
Årsberetning 1977 
91. årsberetning 

Rådet: 

Desisorer: 
Tilsyn: 

STYRE, T ILSYN, KOMITEER, R A D OG OIMBUD 1977 

Styret: Formann: Frants-G. Mørch, nestformann Trond Gjettum, Karl H. Brox, 
Alfhild Dyrdahl, Gunvor Hoff, Gustav Lien, Ivar Maske og Franck Rindal.' 
Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Arne Heimsjø, Rolf Høyem, Knut 
Karlsen, Eivind Kierulf, Finn Kleven, Oddmund Lien, Astrid Olsen, Ivar 
Sollie, Nils M. Vaagland, Gunnar Wettergreen. 
Hans J. Jonassen og Amund Stav. 
Dindalshytta: Roar Nålsund 
Gjevilvasshytta og Bårdsgården: Franck Rindal 
Græsli og Ramsjø: Astrid Olsen 
Jødalshytta: Toralf Aune 
Kjøli: Ivar Maske 
Nedalshytta: Gustav Lien 
Schulzhytta: Odd Johnsen 
StorerikvoUen: Bjørn Dyrdahl 
Trollheimshytta: Erik Hansen 

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

Nils M. Vaagland. 
Møte- og propagandakomité: Karl H. Brox, Ivar Maske, Franck Rindal 
Proviam og hyttedrift: Alfliild Dyrdahl, Gunvor Hoff, Gustav Lien, Karstein Myren 
Tilsyn med ruter og karter: Rolf Høyem og Oddmund Svendsen. 
Turgruppe: Tore Mo (formann). Bjørn Dyrdahl, Jan Emilsen, Eli Laake, Johan 

Strømmen, Reidun Sviggum, Torgeir Aalberg. 
Utstyrskomité: Alfhild Dyrdahl, Gunvor Hoff, Astrid Olsen, Tore Tønseth 
Valgkomité: Fritz Christensen, Tore Mo og Franck Rindal (styrets repr) 
Årbokkomité: Per A. Strickert (redaktør), Karl H. Brox, Franck Rindal. 

GENERALFORSAMLING 1977 

Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet 26. april kl. 19.30. Formannen 
Frants-G. Mørch ønsket velkommen til T.T.,s 90. ordinære generalforsamling og 
minnet om at T.T. iår fyller 90 år. 

Formannen refererte til innkallingen i Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til 
b 5 1 lovene. Ingen innsigelser fremkom og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt 
Arsberetning'1926, rggnskap 1976 og budsjettforslag 1977 har vært utlagt på kontoret 
14 dager før genei;,aIforsamlingen. 
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Saksliste i henhold til § 5 i lovene: 
1. Årsberetning for 1976 
2. Revidert og desidert regnskap for 1976 
3. Budsjettforslag for 1977. 
4. Valg. Forslag fra valgkomiteen er fremlagt. Ingen andre skriftlige forslag er lagt 

fram for styret. 
5. Kontingent for 1978. 

Ingen andre skriftlige saker er mottatt fra medlemmene pr. 
behandles på generalforsamlingen. 

6. Eventuelt. 

1/3 1977 som skal 

Tilstede var 50 medlemmer, herav 47 stemmeberettigede. 
Valgt til å undertegen protokollen ble Arne Heimsjø og Hjørdis Mørkved. 
Valgt til å telle stemmer ble Magne Flack og Torleif Jegerstedt. 

Før vi startet årsberetningen kom formannen med noen betraktninger rundt året 
som er gått, om de problemer og saker som har opptatt styret og enkelte saker som vi 
også vil få å arbeide med 11977. 

Han orienterte om vedlikeholdet på de forskjellige hyttene som har vært gjort i de 
siste årene. Han kom også inn på prisene på hyttene, men frarådet å sette prisene høy
ere enn DNT. Til sist roste formannen ruteinspektøren og hans hjelpere for deres store 
arbeide med sommer- og vintermerking av rutene og takket også andre instanser som 
har hjulpet til med dette og viste skisser over Sylene og Trollheimen med rutene som 
nå er merket. 

SAK 1 : Årsberetning 1976 . 
Denne har vært fremlagt for rådet i møte 1/3 1977 og ble da anbefalt 

godtatt. Årsberetningen kommer også med i årboken som dessverre er blitt 
en del forsinket, men ventes å være ferdig i løpet av mai. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

SAK 2: Regnskap 1976 . 
Fra rådsmøte 1/3 1977 ble følgende uttalelse fremlagt: 
«Rådet har i møte 1/3.77 behandlet regnskap for 1976 og uttrykker sin 

tilfredshet med at det har lykkes styret å legge fram et regnskap med et for
holdsvis beskjedent underskudd til tross for de uheldige værforhold som var 
både i påske- og sommersesongen med derav følgende betydelig svikt i be
søket på hyttene. 
Rådet vil derfor ovenfor generalforsamlingen anbefale at regnskapet god
kjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.» 

Gustav Lien leste: 
a. Taps- og vinningskonto pr. 31/12 1976. 
b. Balanse pr. 1/1 1977 
c. Revisors beretning om regnskapet 1976. 
d. Desisorenes bemerkninger. 

Revisor svarte på noen spørsmål fra medlemmer og deretter ble regnska
pet ensstemmig vedtatt av generalforsamlingen og styret meddelt ansvarsfri
het. 
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SAK 3: Budsjettforslag 1 9 7 7 . 
Budsjettforslaget har vært fremlagt for rådet i møte 1/3 1977. Rådet an

befalte det fremlagte budsjettforslag godtatt. 
Budsjettet for 1977 ble les,t av Lien med styrets bemerkninger. General

forsamlingen kom med forskjellige forslag for å heve inntektene. Michael 
Smith foreslo å legge på prisene på dagsalget. Mørch svarte på forslag fra 
Kierulf og Belsaas om å satse penger på P.R. for verve nye medlemmer. 

Budsjettforslaget for 1977 ble deretter ensstemmig godtatt. 

SAK 4: Va lg . 
Formannen overlot ordet til valgkomiteens formann Astrid Olsen som re

degjorde for hvem som sto for valg og leste valgkomiteens forslag. 
4 styremedlemmer var på valg. Valgkomiteens forslag: 
Brox, Karl H., Gjenvalg 
Dyrdal, Alfhild, Ny 
Lien, Gustav, Gjenvalg 
Maske, Ivar, Gjenvalg 
Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
4 medlemmer av rådet var på valg. Valgkomiteens forslag: 
Birkeland, Gunnar, Gjenvalg 
Christensen, Fritz, Gjenvalg 
Karlsen, Knut, Ny 
Olsen, Astrid, Ny 

Lønnet revisor: Magne Flack ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens 
innstilling. 

2 kritiske revisorer: Hans J. Jonassen og Amund Stav gjenvalgt i samsvar 
med valgkomiteens forslag. 

2 medlemmer til valgkomite. 
Valgt ble Fritz Christensen, Gjenvalg. Tore Mo, Ny. 

Formannen takket valgkomiteen for arbeidet. 

SAK 5: Kontingent for 1 9 7 8 . 
Styrets forslag: Livsvarige medlemmer 

Hovedmedlemmer 
Ektefelle 
Juniormedlem 

kr. .800,-
kr. 60,-
kr. 20,-
kr. 40,-

Det kom forslag fra salen på kr. 30,- for ektefelle og avstemming ble fore
tatt. 

Styrets forslag ble vedtatt med 30 stemmer for og 17 stemmer mot. 

SAK 6: Eventuelt. 
Torleif Hoff henstilte til styret å skaffe plass til helikopterlanding ved hyt

tene. 
Odd Johnsen kom med forslag til midlertidig løsning av vannsituasjonen 

på StorerikvoUen. 
Gjettum svarte på Belsaas spørsmål om finansiering av restaureringen av 

Gjevilvasshytta. 
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Formannen orienterte generalforsamlingen om Arne Falkangers testamentariske 
gave på kr. 100.000,-. 

Deretter rettet han en takk til forretningsfører Tor Johansen som slutter i foreningen 
og presenterte den nye forrretningsføreren Karstein Myren for forsamlingen. 

Så takket formannen generalforsamlingen for oppmøte og tilliten og styret for sam
arbeidet og ønsket Alfhild Dyrdahl velkommen i styret. 
Møtet hevet. 

Å R S R A P P O R T 1977 

Styremøter: 
Det er holdt ialt 13 styremøter og det er behandlet 152 saker. 

Arbeidsutvalgsmøter: 
Det er holdt 8 møter og behandlet 129 saker. 

Rådsmøter: 
Det er holdt 1 fellesmøte mellom rådet og styret. Dette ble holdt den 1 /3. Møtet be

handlet saken Ths. Angells Stiftelser — TT, samt regnskap for 1976. 

Vert innemøte: 
Dette ble holdt 12/10. Våre vertinner fra påske- og sommersesongen og tilsynet for 

de betjente hyttene var tUstede sammen med styret. Det ble orientert om den nye ar
beidsmiljøloven. Deretter ble regnskap for de respektive hyttene utdelt og gjennomgått. 
En slik regnskapsvurdering vil bli gitt til vertinnene 3 ganger årlig, slik at de bedre kan 
følge med den økonomiske utvikling for sin hytte. TUsynet for de selvbetjente hyttene 
vil også få en slik oversikt en gang i året. Til slutt ble driften av våre hytter drøftet, 
betjeningsproblemer, arbeidsrutiner, matforsyning, sengeutstyr, brensel og vedlike
hold. 

Medlemsmøter: 
Førpåskemøtet ble holdt i Kunstindustrimuseet 22. mars med godt frammøte. Etter 

en orientering om forholdene i fjellet holdt kontorsjef Finn Hagen DNT kåseri med 
lysbilder: «Med DNT til foten av Mount Everest.» 

Deretter holdt dr. Inggard Lerheim kåseri om forholdsregler for fjellturen. Til slutt 
var det sang og spell ved Karen Hugas, Ida Lønne og Reidun Aune. 

90-års jubileet: 
Den 18. november feiret Turistforeningen sitt 90 års jubUeum i Bøndernes Hus. 
Det var tUstede gjester fra DNT, STF, UCD, ordførerne i Selbu og Tydal samt våre 

æresmedlemmer. 
Først ønsket formannen velkommen og i sin tale kom han inn på TT's historie gjen

nom 90 år. 
Rolf Høyem ble utnevnt som æresmedlem for sitt mangeårige virke for TT. Det ble 

overrakt gaver fra ordførerne i Selbu og Tydal, gamle TT venner, UCD, DNT og STF. 
Deretter spilte Tolga-Tusseladdene og EgU Storbekken på tussefløyte og andre eldre 

folkeinstrumenter. Videre sto kåseri med lysbilder om «tinderangel og trivselsturer» 
v/prof. Arne Næss på programmet. 

Til slutt hadde TT filmen sin premiere. 
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Turistforeningenes samarbeidsutvalg: 
Møte har vært holdt i Oslo 16 juni. TT var representert på møtet av Frants-G. 

Mørch. Møtet behandlet skisse til organisasjonsplan og utkast til vedtekter for Norges 
Turistforeningers Forbund. 

Sekretærmøte: . > 
Sekretærmøte ble holdt på Utstein Kloster 2-4 mai 1977. Ingen fra TT møtte. Provi

ant- og losjiprisen på de selvbetjente hyttene ble diskutert. Likeså kontroll med salg av 
proviant, problemet med teltliggere og foreningenes økonomi. 

Eiendomsgrenser: 
Inovember 1975 tok Thomas Angells Stiftelser ut stevning mot foreningen for Midt 

Trøndelag herredsrett for fastsettelse av grensen mellom riksgrensen og Nesjøen. Etter 
utveksling av prosesskrift ble saken behandlet i retten 15 / 8 til 2 0 / 8 19 7 6 og med befa
ring i Nedalen 18/8 1976. 

Rettens formann var sorenskriver Paul Hjelm-Hansen og domsmenn: Skogbestyrer 
Bjarne Kyllo, Malvik og ordf. Reidar Fosshode. Prosessfullmektig for TT var h.r. advo
kat Nils Daae Rogstad. 2/9 ble avsatt følgende dom: 
A. Hovedspørsmålet: 

1 .Grensen mellom Ths. 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 Elektri
sitetsverk kr. 13.750,- fastsatt under takst nr. 17 a ved Midt-Trøndelag herreds
retts overskjønn 21. aprU 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 Bel
saas på styremøte 23/11, besluttet styret å anke saken for Frostating lagmannsrett. An
keerklæring ble sendt 28/11.76. Ankesaken ble imidlertid av TT trukket tilbake i brev 
:av 28/6.77. 

rensevisten mellom Jøldal sameie og gårdsbrukere fra Meldal er anket til Høyeste
rett. Dom ventes å falle 31. jan. 1978. Prosessfullmektig for Jøldal sameie, hvor TT er 
medeier, er h.r. advokat Nils M. Vaagland. 

1977 har det oppstått tvist om hvorvidt det er et eller to sameier i Jøldalen. Det er 3 
av eierne i søndre ende av Jølvannet som har reist saken. TT er saksøkt sammen med 
de fleste av de andre sameierpartnere. Saken har stor interesse for TT, da en dom som 
gir saksøkerne medhold, vil medføre at Jøldalshyttas sameierettigheter gjelder ter
renget nord for Storbekken, og ikke rundt hytta. Prosessfullmektig for TT og de andre 
saksøkte er h.r. advokat Nils M. Vaagland. 

Varding og merking av ruter: , 
Der er også i 1977 lagt ned et stort arbeide av ruteinspektøren og hans hjelpere. Vin

terstaking av ruten Græsli-Schulzhytta er nå ferdig. Da står ruten StorerikvoUen-
Ramsjø-Schulz igjen. Disse rutene vil bli vinterstaket før påskesesongen 1978. Til som
meren 1978 vil ruteinspektøren og hans hjelpere spesielt ta for seg skUtmerkingen både 
i Sylene og Trollheimen. 

148 

Traf ikken i fjellet: 
I påsken var værforholdene forholdsvis bra. Det var stort sett kaldt og enkelte dager 

hard vind. Før påske var GjevUvassbytta leid ut tU Luftkrigsskolen, Nedalshytta til 
Trondheim Lærerskole og Jøldalshytta til Orkanger ungdomsskole. 

Sikringstjenesten i påsken ble utført som vanlig med radiofolk på hyttene med for
bindelse til redningssentralen ved Skarvatnet. Sikringstjenesten lå som vanlig under 
Ut-Trøndelag Politikammer. I Trollheimen og Sylene var sikringstjenesten oss behjel
pelig med kjøring mellom hyttene og kvisting av enkelte ruter. 

Sommersesongen ble åpnet 25. juni og da værgudene ikke var på vår side den første 
tiden, ble besøket heller dårlig. Det ble imidlertid bedre etter hvert, og som det vil 
fremgå av overnattingsstatistikken for 1977 var det vel 700 flere overnattinger i 1977 
enn i 1976. 

Foreningen stengte sine betjente hytter 31/8 mens de selvbetjente hyttene utenom 
Græsli og Dindalshytta holdt åpent fra 15/2 — 15/10. Dindalshytta har vært åpen 
hele året, mens Græsh ble stengt fra nov. 1977 tU 15/2.78 p.g.a. vedmangel. 

Fellesturer: 
De vanlige førpåsketurene i Sylene og Trollheimen ble gjennomført med fullt belegg 

uten uhell. 
Foruten våre egne sommerfellesturer har det som vanlig også vært fellesturer fra 

DNT i Sylene og Trollheimen, fra STF i Sylene og tyske Wikingerturer i Trollheimen, 
samt de vanlige rideturene i Sylene og Trollheimen. 

Turkomitéen: 
Turkomitéen har i 1977 gjennomgått en nydanningsfase etter at turlederkurset ble av
sluttet. Dette resulterte blant annet i at Turkomitéen ble omorganisert, og den består nå 
av to grupper. Den ene gruppen har tatt seg av planleggingen av de tradisjonelle felles
turene i TT's regi som er åpne for alle. Den andre" — Fjellsportgruppa, — har planlagt 
en del turer litt ut over det tradisjonelle. Disse er åpne for alle som er medlem av en tu
ristforening, men turene vil ikke bli kunngjort gjennom avisene. 

Av de tradisjonelle turene har vi hatt ialt tolv turer på programmet. Av disse var to 
førpåsketurer, fire ukesturer i juli/august. Videre var det tre helgaturer og to søndags
turer. Det ble også avviklet et snøhulekurs med to teorikvelder, og praktiske avslut-
ningsøvelser i Dovretraktene. Ni av turene gikk, tre ble avlyst pga. manglende påmel
ding. Det var i alt 126 deltakere. Det var god plass på de fleste turene, bare førpåsketu-
ren i Sylene var fulltegnet. Det blir derfor satt opp to turer der i inneværende år. 

Årsakene til den manglende oppsluttningen kan være flere, blant annet at Turkomi
téen dette året savnet muligheten til å informere medlemmene på skikkelig måte. Tur
programmet var ferdig trykket allerede i januar måned, og vanlig praksis har tidligere 
vært at det ble sendt ut sammen med årboka. Denne forelå imidlertid først i midten av 
august, etter at to tredeler av turene var avsluttet. 

Informasjonen om turene har ellers foregått gjennom byens aviser, NRK, og brosjy
ren har vært utiagt på reisebyråer og oppslått på byens skoler. 

For å rekruttere nye turledere vU det også i 1978 bli arrangert et nytt turlederkurs. 

Årboken: 
Årboken kom i 1977 ut i 7000 eksemplarer. Den kom dessverre ikke ut før i midten av 
august p.g.a. visse komplikasjoner. Den ble sendt tU alle våre hovedmedlemmer, alle 
norske turistforeninger og Svenska Turistforeningen og fordelt til skolebibliotek i Sør-
Trøiidelag og tU våre hytter. 
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B i d r a g o g g a v e r : 
Det er i 1977 mottatt følgende bidrag og gaver: 

N.S.B kr. 1.000,-V 
Anonym gave ,.,. kr. 25.000,-K 
Trondheim kommune kr. 30.000,V 
Trondheim kommune (varding) kr. 5.000^1/ 
Sør-Trøndelag Fylke kr. 5.000,-V 
Tydal kommune (staking) kr. 4.000,-
Oppdal kommune (staking) kr. 2.400,-
Trondhjems og Strindens Sparebank kr. 1.500,V 
Spareskillingsbanken kr. 500,V 
Div gaver og bidrag kr. 320,-V 

74.720,-

A r n e F a l k a n g e r s f o n d : 
Ved foreningens mangeårige formann og æresmedlem Arne Falkangers død ble for

eningen i hans testamente av 14/4 1971 gitt kr. 100.000,- til et fond hvis midler skal 
nyttes til fremme av ungdommens interesser for fjellet. 

Vedtekter for fondet er utarbeidet og godtatt av skattemyndighetene slik at arveav-
giftfritak er oppnådd. Vedtektene er fastsatt i fellesskap av Falkangers 3 livsarvinger og 
foreningen. Vedtektene lyder slik: 

§ 1 
Disponent Arne Falkangers fond til fordel for Trondhjems Turistforening, er opp

rettet i henhold til hans testamente av 14.4. 1971 og har en grunnkapital på kr. 
100.000,- etthundretusenkroner. 

§2 
Fondskapitalen skal være urørlig og forvaltes slik som til enhver tid er bestemt for 

offentiige stiftelses midler. 
Renteavkastningen skal helt eller delvis nyttes til fremme av ungdommens interesse 

for turer i fjellet, f.eks. som støtte til ungdomsturer i foreningens regi sommer og vin
ter. 

Ubrukt del av den årlige renteavkastning skal legges til fondskapitalen. 

§ 3 
Fondets styre skal bestå av 3 medlemmer: Foreningens formann, et av foreningens 

styremedlemmer og et medlem fra foreningens råd. 
Styremedlemmene oppnevnes av foreningens styre. 
Funksjonstid 2 år. 

§4 
Fondet skal ha særskilt protokoll hvor alt som vedkommer fondet føres inn. Proto

kollen underskrives etter hvert møte av de tilstedeværende medlemmer. 

§ 5 
Regneskap for fondet og bruken av rentene føres av Trondhjems Turistforenings 

regnskapsfører og revideres av foreningens faste revisor. 
Regnskap og beretning skal tas inn i foreningens årsberetning og fremlegges på fore

ningens generalforsamling. 
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Som styre er oppnevnt: 
Foreningens formann, Ivar Maske og Eivind Kierulf. Fondet kan nå virke etter Fal
kangers vilje. 

H j ø r d i s o g O l a f K l i n g e n b e r g s L e g a t . 

Hjørdis Klingenberg har i sitt testamente med visse unntak og forbehold bestemt at 
hennes samlede formue skal tUfalle Trondhjems Turistforening. 
Formuen utgjør ca. kr. 450.000,- og består av verdipapirer og bankinnskudd. 

«Denne gave gies,» heter det i testamentet, «i erkjennelse av de hyggelige minner og 
den glede som Trondhjems Turistforenings gavnlige virksomhet beredte min mann og 
meg gjennom mange år da vi tilbragte våre ferier på fottur i fjellet.» 

Styret er av bobestyreren orientert om boets forhold. Såsnart boets økonomiske for
hold er ordnet i.h.t. testamentets bestemmelser vU styret bestemme den fremtidige for
valtning av verdiene. Likeledes vil styret i samarbeid med boforvalteren tilrettelegge de 
best mulige forhold når det gjelder arveavgiften. Styret har gjort visse vurderinger om 
å opprette et legat som kan disponeres til foreningens beste. 

Styret er meget takknamlige for disse gavene. De vil gi foreningen midler til rådighet 
for løsning av mange oppgaver. 

1 9 7 7 
474 

4966 
1031 
462 

Medlemstall: 
Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Ektefeller 
Juniormedlemmer 

1976 
459 

4988 
1073 
452 

6972 
Dette gir en nedgang på 39 medlemmer. 
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F o r e n i n g e n s k o n t o r o g a n s a t t e : 
Foreningen fikk i 1977 ny forretningsfører. Bedriftsøkonom Karstein Myren, tilt

rådte stillingen 19/6 og har sammen med kontordame Anne-Mari Bergquist ivaretatt 
foreningens daglige drift. I den travleste tiden juni-aug. har vi hatt som ekstrahjelp 
Grethe Skogstad. 

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

H Y T T E N E S T I L S T A N D O G V E D L I K E H O L D 
Generelt: 

Styret hadde planlagt at hovedinnsatsen i bygge- og fornyelsesarbeidet 11977 skulle 
settes inn i restaureringen av Gjevilvasshytta. 

Dessverre viste det seg umulig å skaffe entrepenør tU dette arbeidet, og byggesaken 
måtte utsettes til 1978. 

Restaureringen av Dindalshytta, som er planlagt å gå over en 3-årsperiode, ble imid
lertid igangsatt som planlagt høsten 1977. Forøvrig har det også i år vært utført en god 
del mindre vedlikeholdsarbeider på de forskjellige hytter. 

Vi fikk også i 1977 verdifull hjelp til vedlikehold av hyttene, både i form av arbeids
innsats og tjenester av forskjellig art. Flere dugnader har vært gjennomført, og mange 
av våre medlemmer, både tilsyn og andre, har nedlagt mye arbeid for å ivareta fore
ningens verdier. Fra en rekke firmaer har vi mottatt båJe gratis og rimelige tjenester. 
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Styret vil på denne måten rette en varm takk tU alle som på denne måten har bidratt tU 
hyttenes vedlikehold og forbedring. Med det stadig stigende prisnivå er frivillig innsats 
en vésentiig forutsetning for å klare å holde hyttene i forsvarlig stand uten å foreta 
drastiske prisøkninger på våre tjenester. 

De enkelte hyttene: > 

Bårdsgården: 

Dette er foreningens nye selvbetjeningskvarter i Storlidalen. Kvarteret eies av Harald 
Berdal og har blitt meget populært i løpet av det første året foreningen har disponert 
det. 

Dindalshytta: 

Den planlagte restaurering av Dindalshytta ble igangsatt høsten 1977 med skifting 
av taket samt diverse opprettings- og innredningsarbeider. I de to kommende år vil 
vinduene bU skiftet, hytta vU bli panelt ferdig utvendig og det vU bli foretatt en del iso
lerings- opprettings- og innredningsarbeider. Siktemålet er å få en fullverdig vinter
hytte med en mere hensiktsmessig innredning for selvbetjeningsbruk enn det man har 
i dag. 

Arbeidet ivaretas av egen byggekomité. 

Gjevilvasshytta: 
For beskrivelse av tilstand og de planlagte restaureringsarbeider henvises til årsbe

retningen for 1976. 
Som nevnt innledningsvis klarte man ikke å komme igang med restaureringsarbei

dene i 1977. Styret regner imidlertid med at man skal få gjennomført riving av den 
gamle betjeningsfiøyen og bygging av ny betjeningsfløy i løpet av sommeren og høsten 
1978. For dette arbeidet er finansieringen lorden. Den videre fremdrift i restaureringen 
vil være avhengig av finansieringen. 

Græslihytta: 
Hytta er i bra stand. Det er en lekkasje i taket ved murpipen som må ordnes til som

meren. Ingen lakkering eller utvendig behandling er nødvendig. 

Jøldalshytta: 
Her har det vært utført en god del vedlikeholdsarbeider i 1977. Hytta er beiset to 

strøk utvendig, vindskier, kledninger, vinduer og dører er malt. En del råtten ytter-
veggskledning er skiftet ut. Båtnaust og uthus er beiset og malt. En dgl pålegg fra 
branntilsynet er utført. Kjøkkenet er malt og gulvene i 1. etasje er lakket. Sylstokken 
under kjøkkeninngangen ble skiftet ut p.g.a. råte. Det er videre foretatt en del mindre 
vedlikeholdsarbeider med skifting av vindusglass, lapping av taktekking, utskifting av 
låser m.v. Utvendig er det planert og isådd etter takreparasjonene. 

Etter innsatsen i de siste to år begynner hytta å bli i ganske bra stand, men fortsatt 
gjenstår en del arbeider. Kjelleren er ikke i tilfredsstillende stand og må utbedres. En 
del vinduer er råtne og må skiftes ut. Gjerdet rundt hytta må skiftes. Uthustaket må ha 
ny papptekking. Videre er det en del innvendige malingsarbeider og diverse andre 
mindre vedlikeholdsarbeider som gjenstår, samt en del pålegg fra branntilsynet som 
må, etterkommes. På lengre sikt er det ønskelig med en utbedring og utvidelse av selv-
betjeningsavdelingen. 

^ 

Kjølihytta: 
Utvendig beising ble nesten avsluttet sommeren 1977. Endel småarbeider samt ma

ling, gjenstår. 
Vinduslemmene har fått tildels hard medfart av vinden, og nye bør lages. Snø driver 

inn i hovedhytta langs raftet på kortveggen mot N.Ø. 
Ny ovn med vendeplate er innstallert. 
Lakkering innvendig er påbegynt, men er enda ikke avsluttet. Uthuset er det enda 

ikke gjort noe med ang. telehiv. Antakelig stort arbeide. 
Midtrommet i uthuset er utett under raftet, og mye snø driver inn over veden som 

ligger stablet der inne. Oppholds/soverommet i uthuset er som i hovedhytta rundva-
sket og gulvet lakkert. 

Taklekkasjen i uthuset rundt stålpipen er forsøkt reparert. Sannsynligvis må pipen 
skiftes. Ovnen i uthuset er byttet ut med ny. 

Stålflaggstangen har for lenge siden blåst ned. Ny er bragt opp, men denne er fore
løpig ikke montert. 

Nedalshytta: 
Det har vært utført en del mindre vedlikeholdsarbeider i 1977. Hytta er fortsatt i god 

stand, men i de nærmeste år vU det være behov for en del ut- og innvendige 
malerarbeider. Videre er foreningen pålagt å legge om kloakkutslippet. 

Orkelsjøhytta: 
Det er ikke foretatt noe vedlikehold av hytta i 1977. Hytta er i meget dårlig stand, og 

det må eventuelt utføres omfattende arbeider for å utbedre den. Styret finner ikke å 
kunne prioritere denne hytta foreløpig. Eventuelt salg har vært vurdert, men det er be
sluttet å beholde hytta inntil videre. 

Ramsjøhytta: 
Det er ikke foretatt noen oppretting av hovedhytta ennu, men det bør vel skje om 

ikke alt for lenge. Videre må gulvene lakkes påny, men noen utvendig preparering er 
ikke nødvendig. Likeledes er det ønskelig å bygge et nytt sovehus slik at det blir plass til 
flere overnattingersgjester. 

Schulzhytta: 
Hyttas tilstand er stort sett bra. En del utvendig paneling og skifting av råtten syls-

tokk gjenstår. Vinduer, lemmer og dører bør snart males opp. Videre bør hytta smøres 
utvendig for utseendets skyld. (Det er brukt trykkimpregnerte materialer.) En del min
dre vedlikeholdsarbeider er nødvendig, og kjelleren trenger full oppussing. 

Vedkomfyr og varmtvannsbereder må skiftes ut. 

StorerikvoUen: 
De utvendige malerarbeidene ble stort sett ferdigstillet i 1977. Innvendig ble alle 

gulv lakket/malt, likeså alle møbler i spisesal og kjøkken. Vaske- og tørkerommene er 
istandsatt og pusset opp, og det nye størhuset er beiset og malt innvendig. Alle ovner 
og oljekaminer er gått over og reparert. Gjerdet rundt hytta er reparert. Det har vært 
foretatt hovedopprydding både inn- og utvendig. 

Endel av hyttas vinduer er i dåriig forfatning og må skiftes. I vaskerommet er også 
reisverket dårlig rundt vinduet og må skiftes. Vinduslemmer bør anskaffes. Videre må 
resten av uthustaket nu legges om, og kjelleren trenger en oppussing. Videre burde fol
lettene ha vært bygget om. 
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Vannforsyningsanlegget har ikke fungert tilfredsstillende de siste to påsker. Det ble 
foretatt en utbedring i sommer, og styret håper anlegget vil være i orden nu. Hvis ikke 
den siste utbedring hjelper, må det nemlig omfattende arbeider til. 

Forøvrig er StorerikvoUen i god stand etter stor vedlikeholdsinnsats gjennom de siste 
fire år. 

> 
Trollheimshytta: 

Innvendige malerarbeider ble ferdigstillet i 1977. Videre ble alle vinduer malt opp, 
og en del andre vedlikeholdsarbeider er utført. Etter omfattende vedlikeholdsinnsats de 
siste årene er hytta nu i utmerket stand. På lengere sikt er det ønskelig med en utvidelse 
av selvbetieningsavdelingen som i dag bare er på 4 senger. 

Utsikt fra Geithetta mot Gråsjøen. (Finn Ouren) 
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