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1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte

VÅRE HEDREDE

ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemskap henger meget høyt, og bør tildeles i 
gjennomsnitt hvert 5. år til personer som har ytet foreningen
spesielt store tjenester i form av ikke betalt arbeide. Det
bør i tillegg til tjenester innad i foreningen også ha vært
tjenester som har markedsført, eller profilert foreningen 
på en positiv måte.

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.

Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang i året 
og forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løypeinspektører, eller
medlemmer av utvalg/komiteer, som ikke lønnes av 
foreningen for den tjenesten de yter. Det kreves innsats 
ut over det vanlige og det kreves at innsatsen bør ha vart 
i ca 10 år.

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
1947 Knut H. Rolvsjord 1987 Thor Risan
1949 Astri Mittet Angermann 1987 Toralv Aune
1953 Arne Falkanger 1987 Ivar Maske
1954 Edvard Løchen 1987 Per A. Strickert
1954 Andreas Backer 1987 Claus Helberg
1957 Finn Kleven 1988 Karl H. Brox
1957 Erling Nielsen 1990 Johan Bolme
1957 Gunnar Raabe 1991 Kristine Furan
1957 Kirsten Haave 1993 Jorun Thomasgård
1957 Ola Hilmo 1994 Olav Gjærevoll
1957 Reidar Jørgensen 1994 Anne Britt Wavold
1959 Magne Haave 1996 Sven Kolstad

1962 Martine Unsgård 1996 Roar Nålsund
1962 Olga Reitan 1998 Erik Stabell
1962 Hjørdis Mørkved 1999 Arne Vaslag
1962 Gunnar Birkeland 2000 Sverre Kirksæther
1962 Trygve Kristiansen 2001 Morten Halgunset
1962 Per Vinje 2002 Erik Martin Braathen
1962 Helge Foss 2002 Tore Kværnmo
1967 Astrid Olsen 2003 Kristian Tøndel

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:

Hedersbetegnelsen kan gis:
ß Ansatte med minst 10 års tjenestetid, og en betydelig
innsats utover det som kreves i stillingen.
ß Utenforstående som har ydet foreningen store tjenester
over tid

1920   Jørgen B. Lysholm 1962   Th. Solem
1927   Effe Magnusson 1967   Svein Grøtte
1928   J. Halle 1962   Per Hilmo
1928   H. Grendahl 1979   Nils M. Vaagland
1928   Gudmund Kårvatn 1982   Inga Stokke
1928   Ola Stugudal 1985   Johan Bolme
1940    Magnus Kluksdal 2000   Sigrid Gulbrandsen
1957    Halvard Lilleevjen 2000   Sigrid Nerbu
1957    Modolf Moen 2001   Per Stugudal
1962    Ragnhild Næssmo 2003   Gunvor Flønes
1962    Asbjørn Clausen 2003   Mons Flønes

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2005

STYRET
Formann Randi Wiggen, nestleder Vigdis Heimly, Arnt
Frøseth, Jan Bredeveien, Tom-Ivar Bern, Jonas Holme,
Anne Karin Braathen og Sverre Kirksæther.

ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Vigdis Heimly og Tom-Ivar Bern. 

RÅDET
Ordfører Erik Martin Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Alf
Gunnes, Are Løset, Jan Hofstad, Gunn Kari Kvaal Hygen,
Sven Kolstad, Jarle Malvik, Eva Austvik, Erik Stabell og
Ragnvald Larsen.

DESISORER
Roar Rønning og Arent M Henriksen.

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

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

TILSYN
Dindalshytta Liv Grimsmo
Gjevilvasshytta Erling Ishol
Græslihytta Harald Græsli
Jøldalshytta Erik Martin Braathen/Lars Erik Eklo
Kjølihytta Asbjørn Rotvold/John Arne Aasen

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 vil i tillegg rette en takk til administrasjonen for
den innsatsen som legges ned både i og utenfor vanlig
arbeidstid.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2005. TT har mottatt støtte fra fonds og
legater, prosjektmidler fra offentlige myndigheter, støtte
fra samarbeidspartnere, og en stor økonomisk dugnad i
form av andelsbrev til Jøldalshytta.
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SYLAN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2005/04

Nedalshytta 312 1782 2094 164
Schulzhytta 173 315 488 31
Storerikvollen 783 1905 2688 19

Sum betjent 1268 4002 5270 214

Selvbetjent/ubetjent

Græslihytta 144 -23
Nedalshytta 196 -1
Kjølihytta 151 -47
Ramsjøhytta 718 -29
Schulzhytta 272 2
Storerikvollen 124 -28

Sum selvbetjent/ubetjent 1605 -126

SUM SYLAN 6875 88

SOM TOTALT 19505 - 1875

4. Generalforsamling 2005

REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
GENERALFORSAMLING 15. MARS 2005

Den 118. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i
Kunstindustrimuseet i Trondheim den 15. mars 2005 
kl. 20.00. Møtet ble holdt sammen med det tradisjonelle 
førpåskemøtet hvor Staffan Lindberg, fra den Svenske
Turistforening, var invitert for å informere og gi sitt syn på
det grenseløse samarbeide i Sylan sett fra Sverige.  Styrets
formann, Randi Wiggen, ønsket velkommen. Hun opplyste
at generalforsamlinga har vært annonsert i Adresseavisen
innen den fristen lovene foreskriver og at sakspapirene har
vært utlagt på foreningens kontor fra 1. mars.
Formannen ba om 1. minutts stillhet til minne om avdøde
Erik Hansen.
Formannen foreslo Erik-Martin Braathen  til møteleder, 
han ble valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var 
30 stemmeberettigede i salen. 
Møteleder foreslo Hans Engan og Odd Erik Resell til å
skrive under protokollen, Lillian Svingen og Gustav Lien
som tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Bergrem og Knut Balstad ble valgt til referenter.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga
behandler.

Sak 1 Årsberetning for 2004
Møtelederen  gikk gjennom årsberetninga kapittel for 
kapittel.
Kommentarer til årsberetninga:
Gustav Lien har gått ut av rådet, Sissel W. Mathisen har gått
ut av møte- og arrangementskomiteen Anne Britt Wavold er
valgt inn fra nov 2004, Randi Wiggen er gått ut av styret til

2. Medlemstall og medlemskontingent 2005

Medlemstall 2005 2004 2003 2002

Hovedmedlemmer 7525 7601 7690 7601
Husstandsmedl. 2886 2902 2923 2800
Ungdomsmedl., 
13-25 år 1073 1021
Sudent/ungdom, 
19-26 år 738 840
Skoleungdom, 
13-18 år 878 700
Honnørmedlemmer 
over 67 år 1083 1032 981 889
Barnas Turlag r,
tom. 12 år 1226 1281 1648 1457
Livsvarige 543 542 553 531

Sum 14879 14898 14868 14299

Medlemskontingent

Hovedmedlem 435,-
Husstandsmedlem 215,-
Student/ungdomsmedlemmer, 19 - 26 år 235,-
Skoleungdomsmedlemmer, 13-18 år 125,-
Honnørmedlem over 67 år 260,-
Barnas Turlag-medlemmer, tom. 12 år 60,-
Livsvarige 6525,-

3. Overnattingstall for turisthyttene

TROLLHEIMEN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2005/04

Gjevilvasshytta 889 2662 3551 -754
Jøldalshytta 225 2587 2812 -183
Trollheimshytta 362 2710 3072 -519

Sum betjent 1476 7959 9435 -1456

Selvbetjent/ubetjent

Dindalshytta 286 -29
Gjevilvasshytta 112 -72
Jøldalshytta 331 -31
Orkelsjøhytta 40 -145
Trollheimshytta 217 -48
Bårdsgården 1184 -110
Vassendsætra 422 -18
Kårvatn 437 0
Viongen 166 -54

Sum selvbetjent/ubetjent 3194 -507

SUM TROLLHEIMEN 12630 - 1963
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Nedalshytta Arvid Aas/Hans Smith
Orkelsjøhytta Ola Røtvei/Jan Fredrik Kvendbø
Ramsjøhytta Tore Kværnmo
Schulzhytta Sverre Selboe
Storerikvollen Kjell Håkon Lydersen 
Trollheimshytta Kristian Tøndel og Kari Oldervik
Viongen Johan Solberg
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden Bente og Arnt Vassli
Kårvatn Berit og Erik Kårvatn

BARNAS TURLAG
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly (styrets representant),
Kenny Baardsen, Kristin Jondum og Jonny Remmereit

KOMITE FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD 
OG BRANNVERN
Leder Jan Fredrik Kvendbø, Kristian Tøndel, Erik-Martin
Braathen, Torgeir Gunleiksrud (sekr.), Erik Stabell, 
Erik Vang, Morten Halgunset og Randi Wiggen (styrets 
representant.)

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Leder Anne Brit Wavold, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen og
Randi Wiggen.

NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Støre Bergrem,
Sverre Kirksæther og Nils Røv.

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

TURKOMITEEN
Leder Eva Austvik, Sigmund Sørgjerd Jan Hofstad, Reidun
Okkenhaug, Karl Sellgren, Lillian Svingen og Ola Magne
Sæther, Vigdis Heimly (styrets representant.)

TTF
Leder Kari Hallan, Guri Anne Hansen, Øyvin Eikeland,
Roar Halseth, Hanne Hestvik og Elisabeth Sætre.

TTU
Leder Anne van der Wijst, Ole Petter Olsen, Øyvind
Grønning, Henning Skjetne og Runa Aursund Konradsen.

VETERANAN
Leder Hans Engan, Ivar Maske, Harriet Herjuaune, Solfrid
Helåsaunet, Svein Ustad, Per K Aune, og representant for
styret  Randi Wiggen.

VALGKOMITEEN
Leder Eva Austvik, Ragnvald Larsen og Jan Bredeveien
(styrets repr.).

ÅRBOKKOMITEEN
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit 
og Erik Stabell.
FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen,  Sven Kolstad  og Anne van der Vijst
(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 Vigdis Heimly
DNTUs landsstyre Kjersti Opdal
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Driftsutvalg Torgeir Gunleiksrud
Skolegruppa
Frode Støre Bergrem og Berit Storholt Flåtten

ANSATTE

VERTSKAP
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2005:
Gjevilvasshytta Randi Torve og Ragnhild Kvarberg
Jøldalshytta Inga Flatmo, Sigrid Rohde og Kjell Arne
Bjørhusdal 
Nedalshytta Elsa og Hans  Smith, og Ranveig Nordgård 
Storerikvollen Astrid Opedal, Ingeborg Hov og Stian
Rugtvedt 
Schulzhytta Kirsten Pettersen og Ingard Landsem, og Anne
Mari Kløften Feragen
Trollheimshytta Kari Oldervik og Vivian Roel
Rønningen
Eva Hestnes og Tore Paulsen

ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2005 vært ivaretatt av admin-
istrasjonen Frode Støre Bergrem som daglig leder, nestled-
er/rute og kartansvarlig Knut Balstad, sekretær/drift betjente
hytter Anne M. Eilertsen, Leder turinformasjonen Lillian
Svingen, informasjons- og markedssjef Jonny Remmereit og
Torgeir Gunleiksrud som driftssjef for hyttene.
Hjørdis Ree er engasjert som sekretær for Forum for Natur
og Friluftsliv, hvor TT er største deltakende organisasjon.
Hun leier kontorplass i Sandgata og er en viktig brikke i
TTs arbeid for vern av friluftsområder. 
Berit Storholt Flåtten er engasjert som prosjektleder for
skoleprosjektet vårt.
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Vedtak:
TTs veivalgsdokument ”Veivalg for Trondhjems
Turistforening  2006 – 2009” ble enstemmig vedtatt
av generalforsamlinga

Takk
Formannen takket Erik-Martin Braathen for innsatsen som
møteleder på generalforsamlingen  og ga han blomster.

Styremedlemmet Håkon Gammelsæter som gikk ut av styret
og Kristin Svendsen som gikk ut av rådet ville fått blomster
hvis de hadde vært til stede.

TTs 118. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 21.40.

Hans Engan (sign) Odd Erik Resell (sign)

5. Styrets beretning

5.1 ÅRSMELDING

Friluftslivets år går inn i historien som et meget begivenhet-
srikt år. Det har skjedd svært mye interessant samtidig som
medlemsutviklingen og besøket på hyttene ikke har vist den
samme gledelige utviklingen.
Medlemstallet for 2005 endte på 14879, som er 19 færre
enn i fjor.
Overnattingsstatistikken viser at antall overnattinger har gått
vesentlig ned i forhold til fjoråret. På de betjente hyttene var
det 14705 overnattinger, som er en nedgang på 1242. Vi har
ingen grunn til å tro at dette skyldes en nedadgående trend,
været i viktige deler av sommersesongen må ta mye av
skylden. 
TT mobiliserer fortsatt et stort frivillig engasjement. I år har
det vært ytt nær 10 000 dugnadstimer av ildsjelene i
foreningen.
Jøldalshytta var det  viktigste enkeltprosjektet dette året.
Arbeidet var satt i gang høsten 2004 og vi håpet at bygget
kunne bli lukket til vinteren. Det skjedde ikke , men det ble
jobbet på spreng utover vinteren, og til påske sto hytta klar,
om enn provisorisk, til å ta imot påskegjestene. Arbeidet
fortsatte utover våren og hovedhytta var i det alt vesentlige
ferdig til den offisielle åpningen den 24. juni. En viktig fak-
tor for å ferdigstille tunet var bygging av uthuset. Styret
besluttet den 19. mai å bevilge penger til å sette opp
råbygget slik at uthuset kunne ferdigstilles på dugnad vin-
teren 06. 
19. mai besluttet styret å signere en framleieavtale om drift
av Rønningen i Leinstrandmarka. Dette var resultat av en
flere år lang prosess som bringer TT tilbake til marka etter
at foreningen i 1920 overlot Gråkallhytta til Trondheim
Kommune. Etter en kjempe-dugnadsinnsats var det klart for
nyåpning av Rønningen 7. september. Trondheims ordfører
og vertskapet tok imot over hundre gjester. Overtakelsen av
Rønningen gjør at TT kan styrke arbeidet med å tilrettelegge
for friluftsliv i nærområdene.

Styret har i flere år vurdert å kjøpe lokalene i Sandgata. 
Den 19. mai ble kjøpet besluttet og TT overtok brygga ved
årsskiftet. Det ble etablert et sameie mellom TT og Hjørdis
og Olav Klingenbergs gave. TTs andel, ca 70%, er finansiert
ved banklån. Styret legger til grunn at denne investeringen
ikke gir økte årlige driftskostnader, samtidig som at en
sannsynlig verdistigning gir muligheter for å frigjøre midler
ved behov i framtiden.
Driften av de betjente hyttene har vært krevende i 2005.
Noen av hyttene drives meget godt, mens andre er preget av
en manglende kontinuitet i bemanninga. Våre vertskap gjør
sitt aller beste for å skape et godt tilbud og økonomisk
forsvarlig drift, men når det på flere av hyttene har vært
skifte av vertskap opp til flere ganger i løpet av sesongen er
det svært vanskelig å oppnå langsiktige rutiner i driften.
Styret ser behov for å gjøre grep for å få til langsiktige
avtaler for driften av de betjente hyttene.

Alle gruppene er meget aktive, Veteranan har hatt en meget
hyggelig utvikling med i snitt 30 deltakere på turene sine.
Ungdomsgruppa drives meget godt og har også i år gjen-
nomført ”Base-camp” en fjelleir av og for ungdom. 
Nytt i år var at det ble gjennomført tre leire med målgruppe
mellomtrinn, ungdomstrinn mens ungdomsgruppa sto som
arrangør for ungdom fra videregående skoletrinn.  Barnas
Turlag har hatt et år med jevn oppslutning. 
Fjellsportgruppa drives godt, med god deltakelse på turene.
Fellesturene har også i år hatt god oppslutning. Totalt ble det
gjennomført 30 turer med 328 deltakere.
TT har i år utarbeidet et O-kart over området rundt
Gjevilvasshytta, dette har vært et interessant samarbeid 
mellom O-miljøet i Trondheim og TT. Slike kart vil gi oss
store muligheter for skolesatsing og turorientering rundt
hyttene våre. 
Det har også i år vært avholdt en rekke kurs. Grunnleggende
kurs i kart/ kompass hadde i år liten appell, mens GPS
kursene (satelittnavigasjonssystem) fortsatt er svært pop-
ulære.

Barnas Turlag har i flere år hatt lokallag, og i år er det for
første gang etablert et  lokallag i TT som har turtilbud for
alle aldersgrupper, det har skjedd på Frøya. Frøya Turlag ble
etablert i 2005.
Utfordringen med finansiering av Jøldalshytta førte til at vi
satte ekstra trykk på å få på plass ”turpartneravtaler.” Etter å
ha jobbet med dette i flere år lyktes det å finne en modell
som var attraktiv for mulige samarbeidspartnere. Det startet
med sportsbutikken Axel Bruun AS, med Tyholt Bil og
Trønderenergi like etter. Avtalene gir gjensidige fordeler,
men TT har god grunn til å være fornøyd både fordi det gir
inntekter og fordi det er langsiktighet i samarbeidet.
Årboka for 2005 ble en historisk dokumentasjon over alle
TTs hytter, skrevet av Karl H Brox. 

Naturvernarbeidet har i 2005 vært preget av arbeidet med
markaplan og handlingsprogram for turfriluftslivet i marka.
Vi har deltatt aktivt for å sikre markagrensa mot utbygging
og bidra til bedret tilrettelegging fra boområdene i
Trondheim og inn i marka. 
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veteranan Sverre Kirksæther er kommet inn. Under pkt 5.1
årsmelding skal det under ”av spesielt viktige saker for året
vil styret nevne:” tilføyes eget strekpunkt – behandling av
veivalgsdokumentet.
Årsberetninga er behandlet av rådet og møteleder refererte
rådets vedtak som anbefalte den godkjent av generalforsam-
linga.

Sak 2 Regnskap for 2004
Økonomiansvarlig Knut Balstad presenterte resultatregn-
skapet med noter og øvrige kommentarer for 2004 samt
årsoppgjørsdisposisjoner. Det var ingen spørsmål eller 
kommentarer  til gjennomgangen. 
Foreningens revisor leste opp revisjonsberetningen som var
en såkalt ”ren” beretning. Møteleder opplyste at regnskapet
er behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av general-
forsamlinga.

Sak 3 Rapport fra desisorene
Rapporten fra desisorene ble lest opp av Ivar Sollie

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2004 ble enstemmig godkjent
av generalforsamlinga.

Sak 4 Budsjett for 2005
Daglig leder, Frode Bergrem, gikk gjennom budsjettet 
for 2005 med budsjettforutsetninger.
Det er lagt inn en svært moderat prisstigning for 2005,
tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi forventer å oppret-
tholde besøks- og overnattingstallet på hyttene.
Medlemskontingenten følger i hovedsak DNTs anbefaling
som tilsier en størst mulig likhet over hele landet. Det er
lagt inn en medlemsvekst på 2% i 2005.
Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og
vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige
krav og et etterlengtet behov og har derfor i 2005 økt denne
posten med nærmere 50%.

Det legges opp til en stram linje på kostnadsutviklingen.
Det er viktig at foreningen bygger opp en likviditet som
gjør oss bedre i stand til å håndtere svingninger i besøk og
medlemstall. Det er også mange oppgaver både innenfor
vedlikehold, nybygg og aktivitetstiltak som krever at vi har
en viss økonomisk handlefrihet.

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

Vedtak:
Budsjettet for 2005 ble enstemmig godkjent 

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende 
og livsvarige medlemmer

Styreformannen redegjorde for at det ikke blir gjort kontin-
gentendringer for 2005 ut over det som står i TT vedtekter
at styret kan foreta.

Sak 6 og 7 Forslag fra styret eller medlemmene
Styret la fram to lovendringsforslag for punkt 4 Foreningens
ledelse.
1 Andre setning. ”Styret består av formann,  nestformann

og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, 
eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer 
er til stede.”
Endres til at styret er beslutningsdyktig når formannen 
eller i hans fravær, nestformann og 3 styremedlemmer 
er til stede.

2 Det legges i tillegg til følgende setning under samme
punkt. ”Personer som skal velges inn i styret må være
medlem av Trondhjems Turistforening.”

Vedtak:
Begge forslagene ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Valg
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av valg-
komiteens leder Trond Gilde. 

b) Styremedl. Anne Karin Braathen gjenvalg 2 år
Sverre Kirksæther gjenvalg 2 år
Jan Bredeveien ny 2 år

c) Rådsmedl. Erik-Martin Braathen gjenvalg 3 år
Are Løseth gjenvalg 3 år
Håkon Gammelsæter ny 3 år

d) Lønnet revisor Inter Revisjon 
Trondheim AS gjenvalg 1 år

e) Desisorer Roar Rønning gjenvalg 1 år
Arent M. Henriksen gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling.

Vedtak:
Styremedlemmer ble valgt ved skriftlig valg. 
Alle kandidater ble enstemmig valgt.

f) Fra styret kom følgende innstilling til ny person 
i valgkomite:

Eva Austvik ny 2 år

Det kom ikke inn andre forslag.
Vedtak:
Eva Austvik ble enstemmig valgt.

Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret
etter styrets konstituering.

Veivalg for Trondhjems Turistforening 2006 - 2009
Styreformannen fikk ordet og presenterte TTs veivalgs-
dokument for generalforsamlinga. Styreformannen ønsket
generalforsamlingas tilslutning til dokumentet.
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kombinert med rasjonell drift. I den forbindelse har
byggekomiteen jobbet med ny driftsinstruks for hytta,
men det vil også bli avgjørende med god opplæring og
oppfølging av betjeninga.
På grunn av dårlige erfaringer med eksospipa fra diesel-
aggregatet på Storerikvollen vil nye løsninger for støy
demping bli valgt for eksospipa på Jøldalshytta. 
Byggekomiteen er kjent med at Stavanger turistforenings
Strandalhytta har valgt flere av de samme energitekniske
løsninger som nå er installert på Jøldalshytta. Det er 
derfor tatt initiativ til konstruktive erfaringsutvekslings-
møter mellom byggeledelsen på Strandalhytta og
Jøldalshytta.
Forsinkelsen på framdriften av råbygget til uthuset fra
entreprenørens side forårsaket at noen av de planlagte
dugnadene høsten 2005 med innredningsarbeider ikke
kunne gjennomføres (siste store dugnad ble gjennomført
medio oktober). 

Både mattilsyn og brannmyndigheter er positive til den
oppgradering som nå er gjennomført på Jøldalshytta.
Grunneierne og fylkesmannen har vært opptatt av at 
transporten i forbindelse med byggearbeidene ikke skulle
skade traktorvegen innover seterdalen. En befaring 
foretatt seinhøstes 2005 hvor både sameiet og SNO var
representert viste at skadene var minimale.

• Byggekomiteen har vurdert bygningsmessig tilstand av
TT-brygga og gitt administrasjonen råd i forbindelse 
med forhandlingene om kjøp av brygga.

• I forbindelse med leieavtalen om drift av Rønningen har
byggekomiteen bidratt med bygningstekniske vurderinger
og deltatt på planleggingen og gjennomføringen av 
dugnader fram mot TT-åpning i august 2005. 

Utførte vedlikeholdsoppgaver i 2005: 
• Gjevilvasshytta: Ny badstuovn ble installert før sommer-

sesongen startet.
• Storerikvollen: Store skader på eksospipa ble avdekket.

Omfattende undersøkelser ble igangsatt for å klargjøre
årsakene til skadene - uten noen sikker konklusjon.
Høsten 2005 ble midlertidige utbedringer av utvendige
skader foretatt. 
Etter stadige driftsproblemer med nattaggregatet gjennom
lang tid sviktet det helt høsten 2005. Parallelt med diss
driftsproblemene ble det innhentet pris på alternativt
energisystem med batteribank for å redusere driftstida på
dieselaggregatet. Dette betinger en vesentlig endring av
nåværende energisystem og innebærer en betydelig 

investering. Byggekomiteen mener allikevel at dette er
veien å gå, spesielt fordi en slik ombygging vil innebære
vesentlig innsparing av årlige energi- og transportutgifter
og store miljømessige forbedringer. 
Rutinemessige prøver av drikkevannet avdekket dårlig
kvalitet på reservevannkilden (vintervannet). Inspeksjon

av hoveddrikkevannskilden avdekket et akutt vedlike
holdsbehov på inntakskummer og inntaksledninger.
Inntakskummene ble utbedret høsten 2005. Øvrig vedlike
holdsarbeid vil bli fulgt opp før sommersesongen 2006.

• Nedalshytta: Ekstrem flom sommeren 2005 ødela drikke

vannsforsyningen både ved inntaksdammen og ved
elvekryssingen nær hytta. Utbedring av elvekryssingen
ble foretatt høsten 2005, men inntaksdammen må utbedres
før sommersesongen 2006 og UV-filter installeres (krav
fra mattilsynet). Byggekomiteen har vurdert brønnboring
som et alternativ. Dette vil bli betydelig dyrere enn en
utbedring av eksisterende anlegg.

•Trollheimshytta: Problemene med slamavskilleren er
midlertidig utbedret i 2005, men mer permanent 
utbedring er vurdert. 

• Jøldalshytta: Rivingen av det gamle uthuset gjorde det
nødvendig å bygge om inngangspartiet til sjølhusholdet.
Dette ble ferdigstilt høsten 2005. I tillegg til ovennevnte
er det utført en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver
(beising, maling, oppretting og vindusarbeid) i løpet 
av 2005

Brannvernarbeidet i 2005:
Anmerkninger og pålegg fra brannmyndighetene i løpet 
av året er fulgt opp av administrasjonen. Arbeidet med
risikoanalyser for brannvernarbeidet er fulgt opp i forhold til
betjeninga. 
Nytt seriekoplet alarmanlegg er installert og testet ut 
i sjølhusholdet på Jøldalshytta. 
Det er arbeidet videre med planene for oppgradering av
alarmanleggene på de øvrige sjølbetjente og ubetjente 
hyttene, men installering av nye solcelledrevne alarmanlegg
er ikke gjennomført.
To av betjeningen på de betjente hyttene gjennomførte 
en-dags eksamensrettet kurs i brannvern høsten 2005. 
Flere fra TT har deltatt på seminar i regi av DNTs drifts-
utvalg med tema energibruk og brannvern på betjente
turisthytter. Dette seminaret ble holdt på Jøldalshytta 
i høsten 2005.

Byggekomiteen vil benytte anledningen til å takke tilsynene
og alle andre som har deltatt på dugnader for stor innsats og
godt samarbeid i 2005.

6.2 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

”Fjell-Glede 2006” ble distribuert til TTs medlemmer i
desember 2005. Opplag 18 000 eks. ”Fjell-GLEDE 2006” er
en veggkalender med en rekke nyttig informasjon knyttet til
den måneden den er mest aktuell for. Kalenderen inneholder
mange  flotte bilder og forhåpentligvis vil den få en plass på
veggen. Da vil medlemmene kunne holde seg oppdatert på
hva som skjer i TT gjennom året. Hver kalenderside
inneholder en egen turkalender som viser hvilke arrange-
menter man kan delta på. I tillegg finner man en rekke nyt-
tige turopplysninger som er knyttet til måneden.
Medlemmene får kalenderen fritt tilsendt som en av sine
medlemsgoder. Den selges nå for første gang i løssalg:
medlemmer 60,- og ikkemedlemmer 90,-.

”Sommer-Glede” og ”Vinter-Glede” ble produsert som
tabloidaviser med et opplag på henholdsvis 100.000 og 96
000 eks. De ble distribuert som ilegg i Adresseavisen og det
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I fjellet har vi uttalt oss mot videre vannkraftutbygging mel-
lom Finkoisjøen og Essandsjøen, og vi er representert  i
”rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark.”
Styret vil trekke fram samarbeidet med FNF (Forum for
Natur og Friluftsliv) som bidrar til å legge trykk på viktige
naturvernsaker. 

Styret har hatt 10 ordinære styremøter, og ett ekstraordinært
møte hvor grunnlaget for handlingsplan 2006 ble lagt.
Styret har behandlet 47 ordinære saker i tillegg til en rekke
informasjonssaker. Arbeidsgruppene som er tidsbegrenset,
har jobbet med finansiering Jøldalshytta, om det er grunnlag
for lokalforening på Røros, retningslinjer for fondsstyrer i
TT, og plan for overtakelse av Rønningen, har ferdigstilt
sine oppdrag og er terminert, med unntak av Rørosgruppen
som vurderes videreført da ”Rørosingene” enda ikke helt
har kjøpt ideen om et lokallag. 
Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Beslutningen om å overta driften på Rønningen
• Beslutningen om kjøp av TT-brygga
Det økonomiske resultatet ble ikke så godt som forventet.
Flere ting spiller inn men noen enkeltfaktorer er framtre-
dende.  Størst konsekvens har nedgang i besøket på de bet-
jente hyttene. Vi har fått en vesentlig dårligere fradragsord-
ning for moms. Kostnadsutviklingen på de betjente hyttene
har vokst, mer enn prisstigningen, og er derfor med på å
redusere driftsresultatet. Vi overtok Rønningen midt i året
og det påførte oss også større kostnader enn vi hadde tatt
høyde for. Vi har fått stor økonomisk støtte, men det aller
meste er øremerket prosjektet Jøldalshytta og forsterker der-
for ikke driftsregnskapet. 

5.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om vinteren 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 har også behandlet veivalgsdokumentet for 2006-
2009 som er foreningens strategiske valg for denne perio-
den. Rådet tok selv opp en sak om ruteomlegging og skilt-
standard, noe som resulterte i et råd om enda bedre
kvalitetssikring av beslutningsprosessene i prinsipielt vik-
tige saker.   

5.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert i Larvik. TT-delegater var
Randi Wiggen, Vigdis Heimly, Tom-Ivar Bern, Frode Støre
Bergrem og Knut Balstad. 
TT hadde flere forberedte innlegg på møtet. Tom-Ivar Bern
argumenterte godt for, og fikk gjennomslag for et forslag
om en bedre rapportering av prosjekter i Landsforeningen.

5.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Det er nå viktig å føre Jøldalshytta og Rønningen over 
i stabil og solid drift. Vi må nå i enda større grad søke 
stabile og langsiktige avtaler med vertskapene våre, slik 
at vi kan sikre høy kompetanse og kontinuitet.
I tillegg er det ønskelig med aktivitetsrettede arrangement

på og rundt de betjente hyttene, utover de vanlige
turarrangementene.
TT har som mål å bli en Miljøfyrtårnbedrift i løpet av 2006.

6. Fra komiteene og gruppene

6.1 KOMITE FOR BYGGING, VEDLIKEHOLD 
OG BRANNVERN

Komiteen har bestått av Jan Fredrik Kvendbø (formann),
Erik-Martin Braathen, Erik Stabell, Kristian Tøndel, Erik
Wang, Morten Halgunset og Torgeir Gunleiksrud (sekretær).
I tillegg har styreformann Randi Wiggen møtt som represen-
tant fra styret. 

2005 har vært et litt spesielt år for byggekomiteen.
Komitearbeidet har i stor grad vært preget av årets store
byggeprosjekt på Jøldalshytta, og dette har ført til noe min-
dre fokus og en del utsettelser av bygge- og vedlikehold-
soppgaver på de andre hyttene. Uklarheter med regelverket
for tildeling av spillemidler også bidratt til å redusere
aktiviteten innen bygge- og vedlikeholdsaktiviteten i 2005.
Mot slutten av året kom imidlertid noe mer positive signaler
fra Kulturdepartementet om deres tolkning av regelverket.
Det har blitt avholdt 8 møter i løpet av året. Et av møtene
ble avholdt på storkjøkkenleverandøren Metos’ lokaler på
Sluppen hvor bl.a. ”kombidamper” ble demonstrert og hvor
også Anne Eilertsen og Jorun Svingen var tilstede under
demonstrasjonen.
Komiteen har organisert og deltatt aktivt i flere dugnader i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og
vedlikeholdsprosjekter. Komiteens medlemmer har også
deltatt aktivt i arbeidsgrupper og vært delaktige i utred-
ninger og vurderinger av bygningsteknisk karakter.
Byggekomiteen har arbeidet med å få på plass en rullerende
vedlikeholdsplan. Dette arbeidet må følges opp videre.
I forhold til budsjettet ble nivået på vedlikeholdsarbeidet i
2005 ble ekstraordinært lavt. Byggekomiteen vil gjerne pre-
sisere at dette må sees på som et unntaksår og at dette
primært skyldes en sterk konsentrasjon om byggeprosjektet
på Jøldalshytta.

Byggeoppgaver 2005:
• Prosjekt Nye Jøldalshytta: Planlegging, organisering og

oppfølging av dette omfattende prosjektet har vært vært 
komiteens hovedoppgave i 2005. Det har vært en god 
dialog mellom arkitekt, byggeleder og byggekomiteen, 
og mange beslutninger er fattet i løpet av året om store 
og små bygningsmessige endringer og justeringer. 
Byggekomiteen bidro også til å få fram nødvendig 
beslutningsgrunnlag for ferdigstillelse av uthuset. 
Selv om Jøldalshytta har hatt karakter av en byggeplass,
spesielt i påska, men også deler av sommersesongen har
hytta fungert i betjente perioder uten store driftstekniske
problemer. Byggekomiteen er imidlertid opptatt av at 
et så avansert energiteknisk anlegg som det som nå er
installert på Jøldalshytta må drives optimalt for å få 
utnyttet mulighetene for energi- og miljøoptimalisering 
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TTs utgangspunkt for vår medvirkning overfor forvaltninga
av markaområdene i Trondheim er vår ”markaplattform”
som er trykket i årboka for 1998.  Vi står overfor nye
utfordringer når vi nå skal medvirke til at planer skal
realiseres og det er klargjort at betydelig økte ressurser til
marka må til.

6.5 RUTE- OG KARTKOMITEEN (RKK)
Rutearbeidet på TTs ca 1.000 km. med merkede vinter- og
sommerruter er krevende. Det jobbes flittig både vinter og
sommer for å holde dette i god stand, men det er alltid rom
for forbedringer. RKK jobber kontinuerlig med vedlikehold
av rutene og prøver spesielt å fornye skiltingen og markere
start steder på rutene.
Det har blitt jobbet med å få på plass flere rodeansvarlige til
rutene, men vi er interessert i flere som er villig til å ta på
seg en dugnadsjobb som rodeansvarlig på en vinter- og eller
sommerrute i den midt norske naturen.
Også i 2005 tok flommen en bro over Litlsvartåa i
Trollheimen, denne gangen var det den nye brua over fossen
i Litlsvartåa som måtte gi tapt for naturkreftene. Det har
ikke blitt satt opp ny etter denne.
RKK har i 2005 hatt en vesentlig jobb med å få ferdig det
nye Sylan kartet som kom ut i sommer og som har blitt godt
mottatt av fjellturistene.

Sylan
Vinter/sommer:
De rodeansvarlige har utført vedlikehold/oppretting på noen
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. Vi må kunne si at
vinterstakinga nå begynner å komme opp på et kvalitetsnivå
som vi ønsker. Vintermerking krever et kontinuerlig vedlike-
hold og er til tider svært ressurskrevende. Mellom
Græsslihytta og Schulzhytta har noen små, men viktige, jus-
teringer gjort for å bedre vintertraseen.
Sommermerkinga på 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. 
Det er arbeidet med omlegging av strekninga Storerikvollen
– Nedalshytta som har blitt lagt om slik at den delvis 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
terrenget.

Trollheimen
Vinter/sommer:
Kvisting av trekanten ble som vanlig utført. I år ble de blå
trestykkene, som ble hengt opp i trærne gjennom skogen og
helt fram til hyttene, erstattet med kvist med reflekstape.
Dette ser ut til å være en bedre måte å merke gjennom sko-
gen på og vil bli videreført.
På sommerrutenettet er det foretatt en god del vedlikehold,
rydding og skilting. Noen traseer har blitt lagt om til tørrere

partier. Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig
løypenett sommer og vinter. Traseene i hele fjellområde 
er i generell god stand.
Det jobbes fortsatt med å få remerket den gamle
”Langliløypa” fra Trollheimshytta til Rindal.

Framtidsplaner
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.
Ferdigstillelse av traseene mellom Nedalshytta og
Storerikvollen med ny planklegging. Alternative ruter som
skal forbinde Sylan med Femundsmarka/Røros skal befares.
Ny kvarteravtale med egnet overnattingssted på strekningen
må kartlegges.
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 mer
plank på ruta mellom Gjevilvasshytta og Vassendsætra bl.a.
for å gjøre denne mer barnevennlig. Rundt Trollheimshytta
er det behov for ekstra innsats etter store nedbørsmengder
og endring av elveløp.

6.6 TURKOMITEEN
Turkomiteens arbeide i 2005 har som tidligere år vært å
planlegge og gjennomføre TT`s fellesturer for folk flest. Det
er spesielt blitt lagt vekt på å videreutvikle turtilbudet i nær-
miljøet både i vinter- og sommersesongen. Likeledes ble det
lagt opp til en ny turserie, ”Opplev Norges nasjonalparker
med TT, hvor flere turer til vår ”egen nasjonalpark Skarvan
– Roltdalen” ble gjennomført. Målet er å gjennomføre minst
en tur til en ny nasjonalpark hvert turår.

Årets første fellestur var Armfeldts tilbaketog midt i januar
måned. Denne turen har blitt en tradisjon de årene spelet
”Karolinernes hærtog i Tydal” spilles på utescenen i Tydal.
Det var hele 11 som deltok på denne turen fra Nordpå til
Tydal, og 4 som gikk hele turen. Turen ble gjennomført i til
tider svært hardt vintervær. 

Førpåsketurene i Trollheimen og Sylan er fremdeles turer
som appellerer til mange. 

Sommersesongens første overnattingstur midt i juni måtte
avlyses p.g.a. mye snø i fjellet. Men da den alltid populære
fellesturen ”Trekanten i Trollheimen” med turleder Erik
Stabell ble arrangert tidlig i juli, var det igjen blitt gangbart
i fjellet. Samme helga ble det også arrangert tur til det
tidligere fiskeværet Halten med hele 32 deltagere.

Årets utenlandstur, Haut Route til Zermatt i Sveits, ble tidlig
fulltegnet med lang venteliste. Dette dannet grunnlag for at
det til slutt ble arrangert en ekstratur til stor glede for alle
på ventelisten. Det ble til sammen 32 fjellfrelste som deltok.

Som avslutning på turåret 2005 ble den tradisjonelle tur-
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ble levert ut hos turistkontorene i Sør-Trøndelag, hos Axel
Bruun, i Byhaven og hos Trondheim Torg. 

Det er også utarbeidet 3.000 eks av turprogrammet ”Barnas
Tur-Glede 2005” som er sendt til medlemmene i Barnas
Turlag. Dette ble igjen trykket i A5 format for at det skulle
inngå i bladavtalen med Posten.  Det er trykt opp 20.000 eks
av planleggingskartene for Trollheimen og Sylan.
Turprogram for fellesturene er utarbeidet i 11.000 eks og
distribuert til 8.000 hovedmedlemmer. Prislisten er pro-
dusert i 1.000 eks.

TT har som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke året
igjennom. I 2005 var snittet  nesten 2 oppslag, som det også
har vært de siste årene. Dette er nok bl.a. et resultat av at
flere medier har fått en tydeligere friluftsprofil de senere år.
Oppslagene 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. 

”www.tt.no” er TTs internettsider. TT har felles database
med DNT. Det er en utfordring for foreningen å drive
www.tt.no slik som det forventes av et nettsed skal drives 
i dag. 

Turpartnere
Foreningen har for første gang formalisert et samarbeid
gjennom turpartner-avtaler. Disse avtalene gir partene gjen-
sidige fordeler. Slike avtaler er med å styrke TTs økonomi
og gir også medlemmene fordeler. I 2005 inngikk TT tre-
årige turpartneravtaler med: Axel Bruun Sport as, Tyholt Bil
as (byttet nevn ved årsskiftet til Okkenhaug bil as) og
TrønderEnergi. Turpartneravtalene er nøye drøftet og
forankret i TTs styre.

6.3 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Møte og arrangementskomiteen har avholdt fem møter i
2005. De viktigste arrangementene komiteen hadde ansvaret
for var åpningssermonien på ”Nye Jøldalshytta” og ”høst-
takkefesten” som fant sted på Jøldalshytta i oktober 

6.4 NATURVERNKOMITEEN

Fjellet:
TT har uttalt oss negativ til Trondheim e-verks planer om å
overføre vassføringa fra Finnkoisjøen til Essandsjøen ut fra
de konsekvenser dette vil ha for inngrep, spesielt i
Skarpdalen som utgjør forbindelsesområdet mellom
Fongen- Roltdalsområdet og sentrale Sylan.  TT har i
utgangspunktet ønsket å være positive til overføringa ut fra
at det vil bidra til at vi slipper vintervassføring i Lødølja.
Mens planene nå er endret og innebærer plassering av
inntaksdam og et større massedeponi nettopp der rutene
krysser Lødølja. 

TT deltar i en referansegruppe etablert av fylkesmannen i
Sør-Trøndelag i forbindelse med opprettelse av verne-
områdene i Sylan og Hyllingsdalen. Verneforslaget ligger

ved årsskiftet hos Direktoratet for Naturforvaltning for
faglig vurdering. TT har klargjort våre synspunkter og 
planer i områdene og bidratt til en konstruktiv prosess i
denne saken.
TT deltar også i ”rådgivende utvalg” for Skarvan og
Roltdalen Nasjonalpark. Gruppa har ca to årlige møter der
ulike problemstillinger knyttet til virksomhet i nasjonal-
parken blir tatt opp. I høst hadde utvalget et todagers-møte
på Schulzhytta. Vi bidrar med våre synspunkter og er en
viktig aktør i utvalget for å sikre god balanse mellom all-
menne interesser og privat bruk.

TT har i kontakt med lokale interesser og samråd med 
DNT fulgt saken om utbygging av et fire mil langt rein-
gjerde nord for Aursunden, som til slutt ble avvist av 
kommunestyret på Røros.

Nærområdene:
TT har videreført oppfølginga av markaforvaltninga i
Trondheim kommune gjennom deltakelse i en referanseg-
ruppe knytta til arbeidet med handlingsprogrammet for
turfriluftsliv – Sti- og løypeplan.  Et utkast ble sendt på
høring i høst.  I sin uttalelse datert 1.12.06 støttet TT hov-
edinnretningene i planen. TT hadde merknader knyttet bl.a.
til fornyelse av lysløypene, sykkeltilrettelegging og hun-
deløype. TT påpekte behovet for betydelig økte ressurser til
videreutvikling av tilrettelegginga og å ta fatt i utfordringer i
områder som Wullumsgården, Granåsen og Risvollan –
Blakli, fornyelse av lysløypene og de mange turdrag som
ikke er tilrettelagt.  TT kritiserte også flere vedtak som kom-
munen har gjort som strider med markaplanvedtaket fra
2002, som flytting av markagrensa ved Tomset, mer bil-
trafikk i Tømmerdalsvegen og lokalisering av midlertidige
barnehager flere steder.  

I en uttalelse datert 24.1.06 til ”Kommunal plan for idrett,
friluftsliv og grønnstruktur” – ”spillemiddelplanen”, tok TT
bl.a. opp behovet for mer ressurser til markaforvaltninga og
særlig utfordringer knytta til tilrettelegging av turdrag mot
marka, som Eberg – Lohove, Blakli, Tillerbyen, Havstein og
Leirelva – Granåsen. 

I et avisinnlegg i Adresseavisen 23.6.06 kritiserte TT
Trondheim kommune for beslutningen om å bryte med
Markaplanens forutsetning om at biltrafikken i
Tømmerdalsvegen skal begrenses.  TT støtter Markaplanen
som legger opp til at Fjellsetervegen gir en tilstrekkelig
tilgjengelighet til de samme områder som Tømmerdals-
vegen og at denne primært skal utvikles til en attraktiv
turveg sommer og vinter, ved siden av at den er atkomst til
bosettinger i marka.  TT mener trafikken fram til golfbanen
sommers tid på den nedre del av vegen ikke kan være noen
god grunn til at en ytterligere skal åpne hele området
innover langs vegen for biltrafikk.  

Gjennom Forum for natur og friluftsliv, FNF i Sør-
Trøndelag har TT engasjert oss imot utbygging av boliger
på idretts- og friluftsområdet ”Myra” på Byåsen i
Trondheim og utbygginga av flere midlertidige barnehager.
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i 2005 hadde mange turer som samlet et svært høyt antall
deltakere. Blant disse var vårens vakreste eventyr ”Josten på
langs” i mai (34 deltakere), telemarkssamling i Åre (36),
topptur på ski til Fløtatind og Dronningkrona (32), kajakk-
tur på Helgelandskysten (30), klatresamling i Innerdalen
(38), nyttårstur på Oppdal (39). TTF har gjennom dette
erfart at det stilles andre krav til gjennomføring av turene og
sikkerhetstenking når antall deltakere på tur blir så høyt som
vi har opplevd nå. TTF vil på bakgrunn av dette vurdere å
sette et maksimalt deltaker-antall på enkelte krevende turer
samt fokusere sterkere på sikkerhet. 

TTF arrangerte i år for første gang en felles vintersamling i
Storlidalen sammen med TTU og NTNUI Ski&Fjell, samt
en fjellsportssamling på Turtagrø sammen med de øvrige
fjellsportsgruppene i DNT-F. På DNT-F sitt årsmøte på
Haukeliseter i mars deltok TTF med en representant.

Kurs
TTF arrangerte totalt 4 ulike kurs i løpet av 2005. 
I mars ble det arrangert et kveldskurs i telemarkskjøring i
Vassfjellet med 8 deltakere. Instruktør Roar Halseth ga gode
råd om tyngdeoverføring og ski- og svingteknikk. 

TTF har i de siste årene arrangert tradisjonelle vinterkurs og
spesialiserte skredkurs annethvert år. I februar ble det gjen-
nomført et tradisjonelt vinterkurs. Kurset omhandlet fjellvett
i vinterfjellet, orientering, veivalg, skredfare, nødbivuakk,
inkludert praktisk graving og overnatting i snøhule evt. telt.
Kurset ble holdt i Storlidalen/ Bårdsgården, hadde 10
deltakere og Mirjam Alsaker og Thor-Aage Heiberg var
instruktører. 

Det ble i år arrangert nybegynnerkurs i fjellklatring i
Innerdalen i juni, med16 deltakere og 7 instruktører. Kurset
gir deltakerne grunnleggende ferdigheter i klatreteknikk og
sikring ved klatring på topptau. Deltakerne får også prøvd
seg på en klatretur over flere taulengder i fjellet.
Instruktører på kurset var Terje Svendsen, Erlend Aarflot,
Thor-Aage Heiberg, Sigurd Backe, Barbro Karlsson,
Øystein Svendsen og Øyvin Eikeland. I 2003/2004
arrangerte TTF også et videregående klatrekurs, men dette
ble ikke satt på turplanen i 2005 fordi det hadde vært en
synkende tendens i deltakernes klatreferdigheter og det ble
derfor besluttet å utsette neste videregående kurs til et
seinere år.  

Årets brekurs samlet 15 deltakere fordelt på 3 taulag med
hver sin instruktør. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende
innføring i brevandring og sikkerhet samt redning på bre.
Kurset ble arrangert på Krossbu i Jotunheimen i slutten 
av august. Instruktører var Kjetil Johannessen, Mona Rise
Fjærtoft og Kari Hallan, som alle er godkjente NF bre-
instruktører.

TTF har også for 2005 benyttet egne studieplaner for både
klatrekurset og brekurset, og dermed fått tilskudd fra
”Studieforbundet natur og miljø” for gjennomføringen av
disse kursene. 

Medlemsmøter
TTF’ere samles til medlemsmøter en gang hver måned.
Møtene ble stort sett gjennomført på TT-brygga med visning
av bilder fra våre turer. I oktober hadde vi botanikk-foredrag
med ekstern foredragsholder. November-møtet var lagt til
Samfundet i et samarbeid med NTNUI Ski&Fjell og UTE-
butikken hvor Stein P. Aasheim fortalte og viste bilder fra
sitt fantastiske fangstår på Svalbard. Møtet var en gedigen
suksess med stormende jubel og en fullsatt Storsal.

Medlemsbladet ”i Hytt & Vær” og TTF internettsider
Medlemsbladet ”i Hytt & Vær” har blitt utgitt 4 ganger i
løpet av året. Medlemsbladet blir finansiert av medlem-
savgiftene samt annonseinntektene.

TTF har i løpet av 2005 lagt over våre internettsider til et
nytt system, noe som gjør oppdateringene av sidene enklere
og lar flere personer få tilgang til dette. TTF har nå så godt
som all påmelding til turer/kurs via våre internettsider, og
som muliggjør enkel utsending av informasjon til deltakerne
på epost.

TTF's medlemstall, økonomi, utstyrsutleie og innkjøp
TTF hadde 200 betalende medlemmer ved utgangen av
2005, noe som er en økning på hele 40 personer sammen-
lignet med foregående år. Vi har også en e-postliste med
over 274 navn som brukes til å holde våre medlemmer og
andre interesserte oppdatert angående våre aktiviteter. 

Det har i hht årsmøtevedtaket fra mars 2005 blitt kjøpt inn
ytterligere noe utstyr for å komplettere utstyrslageret vårt,
samt at noen av de planlagte innkjøpene har blitt utsatt til
2006.

Regnskapet for 2005 viser at TTF har en god økonomi og
har resultert i et bedre resultat enn budsjettert.

6.11 VETERANAN
Styret i i 2005 har bestått av Hans Engan, Ivar Maske,
Solfrid Helåsaunet, Harriet Herjuaune, Svein Ustad og 
Per K. Aune. Styreleder Hans Engan.
Årsmøte for 2004 ble avholdt 7. mars 2005 med 38
medlemmer til stede. Årsberetning og årsregnskap 
ble godkjent.
Sven Kolstad og Jostein Skotvoll gikk ut av styret og fikk
fortjent honnør for sin innsats gjennom flere år. Svein Ustad
og Per K. Aune ble enstemmig valgt som nye styremedlem-
mer. Berit Buch, Sven Kolstad og Jostein Skotvoll ble ny
valgkomité.

Møter:
I 2005 har det vært avholdt 9 medlemsmøter, mandagstreff,
med til sammen 396 frammøtte medlemmer. Med vel 40
deltakere i gjennomsnitt har vi fått bekreftet populariteten
for disse treffene.
I tillegg til kaffe og rundstykker fra Berits hånd og masse
koselig prat, har møtene inneholdt kulturelle innslag som
opplesing av dikt, bildekåseri og innføring i skismøringens
kunst. Alle flotte innslag som har satt en ekstra spiss på
samværet på mandagstreffene.
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deltakerfesten igjen avholdt på Røroshytta ved Lian til stor
glede for de i alt 30 fremmøtte.

Totalt deltok 328 deltakere på våre 30 gjennomførte
arrangementer.

Foruten turene må det også nevnes at turkomiteen gjennom-
førte turlederutdanning, Sommerturleder 1 på forsommeren.
Det ga TT 5 nye sommerturledere.

6.7 ÅRBOKKOMITEEN
Årboka 2005 ble skrevet av tidligere TT-formann og
friluftsjournalist i Adresseavisen Karl H Brox. Boka hadde

et opplag på 12.000 eksemplarer. 10.000 gikk ut til
medlemmene og 2.000 eksemplarer ble trykket opp med
stivinnbinding for løssalg. Løssalgsutgaven fikk tittelen
”Fjellets arvesølv – TTs hytter gjennom tidene”. Boka ble
solgt hos TT, på Rønningen og i bokhandlere i Trøndelag.
Det ble solgt 250 bøker i 2005.
Boka omtaler TTs kulturhistoriske perler gjennom alle tider.
Den forteller selvfølgelig om alle de 18 hyttene TT har i dag
i Sylan Trollheimen, Bymarka og Oppdalsfjella – om hvor-
dan de ble til og hvordan de gjennom utvidelser og foran-
dringer er blitt slik de er i dag. I boka kan du også lese om
hytter som TT har hatt, men som i dag er historie, og om
hytter som aldri ble noe av. 

Dette bokprosjektet samler en viktig del av TTs historie
mellom to permer. Omtalt i boka er dessuten den aller første
hytta som foreningen bygget - i Trondheim bymark. En del
andre hytter og kvarterer som TT i årenes løp har hatt, og
noen private overnattingssteder som foreningen fortsatt har
avtaler med, er også beskrevet. Noen inntrykk vil man
dessuten få av den tiden foreningen vokste frem i. Boka vil
således både gi et innblikk i hvordan fotturismen i denne
delen av landet vokste fram, og en oversikt over det flotte
tilbudet som turistforeningens hytter er for alle som søker
til fjellet for avkobling, mosjon og naturopplevelser.

Kilder til fremstillingen er først og fremst TTs egne årbøker,
men en del andre bøker og artikler er i tillegg benyttet.
Disse er det gitt opplysning om i kildehenvisningen til slutt. 
I tillegg til forfatteren har Erik Stabell, Torgeir Gunleiksrud
og Jonny Remmereit bidratt i boken.

6.8 BARNAS TURLAG
Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører
aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og barne-
familier. Det er nå lokallag i Melhus, Oppdal og Skaun. 

Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende, og
vi får stadig tilbakemeldinger på at TTs satsing på barn og
barnefamilier er en riktig prioritering. Aktivitetsnivået 
er høyt. Utfordringen ligger i å skaffe nok ledere til turene.
Barnas Turlags medlemskontingent var på kr. 60. 

Barnas Turlag har samarbeid med Dronning Mauds Minne
om utdanning av veiledere. Studenter ved friluftsstudier gis
veilederkompetanse lik egne veilederkurs. Det betyr at disse
resurspersonene kan komme inn i vår organisasjon og gjøre

veilederoppgaver for Barnas Turlag. Foreningen har ikke
lykkes med å knytte til seg noen av disse studentene ennå.

6.9 UNGDOMSGRUPPA
Turer, kurs og andre arrangement for og med ungdom er et
av TTUs hovedmål.

TTU har lagt bak seg et aktivt og utfordrende år på mange
måter. Styret og dets støttespillere i turkomiteen, PR-komi-
teen og andre har vært svært arbeidsomme i 2005.

I 2005 har TTU hatt et godt variert turopplegg med vinter
og sommerturer. Det har blitt arrangert turer med nedovers-
ki, bortoverski og akebrett, på beina til vanns og til lands og
gourmet-tur. Kick-off turer for nye medlemmer, utfordrende
klatreturer og ikke minst julebord.
Men det som kanskje har tatt mest ressurser også i år var
Base Camp 2005 Trollheimen. Her var det ca 30 deltakere
og 8 turledere som deltok på den uke lange campen. På
Base Campen ble det arrangert ridetur, rafting i Driva, topp-
tur, nattvandring, volleyballturnering, kanotur, fiske og ikke
minst terrengløype med innlagte utfordringer som åling i
gjørmerenne.

Samarbeidet mellom TTU, TTs Fjellsportgruppa og NTNU
klatregruppa har fortsatt i 2005.
TTU har fått egen klatreinstruktør i sine rekker. Det er fort-
satt en utfordring å utdanne tilstrekkelig med turledere.

TTU har gitt ut 2 nummer av medlemsbladet HutteTTU.
HutteTTU sendes til all TT medlemmer i alderen 13-26 år.
31/12 var det 1616 medlemmer av TTU, en pen vekst på
5%. Høsten 2004 ble det satt i gang eget prosjekt fra 
sentralt hold med tanke på å verve studenter inn i de lokale
turistforeningene uten den helt store responsen.
Det jobbes videre med e-post lister og kommunikasjon og
påmeldinger via nye kanaler.

Det er i 2005 mottatt driftsstøtte fra Trondheim kommune
på kr. 63.000. I tillegg er det mottatt 10.000 i FRIFONDs
midler fra DNT som TT kan bruke på ungdomsarbeid.

6.10 FJELLSPORTGRUPPA

Generelt om aktiviteten i TTF
TTF har hatt et svært aktivt og godt tur-år i 2005. Den
opprinnelige turplanen inneholdt 33 turer, men i tillegg kom
det til ytterligere en tur og et kurs i løpet av året, slik at vi
totalt hadde 35 turer/kurs på programmet. Av disse ble 31
stk gjennomført da 4 turer ble avlyst pga dårlig vær eller
liten påmelding. TTF har hatt hele 525 deltakere på tur i
løpet av året (ny rekord!) og derav 176 forskjellige men-
nesker. Dette gir en økning på 130 turdeltakere fra 2004,
mens antall forskjellige mennesker på tur har vært det
samme. Dette betyr at vi har fått mange flere personer som
deltar på flere turer enn tidligere, noe vi synes er svært
gledelig. I gjennomsnitt har vi hatt 17 deltakere pr tur, som
igjen er en økning på 3 personer pr tur sammenlignet med
2004. Årets ivrigste TTF’er var, i år som de to foregående
årene, Øystein Svendsen som har deltatt på hele 17 turer!  

Som den store økningen i antall turdeltakere viser, så har vi
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I forbindelse med forslag for program for 2006 ble det på
treffet i november vedtatt å innføre fotskatt på kr. 10,- for
deltakelse på turene våre, samt et nytt opplegg for
kjørekostnadene ved kompiskjøring. 
I perioden er det avholdt 11 styre/arbeids-møter Det nye
styret ble konstituert med Hans Engan som leder, Ivar
Maske nestleder, Per K. Aune sekretær og Harriet
Herjuaune kasserer. Styret har vært involvert i Friluftslivets
år 2005 med bl.a. arrangementer på Sverresborg og i
Rotvollbukta, samt i topptur-opplegget.
I tillegg har styret, sammen med flere andre medlemmer,
deltatt i dugnader på Jøldalshytta og Rønningen. Veteranan
gjør nytte for seg!!!

Turer:
Til sammen har vi hatt 37 turer, 28 programfestet og 9
impulsturer. I alt har det vært med 959 deltakere på turene.
13 av turene var skiturer, hvorav en overnattingstur til
Jøldalshytta, Vi overnattet på en byggeplass, men fjellene,
Svarthetta og Rinhetta, var paktfulle som alltid. Det var i
gjennomsnitt 13 deltakere på skiturene.
Fotturene samler betydelig flere, 34 i gjennomsnitt for de 24
turene som er registrert, Turen til Gullsiberget med 53 og
langs Romboleden i Selbu med 48 som de mest populære.
Den siste fikk i tillegg fin omtale i Selbyggen etterpå.
Dessverre har vi hatt to uhell i forbindelse med turene våre.
På sykkelturen fikk en av deltakerne nærkontakt med
grusveien, og et kort besøk på sykehuset. På turen til Ruten
i regnvåt trøndersommer, ble det under nedstigningen fall og
benbrudd på en av deltakerne. Helikoptertur og en lengre
periode med gåproblemer ble resultatet. Vi andre har fått
erfare at uhell kan skje og det har medført at førsthjelpskurs
står på planen for 2006.
I sommersesongen hadde vi 3 turer med overnatting.
Turene ble kombinert med kulturarrangement hvor det var
mulig. I år var musikkspillet om Lady Arbuthnott i
Sundalsøra på programmet. Høstturen gikk til Fongen og
Ramsjøhytta. Oppholdet på Ramsjøhytta var trivelig, men
været hindret oss i særlige uteaktiviteter. 

Medlemmer:
Ved utgangen av 2005 var det registrert 155 medlemmer/
deltakere i Veteranan. Medlemskapet hos oss koster ingen
ting, men forutsetningen er medlemskap i TT.

7. Årsberetning og regnskap 2005 
samt budsjett 2006

ÅRSBERETNING 2005

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, betjente, selvbetjente og
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler
foreningen sommer og vinterruter på ca. 850 kilometer.

Foreningen arrangerer fellesturer og aktiviteter i fjellet og
nærmarka rundt Trondheim. En stor del av aktivitetene
utføres på dugnadsbasis.
Foreningen har en administrasjon, som ved årsskiftet var på
5.6 årsverk og engasjerer totalt 17.2 årsverk på foreningens
betjente hytter. Dugnadsinnsatsen vurderes til ca 10 000
timer.
Utviklingen i foreningen er stor, prosjektet ”Nye
Jøldalshytta” har tatt mye av fokus dette året, gledelig er det
også at vi har fått til å etablere oss på Rønningen, som er
første gang i bymarka siden 1921. Det har vært et vanskelig
år økonomisk, med et negativt årsresultat på kr 67 000,-. De
viktigste enkeltgrunnene for det er svikt i besøket på hyttene
og at foreningen fikk nedjustert fradragsprosenten for moms
vesentlig. Det er også grunn til å påpeke at drift betjente
hytter har blitt mer krevende og at kompetanse og kontinu-
itet på drift er svært viktig. Vi har et potensiale på det
området.
Styret mener at informasjonen gitt her gir en rettvisende
oversikt over Trondhjems Turistforenings eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2005 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. I
2005 har det totale sykefraværet vært på ca. 0,6%. Dette
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.

Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring
kr. 45.000, 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". 

Foreningen har 29 mannlige og 86 kvinnelige ansatte. Styret
er sammensatt av 5 mannlige og 3 kvinnelige medlemmer.

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

Trondheim 28. februar 2006

Randi Wiggen Vigdis Heimly
styreformann nestleder

Tom-Ivar Bern Anne Karin Braathen

Arnt Frøseth Jan Bredeveien

Jonas Holme Sverre Kirksæther

Frode Støre Bergrem
daglig leder

REGNSKAP 2005 OG BUDSJETT 2006

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap
2006 2005 2005 2004

Noter

DRIFTSINNTEKTER
Bevertning og kiosksalg NB A 6366 5726 5893 5452
Losjiinntekter NB B 3220 3065 3129 3098
Medlemskontingent 4749 4715 4864 4677
Annonseinntekter NR4  NB4 200 202 170 196
Turer/kurs/arrangement 550 726 450 459
Andre innteketer NR1  NB1 100 81 155 152
Støtte og bidrag NR 2 805 875 620 819

Sum inntekter 15990 15390 15281 14853

DRIFTSKOSTNADER
Varekjøp 2107 2066 2089 1833
Medlemstjenesten 1334 1153 1300 1208
Drift hyttene NR3  NB3 6166 5986 5388 5007
Drift TT-Brygga NR3  NB3 4719 4713 4603 4483
Drift løypenett 60 43 80 153
Turer/kurs/arrangement 500 648 350 355
Barne og ungdomsarbeid NR 6 60 63 120 126
Informasjon og markedsf. NR 4 NB 4 850 1021 1001 1124
Avskrivninger NR 5 70 70 70 70
Tap på fordringer 10 15 10 9

Sum kostnader 15877 15744 15011 14368

DRIFTSRESULTAT 114 -388 270 485

FINANSPOSTER
Rente- og finansinnt. 30 35 60 56
Rente- og finanskostn. 5 0 10 9
Sum finansposter 25 35 50 47

Ekstraordinære inntekter NR1 200 286 250 186

ÅRSRESULTAT 339 -67 570 718

Disponeringer
Avsetninger til kapitalskonto 718
Avsetning eiendom-/byggefond

Byggeprosjekter
Støtte fra driften til Jøldalshytta 300 300
Støtte byggeprosjekter NR 1 og 7 1695 595
Total byggeprosjekt kostnad NR 7 3543 1805
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2005

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2005
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:

• 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.

• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført -
kostnaden er lik premien, 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.

NB etterfulgt av bokstav er note til budsjettet
NR note er note til regnskapet
NB etterfulgt av tall er note til balansen

Note A
3% prisstigning, ~1% medlemsvekst, 2% økning i besøket
på hyttene.

Note B
3% prisstigning, 2% økning i besøket på hyttene.

NOTE NR1 og NB1
Andre inntekter består i hovedsak av dusjinntekter på
hyttene, utleie av jaktterreng, nøkkelutleie og gebyr på
innkreving av fordringer.
Ekstraordinære inntekter:
TT har mottatt automatinntekter på kr. 154.000 i 2005. 
I tillegg har TT mottatt mva-kompensasjon 2005 på
132.000.
Støtte byggeprosjekt:
Det er mottatt gave på kr. 400.000 fra Torstein Erbos 
gavefond. Det er mottatt bidrag/gave fra Hjørdis og Olaf
Klingenbergs gave på til sammen kr. 1.200.000  og det er
solgt andelsbrev til Nye Jøldalshytta på kr. 95.000.

NOTE NR 2 STØTTE OG BIDRAG
Sum 875

FNF, drift og tiltak 285 Fra FRIFO/
Fylkesm. I Sør-Tr.lag

Til barne og ungdomsarb. 63 Fra Trondheim kommune
Trygge veivalg 10 Fra Sør-Trøndelag

Fylkeskommune

Motivasjon og 
stimulering til friluftsl. 30 Fylkesm. I Sør-Tr.lag
Støtte til skole og barn 75 DNT/DN midler

225 DNT/FRIFOND
Mva kompensasjon 2004 122
Tydal og Rennebu kommuner 25 Støtte til TTs årbok 

”Fjellets arvesølv”
Dekning av annonse 31 Skogselskapet
Diverse 9

NOTE NR 3 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v

Lønnskostnader består av følgende poster:
2005 2004

Lønninger 5.812.657 5.163.788
Arbeidsgiveravgift 725.181 681.215
Pensjon 319.560 177.090
Andre lønnskostnader 617.584 559.057

Sum lønnskostnader 7.474.982 6.581.150

Godtgjørelser daglig leder styret

Lønn 437.359 0
Annen godtgjørelse 25.376 0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 utgjør kr. 79.290.

Budsjett Regnskap
2006 2005

Note NB3  NR3  hyttene Sum 6166 5986

Lønn og sos.kostn. 4327
Drift; inv/uts., MOP, Fyrtårn, alarm, forsikr., 
lys, varme, vedlikeh., brannvern 1104
Reise, frakt og opphold 371
Kontorhold; data, tlf, porto, rekvisita 92
Annet; tomteavg., gebyr 92

Note NB3  NR3  TT-Brygga Sum 4719 4713

Lønn, sos.kostn. og AFP 3198
Revisor og regnskap 163
Drift; inv/uts., MOP, Fyrtårn, alarm, forsikr., 
lys, varme, vedlikeh., brannvern 266
Reise, opphold, frakt 181
Kontorhold; husleie, rekvisita, data, tlf, porto 617
Annet; xtra mva 246’, gebyr mm 288

Innsparingstiltak vil bli vurdert gjennom første halvår, der-
for er det ikke forelagt et spesifisert budsjett for hyttene og
TT-brygga. Enkelte av hyttene vil få egne budsjetter og en
tettere oppfølging enn tidligere.
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BALANSE 31. 12. 2005
Noter

EIENDELER 2005 2004 2003
Anleggsmidler
Bygninger NR 7 6126686 4349086 3209307
Bårdsgarden 100 100 100

Sum driftsmidler 6126786 4349186 3209407

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

Sum anleggsmidler 6136886 4359286 3219507

Omløpsmidler
Varelager NR 8 779000 630000 513000
Kundefordringer 586438 259329 271482
Andre fordringer og periodiseringer 16956 232738 18600
Bankinnskudd, kontanter mv. NR 9 2202678 4034564 3771100

Sum omløpsmidler 3585072 5156631 4574182

Sum eiendeler 9721958 9515917 7793689

GJELD OG EGENKAPITAL 2005 2004 2003
Egenkapital
Kapitalkonto NR 10 5701714 5050665 4332861
Eiendom/byggefond NR 10 0 718232 718232
Fond livsvarig medlemsskap NR 10 253159 337925 299225

Sum egenkapital 5954873 6106822 5350318

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

Sum langsiktig gjeld 205000 205000 205000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1385080 417519 172724
Skattetrekk/arb.g.avg. 350402 316873 304096
Skyldig merverdiavgift 258360 0 108567
Skyldig feriepenger 573795 547842 536592
Forsk.bet. kontingent 884195 1740519 982420
Annen korts. Gjeld 110253 181342 133970

Sum korts.gjeld 3562085 3204095 2238369

Sum gjeld og egenkapital 9721958 9515917 7793687

Trondheim, 31.des. 2005, 23. febr. 2006

Randi Wiggen Vigdis Heimly Tom-Ivar Bern Anne Karin Braathen Arnt Frøseth
styreformann nestleder sign sign sign
sign sign

Jan Bredeveien Jonas Holme Sverre Kirksæther Frode Støre Bergrem
sign sign sign daglig leder

sign
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KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2005

2005 har ikke vært et spesielt godt år for Trondhjems
Turistforening.
Det har vært en liten nedgang i antall medlemmer og antall
overnattingsgjester på TTs hytter hadde en vesentlig
nedgang i 2005. Dette har merkes på økonomien som i 2005
er langt svakere enn budsjettert.
Våre lokaler i Sandgata er stadig i utvikling og har fått 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 2005.

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2006

Det er lagt inn en svært moderat prisstigning for 2006,
tilnærmingsvis DNTs anbefaling. Vi forventer en svak økn-
ing i besøks- og overnattingstallet på hyttene.
Medlemskontingenten følger i hovedsak DNTs anbefaling
som tilsier en størst mulig likhet over hele landet. Det er
lagt inn en medlemsvekst på ca 1% i 2006.
Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og
vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige
krav og et etterlengtet behov. Styret ønsker å styrke og
bygge opp egenkapitalen i foreningen etter flere år med
store investeringer. Styret ønsker å styrke og bygge opp
egenkapitalen i foreningen etter flere år med store
investeringer, derfor budsjetteres det en et lite overskudd 
av driften.

8. Lover for Trondhjems Turistforening

(Sist endret på generalforsamlinga 15.mars 2005)

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 3 styremedlemmer er til stede.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved
stemmelikhet.
Personer som skal velges inn i styret må være medlemmer
av foreningen.

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
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 
gangen. 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
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Note NR4 NB4
Info og markedsføring Budsjett 2006 Regnskap 2005

Sum 850 1021
Dette dekker; årbok, Vinter GLEDE, Sommer GLEDE, Fjell GLEDE, Barnas Tur GLEDE, Turer for folk flest, Turprogram
VETT, Brosjyre, Medlemsk/abonem, Annet, annonsering, markedsf

NOTE NR 5 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.

NOTE 6 BARNE OG UNGDOMSARBEID
Barn og unge har vært og er et satsningsområde for TT og har gjennom Barnas Turlag, barnefamilier og 
TTs Ungdomsgruppe satset på denne gruppen spesielt.

NOTE NR 7 BYGNINGER
Bokført verdi Nybygg Nedskriving Nedskriving Avskriving Bokført verdi

01.01.05 off. støtte Gaver 31.12.05

Sandgata 30 355993 70000 285993
Dindalshytta 29055 29055
Fiskåhøgda 18000 18000
Gjevilvasshytta 302520 302520
Græslihytta 18000 18000
Jøldalshytta 1453978 3542599 1695000 3301577
Kjølihytta 202067 202067
Nedalshytta 536684 536684
Nøstebu 0 0
Orkelsjøhytta 0 0
Ramsjøhytta 136188 136188
Remslistuggu 111850 111850
Schulzhytta 26005 26005
Storerikvollen 806763 806763
Trollheimshytta 282949 282949
Vekvesætra 4932 4932
Helgetunholtsætra 12864 12864
Bru Gml.sæterdalen 51238 51238

4349086 3542599 1695000 70000 6126685

Det største byggeprosjektet i år også er Jøldalshytta med 3.542.599,-
Byggeprosjektet er holdt innefor de beregnede kostnadsrammene. 

NOTE NR 8 VARELAGER
Varelager; varelageret er vurdert til minste kostpris.

NOTE NR 9 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond og kasse Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr. 172.328.

NOTE 10 EGENKAPITAL
Endring av egenkapital

Kapitalkonto Livsv medl fond Eiend. fond Sum

Fjorårets overskudd 718 232
Inngående balanse 1.1.05 5 050 665 337 925 718 232 6 825 054
Nye livsvarige medlemmer 2005 19 140 19 140
Underskudd 2005 -67 183 -67 183
Nedskriving iht bankkonto -103 906 -718 232 -822 138

Utgående balanse 31.12.05 5 701 714 253 159 0 5 954 873
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Resultatregnskap 01.01. –31.12.2005

INNTEKTER
Bankrenter kr. 75 702
Aksjeutbytte kr. 72 900
Renter fra TT kr. 15 000

kr. 163 602
UTGIFTER
Bidrag TT kr. 515 000
Forvaltningsgebyr kr. 3 000
VPS/gebyrer kr. 303

kr. 518 303

Ordinært resultat kr. - 354 701

Kursendring grunnfondsbevis, note 1 kr. 282 487

Årsresultat kr. - 72 214

Note 1
Kursendring, Grunnfond Sparebank 1 kr. 282 487

Balanse 31.12.2005

Omløpsmidler
Bankinnskudd Sparebank 1 kr. 3 737 805
Grunnfondsbevis Sparebank 1, 
18.225 á 25,- kurs 50,86 kr. 926 923

Anleggsmidler
Pantesikrede lån kr. 900 000

Sum eiendeler kr. 5 564 728

Kapital
Kapital 1.1. kr. 5 633 942
Årets resultat kr. - 72 214

Kapital 31.12. kr. 5 561 728

Kapital pr. 31.12.2005 stemmer med utskrifter fra
bank/VPS, etter at forvaltningsgebyr,  kr. 3 000 er 
trukket ifra.

9.2  Falkangers fond
Det har vært avholdt 2 møter i fondet i 2005.

TT-Ung har fått tildelt kr 10 00 til gjennomføring av base-
camp.

Styret i fondet har også behandlet og foreslått en revisjon av
vedtektene, spesielt i forhold til valgrutiner, slik at de er i
tråd med valgrutinene for de andre fondene TT har.
På Rådsmøtet i februar ble Sven Kolstad valgt inn i styret.
Styret understreker viktigheten av at det foretas reelle valg
hvert år i fondet.

Vedtektene i fondet sier at grunnkapitalen i fondet  ikke 
skal røres. Rentene tildeles søknader som går inn under
kravet vedtektene setter. Dersom rentene et år ikke 

benyttes, skal de føres over til grunnkapitalen. 
Med de lave renteinntektene vi har, endres dette vedtaket
slik at  20% av renteavkastningen tilføres grunnkapitalen.
80 % av den årlige renteavkastningen overføres til drifts-
fondet. Dette gir mulighet for å bygge opp størrelsen på
beløpet på driftsfondet. Og dermed kunne tildele midler til
søknader som er høyere  enn hva den årlige avkastning gir.
I arbeidet med å revidere vedtektene er det også foreslått at
fondet ikke bare begunstiger ungdomstiltak, men også
Barnas Turlag.
Tildeling til syforeninger er tatt bort i vedtektene, da disse
ikke lenger eksisterer.

Saldo 1.1.2005 kr. 514 688
Renteinntekter 2005 kr. 5 134
Saldo 31.12.2005 kr. 519 822

Gjeld:
Bevilget beløp til TTU kr. 10 000

Randi Wiggen Torbjørn Falkanger
leder TTU TTs råd

Anne van der Wijst Sven Kolstad

Trondheim, 28. febr 2006
Knut Balstad

9.3  FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
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.
TT har ikke søkt midler fra fondet i 2005.

9.4  PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra
salg av ”Fjellflora,” utarbeidet og gitt TT av Olav Gjærevoll
og Reidar Jørgensen.
Det har vært avholdt 2 møter i fondet i 2005.

Styret i fondet har  behandlet og foreslått en revisjon av
vedtektene, spesielt i forhold til valgrutiner, slik at de er i
tråd med valgrutinene for de andre fondene TT har.
Styret understreker viktigheten av at det foretas reelle valg
hvert år i fondet.

Saldo 1.1.2005, grunnfond kr. 273 083
Saldo 1.1.2005, driftsfond kr. 66 460
Renteinnt, grunnfond kr. 3 823
Renteinnt, driftsfond kr. 934
Royalties kr. 547
Saldo 31.12.2005 kr. 344 847

Randi Wiggen Torbjørn Falkanger Ivar Sollie
Leder i fondsstyret                                                               

Trondheim, 28. febr. 2006
Knut Balstad
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5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mai.
Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kun-
ngjøres med 2 ukers varsel i minst 1 Trondheims-avis.
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 gis styret mandat til:
• å øke kontingenten i forhold til konsumprisindeks 
avrundet oppover til nærmeste femkrone.

• Å regulere kontingenten parallelt med kontingent-
utviklingen i DNT hvis det anses nødvendig

6 Forslag fra styret.
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen
en måned før generalforsamlingen
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 en måned før generalforsamlingen
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 måned før generalforsamlingen.
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.

9. Bilag til årsberetningen

9.1 Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

Av regnskapet for 2005 fremgår at legatets formue pr.
31.12.05 var kr. 5.561.728. Pr. 31.12.04 var formuen kr.
5.633.942.

Endring i formuen skyldes kursendring på verdipapir samt
disponeringer.

Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, grunnfondsbevis
samt pantesikrede lån til TT.

Fra legatets midler er i 2005 ytet ordinært bidrag med kr.
15.000. Videre er ytet et engangstilskudd kr. 500.000 i
anledning nybygg på Jøldalshytta, samt ytet et pantelån stort
kr. 700.000 til samme prosjekt. Panteobligasjon er sikret
med obligasjon i TTs eiendomsmasse.

Etter legatstyrets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning. Det arbeides med alternative plasseringer.

Trondheim, 6. mars 2006

Trond Ekker Karl H. Brox Ivar Sollie Randi Wiggen
sign sign sign sign
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Revisjons- og rådgivningsselskapet Inter Revisjon AS i

Trondheim er en del av den landsdekkende Inter

Revisjon kjeden, der hvert enkelt kontor er lokalt eid og

styrt. Med kontorer i Trondheim, Stjørdal, Orkanger,

Hitra/Frøya og i Molde betjener vi i dag 1750 bedrifter –

som samlet utgjør et tverrsnitt av midt-norsk næringsliv.

Vi ønsker å være en proaktiv samtalepartner for våre

kunder. God tilgjengelighet, faglig kompetanse og 

stabile medarbeidere er noe som stadig flere vet å

verdsette.Ta gjerne kontakt med oss i Inter Revisjon

AS, så kan vi i fellesskap finne ut hvordan vi best kan

hjelpe din bedrift.

Inter Revisjon AS – Boks 4317 Hospitalsløkkan 7417 Trondheim – Telefon 73 99 15 00
trondheim@interrevisjon.no – www.interrevisjon.no


