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Hvert år arrangerer DNT Landsmøte. Dette
arrangementet er DNT’s øverste organ og
tilsvarer Generalforsamlingen i de fleste
bedrifter. Her skal aktuelle saker drøftes og
viktige retningslinjer for turistforeningene i
tiden fremover bestemmes. Landsmøtet legges
til forskjellige turistforeninger som søker om 
å få arrangere dette møtet. Møtet er en fin

anledning for turistforeningene til å presentere
seg selv og sitt område for de ledende innen
styrer og administrasjon i alle landets turist-
foreninger.

TT drøftet om det ikke var på tide for oss 
å bruke denne anledningen til å presentere 
oss. Det er Landsmøtet som bestemmer hvor
Landsmøtet to år senere skal arrangeres. TT
måtte altså søke om dette på Landsmøtet i
2002. Dette ble holdt på Gudvangen i Voss.

TT presenterte vårt opplegg godt og vi ble
tildelt arrangementet.

Nå hadde vi to år til å forberede oss.
Landsmøtet har i løpet av årene som er gått
blitt et arrangement hvor det møter ca 250 
delegater. Vi måtte også regne med at mange
hadde med seg ledsagere. Det er dessverre av

Landsmøtet på Røros 2004
Av Erik Martin Braathen   

Fra et av turarrangementene søndag. Turdeltakerne utenfor Litlklettstuggu, informasjonshytta til
Ratvollen og «Falkbergets rike». Foto: Erik-Martin Braathen

Det er ikke første gang Trondhjems
Turistforning (TT) arrangerer Lands-
møtet for Den Norske Turistforening
(DNT). Sist gang var 11. – 14. september
1986 på Nedalshytta i Sylan. Dette var 
et stort arrangement med delegater fra
mange foreninger. Deltakelsen var den
gang så stor at det var bare med nød og
neppe at Nedalshytta var stor nok.
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den grunn blitt et for stort møte til å kunne
avholdes på noen av våre egne turist-hytter. 
Vi bestemte raskt at Røros var det naturlige
stedet for møtet. Her var infrastrukturen 
tilstede. Røros turisthotell har en utmerket
plenumsal som lett kan ta i mot et slikt
arrangement. Her har de også lang erfaring 
fra å arrangere slike møter.

Arrangørforeningen skal være teknisk arrangør
av møtet, mens innholdet og gjennomføringen
er det Landsstyret som står for. 

Arrangementet starter torsdag ettermiddag og
avsluttes på søndag. Vertskapsforeningen skal
ta i mot alle deltakerne registrere disse, og gi
dem nødvendig informasjon om hvilke tilbud
de får være med på i løpet av disse dagene.
Deltakerne som kommer fra hele landet 
kommer spredt i løpet av torsdag og fredag.
Torsdag kveld ble det arrangert en mottakelse 
i hotellets have hvor det ble grillet mat for
salg.

Fredag startet arrangementet med lokale 
samtaler og møter, uten spesielt tilrettelagt
aktivitet. Dette er tidspunktet der lokale
foreninger har mulighet for møter der de kan
diskutere aktuelle saker som senere skal

Gjetbergsvollen 
fredag kveld.
Frode Bergrem, 
Sven Kolstad, 
Anne Britt Wavold 
og Erik-M. Braathen
etter at alle lands-
møtedeltakerne 
var dratt tilbake 
til Røros. Foto: Anne
Karin Braathen

drøftes på Landsmøtet. Ut på ettermiddagen
åpnet selve Landsmøtet. Her fikk TT anled-
ning til å bruke en halv time til å presentere
seg selv. Vi hadde fått laget en meget god
videopresentasjon som tok for seg alle TTs
hytter i Sylan og Trollheimen. Vi hadde en
kunstnerisk opptreden av lokale barn som
spilte og danset for oss.

På fredag kveld fikk TT anledning til å
avholde sitt hovedarrangement. Dette er et
arrangement der arrangørforeningen inviterer
alle deltakerne på middag med dans og annen
underholdning. Etter å ha vurdert forskjellige
muligheter landet vi på en tilstelning på
Gjetbergsvollen. Dette er en seter øst for
Røros hvor de serverer ”kortreist” mat. Det vil
si at de som driver dette stedet lager all mat
selv på gammelmåten av kun lokale råstoffer.
Reinskjøttet er fra rein som er slaktet på
Røros, kua på gården har levert melka som 
ble til oster og fløte osv. Fisken er fisket i
lokale vatn på Røros. Bekymringen vi hadde
gikk i hovedsak på om det var mulig å få så
mange mennesker inn på dette stedet dersom
det skulle bli dårlig vær, og hvordan vi skulle
klare å servere så mange mennesker uten at
det gikk for lang tid.
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Stallen på Christian Sexus gruve. Kafferast i historiske og litterære omgivelser. Foto:Erik-M.  Braathen

Fra et av søndagsarrangementene. Jon Ryen 
forteller om «Falkbergets rike» på toppen av
Storkletta. Foto: Erik-Martin Braathen
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Vi planla arrangementet meget nøye.
Deltakerne skulle fraktes med busser fra
Røros. De skulle få guiding på veien hvor vi
fortalte om Røros’ historie og om steder de
kjørte forbi på veien. Bussene måtte komme
med ca 15 minutters mellomrom slik at vi fikk
plassert gjestene og servert disse før neste 
busslast ankom. Det hele var planlagt så nøye
at deltakerne på første bussen skulle sitte i
stua, de neste på andre rom osv. All maten var
satt ut i en anretning og gjestene forsynte seg
selv av et meget rikholdig koldtbord. Alle fikk
mat i rett tid og det var nok til alle. Vi var
meget imponert over hvordan vertskapet der
inne taklet dette arrangementet som lett kunne
ha blitt en flau opplevelse. Etter middagen var 
det opplæring i Rørospols og rikelig anledning
til å praktisere kunnskapene i ettertid.

Som en avslutning på arrangementet gikk de
fleste om Marenvollen tilbake til bussene.
Noen gikk også helt tilbake til Røros.

På lørdag fortsatte Landsmøtet frem til sent på
ettermiddagen. Om kvelden var det festmiddag
med en rekke taler. Vi hadde fått tidligere 
ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth som
toasmaster som bandt sammen talene på en
utmerket måte. Bergenserne i forsamlingen
fikk kanskje gjennomgå litt mer enn de øns-
ket. Men det ble gjort på en morsom måte, så
jeg tror ingen tok skade av behandlingen.

På søndag hadde vi tilbud om en rekke turer
for deltakerne. Det var byvandringer på Røros
og lengre turer til bl.a. Nedalshytta hvor det
var tilbud om å gå videre i Sylan. Vi hadde en
meget vellykket tur til Ratvollen hvor det var
omvisning og guiding. Deretter gikk vi over

Storkletta som er det høyeste
fjellet i området, frem til ned-
lagte Christian Sexus gruve.
Her hadde veteranene kokt
kaffe på bål og sto for arrange-
mentet. Deretter forsatte turen
frem til Kongens gruve hvor
bussene ventet og deltakerne
ble kjørt tilbake til Røros.

For å gjennomføre et slikt arrangement trengte
vi profesjonell hjelp. Vi fikk raskt kontakt med
Robin Skau som hadde tilknytning til hotellet
og kjente Røros’ muligheter og begrensninger.
Hans hjelp var av uvurderlig betydning for
gjennomføringen.

Jeg tror alle delegatene og deres ledsagere fikk
et positivt inntrykk av Røros, TT og det vi har
å tilby våre medlemmer.

TT hadde satt ned en rekke komiteer som
hadde delansvar for gjennomføringen av
arrangementet. Alle gjorde en kjempeinnsats 
og var hver for seg årsak til at alle ledd i hele
arrangementet gikk som smurt. 

Takk til alle.

Toastmaster Marvin Wiseth, 
Erik-Martin Braathen 

og Margit Bergrem.
Foto: Anne Karin Braathen


