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Jubileumsåret 1977 ble et tilfredsstillende driftsår for Trondhjems 
Turistforening. Året ble bedre enn 1976, men dårligere enn 1 975, og 
sa er det bare å håpe at vi i 1978 klarer å vise ny fremgang. 1 så måte 
har jeg de beste forhåpninger. Det ligger i tiden en voksende inter
esse for de tilbud som T.T. har, og når foreningen nå etter hvert får 
bedre fasong på sitt PR-arbeld — som det arbeides med et opplegg til 
— tror vi at det skal lykkes å skape enda større blest om og dermed 
større tilslutning til vandring i fjellet. 

På hyttefronten foreligger det for 1978 ingen konkrete planer på 
annen måte enn et arbeidene ved Gjevilvasshytta vil komme igang 
for alvor. 1 den forbindelse ber vi om medlemmenes overbærenhet 
og forståelse i byggeperioden. I år blir betjeningsfløyen revet og er
stattet med en ny, som også får kjeller med lagerrom. I selve betje
ningsfløyen blir det åtte senger fordelt på fire rom, foruten oppholds-
stue for betjeningen. I det ytre vil fiøyen bli noe større enn den 
gamle, og vil strekke seg noe lenger mot nord enn Sliperstugu. Fi
nansieringen til disse arbeidene er i orden. Vi håper også å få ferdig 
planleggingen for ombygging av kjøkkenet, som er helt nødvendig. 
Forhåpentlig blir det byggestart også her i år, men dette er avhengig 
av om pengene kan skaffes til veie. Endelig skal det på hytta gjøres 
en del med de sanitære rom, men dette står ikke på årets program. 

T.T.s nye husvære i Storlidalen, Bårdsgården, har slått meget godt 
til. og er i løpet av kort tid blitt et populært sted. Hytta har nå vært i 
drift et år, og styrets inntrykk er at folk trives der. På denne bak
grunn håper vi at enda fiere vil legge veien om Bårdsgården, selv om 
besøket alt nå er tilfredsstillende. Hytta er forøvrig åpen hele året. 

Tilfjells mot ruvende skyer. (Ivar Halse) 
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Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et 
Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med 
denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. 
På kommende turistlandsmøte (4. juni) vil saken bli drøftet og sann
synligvis vedtatt. Forslaget til vedtekter skal så ut til de enkelte fore
ninger for behandling i foreningenes organer, og den endelige eta
blering av forbundet vil derfor først skje i 1979. T.T. har etter den 
debatt som har funnet sted om saken i foreningen funnet å ville 
slutte seg til dannelsen av forbundet, men foreningen har gjort visse 
bemerkninger til de foreløpige forslag til vedtekter, og dette vil bli 
tatt opp under de videre drøftinger om saken, bl.a. på turistlandsmø
tet 1978. 

Før påske ble vinterstakingen i Sylene brakt vel i havn, og ifølge 
ruteinspektøren gjenstår nå bare en del mindre arbeider før hele 
dette omfattende arbeidet er avsluttet. Vinterstakingen har vært gjort 
mulig takket være offentlige bidrag som foreningen er takknemlig 
for. Vi har nå også mottatt bidrag fra Oppdal kommune, som vil 
gjøre det mulig for oss å påbegynne en tilsvarende permanent vinter
staking over Svarthamrene på ruten mellom Gjevilvasshytta og Trol-
heimshytta. Jeg vil her benytte anledningen til å takke alle hjelpere 
— Forsvaret spesielt, for den bistand foreningen har fått med utkjø
ringen av stakene i Sylene — og de offentlige myndigheter for den 
forståelse som er vist for foreningens samfunnsgavnlige virke. 

Jeg vil gjerne også få gi uttrykk for foreningens takknemlighet 
over de to fond som vi nå har fått. Arne Falkangers fond og Hjørdis 
og Olaf Klingenbergs legat. 

Til slutt vil jeg ønske medlemmene vel møtt i fjellet. Styret håper 
naturligvis at flest mulig virkelig benytter sitt medlemsskap og de til
bud som foreningen har4 fjellet. Med de rabatter som medlemsska
pet gir, har man gjennom T.T. anledning til å få en både billig, hyg
gelig og interessant ferie, samtidig som den mosjon vandringen mel
lom hyttene gir, bidrar til det vi alle trenger: God helse og større triv
sel i hverdagen. 

Linerla — travelt opptan med å fange mat. 
(Ivar Moan Djupdal) 

VÅRE ANNONSØRER: 
Adresseavisen 193 
Anlegg A / s 207 
Arnstad 0 202 
Aspelin Stormbull 169 
Berge Roar ^ 197 
Bergen Bank 175/188 
Bo-tekstil 170 
Bremnes Lasse 197 
Brun Ola 189 
Bruns F. Bokhandel 172 
Bruun Axel A/S 203 
Buch Nicolay 179 
Byåsen Farvehandel 175 
Bøndernes Bank A/S 175/188 
Bøndernes Salgslag 182 
Carstens Momme A/S 204 
Christophersen Cato 197 
Dalaker Hugo 197 
Dahl Ole '̂ "^ 

Dahls Bryggeri '67 
Dahlsveen Ola A / s 171 
Den Grønne Brygge A/S 164 
De Norske Gjær & Spritfabrikker A/S 202 
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab 180 
Dillner & Støens handelsskole 168 
Domaas Odin '71 
Erichsen E '98 
Fellesbanken A/S 175/188 
Fiskernes-Bank A/S 175/188 
Fjeldseth E 206 
Fjellanger Widerøe A/S 190 
Flood Paul A/S '76 
Flora Blomsterhandel 198 
Forenede Forsikring 2 omslagsside 
Forretningsbanken A/S 175/188 
Freia '91 
Frost Ola '63 
Gartnerhallen A/L 204 
Gjettum Kr '78 


