
våre hedrede 

Æresmedlemmer: 

1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 

1953 Arne Falkanger, kjøpmann 

1957 Reidar Jørgensen, rektor 

1970 Eivind Kierulf, overingeniør 

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans 

1947 Thor Tharum, sorenskriver 

1947 Hilmar Nilsen, agent 

1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 

1947 Ragnhild Lien, fhv. vertinne 

1949 Astrid Mittet Angermann, 

fhv. lærerinne 

1953 Arne Falkanger, kjøpmann 

1954 Edvard Løchen, h.r.advokat 

1954 Andreas Backer, generalsekretær 

1957 Kirsten Haave, fhv. vertinne 

1957 Ola Hilmo, bestyrer 

1957 Reidar Jørgensen, rektor 

1957 Finn Kleven, smedmester 

1957 Erhng Nielsen, kjøpmann 

1957 Gunnar Raabe, rutelnsp. i DNT 

1962 Martine Unsgård, fhv. vertinne 

1962 Olga Reitan, fhv. vertinne 

1962 Hjørdis Mørkved, frk. 

1962 Gunnar Birkeland, disponent 

1962 Helge Foss, lektor 

1964 Eivind Kierulf, overingeniør 

1967 Astrid Olsen, sekretær 

1967 Magna Kjelland, fhv. vertinne 

1967 Bjarne Eriksen, fhv. overbetjent 

1969 Rolf Høyem, disponent 

1970 Magnhild Lereggen, sekretær 

1970 Tor Johansen, sekretær 
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Innbudte livsvarige medlemmer: 

1957 Halvard Lilleevjen, bonde 

1957 Modolf Moen, bonde 

1962 Ragnhild Næssmo, kokke 

1962 Thomas Solem, bestyrer 

1962 Asbjørn Clausen, bonde 

1967 Manda Hilmo, husmor 

1967 Svein Grøtte, bonde 

t-^-i^UMUcSi 

Årsberetning 1973 
$7* årsberetning 
S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 
Styrei: Formann: Fritz Christensen, nestformann Frants-G. Mørch, Hildur 

Alstad, Børge Dahle, Trond Gjettum, Franck Rindal, Harriet Isaksen og 
Ivar Maske. 

Tfhyn: Trollheimshytta og Jøldal: Hildur Alstad. 
Orkelsjøhytta, Dindal, Gjevilvassh. og Kasa: Franck Rindal og Knut Nilsen. 
Schulzhytta og Stordal: Ivar Belsaas. 
Ramsjø og Græsli: Astrid Olsen. 
Storerikvoll, Nedalshytta: Børge Dahle og Harriet Isaksen. 

Nordpå, Kjøli, Stugudal og Jamtvoll: Trond Gjettum og Ivar Maske. 

fyteinspektør: Rolf Høyem. 

Ar}>Qkkomite: Per Amund Strickert, redaktør. Arne Falkanger og Franck Rindal. 

Umyrstkomite: Astrid Olsen, Arne Falkanger, Hildur Alstad og Harriet Isaksen. 

Møti}- og propagandakomite: Franck Rindal, Børge Dahle og Ivar Maske. 

Pwviantering og hushold: Hildur Alstad, Solfrid Trøen, Harriet Isaksen og Tor 

Johansen. 
^^?g^- og vedlikeholdskomite: Fritz Christensen, Frants-G. Mørch og Trond 

Gjettum. 

V-aigkomite: Harriet Isaksen. 

Branninspeksjon: Ivar Dyrdahl. 

Eldres råd: 

Innenbys: Gunnar Wettergreen, Arne Falkanger, Arvid Helrung, Gunnar Birke
land, Finn Kleven, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland, Rolf Høyem og Eivind 
Kierulf. 161 



BRUK 
ELEKTRISITET 

TIL KOKING 

OG OPPVARMING 

Trondheim Elektrisitetsverk 

Deres erfarne partner på alle områder 

innen elektroteknikken 

SIEMENS NORGE A/S 
Sluppen - Trondheim 
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Utenbys:' Trygve Kristiansen, Muruvik, Dag Schefte, Oppdal og Oddmund Lien, 

Tydal. 

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

Årsberetning 1973 
Ordinær generalforsamling ble holdt i'Handelsstandens Hus 10/4-73 kl. 19.00. 

Tilstede var 59 medlemmer og T.T.'s styre. 
Formannen refererte til innkalling i Adresseavisen og Arbeider-Avisa i henhold 

til § 5 i lovene. Ingen innsigelse og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 
Sakslisten ble referert og godtatt. Valgt til å undertegne protokollen ble Gunnar 
Wettergreen og Bjarne Eriksen. 

Valgt til å telle stemmer: Erik Hansen og Reidar Hernes. 

Årsberetning 1972 
Formannen refererte årsberetningen, og den ble godtatt uten kommentarer. 

Arsregnslcap 1972 
Formannen leste taps- og vinningskonto og status. På forespørsel om hvordan 

underskuddet blir dekket, ble det svart at det blir dekket av kapitalen. For
mannen leste rapport fra revisor og desisorer. Ingen kommentarer og regnskapet 
ble godkjent. 

Budsjetit 
Forroahnen redegjorde for de arbeider som måtte utføres på Storerikvollen 

og om tygging av betjeningsfløy, dusj og badstu, for å få hytten opp på en 
brukbar standard. Dette ville koste ca. kr. 340.000,—. Falkanger og Kierulf 

Klart for fjellturen! 

BO-tekstil 
Husk f rotte håndkle! 

Husk poselaken! 

Søndre gt. 20 - Telefon 28 9 60 - Vis a vis St. Olavs apotek 1 6 3 



MOTE FOR MENN 

DRESSER, JAKKER, BUKSER, 

FRAKKER OG KAPPER 

SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR 

Det store utvalg 1 herreklær 

fra innerst til ytterst, 

fra øverst til nederst 

finner De hos 

^ 1 T R O N D HEIM T R O N D H E I M 

Nordre gt. 10 
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ønsket i første omgang bare å reparere Storerikvollen. Gjettum mente saken 
Storerikvollen ikke var nok forberedt til avstemning, og at styret ville arbeide 
videre med saken og legge den fram for rådet. 

Da besøksantallet de siste år har vist svært dårlig besøk den første uken om 
sommeren, ble hyttene åpnet noe senere i 1973. Været var til å begynne^ med 
godt, men da fellesferien begynte var det slutt med godværet. Besøket ble likevel 
ikke' så dårlig. I Sylene var det god stigning, men i Trollheimen var det noe 
nedgang. Samlet var besøkstallet noe større enn i 1972. En del av hyttene var 
også i år utleid til jaktlag. Ringve og Katedralskolen leide Nedalshytta 25/8-20/9. 

Syforeningen 
Våre driftige damer I syforeningen har hatt nok å gjøre med å sy utstyr 

til våre hytter. Det er stadig en eller annen hytte som trenger nye gardiner, 
løpere eller duker, og syforeningen er alltid villig til å hjelpe oss. Styret vil med 
dette få takke damene for innsatsen. 

Årboken 1973 
Styret har bestemt at årboken skal gis ut før sesongene begynner, slik at 

vi gjennom den kan gi nyttige Informasjoner til dem som ønsker å gå i fjellétj,: 
Første gang boken kom ut på denne måten var I 1973. Etter det vi har forstått 
er det alminnelig tilfredshet med denne forandring. Redaktør har vært Per 
Amund Strickert og medarbeidere har vært Arne Falkanger og Franck Rindah 
Det er ikke lite arbeide som i årenes løp nedlegges for at foreningen skal få 
en vellykket årbok. Årboken 1973 føyer seg godt i rekken av ettertraktede 
årbøker og styret takker både redaktør, medarbeidere, forfattere og fotografer' 
for innsatsen. 

Valg 1973 
Valgkomiteens formann Astrid Olsen refererte så valgkomiteens innstilling: 

4 av styret stod for valg. Av disse hadde Ivar Belsaas, Hildur Trøen og Tor 
Næsset frasagt seg gjenvalg. 

Valgkomiteen foreslo som formann Fritz Christensen (gjenvalg), som styre
medlemmer Børge Dahle, Harriet Isaksen og Ivar Maske. Fra salen ble foreslått 
Nils Holte. 

Valgt ble: Formann Fritz Christensen ved akklamasjon, styremedlemmer 
Harriet Isachsen 51 stemmer, Børge Dahle 53 stemmer, Ivar Maske 40 stemmer. 

Valgkomiteens forslag til medlemmer av rådet: Nils Vaagland (gjenvalg), 
Gunnar Wettergreen (gjenvalg), Oddmund Lien (nyvalg), Rolf Høyem (nyvalg). 
Alle 4 ble valgt ved akklamasjon. 

Post 5. Fastsettelse av kontingent. Ingen kommentarer. 
Post 6. Lovendring § 4 m.h.t. rådets virksomhet: «Styret kan rådføre seg med 

et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 med- 165 



ifei 

Tre seler og en tanke 
E.C.DAHLS BRYGGERI A/S 

lemmer, de første 2 ved loddtrekning. Rådet sammenkalles av styret og ledes av 
foreningens formann. Det skal innkalles minst en gang om året. 

Rådet skal: 
a. Føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med lovene og 

generalforsamlingens beslutninger. 

b. Behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelser til generalfor

samlingen om dette. 

c. Avgi uttalelse i saker hvor styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig. 
Ingen bør velges til medlem av styret etter fylte 67 år og til medlem av rådet 
etter fylte 70 år.» 

Forslag til lovendringen ble godtatt mot 9 stemmer. 

Årsrapport fra Styret 
I 1973 har vi hatt 13 styremøter og 12 arbeidsutvalgmøter, ordinær general

forsamling og 1 ekstraordinær generalforsamling. Det er I alt behandlet 125 
saker av styret og 75 saker av arbeidsutvalget. Vi har hatt 1 vårmøte og 1 
høstmøte, 2 møter med rådet og 1 vertinnemøte. Fritz Christensen har represen
tert foreningen i Turistforeningenes Samarbeidsutvalg og i Trøndelag Friluftsråd 

Inntil dette ble oppløst. 
Direksjonen i Thomas Angells Stiftelse har vederlagsfritt avgitt tilstrekkelig 

grunn for utvidelse ved Storerikvollen Turisthytte. Etter forhandlinger med Per 
Stugudal er det oppnådd enighet om makeskifte av vår eiendom ved Stue-

NORSKE SKOGD[flQ]B]Dl& 
Divisjon Ranfieim Papirfabriicic 
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DEN NYE NEDALSHYTTA 

ligger vakkert til med fin utsikt over Nesjøen 

Rørleggerarbeidet er utført av 

K. LUNDt 
Holtermannsv. 59 og Dronningens gt. 23 

TRONDHEIM 
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voldåsen gr. 80 og br.nr. 12 og en tomt ved stien mellom Stugudal og Nedal 
nærmere Skardørsfjellet. 

Trond Gjettum har vært med på grenseoppgang I Jøldal og velskjønn Nordpå, 
hvor også Eivind Kierulf var med. 

Forretningsfører har vært Tor Johansen og kontordame I halvdagsstlUIng 
Anne-Mari Bergquist. Vår vedlikeholdsmann Ivar Hjulstad sluttet ved års
skifte etter vel utført arbeide for foreningen. Etter diverse vanskeligheter; i 
første halvdel av året, har styret nå leid ut Nordpå Turisthytte til Esther og 
Thorbjørn Klock som vil drive stedet for egen regning. Det er forutsetningen 
at gjestene oppnår de samme betingelser som på våre øvrige hytter i sesongene. 

I sommersesongen greide vi å holde Nordpå åpen p.g.a. at Sidsel Maske 
overtok som vertinne på kort varsel og fikk god hjelp av stedets befolkning. 

Besøk og værforhold i fjellet 
Styret gikk inn for å åpne Nedalen fra 15/3 for å imøtekomme norske og 

svenske turister som ville starte turen I fjellet tidligere p l året. Dessverre var 
værforholdene så slette at den tidligere åpning Ikke ble noen suksess. Været var 
Ikke stort bedre I påsken og med de advarsler avisene bragte, ble en god del 
turister fristet til å holde seg heime. Alt i alt kan vi si at påsken ga oss et 
dårlig driftsresultat. 

Før påske var Gjevilvasshytta leid ut til Luftkrigsskolen og gymnasiastene 
I Trondheim. Jøldalshytta var leid ut til Trondheim lærerskole og Orkdal 
Gymnas. 

Vertinnemøte 1973 
Styret valgte i år å holde dette møtet etter sommersesongen. Tilstede var 

samtlige vertinner, styret og forretningsfører. Møtet var lagt opp slik at vert
innene og styret kunne få utveksle erfaringer og drøfte igjennom resultatet av 
året 1973 for om mulig å komme fram til forbedringer. 

Før møtet hadde vertinnene etter oppgitte retningslinjer sendt inn sine 
rapporter om sesongen. Disse var så gjennomgått av kontoret og satt sammen I 
en felles oversikt som dannet grunnlaget for meningsutvekslinger. 

Det var også satt opp et nøyaktig program for møtet og dette var også 
sendt vertinnene på forhånd. På møtet ble bl.a. drøftet og gjennomgått føring 
av inventarfortegnelser, beholdnlngsoppgaver, utfylling av regningsblanketter. 

F J E L L A N G E R 
W^IDERØE A-S 
I N G E N I Ø R - OG A R K I T E K T F I R M A 
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løGILDE og G^MAN 
FOREDLETE KJØTTVARER 

er noe som smaker etter Proviant for en vellykket tur 
dager med massevis av sol får De i Deres 
og frisk luft 1 dagligvareforretning. 

GILDE 
Bøndernes Salgslag 
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'Sastfuks for innkjøpsfunksjoner, kontroll med pakksedler for innkjøpte varer, 
^gvendelse av attestasjonsskjema m.v. Det ble orientert om besøksoppgaver og 
besøkstall, foreningens regnskaper og budsjetter, om ønskelig antall betjening 
«å de forskjellige hytter, bedre informasjon for ny betjening, ansettelsesbrev for 
lefltcr og drenger, rundvask på hyttene m.v. Styret mener at møtet var meget 
jtyttig for alle og vil bygge videre på de erfaringer en fikk for senere vertinne-
ÆiØter. 

ikstraordinær generalforsamling 
bJe avholdt I Børssalen 13/12-73. Til behandling forelå kontingentforhøyelse: 
Hovedmedlem og juniormedlem opp kr. 5,— pr. år. Livsvarig medlemsskap opp 
1{r. 100,—. Formannen refererte til Innkallingen i Adresseavisen og Arbeider-
Avisa, og gjorde rede for grunnen til forhøyelsen. Kontingenten for 1974 ble 
enstemmig satt til kr. 30,— for hovedmedlem, kr. 10,— for ektefelle og junlor-
jnedlemmer under 19 år kr. 20,— pr. år. Livsvarig medlemsskap kr. 400,—. 

<3aver og bidrag 
I 1973 har foreningen mottatt Ialt kr. 17.768,—, av dette er kr. 16.000,— 

fra kommunen, kr. 400,— fra en herværende bank og kr. 600,— fra en anonym 
«glad fjellvandrer». 

Styret sender sin hjerteligste takk til de institusjoner og medlemmer som 
har støttet oss på denne måte. Samtidig sender styret sin takk til dem som 
I det stille har gitt oss en håndsrekning. 

Utlodningen 

Arne Falkanger forærte foreningen 2x6 par kopper m/asjetter med de kjente 
fjellfloramotiver. Loddene var tilsalgs på våre hytter i Trollheimen og Sylene. 
Salget gikk dessverre meget dårlig og «bunn» nådde 2 av våre hytter med et 
salg på kr. 5,—. Topp ble kr. 642,— på Nedalshytta. Da hyttene stengte, ordnet 
Falkanger med utsalgssteder i byen slik at utbyttet ble kr. 1330,—. 

I skrivende stund er det ene serviset ikke hentet, men er vunnet på lodd 
nr. 2452 solgt på høstmøtet i Kunstindustrimuseet 20/11-73. Gevinsten kan 
hentes på vårt kontor. 

Medlemstall 
Livsvarig 
Hovedmedlemmer . . . . 
Ektefelle 
Juniormedlemmer . . . . 

Avgang 314 medlemmer. 

31/12-73 

442 
4576 
1009 
568 

6595 

1513-73 

427 
4904 
1051 
527 

6909 

-H 

15 

41 

56 

-=-

328 
42 

370 
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TT hjelper Dem i fjellet, 
men hvem hjelper Dem med 
økonomien? 

Det er alltid fint med en god 
bankforbindelse når det 
gjelder økonomiske spørsmål. 

TT finner De over alt i fjellet -
Oss finner De over hele byen. 

spør 

SPAREBANKEN 

Hovedkontor: Kongensgt. 4, 7000 TRONDHEIM 
Telefon (075) 32 580 

Øvrige ekspedisjonssteder I Trondheim: 

Blaklivegen (Risvollan Senter) Kong Øysteins veg (Strinda Butikksenter) 
Byåsen Butikksenter 
Cicignons Plass 
Elgeseter gt. 38 
Håkon Jarls gt. 2 
Innherredsvegen 84 
Jakobslivegen 59 
Kongens gt. 15 

Nonnegt. 32 
Norges tekniske høgskole 
Rostenvegen 54 
Selsbakkvegen (Migo A/S Halset) 
Studentbyen på Moholt 
Th. O-wésens gt. 31 (KBS - Leangen Stormarked) 
Utleirvegen 5 
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Hyttenes tilstand og vedlikeliold: 

Nedalshytta. T.T.'s «kongsgård» i Nedalen har nå vært i drift i 2 år, og har 
bestått sin prøve med glans VI kan ikke peke på vesentlige mangler, og det 
har bare vært utført mindre garantlarbelder og vanlig forebyggende vedlikehold 
i 1973. Topp standard med elektrisk lys og oppvarming, varmt og kaldt vann 
på rominene, dusj- og badstueanlegg, båtutleie etc. 

Storerikvollen. Høsten 1973 ble det foretatt en omfattende og meget påkrevet 
restaurering av Storerikvollen. Alle tak på hovedhytta ble lagt om og isolert, 
alle piper ble murt om, en del vinduer ble byttet ut, utvendig panel reparert 
etc. Videre viste det seg nødvendig å panele av mer av de utvendige tømmer
veggene for å berge konstruksjonen. Det er bygget nytt vannverk i Blåkåkleppen, 
og det er satt inn varmtvannsbereder. Før sommersesongen regner styret med at 
det skal være lagt fram varmt og kaldt vann til tørkerommene. Propanlys på 
kjøkken er også lagt inn i løpet av året. En del mindre etterarbeider, opprydding, 
maling etc. gjenstår, men i løpet av sommeren 1974 regner styret med at restau
reringen av hovedhytta skal være fullført. Nevnes kan også at TT som et ledd 
i byggearbeidene har satt istand traktorveien fra Sankåvika. Dette regner vi 
med skal betale seg ved lettere transportmuligheter til Storerikvollen. 

Styret og byggekomiteen arbeider med finansiering av videre arbeider på 
Storerikvollen, med utbedring av uthusene, dusj- og badstueavdeling, ny be-
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Naturen 
greier sin farvelegging selv. 

Men gjelder det maling av hytter og hus, 

da står vi til tjeneste. 

Østerlie's Farvehandel A.s 
Dronningens gt. 42 

Skaff deg 
noe i bakhånd 
-på forhånd! 
Snakk med Bøndernes Bank A/S 
om Sparelånskonto med lånerett. 

m^m 

Bøndernes Bank A/S. 

Kongensgt. 30 - l^inKi • 
Fillan - Hestvika - Skogn 

tjeningsfløy etc. Disse arbeidene vil bli Igangsatt hvis forsvarlig finansiering 
kan oppnåes. 

Ramsjøhytta. Hytta er i bra stand bortsett fra telehivnlngen. Det ser ut til å 
bli vanskelig å utbedre dette ved oppjekking av hytta, og styret har derfor 
vurdert mulighetene for å flytte hytta over til nye fundamenter. 

Foreløpig har vi ikke funnet økonomisk grunnlag for å gjøre dette, og 
utviklingen holdes derfor foreløpig under oppsyn. Forøvrig en koselig og 
praktisk selvbetjeningshytte. 

Schulzhytta. I løpet av 1972 og 1973 er det her foretatt store vedlikeholds
arbeider. Alle tak er lagt om, og utvendig paneling er på det nærmeste fullført. 
Ny kjøkkenbenk og propankomfyr er installert, og uthusene er satt istand. 
Nytt brønnhus er bygget. Det gjenstår en del arbeider samt maling og beising, 
men i løpet av sommeren håper styret at disse arbeidene skal være fullført. 
Kjeller og sanitæranlegg trenger også oppussing og fornyelser, men dette er 
foreløpig stilt i bero. Vanlig god standard forøvrig, trivelig hytte i frodig terreng. 

Graslihytta. Nybygget, praktisk selvbetjeningshytte, trivelig og i fin stand på 
alle måter. Lunt beliggende under Græslivola med flott utsikt over Tydalen. 

Kjølihytta. Samme gode standard som Græslihytta. Hytta er godt vedlikeholdt, 
en må få ny flaggstang da den gamle er brukket. Vanlig forebyggende vedlike-
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Dillner og Støens handelsskole 
Inneh.: DILLNER — HOLST — STØEN 

Tidl. Myklands h.sk. 

(Grunnl. 1908) 

• Kontorlærlingskole 

• Handelsskole: 

Ett-årig aftenkurs og 

halv-årig kurs. 

Kurser i stenografi og maskinskrivning. 

Be om skolens plan. Den sendes fritt. 

Telef. 23 704 
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Bruk trikken først og sist! 

Billig og komfortabel transport. 

TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A / S 
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holdsarbeider i 1973. Kjøli ligger meget værhardt til, men med en fantastisk 
utsikt. 

Nordpå. På Nordpå er i det forløpne år kjellerne oppusset og den gamle dame-
dusjen er restaurert og «gjenåpnet». Komfyren er byttet ut, og det er lagt opp 
servant på vertinnerommet. I disse dager byttes det gamle, nærmest opptærte 
vannledningsnettet ut med kobberrør. Bortsett fra mindre nødvendige repara
sjoner er hovedhuset på Nordpå i bra forfatning. Det kan forsiktigvis antydes 
at det muligens bUr gårdsdrift Igjen på denne trivelige fjellgården, men dette 
betinger at en setter uthusene i stand. 

Uthusene begynner å bli så dårlige, at styret nå vurderer hva som skal gjøres. 
Nordpåveien er meget dårlig, og her må utbedringer utføres til sommeren. 
Hytta har oljefyring, elektrisk lys, dusj, telefon etc. og vanlig god standard 
forøvrig. 

Gjevilvasshytta. I foregående år ble det her utført vanlige vedlikeholdsarbeider 
som innvendig lakking og maling etc. Hovedhuset er stort sett i god stand, 
men kjøkken og betjeningsfløy har behov for større utbedringsarbeider. Styret 
har heller ikke klart å realisere planene om nytt vannverk, noe som er meget 
påkrevet. Hytta har elektrisk lys, og delvis elektrisk oppvarming, dusj, bad-stue, 
telefon, båtutleie etc. og har forøvrig god standard. Prakthytte i en av landets 
flotteste seterdaler. 

trykkerihuset 
APRESSEAVISEIM 
POSTBOKS 429-7001 TRONDHEIM-TELEFON (075)31520 
• boktrykk • rotasjon • offset o fotosats 
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REIS MED - SEND MED 

ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! 

^ T ^ 
lUi>*)0ie4ije^ 

BUNTMAKERE 
O. TRYGGV. GT. 17. III. ETG. - TRONDHEIM 

Jøldalshytta. Hytta er her I stort sett god stand bortsett fra kjellerne som 
trenger oppussing. Det er imidlertid problemer med fuktighet som trenger inn 
gjennom kjéllerveggene, og styret anser det derfor som bortkastede penger å 
utbedre kjellerne før vi får lagt om drenering og utbedret kjellermurene. Dette 
er såvidt store arbeider at vi ikke har kunnet finansiere dem. Videre er det 
nødvendig å legge om bunnledninger og bygge ny septiktank. Forøvrig har 
hytta vanlig god standard, dusj, båtutleie og er hyggelig og trivelig. 

Trollheimshytta. Prektig hytte i hjertet av Trollheimen. Her har vi lagt inn 
propankomfyr i 1973, men det er nødvendig med en større modernisering av 
kjøkkenet. Hytta forøvrig er i bra stand, og det er ikke presserende behov for 
mer enn vanlig, løpende vedlikehold. 

Kasa. Dette er en hytte som vi leier og hvor foreningen utfører bare mindre 
vedlikeholdsarbeider. Vanlig god standard og lett adkomst. 

Dindalshytta. Denne trivelige selvbetjeningshytta ble,nymalt sommeren 1973, og 
er nå i god stand på alle måter. 

Orkelsjøhytta. Hytta har fått nytt utedo og vedlikeholdes så godt det lar seg 
gjøre. Det må imidlertid gjøres store utbedringsarbeider hvis hytta skal bringes 
opp i tilfredsstillende standard for vinterbruk. 

Generelt. Som det fremgår av ovenstående er det store oppgaver som må løses 
I de kommende år for å få foreningens hytter i den stand vi gjerne vil ha dem. 
Foreningens økonomi er, som regnskapet viser, vanskelig, og det er derfor 
dessverre ikke mulig å unngå en streng prioritering av oppgavene. Styret arbeider 
for tiden med en langtidsplan for vedlikeholdet. Om denne kan realiseres er 
imidlertid avhengig av både driftsresultat og finansieringsmuligheter forøvrig. 
Styret håper at både gjester og betjening viser forståelse for dette forholdet. 
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