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Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». 
Design og produktutvikling i samarbeid med kjente 
tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier ytter-
telt: Polyurethanbelagt, vanntett nylon. Slilcone 
impregnert. Materialer innertelt: Ventilerende 
nylon. Vanntett nylonbunn som fortsetter opp på 
innerteitets 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, bia, 
orange. 

Bl.a. skriver Solveig Skudem, N/lona Nordsetfi, Kjell 
Nordseth og Fred Friberg dette om «Børgefjell»: 

msf// 

«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. 
Innvendig stoff: Lakknylon/bomull i underdel. 
Fyllmateriale: DACRON FIBERSOFT i underdel. 

Andeheldun i toppkvalitet i over-
del. Tverrgående kanaler. 

Størrelse: 80 x 225 cm. 
Vekt: 1500 gram. 

Mod.somfjellposen. Glidelås I siden(90cm). 

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

MERKET SOM GARANTERER KVALITET 
7000 Trondheim 

I iå^ lic^i 

Årsberetning 1975 
89. årsberetning 

STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD 1975 

Styret: Formann: Frants-G. Mørch, nestformann Trond Gjettum, Karl H. Brox, 
Gunvor Hoff, Harriet Isaksen, Gustav Lien, Ivar Maske og Franck 
Rindal. 

Rådet: Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Arne Falkanger, Arne Heimsjø, 
Arvid Heirung, Rolf Høyem, Eivind Kierulf, Finn Kleven, Oddmund 
Lien, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland og Gunnar Wettergren. 

Desisorer: Erling Dyblie og Hans J. Jonassen. 
Tilsyn: Dindalshytta: Roar Nålsund. 

Gjevilvasshytta-Kåsa: Franck Rindal. 
Græsli og Ramsjø: Astrid Olsen. 
Trollheimshytta: Erik Hansen. 
Jøldalshytta: Karl H. Brox. 
Kjøli og Nordpå: Ivar Maske. 
Nedalshytta: Gunvor Hoff. 
Orkelsjøhytta: Erik Stabel. 
Schulzhytta: Gustav Lien. 
StorerikvoUen: Harriet Isaksen. 

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

Administrasjonskomite: Gustav Lien, Frants-G. Mørch. 
Branninspeksjon: Arnold Berg. 
Bygge- og vedlikehold, eiendomsforvaltning: Trond Gjettum, Frants-G. Mørch 

og Nils M. Vaagland. 
Møte- og propagandakomité: Karl H. Brox, Ivar Maske og Franck Rindal. 1 5 7 
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INNERDALSTÅRNET RAGER HØYT MOT SKY 

K. LUND a 
Holtermannsv. 59 - TRONDHEIM 

Vi yler toppservice i rørleggerarbeide siden 1874. 
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Proviant og hyttedrift: Gunvor Hoff, Harriet Isaksen, Tor Johansen og Gustav 
Lien. 

Tilsyn med ruter og karter: Rolf Høyem og Oddmund Svendsen. 
Turkomite: Bjørn Dyrdahl, Tore Mørch, Eva Riiser og Arne Rønning. 
Utstyrskomité: Harriet Isaksen, Astrid Olsen og Arne Falkanger. 
Valgkomité: Fritz Christensen, Gustav Lien (styrets repr.) og Astrid Olsen. 
Årbokkomité: Per Amund Strickert (redaktør), Karl H. Brox, Arne Falkanger 

og Franck Rindal. 

GENERALFORSAMLING 1975 
Ordinær generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet tirsdag 22/4 kl. 

19.30. Tilstede 57 stemmeberettige medlemmer og styret. Formannen refererte 
innkalling i Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til § 5 i lovene. Ingen 
innsigelser og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Årsberetning og regnskap 
1974 og budsjettforslag 1975 har vært utlagt på kontoret 14 dager før general
forsamlingen. Saklisten ble referert og godtatt. Valgt til å undertegne protokollen 
ble Finn Kleven og Michael Smith. Valgt til å telle stemmer ble Magne Flack 
og Roar Nålsund. 

Formannen minnet Astrid Mittet Angermann som er gått bort, medlem 
siden 1915, styremedlem 1945—50 og hederstegn 1949. 

(Knut Aune) 
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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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Årsberetning 1974 
Formannen les.te årsberetningen som ble vedtatt uten bemerkninger. 

Årsregnskap 1974 
Lien leste regnskapet, taps- og vinningskonto og status. Revisor Magne Flack 

leste revisors beretning. Formannen leste beretning fra desisorene og Rådets 
kommentarer til regnskapet samt kommentarer fra Rådet til styre. 

Kommentarer fra salen: Belsaas ga styret en positiv reaksjon på at regn
skapet har fulgt budsjettet, men mente at vedlikehold er driftsutgift og skulle 
vært ført over taps- og vinningskonto. Mjåvatn kritiserte oppsetting av regn
skapet. Revisor redegjorde for oppsettingsformen og mente at den var fullt 

forsvarlig og lovlig. 
Formannen lovte å gjøre regnskapet/status mer oversiktlig til neste ar. 

Regnskapet ble tatt opp til votering og godtatt mot 2 stemmer. (Belsaas og 
Mjåvatn). 

Budsjett 1975 
Lien leste budsjettet for 1975 som ble godtatt uten kommentarer. 

Valg: 
Styret: 

På valg var Børge Dahle, Harriet Isaksen, Gustav Lien og Ivar Maske. De 
tre sistnevnte hadde sagt ja, men Børge Dahle nei på grunn av bortreise fra 
byen. Valgkomiteens forslag var gjenvalg på Harriet Isaksen, Gustav Lien, Ivar 
Maske og som nytt medlem Karl H. Brox. Fra salen ble foreslått Ellen Birgitte 
Svendsen. Valgt ble Karl H. Brox, Harriet Isaksen, Gustav Lien og Ivar Maske. 
Rådet: 

Følgende var på valg: Eivind Kierulf, Finn Kleven, Ivar Sollie og Dag 
Schefte. Sistnevnte fraba seg gjenvalg på grunn av andre gjøremål, og som ny 
ble foreslått Arne Heimsjø som hadde sagt ja. Samtlige ble valgt. 
Valgkomité: 

Styret foreslo gjenvalg på Astrid Olsen og som ny Fritz Christensen, valgt 
med akklamasjon. I styremøte 6/5 ble Gustav Lien valgt som styrets representant. 

Revisor Magne Flack og desisorene Erling Dyblie og Hans J. Jonassen ble 
gjenvalgt med akklamasjon. 

Klart for fjellturen! 
Husk f rotte håndkle! 

Husk poselaken! BO-lekstll 
Søndre gt. 20 — Telefon 28 9 60 — Vis a vis Sl. Olavs apotek 1 6 1 



EN UKE I FJELLET 
TO UKER I SYDEN 

En virkelig fin 
feriel<ombinasjon ! 

IvatB 
REISE B VRM 

Prinsens gt. 51 - Trondheim 
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Møtet ble av sluttet med at formann Frants-G; Mørch utnevnte Astrid Olsen 
til æresmedlem og overrakte henne diplom. Hun ble foreningens 12 æresmedlem. 
Hun ble fortjent hyllet ved at deltakerne reiste seg. Astrid Olsen takket for 
utmerkelsen, og for all glede hun har hatt i T.T. gjennom mer enn 40 år. 

Møtet hevet kl. 21.15. 

ÅRSRAPPORT 1975 
Møtevirksomhet 
styremøter 

Det er holdt i alt 16 styremøter og det er behandlet 170 saker. 

Arbeldsutvalgmøter 
Det er holdt 5 møter og behandlet 48 saker. 

Rådsmøter 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtet 12/2 behandlet 

styrets forslag til årsberetning og regnskap for 1974 og budsjettforslag for 1975 
og møtet 8/7 behandlet diverse spørsmål vedrørende Nordpå. 

Vertinnemøte 
Det ble holdt 21/10. Alle våre vertinner fra påske- og sommersesongen 1975 

var tilstede sammen med styret. Driften av de betjente hyttene ble drøftet, 
erfaringer m.h.t. forsyninger, betjening og utstyr ble drøftet. 

.ø\S^^^ 

NORSKE SKDGDH 
Divisjon Ranheim Papirfabrikk 
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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 

""^h . ^ T R n M n H P I N/I TRONDHEIM 

Nordre gt. 10 
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Medlemsmøter 
Alle møter ble holdt i Kunstindustrimuseet. 
Vårmøte ble holdt 11/3. Etter en orientering om forholdene i fjellet foran 

påsken holdt professor Chr. Oftedal foredrag med lysbilder «Hvorfor ble fjellet 
slik.» Kunstnerisk var forfatteren og felespilleren Leif Halse «Stubber og slåtter 
fra Trollheimen.» Høstmøtet ble holdt 17/11. Etter en orientering om sommer
sesongen holdt direktør Ralph Høibakk foredrag med lysbilder «Østenom sti og 
vestenom varde, på ski over Grønland.» Videre ble det vist en film fra World 
Wildlife Fund: «Værn om vår villmark.» Kunstnerisk var Lars Meland og 
søskenparet Sollie som spilte gitar og blokkfløyte. 

I en pause under møtet serverte våre vertinner kaffe og kaker. 

Turistmøte i Østersund 
Etter anmodning fra Sør-Trøndelag Fylke, Utbygningsavdelingen ved frilufts-

og naturvernkonsulenten deltok ruteinspektør Rolf Høyem på møte i Østersund 
10/10 1975 mellom naturvernkonsulentene i Trøndelagsfylkene og Naturvårdsin-
tendenten i Jåmtland. Det ble da diskutert samarbeid om stier/leder i fjellet og 
merking av disse i samarbeid med reinnæringen, samarbeid om naturvern på 
begge sider av grensen særlig i Sylene og status for dette. Det er fra norsk side 

5 INTERNASJONALE 
KJENDISER FRA DAHLS 
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lØGILDE og GiMAN 
FOREDLETE KJØTTVARER 

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

GILDE 
Bøndernes Salgslag 
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fremmet forslag om vernestatus for området fra Ekorndøren og nordover til 
Rangledalen og videre vestover til Sankåkleppen, sydover til Sankavika, om 
StorerikvoUen og østsiden av Nesjøen. 

Det er ønskelig at svenske myndigheter verner tilsvarende områder langs 
grensen. Fra Ekorndøren og nordover Sylmassivet er det klart for verning. 
Mere tvilsomt er området ved Ena da det her er opparbeidet stor trafikk med 
kanoer. Naturvårdsintendenten ser imidlertid på dette området som et område 
av stor ornitologisk betydning og går serkt inn for fredning. Møtet var av 
betydelig opplysende art og vi fikk gode kontakter på svensk side for vårt 
arbeid i området og for det videre samarbeid. 

Turistforeningens samarbeidsutvalg. 
Samarbeidsutvalgsmøte ble holdt i Oslo 4/11. Følgende saker ble behandlet: 

Landsfredning for friluftsliv i nærområdene for byer og tettsteder. Saken er tatt 
opp av Foreningen til Skiidrettens fremme i Oslo. Saken er ukjent for de fleste 
av samarbeidsutvalgets medlemmer. Etter orientering og diskusjon ble det bestemt 
å orientere samtlige turistforeninger skriftlig om saken og be om at alle foreninger 
rapporterte til samarbeidsutvalget om hva som skjedde utover landet. Saken er 
senere ikke bifalt av Foreningen til Skiidrettens fremme ved generalforsamling i 
november, men utsatt i påvente av uttalelser fra interesserte foreninger utover 
landet. 

Videre ble diskutert: Organisering og finansiering av kulturarbeid i h.t. 
St.meld.nr. 8 og 52 1973/74, turistforeningenes representasjon i planleggings
arbeidet i fjellstrøkene, utsettelse av reinjakten, vannverk, kloakkanlegg, parke
ringsplasser, søppel og avfall, felles merking av turløyper i skog og fjell. 

Turistlandsmøtet 1977 ble lagt til Kristiansand og Oppland Turistforening. 

Sekretærmøte 
ble arrapgert av Bergen Turlag 6—8/11 1975 og ble boldt på Alexander Gierg-
hytten. Det møtte sekretærer fra 8 foreninger. Av saker som ble 'behandlet kan 
nevnes; Priser på hyttene 1976, nøkler til selvbetjeningshyttene, regningssystem, 
mulighetene for å benytte sivilarbeidere for turistforeningene, behovet for felles 
brosjyrer og plakater, system for kontroll av salg og beholdning på selvbetje
ningshyttene, pengebøssene, informasjonsbehov mellom foreningene om interne 
saker, skjema for statistisk sentralbyrå, hunder på hyttene. 

F J E L L A N G E R 
NA/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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TT hjelper Dein 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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Møter om eiendomsgrenser 
Saken mot Thomas Angells Stiftelser om grensen for foreningens eiendom 

i Nedalen er nå berammet til 16/8 1976 og følgende dager ved Midt Trøndelag 
herredsrett. 

Grensetvisten mellom eierne i Jøldalen og gårdbrukere fra Meldal er ikke 
endelig avgjort idet sameiet har innanket saken for Frostating lagmannsrett. 

Andre møter 
28 ;6 1975 ble holdt møte på Nedalshytta mellom representanter fra Tydal, 

felles problemer og samarbeidssaker. 24/2 1975 holdt formannen foredrag i Char
lottenlund Rotary om foreningen. 

13/11 1975 holdt styremedlem Brox kåseri på Studenterhytta om hva fore
ningen kan tilby studentene. 

11/3 deltok styremedlem Rindal — sammen med kontorsjef Slundgård, 
Tydal kommune- i et lokalprogram i radio fra Nedalshytta om fjellturisme 
i fjellbygda. Programmet hadde tittelen «Kveldssete på Nedalshytta.» 

Turistkarter 
Nytt turistkart 1:100 000 for Trollheimen var ferdig i juni 1975 og er 

tilsalgs på kontoret og hyttene. 
Turistkart for Sylene kan neppe ventes ferdig før i 1977 idet en ønsker et 

nytt kart som også dekker svensk side og samarbeidet om dette har tatt sin tid. 

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

hjelpere. Alle hovedruter er nå rødmerket både i Sylene og Trollheimen. 
Vinterstaking er stort sett ferdig på hovedrutene i Sylene. Ruten Stugudal 

— Reitan skal tas i 1976. Staker er innkjøpt. 

Uttalelser 
I løpet av 1975 har foreningen uttalt seg om følgende større saker: 
Fra Sør-Trøndelag Fylkes utbygningsavdeling har en fått oversendt fylkes

planen og gitt uttalelser om kapitlene Friluftsliv, Turisme kommunikasjon. 

A/S MASKINAGENTIJR 

Kongrensi s:t. SV Telefon 3 S 7 6 0 
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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 forhånds 
Snakk med Bøndernes Bank A/S 
om Sparelånskonto med lånerett. 

Bøndernes Bank A/S. 

Kongensgt. 3 0 - T u n g a -
Fillan - Hestvika - Skogn 
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Fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen har en fått tilsend søknader 
om regulering av følgende vassdrag: 

Regulering av øvre Glomma med Rien, overføring av Hyllingen til Rien og 
regulering av Feragen i h.t. søknad fra Glommen og Laagens Brukseierforening. 
Reguleringen berører ikke foreningens rutenett. 

TT har kommentert et forslag fra Norges Naturvernforbund om fredning i 
bl.a. Ridalen og Hyllingsdalen i Røros kommune som landskapsvernområde. 
TT støtter dette forslaget og viser i sin uttalelse til at det senere kan komme på 
tale å bygge selvbetjente hytter i området for å forbinde TTs rutenett i Sylene 
med DNTs ruter ved Femunden. 

Regulering av øvre Orkla. , 
TT har videre avgitt uttalelse om Kraftverkene i Orkla's søknad om ut

bygging av kraftverkene Storeng, Botnan, Brattset og Svorkmo. TT går sterkt 
imot at Orkla, som er landets største uregulerte vassdrag sør for Vefsn, blir 
planen og gitt uttalelser om kapitlene Friluftsliv, Turisme, Kommunikasjon, 
regulert og utbygget. TT viser til at området er av stor frilufts- og naturvern-
messig interesse, og at det kan komme på tale med en forbindelse mellom Sylene 
og Trollheimen fra Orkelsjøhytta og østover via Kvikne til Ålen/Glåmos-om-
rådet. 

TT tar også forbehold om å få komme tilbake til saken og uttale seg mer 
detaljert om disse ferdselsveiene og krav om utbygging av disse, når planene 
blir mer fastlagt i detalj. 

Trafikken i fjellet 
Påsken 1975 var den beste på mange år både med hensyn til føreforhold 

og besøk. Nedalshytta var åpen 22/3—13/4, men den ekstra ukes åpning etter 
påske ga ikke den trafikk en hadde håpet. 

De øvrige betjente hyttene var åpne 22/3—31/3. Selvbetjeningshyttene var 
åpne for trafikk fra 15/2 1975. Dindalshytta ble holdt åpen hele året. For å 
utvide erfaringsgrunnlaget med dette vil en utvide ordningen til også å omfatte 
Græslihytta hele neste år. 

Før påske var Nedalshytta bortleid til Luftkrigsskolen, Gjevilvasshytta og 
Jøldalshytta til Trondheim off. lærerskole og Jøldalshytta til Orkdal Gymnas 
og Orkdal ungdomsskole. 

Sikringstjenesten i påsken ble utført som vanlig med radiofolk på hyttene 
med forbindelse til hovedkvarteret ved Skarvatnet. Sikringstjenesten lå som vanlig 
under Ut-Trøndelag politikammer. 

Sommersesongen 1975 gikk bra med jevnt besøk på hyttene. Som vanlig 
er trafikken størst i august. Været var jevnt over kjølig, men besøket var allikevel 
10 "/o høyere enn sommeren 1974. Alle betjente hytter ble holdt åpne 28/6—31/8 
bortsett fra Trollheimshytta og Kasa som ble stengt 18/8. 

De selvbetjente hyttene bortsett fra Dindalshytta og Græslihytta ble 
stengt 15/10. 

Nordpå har også i 1975 vært leid bort til Else og Torbjørn Klock som 
driver stedet for egen regning i henhold til kontrakt med foreningen. 171 



ROHDE 
Syltetøyery 

Safter, 
Desserter, 

Supper 

% ROHDE 
TRONDHEIM 

L O. HEGSTAD Vs 
FISK- OG VILTFORRETNING 

Etablert 1888 

Telefoner Sentralbord 29600 - Telegramadr.: «Lohegstad» 
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Fellesturer 

De vanlige førpåsketurene i Sylene og Trollheimen har vært gjennomført 
med fullt belegg. 

Sommerturene har vært gjennomført med en tur i Sylene og to i Trollheimen. 
Tilslutningen kunne vært større. Vi har ellers hatt fellesturer fra DNT både 
i Sylene og Trollheimen, fra STF i Sylene, sam endel tyske «Viking-turer» i 
Trollheimen. Som vanlig har det også vært rideturer både i Sylene og Troll
heimen. 

Besøket vil fremgå av overnattingsstatistikken for 1974 og 75. Trondhjems 
Turistforening Turkomite har dessverre ikke vært i virksomhet på flere år. 
Styret har høsten 1975 oppnevnt ny komité med mandat å gjenreise virksomheten 
samt gå inn for utdannelse av turledere. 

Årboken 
Årboken 1974 kom ut i 6200 eksemplarer. Den er sendt ut til alle hoved-

medlemmer, alle norske turistforeninger, Svenska Turistforeningen og fordelt 
til skoler i Sør-Trøndelag og til våre egne hytter. 

Som årets regnskap viser må foreningen bidra med kr. 27.298,70 til årbokens 
utgivelse. 

Bidrag og gaver 
Det er i løpet av 1975 mottatt følgende bidrag: 

Fellesbanken kr. 250,— 
Feriefondet « 20.000,— 
Norges Statsbaner « 500,— 
Spareskillingsbanken « 400,— 
Sør-Trøndelag Fylke « 12.000,— 
Trondheim kommune « 25.000,— 
Trondhjems Sparebank « 1.150,— 

Tilsammen kr. 59.300,— 

Av dette er kr. 39.300,— tatt med som inntekt på basis fjellposter mens 
bidraget fra Feriefondet er tatt inn på Bygge- og Fornyelsesfondet. 

Medlemstall 1974 1975 

Livsvarige 458 469 
Hovedmedlemmer 4560 4737 
Ektefeller 1012 1084 
Juniormedlemmer 500 538 

6530 6830 

Dette gir en tilgang på ialt 300 medlemmer eller en stigning på 4,5 Vo. 
Styret er glad for at en nå registrerer en stigning, men oppfordrer fremdeles alle 
medlemmer til å gå inn for en aktiv medlemsverving. 1 7 3 



Philips Carat 
En god og driftssikker reise
radio med Innebygget kassett-
opptaker. LB, MB og FM. 
Innebygget nettdel. Inkl. i 
prisen: Mikrofon og 0-60 
kassett. 
Veil. 
pris kl. 1095,-

Philips Porty 
En kompakt og rimelig reise
radio kombinert med kassett-
opptaker. MB og FM. 
Innebygget nettdel. Inkl. i 
prisen: Mikrofon og C-60 
kassett. 
Veil. 
pris kr. 895,-

PHILIPS PHIIIPS 

torebranbUbutt 
G R U P P E N 
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Foreningens kontor og ansatte 
Foreningens daglige drift har også i 1975 vært ivaretatt av forretningsfører 

Tor Johansen og kontordame fru Anne-Mari Bergquist. I den travle tiden juli/ 
august har som ekstrahjelp i heldagsstilling arbeidet Åse Hammerhaug. 

Regnskapsfører har vært Rolf Kjeldstad og revisjon har vært utført av 
Magne Flack. 

HYTTENES TILSTAND OG VEDLIKEHOLD 

Generelt. 
Foreningens bygge- og vedlikeholdsarbeider har i 1975 hovedsakelig vært 

konsentrert om fullføringen av de store restaurerings- og moderniseringsarbeidene 
på Trollheimshytta og StorerikvoUen. Ut over dette har vi hatt en del kostnader 
med utbedring av drenasje og reparasjon av tak på Jøldalshytta. 

Ved de andre hyttene har det bare vært utført vanlig, forebyggende ved
likeholdsarbeid som inn- og utvendig maling, lakking av gulv, samt en del mindre 
reparasjonsarbeider. 

De store restaureringssakene på disse hyttene er imidlertid nå så godt som 
avsluttet. Det står igjen bare mindre etterarbeider og en del innvendig maling. 
Styret finner det derfor nå forsvarlig — og nødvendig — å sette igang en 
relativt omfattende forbedring og restaurering av Gjevilvasshytta. 

Det er verdt å nevne at det ved innredningen av den nye selvbetjenings-
avdelingen på StorerikvoUen, vil være mulig for medlemmene — i løpet av 

OPTIKUS KOREN 

TRONDHEIM 

175 



Sivilingeniør Kr. Gjettum 
M.N.I.F. — Rådgivende ingeniør for V.V.S. — M.R.I.F. 

Museumsplass 1, 7000 Trondheim, tlf. (075) 32 530 

• Varmeanlegg 
• Ventilasjonsanlegg 
• Sanitæranlegg 

• Rørtekniske anlegg 
• Kjøkkener - Vaskerier 
• Kjøle- og fryseanlegg 

GSUNNIAGT IS66 

t% 
KRAFTFOR 

POSTBOKS 35« - 7001 TRONDHEIM 

FJORDGATA 3 

TELEFON 28 200 

POSTGIRO 8 70 97 

BANKGIRO 8180.08.57503 

TELEGRAMADR. KORNMØLLEN HVETEMEL 

176 

1976 — å gjøre bruk av et sammenhengende nett av selvbetjeningshytter i Sylenes 
norske del. 

Det er styrets mål å kunne tilby samme muligheter også i Trollheimen, men 
det er ennå uvisst når dette kan la seg realisere, da det vil kreve en del inves-

termger. 
Vi fikk også i 

av arbeidsinnsats 
nomført, og mang 
arbeidsinnsats for 

Fra en rekke 
Styret vil på 

måte har bidratt 
satsen fra ulike 
stand. 

1975 verdifull hjelp til vedlikehold av våre hytter, både i form 
og tjenester av forskjellig slag. Flere dugnader har vært gjen

ge av våre medlemmer, både tilsyn og andre, har gjort en stor 
å holde TTs hytter i god stand. 

firmaer har vi mottatt både gratis og rimelige tjenester, 
denne måte rette en varm takk til alle som på en eller annen 
til hyttenes vedlikehold og forbedring. Uten den frivillige inn
hold ville vi neppe ha klart å holde vår hytter i forsvarlig 

De enkelte hyttene 

Dindalshytta 
I løpet av sommeren er uthuset beiset, og det er satt opp nytt utedo. 

Hytta er i bra stand, men er noe kald og trekkfull om vinteren. Skal den bli 
god nok som vinterhytte, må veggene kles med papp og panel og tak og vegger 
isoleres. Det arbeides med forslag til forbedringer av hytta. 

Gjevilvasshytta 
I løpet av 1975 ble det her bare utført vanlige vedlikeholdsarbeider som 

innvendig lakking og maling m.v. Hytta står imidlertid foran en nødvendig 
større restaurering og modernisering. Det må bygges nytt vannverk, kjøkkenet 
må moderniseres og det må bl.a. installeres oppvaskmaskin. Betjeningsfløyen er 
i dårlig forfatning og krever større reparasjonsarbeider, bl.a. er grunnmuren 
her meget dårlig. Drenasjen må utbedres, og på baksiden av hytta må det fjernes 
en del masse. Innvendige vannledninger av galvanisert rør begynner å bli dår
lige og må snart skiftes. Det må antagelig foretas en del utskiftinger av inn
vendige avløpsrør. Kapasiteten på varmtvannsforsyningen må også økes, og 
dusjrom og toaletter må pusses opp. 

Hvilken tilstand taktekkingen er i vet vi foreløpig ingenting om. En del ut-
og innvendig malerarbeid må også gjøres i forbindelse med hovedrestaureringen. 
Bygningsmessig er imidlertid — med en viss reservasjon for taket — både Sliper-
stua, Mellombygget og Skriverstua i bra forfatning. «Villa Tipp» er også i bra 
stand. Uthuset (vedbu og utedo) er nok bygningsmessig dårlig og må fornyes 
i løpet av noen år. 

Styret håper å kunne realisere planene for parkeringsplass når hovedrestau
reringen av hytta skal foretas. Vi har i de siste to årene arbeidet med å få bedret 
parkeringsforholdene ved hytta, uten at det har lykkes å få gjennomført planene. 

Etter de foreløpige overslag er det relativt store investeringer som er nødven
dige — omkring kr. 500.000,—, og styret arbeider med finansieringsspørsmålet. 
Vi må imidlertid regne med at arbeidet vil måtte fordeles over flere år. 177 
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Græslihytta 
Hytta er smurt utvendig i år. Videre er alle møbler og kjøkkeninnredninger 

skurt med sandpapir og lakkert 3 strøk. Doet er bygget om til vanlig utedo, 
og p.g.a. dette er også vanninntaket i bekken flyttet høyere opp. Søppelkassen er 
også flyttet. 

Før sommensesongen vil gulvene bli lakkert. Hytta er i utmerket stand. 

Jøldalstiytta 
Høsten 1975 ble taket over spisesalen reparert. Videre ble det lagt ny dre

nasje, og grunnmuren ble behandlet utvendig. Dette er et første skritt i forbindelse 
med oppussing av kjellerne, noe som må gjøres om ikke altfor lenge. Noen 
vinduer ble malt i sommer og noen skiftet ut. Hytta må snart males utvendig, 
og hovedtaket må trolig skiftes om noen år. For øvrig er hytta i bra stand. 

Sciiulzliytta 
Kjeller trenger oppussing, men dette er foreløpig stilt i bero. Det gjenstår 

litt utvendig paneling. Uthusene og «Hummelfussin» er malt, men «2-etasjeren» 
skal smøres utvendig. Videre er det behov for noe maling av vinduer og vindus
lemmer. 

Vannklosettene i kjelleren er stadig i ustand. Slik som hytta nå brukes, 
vesentlig som selvbetjent, anser styret de som en bedre løsning å utvide den 
eksisterende utedo og benytte denne istedet for å ha vannklosettene i drift. 
Den gamle varmtvannsberederen må snart skiftes, og det samme gjelder den 
gamle vedkomfyren. En del pålegg fra branninspeksjonene er utført i 1975. Noen 
mindre ting gjenstår, men dette vil bli bragt lorden før påske. Forøvrig er hytta 
i god stand. 

StorerikvoUen 
Restaureringen ble videreført i 1975, med istandsetting og ominnredning av 

det eksisterende uthuset. Her ble det innredet hel ny avdeling som skal fungere 
som betjeningsrom når hytta er betjent og som selvbetjeningsavdeling utenfor 
sesongene. Det er også innredet nytt størhus i det eksisterende uthuset. Videre 
er det lagt nytt tak på uthuset og utvendig panel er skiftet. Nye piper er murt. 
Innvendig kjøkkentak er reparert. 

Også i sommer ble det arrangert en stor dugnad med utvendig maling av 
hovedhytte og beising av naust. Nå gjenstår utvendig maling av uthus samt en 
del vindusmaling. Videre gjenstår innvendig maling og lakking av uthus og 
hovedhytte. Styret håper å få gjort dette i løpet av 1976, og anser da Storerik-
vollens restaurering som avsluttet. 

Trolliieimsliytta 
Hoveddelen av restaureringsarbeidene her ble som kjent utført i 1974. I 

1975 ble kjøkkenet, som i mange år har vært vårt dårligste og mest tungvinte, 
bygget helt om og utstyrt så moderne som det lar seg gjøre, når vi ikke har 1 7 9 



ETABLERE! 1856 

KJKP far 
den veJUiiiltii! 

De er alltid 
vejkeeinen! 

BALTVIK 
FA NORDRE 

NORDRE GT. 12 — TELEFON 26 641 — TRONDHEIM 

KONTINGENTEN 1976 

Kontingenten for 1976 er også i år sendt ut over postgiro, og 
den kvitterte gjenparten gjelder som medlemskort. Vennligst betal 
omgående. 
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BLOMSTERHANDEL 
TRONDHEIM 

elektrisitet. Samtidig har en dugnadsgjeng, under ledelse av hyttas tilsyn, gjort 
en kjempeinnsats med å smøre hytta utvendig, male vinduer, dører etc., og riving 
av og rydding etter det gamle vedskjulet. Det gjenstår nå bare en del innven
dige malerarbeider før hytta er i så god stand som vi kan få den. Dette håper 
vi å kunne få utført i 1976. 

Kjøliliytta 
Hytta er smurt utvendig i år. Man ble ikke helt ferdig og noe gjenstår til 

1976. Videre trengs det nå innvendig lakking. Det ene hjørnet på uthuset har 
stor telehivning, og her må fundamentet tas opp. Nye ovner er bragt opp og vil 
bli satt inn i løpet av vinteren. Det driver inn litt snø ved raften i stua ved 
visse vindretninger, og dette må utbedres. Forøvrig er hytta i god stand. 

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

holdsarbeider. 

Nedalshytta 
Dusjrom i kjeller samt de fleste kjellergulv er malt i løpet av året. Videre 

er det utført nødvendig lakking av de gulv som var slitt. Veien fra Nedalsfoss 
kraftverk og frem til hytta ble høvlet og gruset opp. Forøvrig er det bare utført 
mindre vedlikeholdsarbeider i 1975, og hytta er fortsatt i meget god stand. 

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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^ byen -

PRINSEN HOTELL 
stedet med de mange serveringsmuligheter 

Kafeteria - Spisesal - Festsal 
Bistro - Bar - Grill - Vinstue 

Kieglekro 

Nordpå 
Her har det i 1975 vært utført en del mindre vedlikeholdsarbeider. Et av 

vannklosettene i kjeller er skiftet og det er installert et klosett i tillegg for 
betjeningen. Videre er det lagt ny, utvendig kloakkledning i år. Hovedhytta har 
behov for utvendig maling og en del mindre innvendig vedlikehold. Vi er dess
uten ikke helt sikker på hvordan taket er. Forøvrig er hovedhytta imidlertid 
i bra forfatning. Uthusene er i dårligere forfatning, men styret har ikke funnet 
noe forsvarlig økonomisk grunnlag for investering i nye uthus. 

Orkelsjøhytta 
Hyttas tilsyn har foretatt en gjennomgåelse av den bygningsmessige status. 

Konklusjon er at hytta er i meget dårlig bygningsmessig forfatning. Det er ut
redet flere alternativer for hva som kan gjøres med hytta, og styret var på 
befaring i sommer. Det må relativt snart tas standpunkt til hva som skal gjøres, 
da en full restaurering av hele hytta vil koste meget. 

Ramsjøhytta 
I år er gulvene lakket, slik at hytta i løpet av de siste to år er helt opp-

pusset ut- og innvendig. 
Telehivningen har man imidlertid ikke fått gjort noe med foreløpig. Bort

sett fra dette er hytta nå i god stand. 
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