekst og bilder
til artikler.

”www.tt.no” TTs internettsider har hatt en meget god
utvikling det siste året. TT har felles database med DNT. Vi
opplever dette som meget positivt selv om det gjenstår noe
arbeid på dette området. Besøket har vært stigende og
tilbakemeldingene fra ”brukerne” har vært positive.
Ragnvald Larsen er TTs nøkkelperson i dette arbeidet.

6.5 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2002. Arbeidet som
tilligger komiteen er ivaretatt av administrasjonen. 

6.6 NATURVERNKOMITEEN

Naturvernarbeidet
2002 har vært preget av stort engasjement til Trondheims-
nære områder. TT har videreført et sterkt engasjement i
markaplanarbeidet og støttet arbeidet for grønn kom-
munedelplan i Trondheim. 
Vernesaken i Roltdalen – Skarvan har vært inne i en viktig
fase dette året og TT har bidratt for å oppnå gode vilkår for
friluftslivet i dette stor urørte området. Problematikken
rundt den hensynsløse reguleringen av Gjevilvatnet har også
tatt mye tid. TT har gjennom miljøgruppa jobbet med saken
gjennom fylke og departementer. Saken har sågar vært oppe
i spørretimen i Stortinget etter initiativ fra TT. 
TT jobber på flere fronter i dette arbeidet, TT deltar i refer-
ansegrupper og møter, skriver uttalelser og avisinnlegg, og
deltar i debatten i media. I tillegg har TT møter med poli-
tikere og administrasjon på de ulike nivåer i forvaltningen. 
Forum for Natur og Friluftsliv, FNF i Sør-Trøndelag, er
fellesorgan for en rekke natur- og friluftslivsorganisasjoner i
fylket. FNF har i løpet av 2002 blitt en synlig bidragsyter i
flere saker. Det har vært jobbet godt for å få forankret
forumets formål og arbeid i de ulike organisasjonene.
Forumet har startet arbeidet med å ta opp konkrete saker for
å bli en aktør i arbeidet for å bedre vilkårene bl.a. for friluft-
slivet i regionen. TT har valgt å kanalisere mye av
naturvernarbeidet gjennom FNF. 

Fjellet
Vernesaken i Roltdalen har nærmet seg en avgjørelse 
i 2002. TT har bidratt i forhold til  DNTs høringsuttalelse 
i ”sentral” høring. Usikkerheten før vernevedtak i 2003
består i om verneområdet skal inkludere kjerneområdene 
i sørvestre deler av Roltdalen, bl.a. slik at en unngår anlegg
av vei inn i dalen.
Reguleringssaken i Gjevilvatnet har vært en vanskelig sak.
TT har bidratt til at saken er blitt løftet opp på regjer-
ingsnivå. Tørrår i 2002, lav vannstand og høye strømpriser
gjør at resultatet fortsatt ikke er gitt.

Marka
I Trondheimsmarka har TT bidratt i arbeidet med å lage 
en god markaplan og en handlingsplan for turfriluftslivet
som kan gi et best mulig utgangspunkt for å videreutvikle
forholdene for friluftsliv i marka. TT har deltatt i en 
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referansegruppe for markaplanarbeidene i 2001 og 2002 
og avga uttalelse ved høringa av planen. TT deltar i 2002 
og 2003 i en gruppe som følger opp Markaplanen med 
handlingsplan for friluftsliv. TT har deltatt i møte om 
handlingsprogrammet for 2003. Samarbeidet om
Trondheimsmarka er etter hvert kommet inn i gode former.
Likevel skjer det fortsatt ting som TT er undrende til. TT
har bl.a. engasjert seg mot vegbygging og motorisert ferdsel
i forbindelse med reparasjon av damanlegg i Trolla- og
Ilavassdraget og i de mangelfulle forholdene for friluftslivet
i Wullumsgårdsområdet. 
Grønn kommunedelplan er viktig for å sikre grøntområder
og turdrag i Trondheim også i framtida. TT arbeidet aktivt
for å få vedtatt en plan som ivaretok friluftsliv, nærmiljø og
uteaktiviteter best mulig. TT avga høringsuttalelse, skrev
leserinnlegg og frontet denne saken i media. Arbeidet med
den bynære naturen er et viktig, men krevende arbeid. Det
er sterke krefter som ønsker råderett over knappe områder. 

Trondheim kommune har på mange områder gjort en god
jobb for friluftslivet. Markaområdene er godt tilrettelagt,
skiløypene er mange og godt preparerte. Allikevel har TT,
på tross av aktiv oppfølging gjennom mange år, erfart at det
i mange enkeltsaker ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til
friluftslivet. Eksempler på slike problemområder er tilrette-
legging for friluftsliv på Tiller, gjenlegging av løypetrasse
fra Moholt til  Estenstadmarka, og den litt slepphendte
behandlingen av utbygging innenfor markagrensa vitner om
at potensialet fortsatt er stort. At kommunen åpner for
diskusjoner om bruken av Litj-Gråkallen, områder i kjernen
av Bymarka, til formål som ikke har noe med marka å
gjøre, illustrerer at TT og de andre organisasjonene fortsatt
står overfor en betydelig oppgave med å påvirke holdnin-
gene til friluftsliv blant både administrasjon og politikere. 

Forum for Natur og Friluftsliv
Forum for Natur og Friluftsliv har i 2002 ansatt en person i
halv stilling som har brukt mye tid på å forankring blant
deltakende organisasjoner. Det har vært gjennomført møter
og kurs for å øke denne tilknytningen. Dette ser ut til å være
et vellykket arbeid og FNF har nå begynt sitt arbeid som
aktiv samfunnsaktør. FNF har gitt uttalelser blant annet om
den framtidige utnyttelse av jordbruks- og grøntområdene
Havsteinområdet i Trondheim.

6.7 RUTE- OG KARTKOMITEEN

Sylan
Flere rodeansvarlige har kommet til slik at vedlikeholdet av
”merkarutene” kommer opp på et etterlengtet nivå. Vi har
nå egne rodeansvarlige på strekningene Nordpå – Græsli,
Nordpå – Kjølihytta, Græslihytta – Schulzhytta, Bleikåa –
Schulzhytta, Storerikvollen – svenskegrensa, Storerikvollen
– Bjørneggen, og Storerikvollen – Ramsjøhytta. Nye traseer
for året er Schulzhytta – Ramsjøhytta og Schulzhytta - Flora
i tillegg til ny trasé Bjørneggen – Ramsjøhytta. Vi er fortsatt
interessert i flere som er villig til å ta på seg en dugnadsjobb
i den midt-norske naturen.
Det er igangsatt arbeid med nytt friluftskart over Sylan.

Vinter/sommer:
De rodeansvarlige har utført kontroll/oppretting av de 
permanente vinterstakede traseene. I tillegg til at det ble
foretatt supplerende kvisting mellom vinterstaker som har
falt ned eller mangler av annen grunn. Sommermerkinga 
av rutenettet blir også stadig bedre og mer permanent. Det
foregår en kontinuerlig utskifting av gamle rødskilt som blir
erstattet med den nye typen skilt i feit furu med innfreset
navn uten lakk eller maling. Likeså skiftes fortsatt en del
skiltstolper ut etter behov. 
Arbeidet med å supplere planklegginga på strekninga
Storerikvollen – Blåhammarstugan/
Nedalshytta har  fortsatt i 2002. Strekningen Storerikvollen
– Nedalshytta har også blitt lagt om slik at den følger den
gamle traseen nærmere Essand-/ Nesjøen. Samtidig er løypa
fra Nedalshytta opp til Syltoppen lagt om. Alt dette gjør
traseene tørrere og vil redusere antall merkede traseer i ter-
renget. Disse endringene vil bli ferdigstilt til sommeren
2003. Det er etablert en ny, fin sommertrasé fra Bjørneggen
– Ramsjøhytta, denne traseen vil bli ferdigstilt til sommeren
2003.
I Stugudalområde er det foretatt tatt en totalvurdering av
traseene. Noen endringer og klargjøringer vil bli foretatt og
nye skilt vil bli satt opp mot sommeren 2003.
Det ble også i 2002 avholdt merkekurs/dugnad på løypenet-
tet rundt Storerikvollen i starten av sommersesongen.

Trollheimen
Kvisting av trekanten ble som vanlig utført til påske.
På sommerrutenettet er det foretatt en god del vedlikehold,
rydding og skilting. Merkingen i hele fjellområde er i god
stand.
Det jobbes fortsatt med å få remerket den gamle
”Langliløypa” fra Trollheimshytta til Rindal. Det er i tillegg
gått opp ny trasé fra Å i Meldal til Jøldalshytta, men denne
er ikke ferdig.

Framdriftsplaner
For neste sesong planlegges foruten vanlig vedlikehold
diverse utskifting av gamle skilt. Det vil også etter hvert bli
oppsatt skilt med avstandsanvisning til de aktuelle hyttene
fra de mest benyttede utgangspunkt, parkeringsplasser og
lignende.
Det vil også i 2003 bli dugnad/kurs i starten av sommer-
sesongen.
Traseene mellom Nedalshytta og Storerikvollen inklusiv
avstikkeren opp til Storsylen skal ferdigstilles, likeså den
nye traseen Bjørneggen – Ramsjøhytta.
Alternative ruter som skal forbinde Sylan med
Femundsmarka/Røros skal befares. Ny kvarteravtale med
egnet overnattingssted på strekningen må kartlegges.
Det vil fortsatt bli jobbet med nytt Sylankart.
I Trollheimen skal det fortsatt jobbes med merkearbeid for 
å knytte Viongen til det etablerte rutenettet. Omfanget av
dette arbeidet avhenger av de nødvendige tillatelser fra
berørte myndigheter/grunneiere. Det skal også legges noe
plank (de første plankene i Trollheimen!) på ruta mellom
Gjevilvasshytta og Vassendsætra.



6.8 TURKOMITEEN
For vintersesongen ble det satt opp ni dagsturer, av disse ble
7 gjennomført og 91 deltok. Deltagelsen var varierende og
noen turer ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte, mens
andre ble avlyst på grunn av dårlig vær og føre forhold.
Av ti planlagte overnattingsturer ble 4 gjennomført. Til sam-
men 50 deltakere.  Det var de ”klassiske” turene som trakk
folk, interessen for nye turer kan derfor synes liten. Eneste
nye tur med god deltakelse var turen Rindal – Oppdal. Om
dette skyldes turene eller andre forhold er det ikke foretatt
noen undersøkelse på. Flere medlemmer har gitt
tilbakemelding om at de savnet det klassiske programmet.
Vinteren 2002 var første vinter uten at  programmet i sin
helhet ble sendt ut til medlemmene. Medlemsinformasjonen
ble ivaretatt av kalender, med turoversikt, utsendt til alle
medlemmer. De som ville ha program med detaljer måtte ta
aktiv kontakt med TT.
For sommersesongen ble det satt opp ni dagsturer, alle ble
gjennomført, 178 personer var med på turene. 
Nyskapningen ”Der Storfossen suser, historisk vandring i
Homlajuvet” var den suverene vinneren med 90 deltakere.
Det var god oppslutning om dagsturene og da særlig de med
kulturhistoriske innslag.
Det ble planlagt 16 overnattingsturer for sommersesongen,
av disse ble 10 gjennomført. På disse turene var det med til
sammen 108 deltakere. En av nyskapningene i år var
”Tilbake til gammeldagan på Trollheimshytta”. Sigrid Nerbu
var tilbake på hytta denne helga og gav deltakerne en ufor-
glemmelig helg.
Årets utenlandstur gikk til Dolomittene/Alpene i Nord-Italia
med 16 deltakere og utgjorde et populært tilbud til TTs
medlemmer. 
Totalt deltok  427 deltakere på 36 gjennomførte turer.

Vinteren 2002 ble det gjennomført vinterturlederkurs.
Ansvarlig for kurset Karl Sellgren og Sigmund Sørgjerd.
Harald Norem var en god støttespiller da kursdeltakerne
skulle lære om snøskred. Det var ni påmeldt til kurset av
disse ble fem godkjent som vinterturledere. En av de god-
kjente tilhører ungdomsgruppa.

Turdeltakerfesten ble, den nye tradisjonen tro, avholdt i TTs
egne lokaler. Det var plass til mange flere, men de som
hadde lagt turen til Sandgata fikk en hyggelig kveld.

6.9 ÅRBOKKOMITEEN
FN har som oppfølging av Riokonvensjonens Agenda 21
utpekt 2002 til et internasjonalt ”Fjellens år”. Det var derfor
naturlig at ”Fjellenes år” ble en undertittel på årets utgave
av ”TUR-GLEDE”, som årboka nå heter. Det var helt
naturlig å presentere de to nye nasjonalparkene i Midt-
Norge.  Forollhogna nasjonallpark og Dovrefjell –
Sunndalsfjella nasjonalpark. De er en flott gave til alle tur-
glade mennesker i Midt-Norge. Disse markeringene
bekrefter de utfordringer turistforeningene har for å videre-
føre tilrettelegging, aktiviteter og informasjon til beste for
mange menneskers friluftsliv og naturopplevelser og at vi
gjør dette slik at natur- og kulturverdier og tradisjoner ivare-
tas for framtidas generasjoner. Årboka er ett av Trondhjems

Turistforenings bidrag til at mange skal bli glad i naturen,
drive et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og få forståelse for
viktige verdier å ta vare på. 

Videre så er vi med Barnas Turlag på overnattingstur med
lavvo i nærmarka. Boka har med skildringer av tre lange
dagsturer på ski, en fra Kårvatn gjennom Trollheimen til
Rindal, en fra Berkåk over Ilfjellet til Støren og den siste fra
Snillfjorden forbi Grytdalen til Orkdalsfjorden. Fire fine
sykkelturer ble beskrevet i årboka for 2001. Vi tar med to
nye her: En tredagers tur for dem som vil ha lette og korte
turer i Gjevilvasstraktene og en tur med lengre dagsetapper
østover fra Oppdal om Orkelsjøhytta og Savalen til Røros. 

Artikler om ”pilegrimenes hovedport”, Skurdalsporten ved
Storlien, hytta på Bandaklompen innunder Sylmassivet og
en sykkeltur i Selbu og Tydal forteller om ferdsel, turer og
bruk av fjellet før i tida. En artikkel forteller om skogryd-
dinga i Nedalen før oppdemminga i 1970. Vi har med en
presentasjon av den innholdsrike boka om Selbu og Tydal
som historielaget her har gitt ut. Utdraget som tas med i
årboka fra området ved Ramsjøen, er bare ett av bokas
mange spennende turforslag. To artikler forteller om ulike
sider av TTs historie, om administrasjonen og om reinrosa
som emblem og hederstegn. En artikkel om ”livet på
Nedalshytta” gir oss et innblikk i hva det vil si å drive en
betjent turistforeningshytte. Vi streifer også innom TTs hyt-
ter i nåtid og framtid.

Årboka 2000/01, TUR-GLEDE – 104 turer i Midt-
Norge, ble også trykt opp som innbundet bok for løssalg.
Boka har blitt solgt i bokhandlere i hele Trøndelag, hos
DNT OO og TT fra desember 2001. De 2000 eksemplarene
som ble laget for løssalg ble utsolgt i forbindelse med jule-
salget i 2002.  Årbokkomiteen har påbegynt arbeid med en
revidert utgave som bl.a. vil inneholde flere turer.

Takk til alle dere som på dugnadsbasis har bidratt med
artikler og bilder til disposisjon til årboka.

6.10 BARNAS TURLAG
Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører
aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og barne-
familier. Aktivitetsnivået er stadig økende. Det har i år 2002
vært arrangert 26 turer, en økning på 9 turer sammenlignet
med 2001. For å øke tilbudet i kommunene ble det etablert
et lokallag i Melhus. Dette vil gi et enda bedre lokaltilpasset
tilbud ved bruk av lokale ressurspersoner.
Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende, og
vi får stadig tilbakemeldinger om at TTs satsing på barn og
barnefamilier er en riktig prioritering. Barnas Turlags
medlemskontingent er på kr. 50. Hele 1457 betalte
medlemskontingenten, en økning på 330 medlemmer
sammenlignet med 2001. Tallene vitner om at interessen 

er betydelig og stadig økende. 
Barnas Turlag har inngått samarbeid med Høyskolen i Nord-
Trøndelag og Dronning Mauds Minne om utdanning av
veiledere. Studenter ved friluftsstudier gis veilederkom-
petanse lik egne veilederkurs. Det betyr at disse ressursper-
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sonene kan komme inn i vår organisasjon og gjøre
veilederoppgaver for Barnas Turlag.
Barnas Turlag har også inngått samarbeid med Dronning
Mauds Minne og Jeger- og fiskeforbundet om konkrete
arrangementer.

6.11 UNGDOMSGRUPPA

Aktivitet
Ungdomsgruppa har i løpet av året 2002 arrangert 17 felles-
turer og andre tilstelninger og vi i styret mener dette er
ganske så tilfredsstillende. De mest populære turene våre
var (dessverre) de mest påkostede, altså alpinturene til Åre
og Oppdal og raftingturen vår, som også gikk til Oppdal.
Den årlige dugnadsturen til Græslihytta falt dessverre ut i
år, men hytta står vel bra til neste dugnadstur.
TTU har i en lang periode slitt med utvalget av turledere,
dvs. vi har lenge hatt for få aktive TTUere med turlederut-
danning. Dette førte til noen få forandringer på årets turpro-
gram. Men heldigvis fikk vi arrangert vinterturlederkurs i
februar 2003, og mankoen er forhåpentligvis midlertidig satt
i sjakk.
Det er fortsatt for det meste ”den harde kjerne” (noen få
aktive) som står for det aktive arbeidet i TTU, og dette har
ført til at pr-arbeid og lignende har fått en liten brems. Men
HutteTTU har likevel kommet ut flere ganger i løpet av året,
og pr-stander har blitt arrangert, så forventningene på pr-
fronten til 2003 er store.
TTU strever stadig vekk med oppdateringsfusk i medlem-
slistene. Systemet bør friskes opp, kanskje til og med skiftes
ut. Det er alt for mange som ikke får post, men som ønsker
det, og penger går tapt der trykksaker blir sendt til adres-
sater som ikke ønsker å motta vår informasjon.
Forhåpentligvis vil vi klare å rette opp dette framover.

Økonomi
Når et fåtall personer skal ha ansvar for mange turregnskap
kan det lett bli litt kluss. Men man lærer av erfaring. Uansett
skranter det på pengene, og det må nok fastsettes andre ruti-
ner på pengebruken om vi skal komme oss ”over pari”.
Dette gjelder rutiner på turforskudd fra TTU-kassa og dertil-
hørende tur-regnskap, men også andre utgifter (som for
eksempel porto og utstyrsinnkjøp).

Utstyr
TTU har nå et bredt utvalg av oppdatert turutstyr på lager,
men noen reparasjoner kreves. Også her bør rutinene rev-
ideres med tanke på utleie/utlån og lignende. Det kan også
nevnes at basic klatreutstyr er kjøpt, for å kunne utvide vår
turtilbud framover.

Avslutningsvis
Alt i alt har dette året fungert godt. Smårusk har oppstått,
som det alltid gjør, men som tidligere nevnt lærer man av
erfaring. Svært positivt at mange unge (nye) medlemmer
melder seg aktivt med i utviklingen av Ungdomsgruppa,
men det er likevel synd at det hoster litt i kontinuiteten. Det
er mange av de litt mer erfarne medlemmene som stadig
vekk faller fra av forskjellige grunner. Men vi holder oss

godt på beina etter oppsvinget vi hadde for noen år siden,
og oppover skal vi fortsette. Vi vil derfor ønske alle, spesielt
de kommende styremedlemmer, lykke til videre!

6.12 FJELLSPORTGRUPPA

Turer og turstatistikk :
Året 2002 var TTF sitt 25 års jubileum! Gratulerer TTF med
de første tjuefem, håper de neste blir minst like morsomme,
lærerike og flotte turår som de har vært hittil. Vi arrangerte
27 turer i 2002, utfra opprinnelig planlagte 33 ble noen
avlyst på grunn av dårlig vær, liten interesse eller dårlig
skiføre. Men i flere tilfeller endret vi litt på planene og fikk
til en tur uansett. Etter at fjorårets turer er talt opp, ser vi at
160 forskjellige mennesker har vært med på TTF tur i 2002,
mer enn 20% økning fra to år før. Når vi legger alle turene
og alle menneskene til grunn har vi hatt tilsammen 372 tur-
deltagelser. Dette gir et gjennomsnitt på 13 deltagere per
tur, noe som vi mener er veldig bra. Av turer med mange
deltagere må spesielt nevnes fjellsportsamlinga i Vengedalen
i høst. I det fine høstværet var det en fantastisk tur for de 28
deltagerne som hadde funnet veien dit. Flere bestigninger av
både Romsdalshorn og andre omkringliggende tinder ble
gjort, og folk var bokstavelig talt til fjells til alle døgnets
tider. Andre turer som trakk mange deltagere var jubileums-
festen på Bårdsgarden i oktober (29 deltagere), nyttårsturen
til Kårvatn (30 deltagere) og kano-turen på Femunden i juni
som hadde hele 27 deltagere. For den uoffisielle kåringen av
den TTF'er som har vært med på flest turer, er det nokså
"close-race". To TTF'ere har vært med på 13 turer, Øystein
Svendsen og Bjørn Pedersen. De to som kom nærmest
hadde 11 turer hver. Deretter er det tre TTF'ere som hadde 8
turer hver og mange flere som hadde 7 og færre turer. Det er
morsomt å se at hunder er et økende innslag på TTF-tur,
fuglehunden Birk leder klart med fire TTF-turer. I en klasse
for seg er setteren Storm som for andre år på rad stakk av
fra de andre TTF'erne på en felles tur, mest sannsynlig fordi
det var noe føggellukt i nærheten. Heldigvis skjer ikke det
så ofte med de menneskelige deltagerne at de legger
avgårde i høy fart tilsynelatende uten mål og mening. Nytt
av året var en tur utaskjærs, langt fra de mest brukte fjel-
lområdene som Trollheimen og Sylan. 
I et fantastisk junivær padlet fem kajakker rundt Ertvågøya,
ifølge koordinator helt uten ufrivillig bading til tross for at
flere aldri hadde padlet kajakk før. Turen ble såpass vel-
lykket at vi satser på en tilsvarende tur også i år. Vi hadde
også en hendelse på en av våre turer i sommer som ikke var
så bra. Et av våre medlemmer var utsatt for ei utglidings-
ulykke på Molladalssamlinga, hun gled ut fra et snøfelt og
ramlet ned steinura. Denne gangen endte det relativt bra til
tross for at hun rimelig mørbanket ble hentet ut med
helikopter og tilbrakte noen dager på sykehus. Det gikk bra
fordi de som var med gjorde de riktige tingene med hensyn
på førstehjelp, varsling, etterarbeid og så videre, fordi de
som var der det skjedde visste hva de skulle gjøre og gjorde
det. Men denne ulykken kunne lett fått et mer tragisk utfall,
og det er noe vi alle bør tenke på når vi er med på tur. Vi er
alle selv ansvarlige for vår egen sikkerhet, det at du er med
på en organisert TTF-tur fritar deg ikke for noe som helst



når det gjelder sikkerhet og konsekvenstenking på turene
våre. Det er viktig at vi ikke glemmer det, og overlater for-
beredelsene og tenkingen til andre, det er vår egen sikkerhet
det gjelder.

Kursaktiviteter:
Tradisjonen tro ble det arrangert vinterkurs, klatrekurs og
brekurs med mange fornøyde deltagere. Nytt av året var 
at vi hadde to klatrekurs, et for nybegynnere og et for de
som har klatret en stund og som ønsket å begynne med 
eller lære mer om å lede klatreruter. Terje Valentinsen, 
Per Selnesaunet, Odd Arne Børset og Lars Audun Nordnes
var instruktører på kurset for viderekomne i månedsskiftet
mai/juni hvor vi hadde 8 deltagere. Kurset la vekt på bruk
av egne sikringsmidler ved leding av klatreruter.
Nybegynnerkurset i juni samlet 17 deltagere og la som 
vanlig vekt på å gi en innføring i det mest elementære 
innen klatring, bruk av utstyr, knuter og taulagsrutiner 
samt sikkerhet under ferdsel i bratt lende. Instruktører var
Thor Aage Heiberg, Øyvind Tangen Ødegaard, Christian
Smith, Eyvind Sønstebø, Anders Flaarønning, Tore Stendal
og Kari Hallan.Vinterkurset ble ledet av Kjetil Johannessen
og Kari Hallan på og ved Viongen på Nerskogen med ni
fornøyde deltagere. Her ble fokus satt på ferdsel i vinter-
fjellet, bruk av kart og kompass, graving av og overnatting 
i snøhule samt en innføring i bruk av skredsøker og 
vurdering av snøforhold med henblikk på rasfare. 
Brekurs arrangerte vi i august på Krossbu med Kari Hallan,
Kjetil Johannessen og Mona Riise Fjærtoft som instruktører
i lag med 14 deltagere. Målsetningen med brekurset var 
å gi deltakerne en innføring i brevandring slik at de selv 
kan ferdes sikkert på bre.

Medlemsmøter og andre aktiviteter:
Det ble holdt medlemsmøte i april hvor Erlend Storli og
Bjørn Pedersen viste lysbilder fra henholdsvis Okstindan og
fra TTF'turer som hadde vært arrangert i løpet av våren.
Sommeren gikk med mye flott turvær, og på siste torsdagen
i september fikk vi besøk av Arve Husby fra Hvitserk på
TT-kontoret, han viste lysbilder og fortalte om skitur over
Grønland. Mange flotte bilder, og mange TTF'ere som 
begynte å kjenne savnet etter snø da. I oktober viste Bjørn
Pedersen lysbilder fra sommerens mange TTF-turer før vi 
så et par episoder av serien "Bergtatt", en video med norsk
klatrehistorie, selvfølgelig med tilhørende kaffe og snop.
Årsfesten ble avholdt fredag 22.11, tradisjonen tro i
Seilforeningens lokaler på Skansen. Det ble i år som de
foregående år en trivelig og bra fest med mye folk, dans og
morro. Den årvisse prisutdelingen ble også avholdt med
mye applaus og mange glade og fornøyde vinnere i de ulike
klassene. Tidlig i desember inviterte skauningen Størker
Garberg på en tur i nærområdet sitt, torsdag 5. desember 
dro en gjeng i Ari Behns fotspor langs pilgrismleia i Buvika
og Skaun og fyrte bål i lavvo ved bygdemuseet i Skaun.
TTF var videre representert med to deltakere på DNT-
Fjellsport sin instruktørsamling på Myrdal i januar 2002.
Dette samt årsmøtene til DNT-F er noe vi ønsker å være
tilstede på for å holde ved like kontaktnettet mot andre 
fjellsportgrupper i Norge.

TTFs økonomi, utstyrutleie og innkjøp:
Vi var 172 betalende medlemmer ved årskiftet 2002/2003,
en økning på 7.5% i forhold til i fjor. Ser vi på regnskapet
for 2002 har vi hatt økte utgifter på en del poster. Trykking
og utsending av medlemsbladet i Hytt&Vær er blitt en god
del dyrere, og dette må vi ta høyde for i årets budsjett. 
Overskuddet fra kursene er større enn antatt, mye grunnet
stor interesse for kurs i TTF. Vi har også hatt en av våre
instruktører med på instruktørsamling i år, dette er også noe
vi vil prøve å få til de kommende år i tillegg til deltagelse
på DNT-Fjellsport sitt årsmøte. Disse to arrangementene går
ofte i sammenheng med hverandre.Vi har også handlet inn
litt mer utstyr enn vi planla, først og fremst fordi vi opp-
nådde meget gode rabatter hos de ulike utstysforhandlerne,
men også fordi noe av utstyret vårt trenger fornying. Utstyr
som vi leier ut i TTF slites på grunn av flittig bruk, slik det
skal være. I år har vi handlet inn nye sitteseler, stegjern,
isklatreøkser og isskruer for å møte dette behovet. I tillegg
har vi handlet inn en del sikringsutstyr for klatrerne, deri-
blant tre kilesett, tre sett med hex'er og tre sett med kort-
slynger. Dette utstyret er selvfølgelig tilgjengelig for alle
medlemmene på utleiebasis.

6.13  VETERANAN
Styret har bestått av Hans Engan, Magne Flack, Sven
Kolstad, Ivar Maske, Jostein Skotvoll og Randi Wiggen som
TTs representant. Styreleder var Ivar Maske.

Årsmøtet for 2002 ble avholdt i TT's kontorer i Sandgata
den 4 mars kl 12.00., med 27 medlemmer til stede.
Styreleder ønsket velkommen og ga ordet til Sven Kolstad
som ble valgt til møteleder - Årsmeldingen ble referert.
Formannen gjennomgikk turprogrammet for 2003.
Valgkomiteen som har bestått av Berit Buch, Roar Rønning
og Ivar Solli, formann,  leverte innstilling på de foran-
nevnte, som ble enstemmig valgt. Hans Engan, Randi
Wiggen og Ivar Maske ble valgt for 2 år. De øvrige var ikke
på valg.
Vårt styremedlem Magne Flack døde 3/12. Solfrid
Helåsaunet har virket i hans sted.

Det har vært avholdt 7 styremøter og 7 medlemsmøter/
sammenkomster på TT- kontoret i Sandgt. Disse møtene den
første mandagen i hver måned unntatt juli og august er blitt
meget populære med opp mot 30 deltakere på det meste.
Det er derfor ikke lenger prøveordning, men fast tradisjon.
På medlemslisten står det i dag 129 navn.

På vårt turprogram hadde vi 16 turer hvorav bare en ble
avlyst. Turdeltakelsen har vært fra noen få, men på de fleste
turene har det vært god deltakelse, helt opp mot 30.  

En takk vil vi gi til Kårvatn Gård for hjertelig mottakelse,
likeledes vil vi takke Bjarne Espås for stor gjestfrihet på
våre turer.  

Vi vil også takke TTs styre og staben i Sandgata for bruken
av både kontor og  møtelokaler og den gode hjelp og støtte
som veteranan mottar.
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7. Årsberetning og regnskap 2002 
samt budsjett 2003

ÅRSBERETNING 2002

Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig
friluftsliv. TT driver sin virksomhet fra kontorer i Sandgata
30 i Trondheim. Driften for øvrig drives i all hovedsak i fjel-
let hvor foreningen har 15 hytter, betjent, selvbetjente og
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler
foreningen sommer og vinterruter på ca. 750 kilometer.
Foreningen arrangerer fellesturer og aktiviteter i fjellet og
nærmarka rundt Trondheim. En stor del av aktivitetene
utføres på dugnadsbasis.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2002 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. I
2002 har det totale sykefraværet vært på ca. 1,0%. Dette
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.

Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring
kr. 36.000, som tilsvarer ca 0,6% av foreningens totale per-
sonalkostnader.

Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende
"Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet". 

I 2002 hadde vi på Jøldalshytta en kort periode med sykdom
blant personalet som skyldtes en mageinnfeksjon. Det har
ikke vært arbeidsuhell på hyttene.

Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på
det ytre miljø blir så liten som mulig.

Trondheim 20. april 2003

Randi Wiggen Kjetil Lehn
styreformann

Håkon Gammelsæter Jan Hofstad

Ragnvald Larsen Sissel W. Mathiesen

Randi Reese Jonas Holme

Frode Støre Bergrem
daglig leder



REGNSKAP 2002 OG BUDSJETT 2003

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Foreløpig

Noter 2003 2002 2002 2001 budsjett

2004

DRIFTSINNTEKTER

Bevertning og kiosksalg 5531 5220 4909 4277 5752

Losjiinntekter 3127 2978 2616 2351 3236

Medlemskontingent 4327 3962 3962 3467 4478

Annonseinntekter NB 3 205 150 460 331 250

Turer/kurs/arrangement 450 468 370 344 500

Andre innteketer 150 162 160 262 150

Støtte og bidrag NR 1 200 137 43 362 250

Sum inntekter 13989 13077 12520 11394 14616

DRIFTSKOSTNADER

Varekjøp 2100 1820 1782 1648 2174

Medlemstjenesten 920 864 850 747 1000

Drift hyttene NR2  NB2 4820 4534 4434 4261 5013

Drift administrasjonen NR2  NB2 4350 3859 3694 3646 4524

Drift løypenett 80 21 60 72 130

Turer/kurs/arrangement 400 434 470 539 500

Informasjon og markedsf. NB 3 1100 839 1150 788 1100

Avskrivninger NR 4 70 70 70 65 70

Tap på fordringer 10 10 10 12 10

Sum kostnader 13850 12451 12520 11778 14521

DRIFTSRESULTAT 139 626 0 -384 95

FINANSPOSTER

Rente- og finansinnt. 110 170 110 115 180

Rente- og finanskostn. 10 83 10 5 10

Sum finansposter 100 87 100 110 170

RESULTAT før årsoppgj.disp 239 713 100 -274 265

Årsoppgjørsdisposisjoner

Avsetning 239 379 100 0 250

Byggeprosjekter netto kostnad NR 5 0 334 0 530

ÅRSRESULTAT 0 0 0 -804 15

BALANSE 31. 12. 2002

Noter
EIENDELER 2002 2001
Anleggsmidler
Bygninger NR 5 2976341 2712159
Bårdsgarden 100 100

Sum driftsmidler 2976441 2712259

Tydal Båtrute AS 100 100
Oppdal Båtservice AS 10000 10000
Sum andre anleggsmidler 10100 10100

Sum anleggsmidler 2986541 2722359

Omløpsmidler
Varelager NR 6 462000 400000
Kundefordringer 411302 986897
Andre fordringer og periodiseringer 18600 18600
Bankinnskudd, kontanter mv. NR 7 3330819 2819817

Sum omløpsmidler 4222721 4225314

Sum eiendeler 7209262 6947673

GJELD OG EGENKAPITAL 2002 2001

Egenkapital
Kapitalkonto 4427514 3713271
Fond livsvarig medlemsskap 286700 250200

Sum egenkapital 4714214 3963471

Langsiktig gjeld
Lån i DNT 5000 5000
Lån i fond 200000 200000

Sum langsiktig gjeld 205000 205000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 553906 717173
Skattetrekk/arb.g.avg. 252082 189281
Skyldig merverdiavgift -46560 333909
Skyldig feriepenger 299011 216529
Forsk.bet. kontingent 1131858 1232196
Annen korts. gjeld 99751 90114

Sum korts.gjeld 2290048 2779202

Sum gjeld og egenkapital 7209262 6947673

Trondheim, 31. des. 2002, 26. mars 2003

Randi Wiggen Jan Hofstad
styreformann

Håkon Gammelsæter Jonas Holme

Ragnvald Larsen Kjetil Lehn

Sissel W. Mathiesen Randi Reese

Frode Støre Bergrem
daglig leder
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2002

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2002
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskaps-
prinsipper er anvendt:
• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført –

kostnaden er lik premien,
• foreningens investeringer i nybygg aktiveres når 

utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg 
inntektsføres når de mottas eller når det er gitt skriftlig
tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden 
tilskuddet er ment å dekke, er påløpt. Bidraget/tilskuddet 
benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og 
utstyr til administrasjonen kostnadsføres direkte.
Eiendommene avskrives ikke. Oppussingskostnader 
av kontorlokalene i Sandgata avskrives over 10 år.

• Resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad enn 
regnskapslovens krav.

• TT er tilsluttet ordningen for avtalefestet pensjon (AFP)
for sine 6 fast ansatte i administrasjonen. Forpliktelsen 
er i henhold til god regnskapsskikk for små foretak ikke
balanseført. En ansatt er aktivt inn under ordningen. 
TTs direkte andel av utbetalingene (25%) vedrørende 
dette utgjør ca kr 30.000,- pr år i tillegg til den ordinære 
premien.

NOTE NR 1 STØTTE OG BIDRAG

LA 21 tiltak FNF 8 fra Trondheim kommune
Frifond 2002 14 fra DNT, 10 av disse 

Til Topps prosjekt, 
4 til U-nett C U @ tråck

Frifond 2002 Melhus 5 fra DNT
Frifond 2002 35 fra DNT, 5 grunntilskudd, 

30 xtra tilsk <26 år
LA 21 kurs FNF 2 fra FRIFO
Støtte annons Fjellfest 4 fra DNT
Brosjyre FYSAK 4 fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag
Friluftsformål 10 fra Fylkesmannen i S-Trøndelag
LA 21 tilskudd FNF 25 fra Kommunenes Sentralforbund
FNF drift 30
SUM 137
Det er i tillegg mottatt tippemidler til ombygging 
av dusjavdelingen på Nedalshytta kr. 123.000.

NOTE NR 2 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:

2002 2001
Lønninger 4.503.060 4.194.260
Arbeidsgiveravgift 589.339 569.242
Pensjon 105.423 49.301
Andre lønnskostnader 502.473 454.868

Sum lønnskostnader 5.700.295 5.267.671

Godtgjørelser daglig leder styret

Lønn 338.846 0
Annen godtgjørelse 13.038 0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2002 utgjør kr. 43.523.



NOTE NR 5 BYGNINGER

Bokført verdi Nybygg Nedskriving Nedskriving Avskriving Bokført verdi

01.01.02 off. støtte gaver 31.12.02

Sandgata 30 565993 70000 495993

Dindalshytta 9000 9000

Fiskåhøgda 18000 18000

Gjevilvasshytta 302520 302520

Græslihytta 18000 18000

Jøldalshytta 249361 14365 263726

Kjølihytta 202067 202067

Nedalshytta 282006 270802 123000 429808

Nøstebu 0 0

Orkelsjøhytta 0 0

Ramsjøhytta 136000 136000

Remslistuggu 111850 111850

Schulzhytta 0 26005 26005

Storerikvollen 621691 146012 767703

Trollheimshytta 190737 190737

Vekvesætra 4932 4932

2712157 457184 123000 0 70000 2976341

De største prosjektene det er brukt penger på i 2002 er:

Jøldalshytta kr. 14.000 ombygging hovedhytta

Nedalshytta kr. 271.000 ombygging dusjavdeling

Schulzhytta kr. 26.000 ombygging, nødutgang

Storerikvollen kr. 146.000 miljø- og enøk prosjekt

Alle er holdt innefor de beregnede kostnadsrammene. 

Budsjett Regnskap

2003 2002

Note NB / NR 2 hyttene Sum 4820 4534

Lønn og sos.kostn. 3400 3218

Brannvern/vedlikehold/HMS 330 236 br60, vedlh250,hms,kurs20

Oppvarming/strøm og renhold 480 457 oppv/strøm350,renh130

Transport og reise 295 258 Transp185,reise110

Telefon og porto 35 31

Utsyr,rekv 140 211 Utstyr120

Forsikring 120 101

Forpakn/tomteavg o l 20 22

Note NB / NR 2 adm Sum 4350 3859

Lønn, sos.kostn. og AFP 2700 2438 FNF, sivilarbeider

Revisor og regnskap 125 44 Revisor50,regnsk75

Husleie 350 347

Telefon og porto 260 208 Porto160, tlf 100

Oppvarming/strøm/renhold 140 116 Strøm75,renh65

Rekvisita 85 75

Gebyrer 140 131

Vedl.hold, EDB, utstyr 200 193 gaver10

Kurs og opplæring 10 2

Møter,komit.,reise,hytteopph. 300 287

Forsikring 20 18

Landsmøte 2004 20

Note NB 3 Annonse Netto-

inntekt Utgift Kostnad

Info og markedsføring 205 1100 895

Årbok 25 310 285 inkl opptrykk salgsbok+hefte 80'

104 turer 40 140 100 opptrykk salgsbok

Vinter GLEDE 6 6

Sommer GLEDE 45 126 81

Fjell GLEDE 55 150 95

Barnas Tur GLEDE 10 25 15

Turer for folk flest 5 10 5

Turprogram VETT 5 5

Planleggingskart 15 18 3

Julekort 5 5

Brosjyre 10 102 92

Annonser 124 124

Medlemsk/abonem 67 67

Messer 35 35

Billedarkiv 27 27

NOTE NR 4 AVSKRIVNINGER

Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.

NOTE NR 6 VARELAGER
Varelager; varelageret er vurdert til minste kostpris.

NOTE NR 7 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, bankinnskudd med børs
avkastning, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig
medlemsfond, kasse og postgirokonti. Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr. 142.905.

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2002
2002 har vært et godt år for Trondhjems Turistforening. Det
har aldri vært flere overnattingsgjester på TTs hytter. Det
har aldri vært flere medlemmer i TT.
Våre nye lokaler i Sandgata har blitt utviklet og funnet et
godt fundament som informasjons- og aktivitetssenter. TTs
kommunikasjon og informasjonsflyt har stadig utviklet seg
og må kunne sies har vært en suksess også i 2002.
Dette og flere gode grunner har gjort til at 2002 har vært et
godt år for TT.
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Styret ønsker å styrke og bygge opp egenkapitalen i forenin-
gen etter flere år med store investeringer. Overskuddet settes
derfor av til senere vedlikehold, ombygging, nybygg eller
andre nødvendige investeringer som skal tjene våre
medlemmer.

BUDSJETTFORUTSETNINGER
Det er lagt inn prisstigning på 5% på bevertningsprisen
losjiprisene, tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi forventer
å opprettholde besøks- og overnattingstallet på hyttene.
Medlemskontingenten følger tilnærmingsvis DNTs anbefal-
ing og er økt med 4%, i tillegg er det lagt inn en
medlemsvekst på 5% som vil si at vi skal passere 15.000
medlemmer i 2003.
Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og
vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige
krav og et etterlengtet behov.
I tillegg vil driften av løypenettet bli en av de prioriterte
oppgavene i 2003.



til generalforsamlingen. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg
(bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) og
de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter person-
ale og fastsetter lønninger.

Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nest-
formannen og ett styremedlems underskrift.

RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gan-
gen. Hvert år uttrer 4 medlemmer.

Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets
medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året.

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede,
og de øvrige styremedlemmer gis anledning til å delta, alle
uten stemmerett.

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme
avgjørende.

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi 

uttalelse til generalforsamlingen om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling

5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april -
15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten
kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 1 Trondheimsavis.
Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens
kontor.

Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.

Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i
paragrafene 8 og 9.

Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og 

livsvarige medlemmer. Dog kan styret for det enkelte
år foreta regulering av kontingenten i takt med den 

alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for 
generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for 
årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på grunnlag 
av endringer i konsumprisindeksen, og avrundes oppover
til nærmeste femkrone.

6 Forslag fra styret.
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret 

innen 1. mars

8. Lover for Trondhjems Turistforening
(Sist endret på generalforsamlinga 14. mai 2001)

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få 
flest mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig
friluftsliv.

Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak

for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak 

som kan lette og trygge framkomsten
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av 

interesse for friluftslivet
d) ved fellesturer og møter for medlemmene
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser

i våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemmer:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har
betalt sin kontingent innen 31. desember.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte
medlemsgrupper.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptre-
den eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte
kan innanke saken for generalforsamlingen.

3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særlige tjenester
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens
heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten
kontingent.
Styret gir melding om dette på generalforsamlingen.

4 Foreningens ledelse:

STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret
består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er
beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nest-
formannen og 4 styremedlemmer er til stede.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved
stemmelikhet.

TTUs til enhver tid sittende leder har møte og talerett i TTs
styremøter.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar
med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt

8 Valg på:
a) formann for 2 år
b) styremedlemmer for 2 år
c) 4 medlemmer av Rådet
d) lønnet revisor
e) 2 desisorer
f) 1 medlemmer av valgkomiteen. 
Det tredje oppnevnes av styret

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. Hvis et
styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til
styret for resten av funksjonstiden.

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig.

Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like
lang tid som de har fungert.
Valgbar til verv under punktene a til e, er medlem etter
forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret
fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsam-
ling er kunngjort.

Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag for
samtlige valg unntatt valgkomite.

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år, hvert år
uttrer det ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges
inntil to ganger slik at maksimal funksjonstid blir 6 år.

6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av
Styret, Rådet, eller etter skriftlig begjæring av minst 30
medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og stem-
merett gjelder det samme som for den ordinære generalfor-
samling.

7 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske
Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret
oppnevner foreningens representanter til Den Norske
Turistforenings landsmøte.

8 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær general-
forsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret
i hende innen 1. mars.

9 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påføl-
gende ordinære generalforsamlinger med 3/4 flertall og der-
som det ved siste gangs behandling møter minst 400
medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går forenin-
gens midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjems bys
vel, som avgir midlene til eventuell ny forening, hvis formål
er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av
midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsning, og
bare til formål som er beslektet med nåværende forenings
formål.
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9. Bilag til årsberetningen

9.1 HJØRDIS OG OLAV KLINGENBERGS GAVE
Av regnskapet for 2002 fremgår det at legatets 
formue pr. 31.12.02 var kr. 5.143.710,-.
Pr 31.12.01 var formuen 5.223.744,-.

Reduksjonen i formuen skyldes kursendringer 
på verdipapirer.

Legatets midler er plassert h.h.v. i bank, grunnfondsbevis 
og pengemarkedsfond.

Etter legatstyrets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning, men det vil bli tatt skritt i 2003 for en mer 
konservativ plassering av kapitalen.

Legatstyret består av Trond Ekker som formann, 
med Karl H Brox, Ivar Sollie og Randi Wiggen som
styremedlemmer.

Trondheim, den 28. april 2003

Trond Ekker Karl H. Brox
sign sign

Ivar Sollie Randi Wiggen
sign sign

9.2 FALKANGERS FOND
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes til
fremme av ungdommens interesse for turer i fjellet. Det er
blitt ytet bidrag til skredkurs for 2 personer tilknyttet TTU
på kroner 10 i 2002.

Beholdning pr. 1.1 2002 kr. 469.809,50
Bidrag skredkurs ” 10.768,00
Gebyr ” 30,00
Renteinntekter i 2002 ” 27.927,58

Beholdning pr. 31.12.02 Kr. 486.939,08

Trondheim, 26. mars 2003

Randi Wiggen Frode Støre Bergrem
leder daglig leder

9.3 FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave.
Den 15. mai 2000 ble en ny stiftelse til fordel for
Trondhjems Turistforening etablert med en grunnkapital på
en million kroner. Stifter er fru Ågot Kleven som var gift
med nå avdøde smedmester Finn Kleven. Begge har gjen-
nom mange år nedlagt et betydelig frivillig arbeid til beste
for TT. Finn Kleven var i årene etter krigen medlem av
styret og ble i 1957 tildelt foreningens hederstegn, Reinrosa
med gull eikekrans.
Stiftelsens formål er å gi bidrag til utstyr og/eller vedlike-



hold av foreningens betjente hytter. Til dette kan stiftelsens
styre bevilge inntil 80 prosent av den årlige avkastningen;
de resterende 20 prosent skal tilføres kapitalen.

Årsberetning legges fram på Generalforsamlingen

9.4 PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra
salg av ”Fjellflora,” utarbeidet og gitt TT av Olav Gjærevoll
og Reidar Jørgensen.

Regnskap/balanse 2002

Grunnfond 1/1/02 kr. 243.601,55
Renter kr. 14.757,98

Grunnfond 31/12/02 kr. 258.359,53

Driftsfond 1/1/02 kr. 234.843,49
Salgsinntekter kr. 287,00
Renter kr 14.235,59

Driftsfond 31/12/02 kr 249.366,08

Av driftsfondet er de innvilgede beløp, 20.000 fra 2000 
og 144.000 fra 2001 ennå ikke utbetalt fra konto. 
Dette blir gjort først i 2003.

1/3 av grunnfondets avkastning legges hvert år til grunn-
fondets kapital
2/3 av grunnfondets avkastning overføres til driftsfondet 
og disponeres i henhold til vedtektene
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Aldri en dag uten

Fjellgleder

Jeg vandrer innover de snøkledde vidder,
og tankene går tilbake til ungdommens tider.
Der jeg gode minner har, 
fra den tid jeg forlovet var,
med en vidunderlig kar, 
- en fjellkar.

Intet kunne han stoppe, når det til fjells bar.
Våre turer var selve livets glede.
Å oppleve fjellets fantastiske glødende farger i alle nyanser,
er som om intet annet finns av gleder.
Så kom til fjells min venn, 
og kjenn at livet det er jo det likaste lell.

God tur!

Marit Wikhammer

Vårbekk i Bymarka. Foto: Ragnvald Larsen
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