
Tur- og fjellteltet «Børgefjell». 
Design og produktutvikling i samarbeid med kjente 
tur- og ekspedisjonsmedlemmer. Materialer ytter-
telt: Polyurethanbelagt, vanntett nylon. Silicone 
impregnert. Materialer innertelt: Ventilerende 
nylon. Vanntett nylonbunn som fortsetter opp på 
innerteltets rette sidevegger. 
Ekstra rom i begge ender av ytterteltet for utstyr, 
koking av mat etc. Inn- og utgang i begge ender 
av inner- og yttertelt. Innerteltet utstyrt med 2 
ventiler med netting. Ytterteltet har 4 ventiler som 
kan åpnes og lukkes. Lettmetall stenger og plug
ger. Nylon glidelås. Farger: Olivengrønn, blå, 
orange. 

Bl.a. skriver Solveig Skudem, Mona Nordseth, Kjell 
Nordseth og Fred Friberg dette om «Børgefjell»: 

«Om noe skal fremheves, må det være Børgefjell-
teltenes meget praktiske utforming, med to fortelt 
og innganger. Dette økte teltenes komfort betrakte
lig, sett i forhold til mer konvensjonelle løsninger». 
«Helsport Combi» 
Utvendig stoff: Lakknylon. 

Lakknylon/bomull i underdel. 
DACRON FIBERSOFT i underdel. 
Andeheldun i toppkvalitet i over-
del. Tverrgående kanaler. 
80 x 225 om. 
1500 gram. 

Innvendig stoff: 
Fyllmateriale: 

Størrelse: 
Vekt: 

wBr/ 
Mod. somfjellposen. Glidelås i siden(90 cm). 

Ekspertenes anbefaling — 
Deres sikkerhet 
Be Deres sportshandler om katalog og fagmannens råd. 

rt^-^-fe-S-^^TfflTTS 

Årsberetning 1974 

MERKET SOM GARANTERER KVALITET 
7000 Trondheim 

88. årsberetning 

STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD 1974. 
Styret: Formann Frants-G. Mørch, nestformann Trond Gjettum, Børge Dahle, 

Gunvor Hoff, Harriet Isaksen, Gustav Lien, Ivar Maske og Franck Rindal. 

Rådet: Innenbys: Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Arne Falkanger, Arvid 
Heirung, Rolf Høyem, Eivind Kierulf, Finn Kleven, Ivar Sollie, Nils M. 
Vaagland og Gunnar Wettergreen. 
Utenbys: Oddmund Lien og Dag Schjefte. 

Desisorer: Erling Dyblie og Hans J. Jonassen. 

Tilsyn: Dindalshytta: Roar Nålsund og Franck Rindal. 
Gjevilvasshytta og Kasa: Franck Rindal og Knut Nilsen. 
Græsli og Ramsjø: Astrid Olsen. 
Jøldalshytta og TroUheimshytta: Børge Dahle og Erik Hansen. 
Kjøli og Nordpå: Ivar Maske. 
Nedalshytta: Gunvor Hoff. 
Orkelsjøhytta: Erik Stabel og Franck Rindal. 
Schulzhytta: Gustav Lien. 
Storerikvollen: Harriet Isaksen. 

Kontaktmenn: JamtvoUen: Ivar Maske. 
Stordalen: Gustav Lien. 

Administrasjonskomite: Gustav Lien og Frants-G. Mørch. 

Branninspeksjon: Arnold Berg. 

Bygge- og vedlikehold, eiendomsforvaltning: Frants-G. Mørch, Trond Gjettum 
og Nils M. Vaagland. 153 
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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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Møte- og propagandakomité: Ivar Maske, Børge Dahle og Franck Rindal. 

Proviant og hyttedrift: Gunvor Hoff, Harriet Isaksen, Tor Johansen og Gustav 

Lien. 

Tilsyn med ruter og karter: Rolf Høyem og Oddmund Svendsen. 

Turkomité: Børge Dahle, Nils Holte og Rolf Trøen. 

Utstyrskomilé: Astrid Olsen, Harriet Isaksen og Arne Falkanger. 

Valgkomité: Astrid Olsen, Trond Gjettum og Knut Nilsen. 

Årbokkomité: Per Amund Strickert, Arne Falkanger og Franck Rindal. 

ÅRSMØTE 1974 

Ordinær generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet 23/4 kl. 19.30. 
Tilstede 62 medlemmer og T.T.'s styre. Formannen refererte innkalling i Adres
seavisen og Arbeideravisa i henhold til § 5 i lovene. Ingen innsigelser og gene
ralforsamlingen ble erklært lovlig satt. Sakslisten ble referert og godtatt. Valgt 
til å undertegne protokollen Bjarne Eriksen. Valgt til å telle stemmer: Bård 
Skarland og Roar Nålsund. 

Årsberetning 1973 

Formannen refererte årsberetningen som ble vedtatt uten bemerkninger. 

Årsregnskap 1973 
Formannen leste regnskapet som viste et underskudd på 114.378,18 og leste 

også revisors og desisorenes beretning, samt Rådets bemerkninger til regnskapet. 
Styret måtte tåle kritikk over for lav prissetting og overskridelser på enkelte 
budsjettposter, f å forespørsel om hvordan foreningen, kan dekke et slikt under
skudd, svarte Mørch at takket være Nedalskapitalen kan dette dekkes. Mørch 
sa videre at det fra 1974 skal føres 2 måneders terminer med stramme tøyler. 

Budsjett 1974 

Ivar Belsaas har vært foreningens konsulent under oppsettingen, og det frem
lagte budsjett ble godtatt uten bemerkninger. 

Valg: 

Fritz Christensen hadde på grunn av hardt arbeidspress bedt seg fritatt for 
sitt siste år. Valgkomiteens formann Astrid Olsen foreslo Frants-G. Mørch som 
formann og gjenvalg på Trond Gjettum og Franck Rindal, og som nye ble fore
slått Gunvor Hoff og Gustav Lien. Fra salen ble foreslått Nils Holte, men han 
tok av familiære grunner ikke valg. 

Valgt ble Frants-G. Mørch til formann og som styremedlemmer Trond 
Gjettum, Gunvor Hoff og Gustav Lien. En av sistnevnte skal velges for et år. 157 



MOTE FOR MENN 

DRESSER, JAKKER, BUKSER, 

FRAKKER OG KAPPER 

SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR 

Det store utvalg i herreklær 

fra innerst til ytterst, 

fra øverst til nederst 

finner De hos 

T R O N D H E I M 

Nordre gt. 10 
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Dette ble av årsmøtet overlatt styret. Gustav Lien ble på styremøte 2/5-74 
uttrukket for et år. 

Som valgkomité ble foreslått og valgt Astrid Olsen og Knut Nilsen. På 
styremøte 2/5 1974 ble Trond Gjettum valgt som styrets representant til valg
komiteen. 

Rådet: På valg var Gunnar Birkeland, Arne Falkanger og Arvid Heirung. 
Som nytt medlem etter Trygve Kristiansen, som var avgått ved døden, ble 
foreslått Fritz Christensen. Valgt ble Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Arne 
Falkanger og Arvid Heirung. 

Desisorer: Erling Dyblie og Hans J. Jonassen ble gjenvalgt. Som valgkomité 
ble foreslått og valgt Astrid Olsen og Knut Nilsen. 

Eventuelt: 
Nils Holte efterlyste langtidsplaner og ønsket å få dette inn i neste års 

årbok og opp til diskusjon på neste årsmøte. Fritz Christensen takket det sittende 
styre og for oppmøtet. Mørch takket Chrisensen for 10 års arbeide i styret, de 
siste 6 år som formann og overrakte ham foreningens hederstegn Reinrosa med 
gull eikekrans. 

Møtet hevet kl. 22.15. 

m^% 

REIDAR HOV Klisjeanstalt 
KONTOR OG ATELIER 

KJØPMANNS GT. 46 

TELEF. 

2 6 3 7 B 

P O S T B O K S 284 

7001 TRONDHEIM 

BANKGIRO 050247-6/4240' 

P O S T G I R O 3 1 . 8 0 2 3 
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Tre seler og en tanke 
E.C.DAHLS BRYGGERI A/S 

ÅRSRAPPORT FOR 1974 

Møtevirksomhet 

Styremøter 
Det er avholdt 16 styremøter og behandlet 159 saker. Et styremøte ble holdt 

på Storerikvollen og et møte ble holdt på TroUheimshytta. 

;•;' •. i -JV •'• 
Arbeidsutvalgsmøter 

Arbeidsutvalget har holdt 7 møter og behandlet 65 saker. Fellesmøte av 
styre og råd ble holdt 26. februar. Møtet behandlet styrets årsberetning og regn
skap for 1973, budsjettforslag for 1974 og forskjellige sider ved foreningens drift 

Vertlnnemøte 
Vertinnemøte ble holdt 15. oktober. Alle våre vertinner fra påske- og som

mersesongen 1974 var tilstede. Driften av de betjente hyttene ble drøftet og 
erfaringer notert. Videre ble hyttenes utstyr og eventuelle suppleringer gjennom
gått. Formular for ansettelsesbrev for betjening ble drøftet og en ble enig om 
hvordan det skulle formuleres. Ansettelsesbrev gjennomføres fra og med påske-
sesongen 1975. Videre ble kontakten mellom vertinnene og foreningens kontor 
diskutert. 

Kontaktmøte DNT-TT 
Et møte mellom representanter fra Den Norske Turistforening og styret 

ble holdt i Trondheim 1. november. Det ble da diskutert diverse saker av felles 
interesse for de to foreninger. Sammenbinding av rutenettet langs grensen fra 
Femundsmarka til Sylene med eventuelle overnattingssteder, rutenett Orke.lsjø-
traktene mot Rondane og mot Snøhettaområdet, samordning av fellesturer i Sylene 
og Trollheimen, informasjonsvirksomhet m.h.t. ruter, åpningstider o.s.v. særlig 
med henblikk på publisering gjennom Fjell og Vidde. Videre ble det drøftet hen
vendelse til Norges Geografiske Oppmåling om turistkarter, offentlige og private 
kilder for bidrag og andre samarbeidsområder. Møtet ble etter styrets mening 
meget vellykket og en håper det vil gi gode resultater. 

Klart for fjelltnren! 
Husk f rotte håndkle! 

BO-teksti! Husk poselaken! 

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



DEN NYE NEDALSHYTTA 

ligger vakkert til med fin utsikt over Nesjøen 

Rørleggerarbeidet er utført av 

K. LUND ̂  
Holtermannsv. 59 og Dronningens gt. 23 

TRONDHEIIVI 
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Medlemsmøter 
Vårmøtet ble holdt i Kunstindustrimuseet 19. mars. Det var orientering 

av formannen om forholdene i fjellet foran påsken. Foredragsholder var pro
fessor Olav Gjærevoll «Nasjonalpark i Trollheimen» og Børge Dahle «Frilufts
liv - fjellpåske». 

Høstmøtet ble også holdt i Kunstindustrimuseet 19. november. Formannen 
ga en orientering om virksomheten i 1974, om trafikken i fjellet og andre opp
lysninger fra året. Einar Sverre Pedersen holdt foredrag med lysbilder om 
«Polarstrøkene som fremtidige turistområder». 

Turistlandsmøte 
Turistlandsmøtet 1974 ble holdt 6. og 7. september på Glitterheim med 

D.N.T. som vertskap. Det møtte 51 representanter fra 24 foreninger. Disse 
representerte ialt 138068 medlemmer. Møtet behandlet en rekke saker av felles 
interesse. — Spesielt skal nevnes: Turistforeningenes representasjon i planleg
gingsarbeidet i fjellstrøkene, kafeteriasystem - selvservering, kombinasjon av 
betjente hytter - selvhushold, sti- og løypemerking, drift av selvbetjeningshytter. 

T.T. var på møtet representert av Fritz Christensen, som medlem av sam
arbeidsutvalget, formannen og forretningsfører. Som nytt styremedlem i sam
arbeidsutvalget etter Fritz Christensen ble valgt Frants-G. Mørch. 
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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! dagligvareforretning. 

GILDE 
Bøndernes Salgslag 
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Sekretærmøte 
Sekretærmøte ble holdt på Utstein kloster 4 . - 6 . oktober mellom sekretærer 

fra 9 foreninger med Stavanger Turistforening som arrangør. Av saker som ble 
behandlet kan nevnes: korttidssengklær, hytteprotokoUer, priser på betjente og 
selvbetjente hytter i 1975, oversikt over muligheter for finansiering og bidrag 
til foreningens virksomhet, tyverier fra selvbetjeningshytter, felles proviant-
innkjøp til selvbetjeningshytter m.v. 

Nordisk fjellmøte 
ble holdt den 20.—23. april på Storulvens Fjellstue med Svenska Turistforeningen 
som vertskap. Trond Gjettum representerte T.T. Av saker som ble behandlet 
kan nevnes: Rettslige forhold vedrørende fri ferdsel i utmark, snøscootertrafikken, 
merking av rutenett, forhold mellom myndigheter og turistorganisasjoner i fjell
områdene, samarbeid i grensefjellene, utdannelse av turledere, fjellsikringstjeneste, 
kafeteriadrift og andre driftsspørsmål. Tur til Blåhammerstugan var innlagt i 
programmet. 

Møter om eiendomsgrenser 
Trond Gjettum har fortsatt representert foreningen ved grensetvisten mellom 

eierne i Jøldalen og bønder fra Meldal. T.T. kommer her inn i eierforholdet 
som medeier i Jøldal setersameie. Dom er falt i jordskifteretten, men dommen 
er anket til lagmannsretten. Sameiet har engasjert h.r.adv. Nils Vaagland som 
sin prosessfullmektig. 

Det har ikke lykkes for foreningen å komme til en minnelig overenskomst 
med Thomas Angells Stiftelse om eiendomsgrensene i Sylene. Etter et forhand
lingsmøte i Trondheim i februar, møte ved Tydal forliksråd 3. juli, tok Stiftelsen 
ved adv. Selmer ut stevning mot foreningen i november. Foreningens prosess
fullmektig vil være h.r.adv. N. D. Rogstad. 

Turistkarter 
Foreningen har henvendt seg til Norges Geografiske Oppmåling for om 

mulig å få utarbeidet egne turistkart 1:100 000 for Sylene og Trollheimen. En 
har fått positivt svar derfra. På grunnlag av karter 1:50 000 og foreningens 
oppgaver over ruter, hytter m.v. mener NGO å kunne ved nedfotografering 

FJELLANGER 
\A/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 

165 



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. 

0 Trondhjems og Strindens Sparebank 

SPAREBANKEN 
Hovedkontor: Kongens gate 4, postboks 701, 

7001 TRONDHEIM 

Telefon (075) 32580 — 25100 

Sammensluttet med: 

BJØRNØR SPAREBANK 

BØRSA SPAREBANK 

FRØYA SPAREBANK 

HITRA SPAREBANK 

MALVIK SPAREBANK 

RENNEBU SPAREBANK 

RISSA SPAREBANK 

STJØRNA SPAREBANK 
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og overtrykking å utarbeide et oversiktlig turistkart for Trollheimen slik at dette 
kan være ferdig til sommeren 1975. 

For Sylene vil det kunne skje på samme måte. Det vil imidlertid her ta 
lengere tid idet kartene må suppleres i marken, og en må samarbeide med svenske 
kart. En håper at et turistkart for dette området kan foreligge sommeren 1976. 

Varding og merking av ruter 
Det er i løpet av sommeren 1974 utført et stort arbeide av ruteinspektør 

og hans mange hjelpere. En rekke ruter er nyvardet og hovedrutene er nå i 
god stand. Det er utarbeidet et kartotek over rutene og når disse er merket. 
Samarbeidet med DNT og Kristiansund Turistforening om merking av tilstøtende 
ruter er tatt opp. 

Impregnerte staker for fornying av vinterstakingen i Sylene mot svensk 
område er innkjøpt og lagret på Nedalshytta. En håper å få stakene kjørt ut 
til påsken 1975. Dette arbeidet vil koste endel penger, og det er søkt Sør-Trøndelag 
Fylke om bidrag til dette. 

Trafikken I fjellet 
I påsken var forholdene i fjellet bra, og vi hadde den største trafikken i 

foreningens historie. 
Nedalshytta var åpen 23/3 til 21/4. De øvrige betjente hyttene var åpne 

6/4 til 15/4. Selvbetjeningshyttene var åpne for trafikk fra 15/2. 
Gjevilvasshytta var leiet ut til Luftkrigsskolen før påske og Jøldalshytta til 

Trondheim off. lærerskole og Orkdal gymnas og Orkdal ungdomsskole. 
Sikringstjenesten ble i påsken utført som vanlig med radiofolk på hyttene 

med forbindelse til redningstjenestens hovedkvarter ved Skarvannet. Sikrings
tjenesten lå som vanlig under Ut-Trøndelag politikammer. I sommersesongen 
var værforholdene jevnt over dårlige. Ved månedsskifte juli-august var det opptil 
20 cm nysnø over Mellemfjell i Trollheimen. Dette hadde selvsagt innflytelse 
på trafikken, men besøket var allikevel likt med sesongen 1973, men med lengere 
åpningstider for 3 hytter. De betjente hyttene TroUheimshytta, Kasa, Storerik
vollen var åpne fra 29/6 til 18/8. Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Nedalshytta 
ble holdt åpne fra 29/6 til 1/9. 

De selvbetjente hyttene ble holdt åpne for trafikk fram til 15/10. Som en 
forsøksordning vil en holde Dindalshytta åpen hele året. Nordpå har som i 
1973 vært leiet ut til Else og Torbjørn Klock som driver stedet for egen regning 
i henhold til kontrakt med foreningen. 

Sommeren 1974 ble Gråsjøen fjellstue åpnet. Denne er privat og ligger ved 
nordenden av Gråsjøen. Vertskap er familien Moen, Surnadal. 

Om sommeren går det bilveg helt fram fra Kvammen i Surnadal. Det er 
vardete ruter fram til TroUheimshytta, enten langs østsiden av Gråsjøen eller 
over Breiskaret fram til ruten til Snota og videre fram til TroUheimshytta. Fra 
Gråsjøen fjellstue kan en også få motorbåtskyss til indre ende av Gråsjøen og 
derfra går vardet rute (45 min.) fram til TroUheimshytta. 167 



Naturen 
greier sin farvelegging selv. 

Men gjelder det maling av hytter og hus, 

da står vi til tjeneste. 

's Farvehandel A.s 
Dronningens gt. 42 

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

I 

^ ^ ^ 

Bøndernes Bank A/S. 

Kongcnsgt 30 - Tungi • 
Fillan - Hestvika - Sfcoga 

Det har vært gjennomført en fellestur i Sylene og en i Trollheimen, før-
påsketurer med fullt belegg. Videre er gjennomført 1 sommertur i Sylene og 2 
i Trollheimen, men tilslutningen har vært dårlig. 

DNT har hatt 2 fellesturer i Sylene og 3 fellesturer i Trollheimen, alle med 
godt belegg. Svenska Turistforeningen har hatt 7 fellesturer i Sylene. Videre har 
Oddmund Dyrhaug gjennomført 6 rideturer i Sylene og Amund Kvåle 6 ride
turer i Trollheimen, alle med bra belegg. Forøvrig vil besøket ved hyttene 
fremgå av overnattingsstatistikken for 1973 og 1974. 

Informasjonsvirksomhet 
Årboken 1973 kom ut i 6.300 eksemplarer. Redaktør har vært Per Amund 

Strickert og medarbeidere har vært Arne Falkanger og Franck Rindal. Styret 
takker redaktør, medarbeidere, forfattere m.fl. for utmerket arbeide. 

Forøvrig er gitt ut ny sommerbrosjyre for Sylene hvor rutekartet er revidert. 
Styret ønsker også å utgi en generell informasjonsbrosjyre om foreningens 

tilbud for fjellturer sommer og vinter. Dette er imidlertid et større arbeid som 
krever informativ tekst og gode illustrasjoner. Den koster også penger. 

En har i samarbeid med Reisetrafikkforeningen for Trondheim og Trøndelag 
gitt informasjoner om foreningens virksomhet, tilbud og fellesturer. 

Bidrag og gaver 
Det er i løpet av 1974 mottatt følgende bidrag til foreningens virksomhet: 

Trondheim Kommune kr. 25.000,— 
Tore Tvete « 1.000 — 
N.S.B « 500,— 
Strindens Sparebank « 400,— 
Trondhjems Sparebank « 750,— 
Spareskillingsbanken « 400,— 
Anonym giver « 200,— 

Tilsammen kr. 28.250,— 

Styret retter en hjertelig takk til bidragsyterne som på denne måte har støttet 
foreningens virksomhet i det forløpne år. 
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A/S MASKmAGENTUR 
Kongrens grt. 2V Telefon 38 7 60 
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ROHDE 
Syltetøyer, 

Safter, 
Desserter, 

Supper 

% ROHDE 
TRONDHEIM 

y 

L. O. HEGSTAD ^ 
FISK- OG VILTFORRETNING 

Etablert 1888 

Telefoner Sentralbord 29600 - Telegramadr.: «Lohegstad» 
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Medlemstall 
Livsvarige 

Ektefeller 
Juniormedlemmer 

Dette gir en avgang på 65 medlemmer. 

Ser en på medlemstaUet gjennom 10 år får 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

8044 medlemmer 
7900 medlemmer 
7431 medlemmer 
7651 medlemmer 
7763 medlemmer 
7341 medlemmer 

31/12-74 

458 
4560 
101.2 
500 

6530 

vi: 

31112-73 

442 
4576 
1009 
568 

6595 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

7336 
7368 
7274 
7285 
6595 
6530 

+ ^ 
16 

16 
3 

68 

65 

medlemmer 
medlemmer 
medlemmer 
medlemmer 
medlemmer 
medlemmer 

Som det fremgår har medlemstallet vært synkende gjennom mange år og er 
i løpet av de siste år sunket med 1400, eller med 21 */o i forhold til medlems
tallet pr. 31/12 1963. Styret ser med bekymring på dette. Sett i forhold til 
befolkningsmengden i Sør-Trøndelag, pr. 1/1 1974, 239391, er tilslutningen til 
foreningen altfor dårlig. Styret oppfordrer alle medlemmer tU å gå inn for en 
aktiv medlemsverving. 

OPTIKUS KOREN 

TRONDHEIM 
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Philips Capella 908 
-musikkanlegg med topp spesifikasjoner studioHne 

Kom innom oss. 
Lydkvaliteten 
kan vi ikke få 
demonstrert i 
denne annon
sen. 
Capella 908 - et kom
plett Hi-Fi stereo mu
sikkanlegg med plate
spiller og forsterker 
bygget sammen til en 
enhet, samt to løse 
høyttalere. Forsterker-
delen er på 2x12 W 
sinuseffekt - og utstyrt 
med adskilt bass- og 

diskantkontroll. Plate
spilleren er av type 

Konsertmester 408 med 
bl.a. viskositetsdempet 
heve/senke anordning, 

justerbar sporings-
kompensering og auto
matisk stopp m/heving 
av stift etter ferdigspilt 
plate. De to kompakte 
høyttalerne inneholder 
hver en 17,5 cm bass-
høyttaler, en 6,25 cm 
diskanthøyttaler samt 

delefilter. Tilkopling for 
radioforsats, båndopp-' 

taker og hodefelefon. 
Kabinett I palisander. 
Vell. pris kr. 2.350,-. 

Langtidsplanlegging 
Det har lenge vært styrets ønske å kunne legge fram en langtidsplan for 

foreningens målsetting og langsiktige virksomhet. 
En har nå startet på dette arbeidet og holder på med en analyse av nå

værende tilstand. Denne vil omfatte en oversikt over nåværende eksterne øko
nomiske og politiske forhold som spiUer rolle for foreningen, miljø- og natur-
verntanker, vårt forhold til andre turistforeninger som DNT, Svenska Turist
foreningen, Nord-Trøndelag, Kristiansund, Reiselivsforeningen for Trondheim og 
Trøndelag, T.T.'s nåværende situasjon m.h.t. hytter, rutenett, arbeidshjelp og 
økonomi. 

En vurdering av den fremtidige utvikling vil måtte inneholde en oversikt 
over generelle trekk ved den videre utvikling av velferdssamfunnet politisk og 
økonomisk, hvordan arbeidstidsforkortelse vil virke inn på fritidsanvendelsen, 
egne hytter, reisevaner o.s.v. Videre bør vurderes nye reisemål, hvilke kon
kurrenter T.T. må regne med, hvilket «marked» som vil falle på T.T. 

Tilslutt må en komme fram til en langtidsplan for T.T.s utvikling med tU-
hørende forslag til langtidsbudsjetter. Styret antar at dette arbeide vil kreve sin 
tid, og en forsering vil måtte skje på bekostning av arbeidet med den dagUge 
drift! Langtidsplanen vil imidlertid bli fremmet for rådet og generalforsamlingen 
så snart råd er. 

Foreningens kontor og ansatte 
Foreningens daglige drift er ivaretatt av forretningsfører Tor Johansen og 

kontordame i halvdagsstilling, Anne-Mari Bergquist. I den travleste tiden juli/ 
august har som ekstrahjelp i heldagsstilling arbeidet Liv Follo. 

Regnskapsfører har vært Rolf Kjeldstad og revisjonen har vært utført av 

reg.revisor Magne Flack. 
Styret takker disse for vel utført arbeid og for godt samarbeid. 
Foreningen har i dette året ikke hatt noen fast vedlikeholdsmann. Klaus 

Grendal var ansatt en kort tid, men sluttet etter påske for å overta Jordets 
forretning i Grindal. 

HYTTENES TILSTAND OG VEDLIKEHOLD 

Generelt 
Foreningens bygge- og vedlikeholdsarbeider i 1974 har vært preget av de 

store arbeidene som måtte settes igang på TroUheimshytta. Rett før påske ble 
det konstatert store taklekkasjer på hytta, og det ble tidlig klart for styret at 
en omfattende operasjon med faglærte folk måtte iverksettes for å sette taket 
istand. Styret fant det da riktig å få utført endel andre arbeider med det samme, 
slik at man mest mulig rasjonelt og økonomisk kunne utnytte transporten og det 
forhold at man hadde faglærte snekkere på stedet. 

Ut på sommeren brøt videre avløpssystemet. på Jøldalshytta sammen etter 
å ha vært problematisk i flere år. Dette måtte da settes i stand med forskrifts
messig slamavskiller for at hytta skulle kunne brukes til påske. 173 



PRINSEN HOTELL 
stedet med de mange serveringsmuligheter 
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BLOMSTERHANDEL 
TROHDHEIM 

Ovennevnte arbeider var det ikke budsjettert for i 1974, men det var åpen
bart at det måtte utføres, og at det ville legge beslag på betydelig kapital. 
Samtidig var en del av de vedlikeholdsarbeider som var tatt med i budsjettet av 
en slik art at de ikke kunne utsettes. Styret besluttet i denne situasjon å be
handle TroUheimshyttas restaurering regnskapsmessig som egen byggesak på linje 
med Storerikvollens restaurering, og overføre hit disponible midler fra «Nedals-
kapital». Parallelt med dette ble alle budsjetterte vedlikeholdsoppgaver for 
øvrige hytter som ikke var strengt nødvendige, utsatt for å sikre likviditeten. 
Videreføringen av Storerikvollens restaurering med bygging av uthus, betjenings/ 
selvbetjeningshus, vannverk GjevUvannet, samt andre investeringsoppgaver, 
måtte derfor også stiUes i bero inntil videre. 

Dindalshytta 
Vindusrammer og tømmernåver må gåes over og dyttes, da huset er trekk

fullt om vinteren. Videre må en mindre taklekkasje ved kjøkkenet utbedres, og 
kjøkkengulvet må lakkes. Hytta er oppmålt i sommer. Det gamle utedoet må 
fornyes. Forøvrig er hytta i bra stand. 

Gjevilvasshytta 
I foregående år ble det her utført vanlige vedlikeholdsarbeider som innvendig 

lakking og maling etc. Videre er det satt opp nytt gjerde rundt hytta. Det er 
også gjort endel utbedringer for å redusere faren ved brann. Hovedhuset er 
forøvrig stort sett i god stand, men kjøkken og betjeningsfløy har behov for 
større utbedringsarbeider. Heller ikke i år har vi klart å realisere planene for 
utbedring og utvidelse av parkeringsplassen. Dette arbeidet må gjøres relativt 
sent på året når det ikke er behov for parkering, og det lyktes ikke å få noen 
til å utføre arbeidet i det aktuelle tidsrom i år. 

Hytta har elektrisk lys og delvis elektrisk varme, dusj, badstue, telefon, båt
utleie etc, og har forøvrig god standard. 

Græslihytta 
GræsUhytta er ny og i fin stand, men til sommeren vil det være nødvendig 

med et ekstrastrøk utvendig, samt lakking av møbler og gulv. 

Jøldalshytta 
Høsten 1974 ble det satt ned ny forskriftsmessig trekamret slamavskiller, og 

det ble lagt nye utvendige avløpsledninger. Drenasje og kjellermurer burde også 
utbedres, og alle vinduer i hytta må snart gåes over og males. Det er også tegn 
som tyder på at en omlegging av takene vil bli nødvendig om få år. 

Forøvrig er denne trivelige hytta i god stand. Dusj, båtutleie, og vanlig god 
standard forøvrig. 

Kjølihytta 
Hytta trenger ny flaggstang, da den gamle er brukket. Det lyktes ikke å få 

reparert den i det forløpne år. Samtidig skal ovnene skiftes ut. Forøvrig er 175 
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hytta i god stand, men det er værhardt på Kjøli, og værveggen må smøres igjen 

tU sommeren. 

Kåsa 
Dette er en hytte som vi leier og hvor foreningen utfører bare mindre ved

likeholdsarbeider. Vanlig bra standard, elektrisk lys, telefon, dusj. 

Nedalshytta 
Hytta er fortsatt i samme utmerkede stand, og det har i 1974 bare bUtt 

utført mindre forebyggende vedlikeholdsarbeider. Kommende sommer må imid
lertid veien fra Nedalsfoss kraftverk og frem til hytta høvles og gruses opp. 
Topp standard med elektrisk lys og varme, varmt og kaldt vann på rommene, 
dusj- og badstueanlegg, telefon, båtutleie etc. 

Nordpå 
I 1974 er de gamle innvendige kaldtvannsledningene, som var på det nær

meste gjennomtæret, skiftet ut med kobberrør. Videre er det gamle sommer-
fjøset bak hytta revet og fjernet. Nordpåveien er høvlet og gruset, og er _na 
i vesentlig bedre stand enn den har vært de siste årene. Utvendig avløpsledning 
er skiftet ut mellom hytte og septiktank. Forøvrig har det vært utført en del 
vanUg vedlikeholdsarbeid, som innvendig lakkering og maling, vindusreparasjoner 
etc. Bortsett fra endel mindre mangler er hovedhuset i bra forfatning. Dog 
trengs det snart utvendig maling og maling av vinduer. Styret har foreløpig ikke 
klart å skaffe forsvarUg finansieringsgrunnlag for nye uthus. De gamle er i 

dårlig stand. 
Hytta har oljefyring, elektrisk lys, dusj og badstue, telefon etc. og vanlig 

god standard forøvrig. Helårsdrift. 

Orkelsjøhytta 
Kjøkkenavdelingen er fortsatt dårlig, og det trengs utvendig smøring av 

hytta. Videre må vinduslemmer og vinduer gåes over og utbedres. Hytta er 
oppmålt i sommer. Det er behov for nytt gjerde. 

Generelt er hytta forsøkt vedUkeholdt så godt det lar seg gjøre med sma 
midler, men det må snart taes en avgjørelse om hva som skal gjøres med den 
på lang sikt, da den er tydelig merket av tidens tann. 

Ramsjøhyttia 
Hytta er smurt' utvendig iår, og vinduer og dører er malt. Videre er alle 

møbler og kjøkkeninnrednnig skurt med sandpapir og lakket 3 strøk, og inn
vendige dører er lakket. Før sommersesongen vil gulvene bli renskurt og lakket. 
Telehivningen ser foreløpig ut til å ha stabUisert seg, men noen av vinduene er 
blitt såvidt skjeve p.g.a. dette, at de må rettes opp eller skiftes ut. Bortsett fra 
dette er hytta i god stand, velholdt og pen. 177 
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Schulzhytta 
Kjeller og sanitæranlegg trenger oppussing og fornyelser, men dette er fore

løpig stilt i bero. Videre gjenstår noe utvendig panelingsarbeid samt utvendig 
maUng og beising. Dette var planlagt utført i 1974, men da vi ikke har hatt 
fast vedlikeholdsmann i år, har det ikke lyktes å få utført disse arbeidene. For
øvrig er hytta i god stand nå, og fortjener bedre besøk enn den har hatt de 
siste årene. 

Storerikvollen 
Restaureringen ble ført videre i 1974, med installasjon av varmt og kaldt 

vann tU tørke/v -̂om og kjøkken, samt endel mindre etterarbeider. Ved 
starten av se' . , i ble det arrangert en stor dugnad, hvor det ble ryddet opp 
utvendig tvier arbeidene, lagt torv på mesteparten av taket, samt gjort en god 
del av det utvendige malerarbeidet. Et meget vellykket eksperiment, som styret 
vil søke å gjenta også i 1975. Styret takker alle deltagerne på det varmeste 
for innsatsen, som sparte TT for store summer. I løpet av 1975 er det planlagt 
å fullføre det utvendige malerarbeid, samt male vinduer, gulv etc. innvendig. 

Når dette er utført, anser styret at restaureringen av hovedhytta er ferdig, 

og at denne er i god stand. 
Styret og byggekomitéen har som nevnt innledningsvis ikke klart å finne for

svarlig finansieringsgrunnlag for utbedring av uthusene, betjeningsfløy etc. Det 
må imidlertid snarest innredes nytt størhus. 

TroUheimshytta 
Som nevnt innledningsvis er det her TT har hatt sine største vedlikeholds

arbeider igang i 1974. Taket er lagt om, isolert og tekket med eternitt. Pipen 
er delvis murt om over tak, og peisene er tatt ned og murt opp igjen da det 
viste seg at de var delvis istykkerbrent. Det er også utført en del andre arbeider 
for å redusere brannfaren. Resten av den «gamle» delen av hovedhytta er 
panelt utvendig da tømmeret nu begynte å bU påkjent. Det er bygget nytt 
vedskjul, og i uthuset er det innredet selvbetjeningsavdeling til bruk utenfor 
sesongene. Gulvbelegg på vaskerommene er skiftet, og det er satt inn ny ovn 
på tørkerommet. Det er også utført en del andre vedUkeholdsarbeider. Det 
gjenstår nå å bygge om kjøkkenet, samt utvendig og innvendig maUng og 
smøring. Når dette er gjort, må TroUheimshytta sies å være i meget god stand. 

REGNSKAP 1974 
Økonomisk har året 1974 vært tilfredsstUlende. Tross bra besøk på hyttene 

har en imidlertid ikke oppnådd de budsjetterte inntekter tU hyttedriften. Ved 
forsiktig disponering overfor utgiftene har en imidlertid oppnådd overskudd på 
basis fjellposter og balanse i driften av hyttene. 

Medlemskontingenten har i 1974 vært: Hovedmedlem kr. 30,— 
Ektefelle kr. 10,— 
Juniormedlem kr. 20,— 1 7 - ' 
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Medlemskontingenten har gått bra inn og det er innbetalt høyere kontingent 

enn budsjettert. 

Annonseinntekten dekker ikke utgi vel" - årboken som er subsidiert med 

kr. 22.185,—. 

Taps- og vinningskonto pr. 31/12 1974 viser et overskudd før avskrivningen 

på kr. 111.976,74. 

Styret har avskrevet bil, snescooter og båter med ialt kr. 20.000,— og det 
resterende overskudd kr. 91.976,74 er overført tU kapitalen. 

Om de større byggesaker vises tU avsnittet om hyttenes tilstand og tU de 
etterfølgende regnskap for arbeidene ved Storerikvollen og TroUheimshytta. 

Til arbeidene med Storerikvollen er vi av Feriefondet ytet bidrag kr. 100.000,— 
og for arbeidene ved TroUheimshytta er i november 1974 søkt om bidrag fra 
Feriefondet. 

I henhold til tidligere tilsagn fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet 
av 6/1 1972 om investeringstilskudd til byggingen av Nedalshytta, har en på 
grunnlag av vår oppstiUing av 5/1 1974 fått utbetalt et investeringstilskudd 
kr. 180.913,—. Dette er medtatt på status og tillagt Nedalskapitalen. 

På våre hytter er det pr. 31/12 1974 følgende pantegjeld: 

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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@ron6hctm igår og i6ag 

1914-1964 
Redigert av Haakon Odd Christiansen 

Boken er et supplement tU det tidligere utgitte 4 
binds verket «Trondheim Bys Historie» som omhandler 
tidsrommet år 1000—1914. 
Pris: Skinn kr. 100,—, sjirting kr. 90,—, hft. kr. 75,—. 

Gaven til alle som er glad I naturen og fjellet: 

GJÆREVOLL/JØRGENSEN 

FJELLFLORA 
Ny utgave innbundet i mykt plastbind kr. 28,— 

Engelsk utgave kr. 28,— 

SVEIN HAFTORN: 

FJELLFAUNA 
Innbundet i mykt plastbind kr. 28,— 

TRONDHEIM TURTERRENG 
Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet 

Innbundet i mykt plastbind kr. 21,50 

NYTT OPPLAG 

STRINDA BYGDEBOK l/IV 
Rikt illustrert — Innbundet sjirting kr. 225,— 

TRONDHEIM I 1000 AR 
Historisk guide 

Innbundet kr. 32,50 

F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG A/S 
100 år i bokens tjeneste 

TELEFON 20 625 

PANTEGJELD PR. 31/12 1974 

Opprinnelig 

1. A/S Forretningsbanken kr. 105.000,-

Pant i Nordpå. 

2. A/S Forretningsbanken 2 x kr. 50.000,-
Pant i Nedalshytta, Schulzhytta, 
Storerikvollen, Gjevilvasshytta, 
Jøldalshytta, TroUheimshytta og Nordpå. 

3. Den Norske Industribank kr. 100.000,-
Pant i Gjevilvasshytta. 

4. Hotellfondet kr. 75.000,-
Pant i Gjevilvasshytta, rente og 
avdragsfritt til utgangen av 1972. 

5. Hotellfondet kr. 35.000.-
Pant i Storerikvollen, 
rente og avdragsfritt til utgangen 1972. 

6. Hotellfondet • kr. 50.000,-
Pant i Schulzhytta, rente og avdragsfritt 
til utgangen av 1972. 

7. Trondhjems Sparebank kr. 50.000,-
Pant i Nedalshytta, Schulzhytta, 
Storerikvollen, Gjevilvasshytta, 
Jøldalshytta, TroUheimshytta og Nordpå 
5 Vs "k rente. Avdragsfritt. 

31/12 1974 

kr. 61.400,— 

kr. 103.260,— 

kr. 6.268,— 

kr. 75.000,— 

kr. 35.000,— 

kr. 50.000,-

kr. 50.001,— 

kr. 380.929,— 

Lånene er ialt i 1974 nedbetalt med kr. 4.764,- og det er betalt kr. 14.007,-

J renter. Videre har en et lån garantert av Trondheim Kommune for vedlike

holdsarbeider. 

8. Trondhjems Sparebank kr. 93.000,- kr. 56.715,-

Dette lånet er nedbetalt med kr. 14.127,— og der er betalt kr. 5.333,— i 

jenter. 

Tross årets resultat er foreningens økonomi vanskelig. Det er ikke lett å drive 
på forretningsmessig forsvarlig måte og samtidig holde et prisnivå som ønskes av 
fjellturistene. Det er store oppgaver som må løses i de kommende år for å få 
foreningens hytter i den stand vi gjerne vil ha de. l O s ) 


