
Tidligere var det også gode samarbeids-
ordninger mellom de norske turistforeningene.
Men det manglet et formelt forbunds- eller
landsforeningsledd og det var flere ulike
samarbeidsordninger mellom turistforenin-
gene. 

Landsmøtet er DNTs øverste organ og av-
holdes hvert år. Her er alle de vel 50 medlems-
foreningene representert med stemmefordeling

avhengig av medlemstallet. Det er landsmøtet
som i hovedsak bestemmer hva DNT skal
jobbe med. Landsstyret og styreleder velges på
landsmøtet  for perioder på tre år. Landsstyret
har månedlige møter.  

Behandling av årsmelding, regnskap og bud-
sjett er faste poster på landsmøtene. Treårige
Veivalgsdokument behandles på landsmøtet
etter å ha vært ute på høring til foreningene.
Veivalgsdokument og budsjett er de viktigste
styringsverktøy overfor DNT-administrasjonen. 

Hver høst gjennomføres samlinger for styre-
lederne i lokalforeningene. Her etterspør lokal-
foreningene oppfølging av vedtak fra lands-
møtet og drøfter aktuelle saker som berører
friluftslivet og utviklingen av turistforenings-
virksomheten.  DNTs administrasjon ledes 
av en generalsekretær som ansettes på åremål 
(5 år).

DNTs oppgave er å samordne virksomheten til
landets turistforeninger og å fremme frilufts-
livsinteressene generelt og de typer friluftsliv
som turistforeninger og turlag representerer.
DNT driver også felles naturvernarbeid, den
koordinerer spillemiddelstøtte til hytteanlegg
og tilrettelegging, gir ut Fjell og vidde og
DNT-årboka. DNT koordinerer arbeidet med
Barnas Turlag og arrangerer kurs for veiledere
i Barnas Turlag, for å nevne noe. 

En av TTs hovedinntekter er medlemskontin-
genten.  Av den betales en sum pr. medlem 
inn til drift av DNT.  Siden TT bidrar med en
ganske omfattende tilrettelegging i form av
vårt store hytte- og rutenett i Trollheimen og
Sylan, er vår kontingent pr. medlem relativt

begrenset.  

TT er en ideell medlemsorganisasjon med
oppgave å fremme friluftslivet. Vi har en
administrasjon for å kunne drive tilrettelegg-
ingen med hytter og ruter og alle aktivitetene
våre, følge opp krav myndighetene stiller,
gjøre tilrettelegging og aktiviteter kjent og 
yte service til medlemmene.  Driftsbudsjettet
ligger på ca 15 millioner kroner i året.  Da er
drifta av alle hyttene med. 

Dugnadsinnsatsen er stor, nærmere 10 000
dugnadstimer i året. Vårt treårige «Veivalgs-
dokument» som vedtas på generalforsamlingen,
legger grunnlaget for handlingsplaner og er
rettledende arbeidsdokument for styre og
administrasjon.  Vi har valgt to desisorer som
utgjør et kontrollutvalg. Deres hovedoppgave
er å påse at Veivalgsdokument og handlings-
planer følges opp og de kommer med tilbake-
melding på hvordan vi forvalter økonomien.
I tillegg har vi et Råd som gjennomgår og 

gir anbefalinger om regnskap, budsjett og 
årsberetning for generalforsamlingen. Styret
søker også råd i andre saker. Rådet velges på
generalforsamlingen og består hovedsakelig 
av TT-medlemmer som kjenner foreningen
godt fra egen aktivitet.

Regnskapet føres av et autorisert regnskaps-
byrå og revideres av offentlig, autorisert 
revisor.

Trondhjems Turistforening er en selvstendig
forening, med egne lover, styrende organer,
økonomi, eiendomsrett til hytter i fjellet osv.
Medlemmer i foreningen kan være med å
påvirke utviklingen på mange måter. De kan
delta på den årlige generalforsamlingen som er
foreningens øverste organ, komme med
tilbakemeldinger på nettsidene våre eller ta
direkte kontakt med TT.  

På landsbasis opererer den enkelte forening
med litt ulike priser på medlemskap.  Årsaken
er at den enkelte forening organiserer seg
ulikt, har ulike tilbud for sine medlemmer og
har ulikt ansvar for å holde og drive tilretteleg-
ging i form av hytter og ruter. TT har ansvar
for en meget attraktiv og høyt verdsatt tilrette-

legging med hytter og ruter.  Vi har flere be-
tjente hytter med vertskap, kokk og betjening
for øvrig. I høysesongen har vi totalt 120-130
ansatte, med de kostnader,  personalansvar og
den opplæring det medfører. Drift av hyttene 
i fjellet er en krevende oppgave, med stort ans-
var for bl.a. matlaging, renhold og trivsel, drift
av teknisk utstyr, brannsikring og veiledning
og service for gjestene. 

Mange av hyttene våre er store, flotte tømmer-
bygninger som ligger i værharde fjellområder
og krever årlig vedlikehold og jevnlige opp-
dateringer ved restaurering, utskifting av 
vinduer, maling beising osv. Vedhugging er 
en omfattende og krevende arbeidsoppgave 
for tilsyn og dugnadsfolk. Alle hyttene, 
betjente, selvbetjente og ubetjente, har tilsyn
som sørger for ved- og matforsyning og jevn-
lig hovedrenhold og vedlikehold. 

På de betjente hyttene serveres frokost, med
hjemmebakt brød og treretters middag. 

TT er selv opptatt av høy kvalitet på våre 
hytteanlegg og -drift, ut fra den relativt enkle
standard anleggene skal ha. De offentlige
påleggene er også krevende både når det
gjelder oppbevaring og tillaging av mat,
vannkvalitet, brannsikring og avfallshånd-
tering. For å få tillatelse til å selge øl og vin,
må vertskapet gjennomføre kurs for å bli 
sertifisert. 

Vi har Bygge- og vedlikeholdskomite,  Natur-
vernkomite, Rute- og kartkomite, Turkomite,
Årbok-komite, Møte- og arrangementskomite,
Valgkomite og Utstyrskomite.  Barnas Turlag,
Ungdoms-gruppa, Fjellsportgruppa og
Veteranan er egne grupper innenfor TT. 
De fleste av medlemmene våre er voksne.  

Alle gruppene stiller opp med frivillige til
dugnad for å legge alt til rette for et godt og
trivelig friluftsliv i fjellet og nærmiljøet for
alle aldersgrupper. Oversikt over dugnader,
hvor og når, får du på nettsidene våre eller 
ved å ta kontakt med TT direkte. Dugnad er
jobb og slit, sosialt samvær, mat og gøy! 
BLI MED DU OGSÅ!
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Randi Wiggen, styreleder i TT, sammen med 
hunden Rex.  Foto: Helge Blindheim

I 1989 samlet Turistforeningsnorge seg til
ett rike. Den Norske Turistforening
(DNT) fikk funksjonen som lands-
forening for likeverdige og selvstendige
lokale turistforeninger og turlag.
TT sluttet seg, etter en betydelig intern
diskusjon, til fellesorganisasjonen. En
grunnleggende årsak til at mange ønsket
en mer helhetlig organisasjon, var at 
vi stod sterkere sammen. For å bli med 
i en slik sammenslutning, ble det vekt-
lagt at denne skulle organiseres som en
omvendt konsernmodell. Hver av de
lokale turistforeninger og turlag skulle
forbli selvstendige enheter med ansvaret
for den praktiske turistforeningsdrift.

Vi bestæmme over oss sjøl!

Styrelederen i TT har ordet ...



8 9

For å finansiere bygging og restaurering av
hytter, søker vi om spillemidler som vil dekke
ca 30% av kostnadene. Forutsetningen er at 
vi greier å finansiere resten selv. For å greie
det er vi avhengig av dugnadsinnsats fra
medlemmene våre.  «Nye» Jøldalshytta ble
delfinansiert gjennom salg av andelsbrev til
kr. 500,- pr. stk. Til nå har dette samlet gitt
nesten 200 000 kroner til prosjektet. 

Vi har også fire fond som er gitt oss som testa-
mentariske gaver for mange år siden. Av dem
kan TT benytte rentene etter vedtekter som er
satt opp av giveren. Hvert fond har et
fondsstyre som bevilger midler etter søknad.
Midlene kan f.eks. brukes til inventar på 

hyttene og tilrettelegging for barn og unge.
Fondsmidlene kan bare brukes til interne 
oppgaver i TT.  Bidragene fra disse fondene
har hatt stor betydning for gjennomføring av
viktige forbedringstiltak i tilrettelegginga og 
til viktige aktiviteter. 

Randi Wiggen
Styreleder

Gaver og bidrag
Trondhjems Turistforening (TT) driver sin virksomhet basert på inntekter fra medlemskontingenten
og driften av hyttene. Dette er med å dekke foreningens årlige driftskostnader. TT har ingen statlig
driftsstøtte. Når større oppgraderinger og vedlikehold av hytter skal gjøres, må foreningen skaffe
finansiering på andre måter. TT har mottatt testamentariske gaver, noen av disse er organisert 
i egne fond. Disse fondene har egne styrer som, etter søknad fra TT, kan tildele midler etter 
vedtekter utarbeidet av testamentor. 

TT mottar årlig gaver og bidrag til sin virksomhet. Disse har gjennom årenes løp hatt stor 
betydning for foreningens virksomhet. Noen givere øremerker f. eks. gaven til ei hytte som 
har betydd mye for giveren, andre har ikke satt krav til bruken. Gaver går aldri til driften av 
foreningen, men brukes til å tilrettelegge i TTs turområder, til beste for brukere av fjell- og nær-
turområder.

I 2005

Gaver fra private:
Turoperatørselskapet "Bomtur": Knaggrekker i soveromsganger og nytt vindu på soverom på Jøldalshytta. 
Den Norske Turistforening: Åkle til Jøldalshytta
Ivar Maske: Gyngestol til Jøldalshytta.
Andelsbrev à 500,- 95.000,- til utbygging av Jøldalshytta (andel som kom inn i 2005)
Torstein Erbos gavefond 400.000,- til utbygging av Jøldalshytta
Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 1.200.000,- til utbygging av Jøldalshytta (700.000,- er lån)

Bidrag fra det offentlige og institusjoner og bedrifter:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 10.000,- Trygge veivalg
Tydal og Rennebu kommuner 25.000,- Støtte til TTs årbok ”Fjellets arvesølv”
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 30.000,- Friluftslivsstimulerende midler
Trondheim kommune: 63.000,- Barne og ungdomsarbeid
DNT/DN midler 75.000,- Skole- og barnesatsing
DNT/FRIFOND: 225.000,- Barne- og ungdomsarbeid

Etter en seks timers lang busstur med tre 
fergeturer er vi framme i Sunnmørsalpene.
Magene er mette på svele fra fergekafeene, 
og rundt oss kan vi høre lyden av Sunnmørs-
dialekt. Brunstad, med sin greie buss-
forbindelse til Trondheim, er både start- og
sluttsted for turen. Turfølget består av fire 
gutter og fire jenter i alderen 14 – 19 år. 
Noen er ”TTU-veteraner”, mens for andre 
er dette første turen. Etter sterke ønsker fra
turdeltakerne ble det på turmøtet lagt planer

om å bestige Slogen, en mektig, spiss topp
som stikker 1564 m rett opp fra
Norangsfjorden.  

Fra Brunstad tar vi beina fatt oppover
Brunstaddalen. Etter en times vandring finner
vi en brukbar teltplass like under tregrensa.
Klokka er sju på kvelden og det begynner å
mørkne, men vi rekker å slå opp de tre teltene

TTU på høstferietur til Sunnmørsalpene,
1.– 5. oktober 2005
Av Runa Konradsen

TTU bruker å utnytte den ukeslange
høstferien til å dra på en litt lengre
tur. I de to siste årene har vi tatt 
turen til Sunnmørsalpene hvor vi får
muligheten til å oppleve et annerledes
turterreng enn det vi er vant med.

Morgenstemning 
i bjørkeskogen 
i Brunstaddalen. 
Foto: Runa Konradsen

En liten teknisk hvil før turen 
går videre mot Patchellhytta. 

Foto: Runa Konradsen


