
Bruk trikken først og sist! 

Billig og komfortabel transport. 

TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A / S 

fiitg-
^ ELEFON 31600 

FOR SIKKERHETS SKYLD 
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Årsberetning 1972 
86. årsberetning 

styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 

Styret: Formann: Fritz Christensen, nestformann: Frants-G. Mørch, 
Hildur Alstad, Ivar Belsaas, Trond Gjettum, Tor Næsset, Franck 
Rindal og Hildur Trøen. 

Tilsyn: Trollheimshytta og Jøldal: Hildur Alstad. 
Orkelsjøhytta, Dindal, Gjevilvasshytta og Kasa: Franck Rindal 

og Knut Nilsen. 

Dillner og Støens handelsskole 
Inneh.: DILLNER — HOLST — STØEN 

Tidl. Myklands h.sk. 
(Grunnl. 1908) 

• Kontorlterlingskole 

• Handelsskole: 

Ett-årig aftenkurs og 

halv-årig kurs. 

Kurser i stenografi og maskinskrivning. 

Be om skolens plan. Den sendes fritt. 

Telef. 23 704 

155 



REIS MED - SEND MED 

i \ 

ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! 

^TS^ 
tPto<Ote*ie^ 

BUNTMAKERB 
O. TRYGGV. GT. 17. 111. ETG. - TRONDHEIM 

N©PEST 
TRONDHEIM Vs 
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Schulzhytta, Ramsjø og Græsli: Hildur Trøen og Astrid Olsen. 
StorerikvoUen, Nedalshytta og Stordalen: Ivar Belsaas. 
Nordpå, Kjøli, Stugudal og Jamtvoll: Trond Gjettum. 

Tilsyn med ruteinspektører: Tor Næsset. 

Årbokkomite: Journalist P. A. Strickert, Arne Falkanger og Franck 

Rindal. 

Utstyrskomite: Astrid Olsen, Arne Falkanger, Hildur Alstad og 

Hildur Trøen. 

Møte- og propagandakomite: Ivar Belsaas, Trond Gjettum og 
Franck Rindal. 

Proviantering og hushold: Hildur Alstad, Hildur Trøen og Tor 

Johansen. 

Bygge- og vedlikeholdskomite: Fritz Christensen, Frants-G. Mørch 

og Trond Gjettum. 

Byggekomité Nedalshytta: Fritz Christensen, Frants-G. Mørch, 

Eivind Kierulf og Astrid Olsen. 

Byggekomité Græsiihytta: Fritz Christensen, Frants-G. Mørch og 

Ivar Belsaas. 

Valgkomite: Franck Rindal. 

Branninspeksjon: Ivar Dyrdal. 
Eldres Råd: 
Innenbys: Gunnar Wettergren, Arne Falkanger, Arvid Heirung, 

Gunnar Birkeland, Finn Kleven, Ivar SoUie, Nils M. Vaagland, 
Reidar Jørgensen, Eivind Kierulf. 

Klart for fjellturen! 
Husk f rotte håndkle! 

Husk poselaken! BO-tekstll 
Søndre gt. 20 - Telefon 28 9 60 - Vis a vis St. Olavs apotelc 157 



Smått eller 

STORT 
Alt i trykksaker 

JOHN BONES BOKTRYKKERI ^Is 
Abelsborggt. 3 TRONDHEIM Telefon 310 40 

Utenbys: Trygve Kristiansen, Muruvik, Dag Schefte, Oppdal og 
Ola Hilmo, Tydal. 

Ombudsmenn: 
Steinkjer: Steinkjer Bokhandel A/S. 
Levanger: T. Thurn Paulsens Bokhandel. 
Stjørdal: Stjørdalens Blads Bokhandel. 
Selbu og Tydal: Thomas Solem. 
Løkken: T. Resells Bokhandel. 

Medlemstall 31/12-72 1/1-72 tilgang/avgang 

Livsvarig 474 460 + 1 4 
Hovedmedlem 5019 5085 -^ 66 
Konemedlem 1087 1070 + 17 
Juniormedlem 705 659 + 46 

7285 7274 + 11 

En tilgang på 11 medlemmer. 
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ROHDE 
Syltetøyer, 

Safter, 
Desserter, 

Supper 

% ROHDE 
TRONDHEIM 

«w- -«^ 

L. O. HEGSTAD Vs 
FISK- OG VILTFORRETNING 

Etablert 1888 

Telefoner Sentralbord 29600 - Telegramadr.: «Lohegstad» 

160 

Årsrapport fra styret 1972 

Møter og sammenkomster. 
I 1972 ble det holdt 14 arbeidsvalgsmøter og 13 styremøter og 

behandlet 210 saker. 
Ellers ble følgende møter og sammenkomster gjennomført: 

Vårmøte 20/3 1972 og høstmøte 1/11-72. 
Innvielse av Nedalshytta 23/6 -72. 

På Turistlandsmøtet på Haukeli deltok Fritz Christensen, 
Frants-G. Mørch og Tor Johansen. 

Store byggesaker: 
Nedalssaken ble endelig avgjort ved Høyesterettsdom av 8/4-72, 

hvor overskjønnet ble stadfestet og foreningen oppnådde et er
statningsbeløp på kr. 2.375.000,— + saksomkostninger. 

1. byggetrinn Nedalshytta er fullført. Græsiihytta ble også reist 
i løpet av sommeren. 

Trafikken i fjellet. 

Heller ikke påsken 1972 ble av de store. Snøforholdene var 
mindre bra. Spesielt ga avisenes reportasje om forholdene i fjellet 
utslag i lavere besøk. Det viste seg at forholdene var bedre enn 
beskrevet og trafikken ble avviklet uten større uhell. Sommeren 
1972 tok besøket av i Trollheimen og gikk opp i Sylene. Dette 
har med Nedalshytta å gjøre. Vi hadde ikke innkvarteringsmulig-
heter i Nedalen sommeren 1971. Dette virket også på besøket på 
de øvrige hytter i området. Til gjengjeld var sommeren 1972 av
gjort bedre, dog ikke med så stort utslag for StorerikvoUens ved
kommende som vi hadde ventet. Det tok litt tid før transporten 
over sjøen kom i orden, og dette kan ha hatt en medvirkende år
sak. Til tross for det fine gåværet sommeren 1972 gikk besøket 
noe ned i Trollheimen. Besøket av utenlandske turister er stigende. 
Spesielt har sveitsiske turister funnet vårt terreng tiltalende. 

Alle hytter har vært åpne i sesongene. En god del er benyttet 
som selvbetjente hytter utenom sesongene. Schulzhytta var selv
betjent sommeren 1972. Utenom sesongene har vi leiet ut endel av 
de store hyttene til leirskoler, Trondheim off. lærerskole og Luft
krigsskolen. Nedalshytta var f.eks. leiet ut til dette formål fra 24/8 
og ut september 1972. Styret vil fortsatt arbeide for utleie til leir- 161 



ETABLERE! 1856 

9é 
PRINSEN HOTELL 

stedet med de mange serveringsmuligheter 

Kafeteria - Spisesal - Festsal 

Bistro - Bar - Grill - Vinstue 
Kieglekro 

BLOMSTERHANDEL 
TRONDHEIM 
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skoleformål — da vi mener at de unge på denne måten kan få god 
og riktig kjennskap til fjellet i sin alminnelighet og til vårt arbeid 
i særdeleshet. 

Våren 1972 sluttet fru Sørdahl som vertinne på Nordpå. Styret 
vil med dette takke henne for den tid hun har arbeidet for oss 
der oppe. Som følge av dette ble Nordpå leiet ut til Ole Eidsvåg, 
som drev stedet til 3/10 i egen regi. Siden har det vært stengt der 
oppe. Styret arbeider med å ansette nytt bestyrerpar, slik at hytten 
kan åpnes i rett tid våren 1973. 

For å ta hånd om det stadig mer omfattende vedlikehold, har 
styret gått til ansettelse av en fast vedlikeholdsmann herr Ivar 
Hjulstad. Han er blitt utstyrt med varebil og scooter. Styret har 
store forhåpninger til denne ordning. 

Kvarteravtaler: 

Kårvatn i Todalen — Gudmund Kårvatn Halle ca. 20 senger 
Stordalsvold i Meråker — Inga Stokke « 12 « 
Stugudal i Tydal — Birgit Stugudal « 8 « 
JamtvoUen i Brekken — Ragnhild Sødal « 8 « 

Hyttenes tilstand og vedlikehold 

Nedalshytta: Elektrisk lys, varmt og kaldt vann på rommene, gode 
senger, hyggelige oppholdsrom, badstu, båtutleie o.s.v. Alt nytt. 

Storerlkvollen: Vanlig standard for våre hytter. Oljefyring er nå 
innlagt. Hytta skal moderniseres med bl.a. nytt vannanlagg, ny 
betjeningsfløy og badstu etc. 
Ramsjøhytta: 5 år gammel. Må jekkes opp til våren p.g.a. telehiv. 

Schulzhytta: Utvendig kledning skal fullføres, piper repareres, vann 
og kloakkanlegg justeres og kjøkken moderniseres. 
Dette arbeide er påbegynt og ventes ferdig til våren. 

Græsiihytta: Nybygd og tiltalende hytteanlegg. 

Kjølihytta: Ny 1971. Samme gode standard som Ramsjøhytta og 
Græsiihytta. 

Nordpå: Modernisert noe på kjøkkenet. Dusj og badstuavdeling 
står for tur til utbedring og fornyelse. 163 
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TVn bare sta 
i stuen? 
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PORTARAMA 12" 
Veil. pris kr. 1.650,-

••'•'•'•\;p>r 

PORTARAMA 17" 
Veil. pris l<r. 1.995.-

PORTARAMA 9^ 
Veil. pris kr. 1.495,-

Gjevilvasshytta: Tak over kjøkken og rundt piper reparert. Trapp 
til 2. etg. reparert. Strøm innlagt. Nytt vannanlegg skal nå bygges. 
Dette blir også et fellesanlegg for de omkringliggende hytter. For
øvrig god standard. 

Jøldalshytta: Kjøkkenet modernisert i disse dager. Forøvrig god 

standard. 

Trollheimshytta: Tak over hele hytta er lagt om. Ellers er det ut
ført en del vedlikehold. Forøvrig god standard. 
Kasa: Dette er en hytte vi leier. Men kjelleren er nu utbedret, bort
sett fra at dusj og badstu ennu mangler. Stadig stigende besøk og 
lett adkomst. 

Gaven til alle som er glad i naturen og fjellet: 

GJÆREVOLL/JØRGENSEN 

FJELLFLORA 
Ny utgave ib. i mykt plastbind kr. 25,50 

Engelsk utgave kr. 25,50 

SVEIN HAFTORN: 

FJELLFAUNA 
Innbundet i mykt plastbind kr. 25,50 

TRONDHEIM TURTERRENG 
Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet 

Innbundet i mykt plastbind kr. 21,50 

Hovedred. PETER SJØHOLT 

og bygda ble by - Strindas historie 
Rikt ill. — Innb. i hel sjirting kr. 55,— 

TRONDHEIM I 1000 ÅR 
Historisk guide 

Innbundet kr. 22,50 

F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG 
Telef. 20625 
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Dindalshytta: Selvbetjent hytte, en del småreparasjoner og mnlagt 
ny vannpumpe. Ellers god standard og gode senger. 
Orkelsjøhytta: Utvendig beiset i år og rundvasket. Hytta er ganske 
tiltalende, men må utbedres slik at ĉ en også kan brukes om vmteren. 

Syforeningen ^ ^ . ^ . 
som nå består av damene Rut Birkeland, Kirsten Haave, Astri Kie
rulf, Hjørdis Mørkved, Helga Nielsen, Karen Nilsen og Astrid 

R. KJELDSBERG A/S 
Kolonial en gros en detail 

BYGGEARTIKLER A/S 

Sigdal kjøkken og garderobe. 

Prod. av artikler i rustfritt stål. 

l >au l H b o d 'Hs 
Papir en gros 

Ilsvikveien 22 
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KR. INDERBERG A/S 
bakker ^or 85 år. 

Olsen, — har også i 1972 ytet utmerket hjelp. T.T. finner særlig . 
grunn til å takke for innsatsen da de nye hyttene skulle tas i bruk. 

Ruter og vardinger 

Trollheimen påsken 1972: Ruten Gjevilvasshytta — Trollheims
hytta over Svarthamran ble merket før påske med tonkin-stenger. 

Sommeren 1972: Etter en omfattende merking sommeren 1970 
ble rutene ennå funnet å være i god stand. Noen småting som vei
visere og lignende må vel rettes på. Jøldalen — Trollheimshytta 
gjennom Svartådalen er bra merket, men her er alltid den kraftige 
vegetasjonen i dalen en avgjort hindring. 

Trollheimshytta — Jøldalen over Geithetta er godt merket. 
Bruene over elver og bekker er helt fine. 

Trollheimshytta — Snota over Bossvasshøgda er godt merket. 

Sylene påsken 1972: Som vanlig ble ruten fra StorerikvoUen 
over Essand kvistet. 

Sommeren 1972: Ny rute ble merket fra Nedalshytta bak Stein-
fjellet og til Esna dam hvor det var mulighet for båtskyss til Stor
erikvoUen. Dessuten ble vardingen på siste del av ruten Stugudal 
— Nedalshytta lagt om og nymerket. 

Møter og propaganda: 

Vår propagandavirksomhet har vært drevet som i tidligere år, 
vi har trykket nye opplag av våre brosjyrer, prislister og årbøker, 
og har distribuert disse på vanlig måte. Vi har også forsøkt å få 
stoff inn i avisene eller i NRK, med vekslende hell. 

Førpåskemøtet ble arrangert i Kunstindustrimuseet 20/3-72 med 
dosent Vigerust som talte om «Fjellklatring i Tirich Mir, Alpene 
og i Inderdalen». Vigerust som i sin tid var en av våre toppmenn 
innen sporten tok i sitt foredrag for seg de mer følelsesmessige sider 
ved fjellklatring, samtidig som han dog viste en mengde gode bil
der. Videre hadde vi dobbelkvartetten NØKKEN på besøk som 
underholdt oss med sin gode sang og musikk. Oppmøtet var godt, 
det var fullt hus. 

Vi forsøkte også å utnytte innvielsen av den Nye Nedalshytta 
PR-messig sett, og vi hadde ganske god dekning i avisene samt noe 167 
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B y g n i n g s a r t i k l e r 

NICOLAY BUCH 
TRONDHEIM 

LA DET BLI SPORT 
- GÅ TIL 

L E F S T A D 
S P O R T S F O R R E T N I N G MS 

Munkegaten 44 
Telefon 32 922 

_ TRONDHEIM 

stoff i NRK. Men PR-komiteen hadde lagt opptil noe bedre, men 
dessverre 

Høstmøtet — eller jubileumsmøtet som vi kalte det — ble arran
gert i Frimurer logen 2/11-72 med Helge Ingstad som foredrags
holder over temaet «Den Norrøne oppdagelse av Amerika». Ing
stad tok oss med på sine vurderinger og undersøkelser i denne for
bindelse, og hans gode fargebilder var med og støttet godt opp under 
hans foredrag. På dette møtet fortsatte så viseformann Frants-G. 
Mørch med en jubileumsorientering over TT's virke gjennom 85 
år — 75 års jubileum for StorerikvoUen i 1971 — 50 års jubileum 
for Gjevilvasshytta 1972 — innvielse Ny Nedalshytta sommeren 
1972 — samt at vår siste selvbetjeningshytte ved Græsli sto ferdig 
september 1972. Med andre ord skjedde det meget i 1972. 

Leikarringen fra BUL overtok podiet og viste hvordan 'leiken' 
skal gå — til alles misunnelse, kan vi tenke oss. Til slutt kom så 
TT's tidligere og mangeårige formann, nå æresmedlem, E. Kierulf 
med en appell til de trønderske fjellturister om å støtte opp om 
TT's virksomhet. 

Dessuten har et par styremedlemmer holdt kåserier med lys
bilder for roverspeiderne — for Sør-Trøndelag Friluftsråd, begge 
steder om TT's områder, hytter og virke. Det bør her nevnes at 
på Turistlandsmøtet på Haukeliseter i september 1972 holdt TT's 
viseformann Mørch et foredrag over: «Erfaringsarkiv om bygging 
— innredning og utstyr av turisthytter i fjellet». Hans foredrag er 
stensilert og sendt alle landets turistforeninger — på dette felt er 
TT ledende — så her ligger det god PR. 

S K O M A G A S I N Vs 

Olav Tryggvasons gate 1 7 
TRONDHJEM 
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Årboken 1971: 

Kom,ut ved årskiftet 1971—72. Redaktør Valmot hadde gjort 
en fin innsåt igjen. Han ønsket imidlertid ikke å fortsette som re
daktør. Styret takker ior det arbeid han har utført. Som ny redak
tør har styret valgt journalist Per Amund Strickert. Styret har også 
besluttet at årboka 1972 skal sendes ut ca. 30. mars 1973, slik at 
regnskap og årsrapport fra styret 1972 kan komme med og være 
medlemmene i hende før årsmøtet 1973. 169 



%tmM fotstkiugssclskab 
^ _ ©tunnel 1860 -

All slags skadeforsikring 

Avdelingskontor i Trondheim: 
K. R. Aandahl, O. Trygvasonsgt. 35 

Hovedagent: 
Kristian Alstad, Fjordgt. 1 

I. C. PIENE & SØN 
AKTIESELSKAP 

Gaver og bidrag 

I 1972 har vi mottatt gaver og bidrag for tUsammen kr. 17.260,—. 
Styret takker de institusjoner og medlemmer som har støttet oss på 
denne måte. Likeledes takker vi alle de som i det stille har gitt 
oss en håndsrekning. 

Med det omfang foreningen nu har, er det stadig større behov 
for hjelp av ulik slag. Det gjelder for oss å kunne holde utgiftene 
nede slik at det kan bli mulig for de fleste å ta en tur i fjellet uten 
at dette skal bU for dyrt for dem. 

T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G 

/ y\ har flyttetl 
Ny adresse er Hans Hagerups gt. 1 ved Rute

bilstasjonen og telefoner er 31863 og 23808. 

Vi har lager av kart over de fleste fjellstrøk, 

og står gjerne til tjeneste med opplegg av 

turer. 

T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G 
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TRONDHEIM MlDRTELVERK A/S 
Ormen Langes vei 9 _ Telefon 29 673* 

HEIMDAL BETONGSTASJON 
IndustrWegen _ Telefon 46 846 - 46 847 

Ferdigbetong og Tørrmørtel 

Nidaros Skomagasin 
Thorbjørn Hjelseth 

Ths. Angells gate 13 

SKOTØY - G U M M I S T Ø V L E R 
TØFLER 

Ijrsregnskap for 1971 

— STOFFSPESIALISTEN — 

t n gl̂ OS .••• • •^•••••••Jl NORDRE G L ^ KLÆDEHANDEL 
Bokreditt og interessekontorene 

TAP OG VINNINGSKONTO PR. 31/12 1971 

1970.. I. Basis fjellposter: UTGIFTER: INNTEKTER: 

139.463,60 Losji-inntekter kr. 145.148,32 
16.000,— Bidrag Tr.heim Kom. « 16.000,— 

0— « Sør-Trøndelag Fylke « 10.000,— 
(3.253,89) « Feriefondet « 21,380,92 kr. 192.529,24 

3.468,— Assuranse « 10.582,— 
4.171,— Avgifter og skatter . . « 5.921,— 

21.186,83 Inventar og utstyr . . « 14.763,— 
(27.404,14) Vedlikehold « 63.542,63 

6.662.03 Varding etc « 4.220,89 
2.579.04 Reiseutgifter, inspeksjon « 5.483,40 

11.994,05 Brosjyrer, møter, annon. « 7.329,36 
8 321,89 Renteutgifter hyttene « 14.160,73 
3.257,24 Radio og telefon « 1.264,55 kr. 127.267,56 

SUB TOTAL I: kr. 127.267,56 kr. 192.529,24 

/ / . Driften av hyttene: 

290.930,54 Bevertning kr. 299.662,16 
34.255,63 Kiosksalg « 28.430,29 kr. 328.092,45 

153.802,11 Mat « 134.921,78 
30.390,91 Brensel, lys, vask « 22.335,25 
24.328,76 Transport « 26.929,29 

213.208,56 Lønn betjening . . « 172.889,47 
17.973,89 Reiseutgifter betjening « 8.688,20 
(26.688,65) Folketrygd betjening . . « 31.892,75 

1.522,81 Diverse utgifter 330,88 kr. 397.978.62 

SUB TOTAL I I : kr. 397.978,62 kr. 328.092,45 

SUB TOTALER I + II: kr. 525.246,18 kr. 520.621,69 

TELEFON 16260 
TRONDHEIM 
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