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ÅRSBERETNING 1976 
90. årsberetning 

STYRE, TILSYN, KOMITEER, RÅD OG OMBUD 1976 

Rådet: 

Desisorer: 
Tilsyn: 

Styret: Formann: Frants-G. Mørch, nestformann Trond 
Gjettum, Karl H. Brox, Gunvor Hoff, Harriet Isaksen, 
Gustav Lien, Ivar Maske og Franck Rindal. 
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. 
Hans J. Jonassen og Amund Stav (ny). 
Dindalshytta: Roar Nålsund 
Gjevilvasshytta-Kåsa: Franck Rindal 
Græsli og Ramsjø: Astrid Olsen 
Jøldalshytta: Kari H. Brox 
Kjøli og Nordpå: Ivar Maske 
Nedalshytta: Gunvor Hoff 
Orkelsjøhytta: Erik Stabel 
Schulzhytta: Gustav Lien 
Storerikvohen: Harriet Isaksen 
Trollheimshytta: Erik Hansen 

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. 
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, Eva Riiser og Arne Rønning. 
Utstyrskomité: Harriet Isaksen, Astrid Olsen og Tore Tønseth. 
Valgkomite: Fritz Christensen, Franck Rindal (styrets repr.) og 

Astrid Olsen. 
Årbokkomité: Per Amund Strickert (redaktør), Karl H. Brox og 

Franck Rindal. 
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GENERALFORSAMLING 1976. 
Ordinær generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet 27/4 kl. 

19.30. Tilstede 61 stemmeberettige medlemmer og styret. Formannen 
refererte innkalling i Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til §5 i 
lovene. Ingen innsigelser og generalforsafnling ble erklært lovlig satt. 
Årsberetning og regnskap 1975 og budsjettforslag 1976 har vært utiagt 
på kontoret 14 dager før generalforsamlingen. Sakslisten ble referert 
og godtatt. Valgt til å undertegne protokollen ble Gunnar Birkeland 
og Margrethe Bekkevahr. Valgt til å telle stemmer ble Magne Flack og 
Bjarne Eriksen. 

Formannen minnet Arne Falkanger som er gått bort. 

Årsberetning 1975. 
Formannen leste årsberetningen. 
Årsberetningen var fremlagt for rådet i møte 17/2 1976 og den var 

godtatt med noen endringer som nå er innarbeidet i den beretningen 
som er trykket i årboken. 

Belsaas ønsket opplysning om Nordpå, men formannen ønsket å 
komme tilbake til dette under eventueh 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

Årsregnskap 1975. 
Fra rådsmøte 17/2 1976 ble følgende uttalelse fremlagt: 
«Rådet uttaler sin tilfredshet med at regnskapet nå er ført på̂  en slik 

måte at det gir en grei oversikt over foreningens økonomi. Rådet ser 
det også meget gledelig at regnskapet viser et tilfredsstillende resultat, 
og vil gi styret ros for at det har lykkes å bringe foreningens økonomi 
under kontroll. Rådet vil derfor overfor generalforsamlingen anbefale 
at regnskapet godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet samtidig 
som det fremlagte budsjettforslag anbefales godkjent.» 
Gustav Lien leste: 

A) Taps- og vinningskonto pr. 31/12 1975 
B) Balansekonto pr. 1/1 1976 

med styrets bemerkninger. 
C) Revisors beretning for regnskapet 1975 
D) Desisorenes innberetning. 

Belsaas: Det beste regnskap som er lagt fram, og balansekonto er 
blitt meget oversiktlig. 

Generalforsamlingen vedtok regnskapet enstemmig og ga styret 
ansvarsfrihet. 

Budsjett for 1976. 
Lien leste styrets forslag. Belsaas spurte om prisene var justert i 

samsvar med D.N.T., men Mørch mente det var bedre å basere seg på 

Dillner og Støens handelsskole 

Tidl. Myklands h.sk. 

Grunnl. 1908) 

• Kontorlarlingskole 

• Handelsskole: 

Ett-årig aftenkurs og 

halv-årig kurs. 

Kurser i Stenografi og maskinskrivning 

Be om skolens plan. Den sendes fritt. 

Telef. 23 704 



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 

««O" 

Phffips 
klokkeradio 
-en ny og 

bedre mdte , 
d bli vekket pd! 

Våkn til musikk - når du selv 
vil. Ellertil vanlig ringing (om 
ikke musikken får deg opp). 
Klokkeradioen starter på det tids
punkt du bestemmer. Og slås 
automatisk av - om du sovner til 
musikk om kvelden. 

Philips klokkeradio. Med MB 
og FM - og digital klokke med 
selvstartende synkron motor. En 
hyggeligere måte å våkne på. Du 
kan starte dagen fortull musikk! 

egne omkostninger. Spørsmålet ble reist hvorfor det ikke var avsatt 
midler til restaurering av taket på Jøldalshytta. Mørch svarte at 
midlene strekker ikke til, man må konsentrere seg om Gjevilvasshytta. 
Budsjettforslag for 1976 enstemmig godtatt. 

Valg: 
Astrid Olsen ledet valget på vegne av valgkomiteen. 

a) Formannen sto på valg og ble gjenvalgt med akklamasjon. 
Fellesstemme ble innlevert. 

b) 3 styremedlemmer på valg. Valgkomiteens forslag: Hoff, Gjettum, 
Rindal. Samtlige ble valgt med akklamasjon. 

c) 4 medlemmer av rådet var på valg. Gjenvalgt i samsvar med 
valgkomiteens forslag ble Gunnar Wettergren, Nils Vaagland, 
Oddmund Lien og Rolf Høyem. 

d) Lønnet revisor: Gjenvalg Magne Flack i samsvar med valg
komiteens innstilling. 

e) 2 kritiske revisorer: Valgt Hans J. Jonassen og Amund Stav (ny), 
i samsvar med valgkomiteens innstilling. 

f) 2 medlemmer til valgkomite: 

Styret foreslår gjenvalg av Astrid Olsen og Fritz Christensen som 
begge ble valgt med aklamasjon. Det 3. medlem oppnevnes av styret. 
Formannen takket valgkomiteen for sitt arbeide. 

Kontingent for 1977: 
Livsvarige medlemmer 
Hovedmedlemmer 
Ektefelle 
Juniormedlem 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

600,-
40,-
15,-
25,-

Ombygging Gjevilvasshytta: 
Styrets forslag til opplegg for finansiering av moderniserings-

ombyggingsarbeidene av Gjevilvasshytta ble godkjent. 
og 

Eventuelt: 
Formannen ga etter Belsaas's oppfordring en orientering om 

forholdene på Nordpå. 

Ekstraordinær generalforsamling 1976. 
Denne ble holdt i Kunstindustrimuseet 29/11 1976. 
Tilstede 31 medlemmer hvorav 30 var stemmeberettiget. 
Formannen ønsket velkommen. Det fremkom ingen innvendinger 

mot innkallingen og den ekstraordinære generalforsamling ble erklært 
lovlig satt. 

Formannen refererte sakslisten: 
1. Salg av foreningens eiendom Nordpå til Holtålen kommune. 
2. Eventuelt. 



FULL FRES 
MED 
VØRTERØL 

SLUKKER TØRSTEN 

M E R C E D E S - B E N Z 

Kraft 
Komfort — 

Kvalitet 

A/s M O T O R - T R A D E 
TRONDHEIM 

Til å undertegne protokollen ble etter formannens forslag valgt 
Bjarne Eriksen og Erik Hansen. 

Mørch ga en bred orientering om forholdene på Nordpå fra 
eiendommen ble kjøpt i 1947 og fram til i dag. Han refererte det totale 
besøkstall på hytten i perioden 1969—1976 og antall besøkende som 
kan henføres til kategorien vandrere. Det ble videre gitt en økonomisk 
oversikt som omfatter årene 1972—1976. Sistnevnte oversikt viste at 
man i dette tidsrommet har hatt et samlet underskudd på kr. 86.000,-. 
Mørch opplyste at det i styret har vært drøftet en rekke alternativer 
for fremtidig drift på Nordpå, bl.a. følgende: 

1. Fortsettelse av driften etter samme mønster , d.v.s. bortleie til 
vertskap som driver for egen regning. 

2. Bortleie på samme vilkår som under pkt. 1 og i tillegg tillate 
vertskapet å drive gårdsdrift for egen regning. Dette alternativ vil 
kreve en investering i størrelsesorden kr. 310.000,-. 

3. Bortleie av eiendommen på forpaktnings kontrakt. Denne form for 
bortleie vil imidlertid kunne påføre foreningen store økonomiske 
uttellinger ved kontraktens utiøp, idet en forpakter vil kunne kreve 
godtgjort en eventuell verdistigning i forpaktnings perioden. 

4. Sesongdrift i påsken/sommerhalvåret etter de samme retnings
linjer som foreningens øvrige betjente hytter. 

5. Bygge Nordpå om til selvbetjeningshytte. Alternativet vil kreve 
store investeringer da dens nåværende utforming ikke egner seg 
særlig. 

6. Salg av Nordpå. Styret har tilbudt eiendommen til det siste 
ansatte vertskap, men de kunne ikke reise nødvendige midler. 
Videre har salg til andre private vært drøftet, men en er klar over 
at en eventuell kjøper er avhengig av konsesjon. Dette sett i 
sammenheng med den anledning en kommune har til å gjøre 
forkjøpsrett gjeldende, gjør at en har funnet det naturiig å tilby 
eiendommen til Holtålen kommune. 

Siyret har under sin behandling av saken kommet til at det ^il 
være riktig å velge alternativ 6. 
Etter flere drøftelser mellom Holtålen kommune og TT kom man 

på møte 24.9.1976 mellom ordfører og kontorsjef fra Holtålen 
kommune samt formann og nestformann i TT fram til det forslag til 
kontrakt som nå foreligger. 

Rådet og foreningens advokat har fortløpende vært orientert om 
saken. Det har vært avholdt møter med rådet 8/7.75, 17/2.75 og 
14/10.76. 

Rådet har godkjent styrets forhandlingsresultat og ordlyden i 
kjøpekontrakten. Rådets anbefaling samt kontraktsforslaget har vært 
utlagt på TTs kontor til gjennomsyn. 
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Byens sprekeste 119-åring 

JULIUS M A S K E A/s 
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7000 Trondheim 
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Ut fra den redegjørelse som ble gitt fremmet styret med rådets 
tilslutning dette forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar salg av Nordpå tU Holtålen kommune i 
henhold til den fremlagte kontrakt. 

Etter en diskusjon hvor mange hadde ordet ble styrets forslag 
vedtatt mot en stemme. 

Fra Erik Stabell ble formulert følgende henstilling til styret: «I 
forbindelse med behandlingen av salget av Nordpå vil en henstille til 
styret å gjennomføre utbyggingen av ny selvbetjeningshytte i 
Aunegrenda så snart som mulig.» 

ÅRSRAPPORT 1976 

Møtevirksomhet 

Styremøter: 
det er holdt ialt 16 styremøter og det er behandlet 213 saker. 

Arbeidsutvalgsmøter: 
Det er holdt 2 møter og behandlet 13 saker. 

Rådsmøter: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtet 17/2 

behandlet styrets forslag til årsberetning og regnskap for 1975 og 
budsjettforslag for 1976. Møtet 14/10 behandlet styrets forslag om salg 
av Nordpå til Holtålen kommune og det kontraktutkast som én var 
kommet fram til ved forhandlinger med kommunen. 

Vertinnemøte: 
Dette ble holdt 12/10. AHe våre vertinner fra påske- og 

sommersesongen og tilsyn for Trollheimshytta, Erik Hansen var 
tilstede sammen med styret. Driften av våre betjente hytter ble drøftet, 
betjeningsproblemer og arbeidsrutiner, matforsyninger, sengeutstyr, 
brensel, vedlikehold. Særlig ble betjeningsproblemer og arbeidsrutiner 
drøftet på bakgrunn av avisartikler som sommeren og et brev fra 
Statens Arbeidstilsyn, 10. distrikt. 

Medlemsmøter: 
Alle møter ble holdt i Kunstindustrimuseet. 
Vintermøtet ble holdt 3/2 med godt frammøte. Frilufts- og 

naturvernkonsulent Ola Skauge kåserte om vernetiltak i trønderske 
fjell og riktig påkledning i vinterfjellet ble demonstrert. Axel Bruun 
A/S stilte ut aktuelt vintersportsutstyr. Etterpå var det musikalsk 
underholdning. 



En dag kan du trenge et lån! 
Benytter du en banks sparelånsordning oppnår 
du 6 % rente på dine sparepenger, samtidig som 
du opparbeider deg retten til å få låne i banken. 
Noe å tenke på? 
Henvend deg til oss for ytterligere opplysninger. 

Bergen Bank 
Bøndernes Bank A/S 
Fellesbanken A/S 
A/S Fiskernes Bank 
Forretningsbanken A/S 

• Kreditkassen 
• Samvirkebanken A/S 
• Spareskillingsbanken 
• Trondhjems og Strindens Sparebank 
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Førpåskemøtet ble holdt 30/3 med godt frammøte. Etter en 
orientering om forholdene i flellet foran påsken, holdt sivilingeniør 
Olav Tjønneland kåseri med lysbilder: Ved SogneiQorden, fra 
storgardsmiljø i Kaupanger -— Til Qells, på setersti og kirkeveg. Arnt 
Volden og Karl H. Brox orienterte «Om sikkerhet i vinterigellet» og 
demonstrerte vinterpåkledning. Dobbeltkvartetten Nøkken underholdt. 

Høstmøtet ble holdt 17/11. Etter en orientering om sesongen 1976 
holdtes 2 kåserier med lysbilder, professor dr.philos Svein Haftorn om 
«Fuglekongen, Norges minste fugl» og professor dr.philos Olav 
Gjærevoll «Kjempekaktuser og kjempetrær.» Deretter ble vist en serie 
lysbilder om «Fugleliv i Nedalen» ved Otto Frengen. Bildene var tatt 
før og etter oppdemmingen av Nesjøen og serien var fremkommet etter 
elskverdig bistand fra Trondheim Elektrisitetsverk, Ths.Angells 
stiftelser, forstander Norvi og Carl W. Gotaas. 

Turistforeningenes samarbeidsutvalg. 
Møter har vært holdt i Oslo 25/2 og 6/9. 
Møtet 25/2 behandlet forslaget om en landsforening for friluftslivet i 

nærområdene, oppgaver og arbeidsfordeling i arbeidet med frilufts
livet, felles regler for merking av turløyper i skog og flell, 
sammenbinding av turistforeningenes arbeidsområder, søppel og avfall. 
Møtet 6/9 behandlet turistforeningenes mulige andel av Statens 
fordelte pengemidler til kulturarbeid, oppfølging av vedtaket på 
Turistlandsmøtet 1974 om turistforeningens representasjon i plan
leggingsarbeidet i jgellstr«kene, sekretær for utvalget og sakslisten for 
turistlandsmøtet. 

Turistlandsmøtet. 
Turistiandsmøtet 1976 ble holdt 1—3/10 på Hovdehytta med 

Kristiansand og Oplands Turistforening som vertskap. Det møtte 
representanter for 25 foreninger. Disse representerte iaft 141981 
medlemmer. Møtet behandlet en rekke saker av felles interesse. 
Spesieh skal nevnes: Kulturmeldingen og Turistforeningens økonomi, 
motorferdsel i utmark, friluftslover, varding og merking i utmark, nytt 
om proviant til selvbetjeningshytter. Det ble nedsatt et utvalg for 
utarbeidelse av forslag til turistforeningens fremtidige organisasjons
form. T.T. var representert på møtet av Franck Rindal. 

Seminar om organisasjonsforholdene for de frivillige frilufts
organisasjoner. 

Etter invitasjon fra Foreningen til Ski-idrettens fremme og med 
økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet deltok Kari H. Brox på 
vegne av T.T. i et seminar i Oslo 15—16/10. 
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Por direkte 
avskrapning, 
medlverr-
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perforering. 

Et miljøvennlig 
produl<t fra 
Østerdalen. ,_ J^iii 

"Paul H b o d H 
T R O N D H E I M 

Eiendomsgrenser. 
I november 1975 tok Thomas Angells Stiftelser ut stevning mot 

foreningen for Midt Trøndelag herredsrett for fastsettelse av grensen 
mellom riksgrensen og Nesjøen. Etter utveksling av prosessskrift ble 
saken behandlet i retten 15/8 til 20/8 og med befaring i Nedalen 18/8. 
For Ths. Angell ble saken prosedert av advokat Reidar Selmer og for 
foreningen av h.r. advokat Nils Daae Rogstad. For foreningen møtte 
Ivar Belsaas, Eivind Kierulf og formannen. Det er av Ivar Belsaas 
nedlagt et stor arbeid ved å fremskaffe underlag for vår prosess
fullmektigs forberedelse av saken. Rettens formann var sorenskriver 
Paul Hjelm Hansen og domsmenn: Skogbestyrer Bjarne Kyllo, Malvik 

2/9 ble avsatt følgende dom: 

A. Hovedspørsmålet: 
1. Grensen mellom Thomas Angells Stiftelsers eiendom Essand

almenningen på den ene side og Trondhjems Turistforenings 
eiendom gnr. 189 bnr. 3 Neøyen og gnr. 190 bnr. 6 Neøyene 
østre i Tydal på den annen side går i rett linje fra Esna/Neas 
samløp til grensevarden mellom Norge og Sverige på Storsola. 

2. Thomas Angells Stiftelser kjennes berettiget til utbetaling av 
Trondheim Elektrisitetsverk kr. 13.750,- fastsatt under takst 
nr. 17 a ved Midt-Trøndelag herredsretts overskjønn 21. april 
1971 med renter som der bestemt. 

B. Motsøksmålet: 
Thomas Angells Stiftelser frifinnes. 

C. Begge søksmål: 
Hver part bærer sine omkostninger. 

Dommen ble vurdert av styret og etter drøftelser med h.r.adv. 
Rogstad og Ivar Belsaas på styremøte 23/11, besluttet styret å anke 
saken for Frostating lagmannsrett. Ankeerklæring ble sendt 18/11. 

Grensetvisten mellom eierne av Jøldalen og gardbrukere fra Meldal 
er anket til Høyesterett. Prosessfullmektig er h.r.adv. Vaagland. 

Varding og merking av ruter: 
Det er også i 1976 lagt ned et stort arbeid av ruteinspektør og hans 

hjelpere. Vinterstaking av ruten Stugudal-Kjøli ble fullført og ruten 
Kjøli-Reitan nesten fullført. Græslihytta — Schulzhytta ventes utført i 
1977. 

Til dette arbeidet har foreningen fått bidrag fra Sør-Trøndelag 
Fylke og Trondheim kommune. 

Trafikken i fjellet: 
I påsken var værforholdene i pellet vanskelige. Første del av påsken 

gikk det bra, men annen halvdel var det hård vind og snøvær. Før 
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påske var Gjevilvasshytta leiet ut til Luftkrigsskolen, Nedalshytta til 
Trondheim Lærerskole og Jøldalshytta til Orkanger ungdomsskole. 

Sikringstjenesten.i påsken ble utført som vanlig med radiofolk på 
hyttene med forbindelse til redningssentralen ved Skarvannet. 
Sikringstjenesten lå som vanlig under Ut-Trøndelag politikammer. I 
Trollheimen og Sylene var sikringstjenesten oss behjelpelig med 
kjøring mellom hyttene og kvisting av enkelte ruter. 

Sommersesongen ble åpnet en uke senere enn vanlig p.g.a. 
snøforholdene som vanskeliggjorde innreise til endel av hyttene. 

Været var delvis kaldt og regnfullt og trafikken ble derfor mindre 
enn nor'mal. 

Besøkstallene ved hyttene vil fremgå av overnattingsstatistikken for 
1975—1976. Som det fremgår av tallene er besøket i Sylene og 
Trollheimen ca. 2000 lavere i 1976 enn i 1975. 

De betjente hyttene var åpne fra 3/7 til 29/8. 
De selvbetjente hyttene, bortsett fra Græslihytta og Dindalshytta var 

åpne 15/2—15/10. 
Græslihytta og Dindalshytta har vært åpne for bruk mot nøkkel hele 

1976. Dette har gått bra og vil bli fortsatt i 1977. Besøket på hyttene 
har i 1976 vært mindre enn vanlig de siste årene. 

Nordpå har også i 1976 vært leid bort til Else og Torbjørn Klock 
som har drevet stedet for egen regning i henhold til kontrakt med 
foreningen. Driften har dessverre ikke gått bra, og det har vært flere 
avbrudd. Kontrakten ble brutt i høst og Klock's forlot hytta i 
september. Styret har ikke funnet det forsvarlig å fortsette driften av 
Nordpå og har forhandlet med Holtålen kommune om salg. Enighet 
ble oppnådd høsten 1976 og salg ble vedtatt på ekstraordinær 
generalforsamling 29/11. Holtålen kommune overtar fra årsskifte 
1976/77. 

Kåsa. Det lyktes oss ikke etter forhandlinger å oppnå forlenget leie 
av Kåsa i Storlidalen, og leieforholdet opphørte 1/10. Foreningen har 
hatt kvarter på Kåsa fra 1949. 

Fra nyttår har foreningen opprettet kvarteravtale på selvbetjenings-
basis med eieren på Bårdsgården, gårdbruker Harald Berdal. 

Fellesturer: 
De vanlige førpåsketurene i Sylene og Trollheimen ble gjennomført 

med fullt belegg uten uhell. 
Det har som vanlig også vært fellesturer fra DNT i Sylene og 

Trollheimen, tyske Wikingerturer i Trollheimen og de vanlige 
rideturene i Sylene og Trollheimen. Det har ikke vært svenske 
fellesturer i 1976 da Sylstasjonen har vært stengt for ombygging. 

Trondhjems Turistforenings Turkomite: 
Etter inhiativ fra styret har T.T.T. igjen kommet i virksomhet. Som 

et første ledd i å få virksomheten igang, ble gjennomført et kurs for 
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turiedere med 20 deltakere. Foreningen skulle således være sikret gode 
turledere. 

Etter initiativ fra T.T.T. ble turkomitéen ved styrevedtak 7/12 
besluttet endret til Trondhjems Turistforenings Turgruppe som skal ha 
til oppgave å arrangere våre vanlige fellesturer, utarbeide turprogram 
og arrangere eliteturer og samle særlige interesserte ungdommer for 
fjellsport. 

Årboken. 
Årboken kom i 1976 ut i 6000 eksemplarer. Den er sendt til alle 

hovedmedlemmer, alle norske turistforeninger, Svenska Turist
foreningen og fordelt til skolebibliotek i Sør-Trøndelag og våre hytter. 

Som årets regnskap viser må foreningen bidra med kr. 28.214,17 til 
årbokutgivelsen. 

Bidrag og gaver: 
Det er i løpet av 1976 mottatt følgende bidrag og gaver: 

Feriefondet kr. 15.000,-
N.S.B. kr. 500,-
Spareskillingsbanken kr. 400,-
Sør-Trøndelag Fylke kr. 8.000,-
Trondheim kommune kr. 25.000,-
Trondheim kommune, varding kr. 6.000,-
Trondhjems og Strindens 
Sparebank kr. 1.500,-

Tilsammen kr. 56.400,-
Medlemstall: 

1975 1976 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Ektefeller 
Juniormedlemmer 

469 
4737 
1084 
538 

6830 

459 
4988 
1073 
452 

6972 

Dette gir en økning på i aft 142 medlemmer eller en økning på 2,1%. 

Foreningens kontor og ansatte: 
Foreningens daglige drift har også i 1976 vært ivaretatt av 

forretningsfører Tor Johansen og kontordame Anne-Mari Bergquist. I 
den travle tiden, juli—august har vi hatt som ekstrahjelp i 
heldagsstilling Unni Bergheim. 

Regnskapsfører har vært Rolf Kjeldstad og revisjon har vært utført 
av Magne Flack. 
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Telefon 32 922 
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Olav Tryggvasons gate 17 
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Regnskap 1976. 
Økonomisk har året 1976 ikke vært tilfredsstillende. Som det 

fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 1975/76 gikk 
besøket i 1976 ned med 2108 overnattinger i forhold til 1975. Dette 
medførte derved en svikt i inntektene på ca. kr. 90.000,- i forhold til 
budsjettet. Uforutsette lekkasjer i hovedtaket på Jøldalshytta 
nødvendiggjorde hovedomlegging av taket med isolasjon og ny tekking. 
Disse arbeidene kostet ca. kr. 45.000,- og vedlikeholdskontoen måtte 
da overskrides. Styret har søkt å holde øvrige utgifter nede, men med 
stigende priser og kostnader forøvrig har årets regnskap dessverre gitt 
underskudd på kr. 26.329,16. 

Medlemskontingenten som i 1976 var den samme som i 1975 har 
gått bra inn. 
Budsjett 1977. 

Budsjettet avviker ikke fra tidligere års budsjetter. Det er foretatt 
nødvendige justeringer for priser, lønninger m.v. i forhold til DNT og 
de øvrige foreningene. 

Kontingenten for 1977 ble fastsatt på generalforsamlingen i 1976 til: 

Livsvarige medlemmer kr. 600,-
Hovedmedlemmer kr. 40,-

Ektefeller kr. 15,-
Juniormedlemmer kr. 25,-

Kontingent 1978 
Styret foreslår at kontingenten fra 1978 blir kr. 800,- for livsvarige 

medlemmer, kr. 60,- for hovedmedlemmer, kr. 20,- for ektefeller og kr. 
40,- for juniormedlemmer. 

HVITENES TILSTAND OG VEDLIKEHOLD 
Generelt 

Foreningens bygge- og vedlikeholdsarbeider har i 1976 hovedsakelig 
vært konsentrert om nytt vannverk på Gjevilvasshytta, nytt tak på 
Jøldalshytta, samt avslutning av restaureringsarbeidene i Trollheims
hytta. Ved de andre hyttene har det bare vært utført vanlig 
forebyggende vedlikehold som inn- og utvendig maling, lakkering av 
gulv, samt en del mindre reparasjonsarbeider. 

Planleggingen av utbedrings- og restaureringsarbeidene på 
Gjevilvasshytta er kommet godt igang og vil i de nærmeste årene være 
den mest ressurskrevende oppgaven for foreningen. Videre er det 
utarbeidet planer for en opprusting av Dindalshytta til fullverdig 
vinterhytte, og det er oppnevnt en byggekomité for å gjennomføre 
dette. Styret regner med at arbeidene både på Gjevilvasshytta og 
Dindalsliytta vil starte opp til sommeren. 

Vi fikk også i 1976 verdifull hjelp til vedlikehold av våre hytter, 
både i form av arbeidsinnsats og tjenester av forskjellig slag. Flere 
dugnader har vært gjennomført, og mange av våre medlemmer, både 
tilsyn og andre, har gjort en stor arbeidsinnsats for å holde TT's hytter 
i god stand. 
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Alltid og gjerne til tjeneste! 
DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB 
Trondheim — Telex NFDS 55041 — NFDS 55180 (Passasjer) 

Telefon 20 500 — Telegr.adr. «Nordenfjeldske» 
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BUNTMAKERE 
O. TRYGGV. GT. 17. III. ETG. - TRONDHEIM 
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PRINSEN HOTELL 
stedet med de mange serveringsmuligheter 

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

Kieglekro 
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Fra en rekke firmaer har vi mottatt både gratis og rimelige 
tjenester. 

Styret vil på denne måten rette en varm takk til alle som på en eller 
annen måte har bidratt til hyttenes vedlikehold og forbedring. Uten 
den frivillige innsatsen fra ulike hold ville vi neppe ha klart å holde 
våre hytter i forsvarlig stand. 

De enkelte hyttene 

Dindalshytta 
I 1976 har det bare vært foretatt mindre vedlikeholdsarbeider her. 

Som nevnt innledningsvis er det imidlertid utarbeidet planer for en 
opprusting av hytta, og disse arbeidene forventes igangsatt sommeren 
1977 og vil bli utført delvis med dugnad og delvis med leiet hjelp. 
Arbeidene antas å ville gå over 3—4 år og administreres av egen 
byggekomité. 

Gjevilvasshytta 
I løpet av høsten 1976 ble det bygget nytt vannverk på 

Gjevilvasshytta med trykkvann fra Hammerbekken. Man har foreløpig 
forsøkt å unngå dam og har anordnet inntak i kum som fanger opp 
minstevannføringen. Går det bra har man spart ca. kr. 110.000,- som 
det ville kostet å bygge dam. Dekkes ikke behovet på denne måte, kan 
man likevel bygge dam senere. 

Den vesentiigste delen av det innvendige bunnledningsnettet ble 
hugget opp og skiftet til plastrør i sommer, og det ble montert nye 
WC-skåler både på dame- og herretoilettene. Videre er det utført en 
del vanlig vedlikehold med innvendig maling og lakking. 

Som nevnt i årsberetningen for 1975 står hytta foran en omfattende 
restaurering. Byggekomiteen er på det nærmeste klar med hoved-
planene for arbeidet, og under forutsetning av en tilfredsstillende 
løsning av finansieringsspørsmålet vil eksisterende betjeningsfløy bli 
revet og en ny bygget opp i løpet av sommeren og høsten. Dette må tas 
under ett. Fordelt over senere år må så de øvrige arbeider komme, 
kjøkkenombygging, ombygging av dusjavdeling og oppusssing av 
kjeller, vaskerom og toiletter i 2. etg. og generell oppussing og 
istandsetting forøvrig. «Gjestedeien» av hytta er imidlertid, med en viss 
reservasjon for taket, genereh i brukbar bygningsmessig stand, og det 
samme gjelder «Villa Tipp». Uthuset må imidlertid fornyes i løpet av 
noen år, og på sikt må også selvbetjeningstilbudet utenom sesongen 
løses bedre enn som i dag med «Villa Tipp». Byggekomiteen antar 
foreløpig at disse to forhold kan løses under ett. 

Græslihytta 
Innvendig ble gulvene lakket i 1976, slik at hytta i løpet av de siste 

to år er helt oppusset ut- og innvendig. Hytta er i utmerket stand 
bortsett fra at boltsystemet for ytterdørene må utbedres. 

1y|Q 
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Jøldalshytta 
Det har lenge vært klart at den eldste del av hovedtaket var dåriig, 

men p.g.a. andre presserende oppgaver, hadde styret håpet taket ville 
holde noen år til. Påsken 1976 ble det imidlertid klart at man hadde 
håpet forgjeves, for høsten 1976 ble det gamle hovedtaket skiftet. Det 
ble valgt samme løsning som på Trollheimshytta to år tidligere med 
isolert luftet tak med sort eternit som værhud. Samtidig ble de gamle 
gråstenspipene tatt ned til under tak og det .ble murt nye 
forskriftsmessige piper. Videre ble en del vinduer malt, men hytta har 
behov for full ut- og innvendig oppmaling. Som en foreløpig utbedring 
er kjellerne blitt malt, men en mer gjennomgripende restaurering av 
disse må til for å få tilfredsstillende forhold. Forøvrig er hytta i bra 
stand. 

På noe sikt burde man skaffe et noe bedre selvbetjeningstilbud 
utenom sesongen, bl.a. må det mures pipe i uthuset for å kunne få inn 
ovn her, og plassen burde også utvides. 

Kjølihytta 
Resterende utvendig beising ble utført i 1976. I løpet av vinteren 

skal det monteres nye ovner, og til sommeren skal det lakkes 
innvendig. Det er en mindre lekkasje i pipegjennomføringen i uthuset, 
og man har ikke fått gjort noe med telehivingen på uthusets ene 
hjørne. Forøvrig er hytta i god stand. 

Kåsa 
Som omtalt annet sted i årsberetningen er leieforholdet på Kåsa 

opphørt pr. 1/10. TT har ikke utført vedlikeholdsarbeider her i 1976. 

Nedalshytta 
Det er her utført vanlig forebyggende vedlikehold i 1976. Hytta er 

fortsatt i utmerket stand. 

Nordpå 
Nordpå ble på ekstraordinær generalforsamling den 29/11 1976 

besluttet solgt til HoUålen kommune. Kjøpekontrakt er undertegnet av 
partene, og Holtålen kommune har overtatt eiendommen fra 1/1 1977. 
TT har bare utført mindre vedlikeholdsarbeider her i 1976. 

Orkelsjøhytta 
Hytta er fortsatt i samme dårlige forfatnig. Styret har med 

utgangspunkt i en bygningsmessig gjennomgåelse av hytta foretatt av 
arkitekt Erik Stabel og en befaring foretatt av styret sommeren 1975, 
vurdert hva som bør gjøres. Vurdert på bakgrunn av den under
ordnede betydning hytta har i TT's rutenett, de mange høyt prioriterte 
og nødvendige arbeider på andre hytter, de antatt store kostnader ved 
å sette hytta istand og den relativt beskjedne formuesverdi hytta har i 
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dag, har styret foreløpig ikke funnet å ville bruke penger på å sette 
hytta istand. Når forholdene rundt vassdragsreguleringen av Øvre 
Orkla er nærmere avklart vil imidlertid spørsmålet bli tatt opp igjen i 
sammenheng med en prinsippiell vurdering av TT's virksomhet i disse 
trakter. 

Ramsjøhytta 
Hytta er i meget bra stand bortsett fra de problemer telehviningen 

fører med seg. Styret har fått vurdering fra byggmester om hvordan 
utbedring kan skje, men det er uvisst når man kan ta fatt på det 
nødvendige utbedringsarbeid. Besøket på Ramsjøhytta er nu periodevis 
såvidt stort at kapasiteten er fullt utnyttet. Styret må derfor vurdere 
behovet for å bygge et ekstra «sovehus». 

Schulzhytta 
Det er i 1976 kun utført vanlig vedlikehold som innvendig lakking 

og maling. Utvendig bør 2-etasjen smøres av utseendemessige grunner 
(det er brukt trykkimpregnerte materialer) og vinduer og vinduskarmer 
bør males. Videre gjenstår litt paneling. Kjelleren trenger oppussing, 
men dette er foreløpig stilt i bero. Vannklosettene er avstengt, og det 
er kjørt opp materialer for bygging av ny utedo i den gamle stallen. 
Slik hytta drives i dag, vesentUg som selvbetjeningshytte, anses dette 
som en bedre løsning enn å skifte de gamle vannklosettene. 

Både vedkomfyr og varmvannsbeholder må snart skiftes. Forøvrig er 
hytta i god bygningsmessig stand. 

StorerikvoUen 
Sommeren 1976 ble det avholdt dugnad for å få utført gjenstående 

malerarbeider etter restaureringen. Dessverre var været dårlig, og det 
gjenstår derfor enda noe ut- og innvendig malerarbeid som styret 
håper å få avsluttet i løpet av 1977. Videre bør eksisterende utedo 
bygges om. Når dette er gjort vil styret anse restaureringsarbeidene 
som avsluttet. StorerikvoUen må nu sies å være i god stand. 

Trollheimshytta 
Sommeren 1976 ble siste del av restaureringsarbeidet gjennomført 

med innvendig maling og oppussing. Dette arbeidet er gjort av en 
dugnadsgjeng under ledelse av hyttas tUsyn. Restaureringsarbeidet er 
nu avsluttet, og hytta er i god stand og presenterer seg på en tiltalende 
måte. 

Betjeningens boforhold burde imidlertid utbedres. Dette lar seg 
imidlertid vanskelig løse innenfor den eksisterende hovedhytte, og 
styret overveier om dette kunne gjøres ved å utvide uthuset. Man ville 
derved kunne oppnå samme løsning som på StorerikvoUen med en 
betjeningsavdeling som kunne være selvbetjeningsavdeling når hoved
hytta var stengt. 
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Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere 
kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER 

A/S LANGLAND & SCHEI 
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Tur- og fjellteltet "Børgefjell". 
Design og produk tu tv ik l ing i samarbeid 
med kjente tur- og ekspedisjonsmedlem
mer. Materialer y t te r te l t : Polyurethanbe
lagt, vanntett ny lon . Sil icone impregnert. 
Materialer inner te l t : Venti lerende ny lon . 
Vanntet t ny lonbunn som fortsetter opp t i l 
innerteitets rette sidevegger. 
Ekstra rom i begge ender av y t ter te l te t fo r 
utstyr , koking av mat etc. Inn- og utgang i 
begge ender av inner- og y t te r te l t . 
Innerteltet u ts ty r t med 2 ventiler med 
nett ing. Y t te r te l te t har 4 ventiler som kan 
åpnes og lukkes. Let tmetal l stenger og 
plugger. Ny lon glidelås. Farger: Oliven
grønn, blå, orange. Leveres med mygg-
nett ing. 

"Helsport VantJrer'n" 
Konstruksjon: 

Fyl lmateriale: 

Stof f : 

Må l : 

Personlengde: 
Laveste 
temperatur: 
Tdtalvekt : 

G jennomstukke t , f y l t 
med f iber. 90 cm ny lon 
glidelås i siden, varme-
isolerende klaff på inn
siden. 
En lett varm og spenstig 
f iksert helsyntetisk "Dac-
ron F iber f lex" — Dun-
lignende f iber . 
Innvendig: Bomul l /acry l . 
Utvendig: Lakkny lon . 
Bredde: 80 cm. 
Lengde: 225 cm. 
Opp t i l : 190 cm. 

^ 1 0 ° C 
1,75 kg med t rekk. 

MERKETSOM GARANTERER KVALITET 
7000 Trondheim 

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