
L/Vc/! /car — stor stein. 
(Bjarne Vestmo) 

Selbu og Tydal Historielag. En meget lesverdig bok som anbefales 
den som vil skaffe seg nærmere kjennskap om det arbeid som i sin 
tid ble utført her inne i fjellene av bønder fra Selbu, Tydal og Merå
ker. 

For TT er del en glede å kunne trekke frem-fra glemselen slike 
gamle «tråkk» og gjøre de tilgjengelige for dagens fjellfolk, og føre 
disse inn i fjell hvor tidligere generasjoner har skrevet et slitets histo
rie. 

Skulle en ha lyst til å ta en helgatur til StorerikvoUen er det el godt 
forslag å starte fra Rotvold og gå over Gilså Gruve og Skarpdalsvol-
len etter den nymerkete ruten. Dagen etter kan en så gå den gamle 
ruten over Klukskaftet tilbake til Rotvold. 

Avstanden er omtrent den samme, over Gilså ca. 27 km, over 
Klukskaftet ca. 25 km. 
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Fjellorganisasjon med 135 000 
medlemmer 
LI-:iF LARSEN 

Nå er også Norge på vårt felt samlet til ett rike. Det skjedde lørdag 
1. september da Norske Turistforeningers Forbund ble stiftet i Oslo. 
Over natta fikk vi en ny organisasjon som kunne vise til omlag 
nS 000 medlemmer. Ialt 31 turistforeninger er med, fra Alta Turlag 
i nord til Kristiansand og Opplands Turistforening i sør. 

Hver enkelt forening beholder sin selvstendighet og sitt lokale ar
beidsområde. Forbundet skal i første rekke utvikle kontakten mel
lom lokallagene og arbeide for praktiske tiltak til beste for vandrerne. 
Samtidig skal det være bindeleddet mellom turistforeningene og 
myndighetene. 

Tanken om en slik takorganisasjon er over femti år gammel, men 
det ble først fart i sakene da myndighetene gjennom kulturmel
dingen gjorde det klart at turistforeningene måtte etablere en felles 
organisasjon dersom de skulle ha noe håp om regelmessige tilskudd 
fra staten. Allerede nå er det klarlagt at NTF på vegne av forening
ene vil få en del av tippemidene fra neste år. 

Det var på et møte 4. juni i fjor at turistforeningene ble enige om å 
opprette NTF dersom dette ble godtatt av de besluttende organer i 
hver forening. Da DNT-formannen Jens Bugge nå kunne opplyse at 
dette kravel var oppfylt, var det formelle grunnlaget for konstitu
ering til stede. NTF var en realitet 

For utsendingene til møtet var det bare å ta fatt på valg av lands
styre og drøfte en del prinsipielle forhold, som de påla landsstyret å 
se nærmere på. Dette gjaldt bl.a. framgangsmåte ved søknad om tip
pemidler og selve fordelingen. 

NTFs landsstyre har I I medlemmer fra forskjellige deler av 
landet (regioner). De foreslåtte kandidater, med varemedlemmer i 
parentes, ble alle enstemmig valgt: 
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Region Nord-Norge: Sverre Rostad, Troms Turlag, (Arne M. 
Andersen, Narvik og Omegns Tf.) 

Region Midt-Norge,- Frants- G. Mørch (Trond Gjettum), begge 
Trondhjems Tf. 

Region Øst-Norge,- Leif Halvorsen, Tørfsberg og Omegns Tf. (Odd 
Lindstad, Hamar og Hedemarken Tf.), Bjarne Røgeberg, Drammens 
og Oplands Tf. (Helge Buer, Skien-Telemark Tf.) 

Den Norske Turistforening: Truls Kierulf (Gunnar Vigerust), Leif 
Ryvarden (Jens Bugge), Eskild Jensen (Øyvind Larsen). 

Region Sør-Norge: Petter Mikaelsen, Stavanger Tf. (Jens Robstad, 
Kristiansand og Opplands Tf.), Bjørn Aslaksen, Arendal og Oppland 
Tf. (Osmund Hamre, Haugesund Tf.) 

Region Vest-Norge: Peter Hesseberg, Ålesund-Sunnmøre Tf. (Ru
dolf Volden, Molde og Romsdals Tf.), Arild Myrseth, Bergen Turiag 
(Sigurd Sleen, Voss Utferdslag). 

Samarbeidsutvalgets formannskandidat Truls Kierulf ble valgt til 
formann ved akklamasjon. 

Som nyvalgt formann takket Truls Kierulf for tilliten. Han lok ut
gangspunkt i forbundets formål som rettesnor for arbeidet videre 
framover: å styrke samarbeidet mellom foreningene, ta opp prinsipi
elle spørsmål med myndighetene, sikre områder til friluftsformål og 
bedre det økonomiske grunnlaget. Kierulf la dessuten vekt på al opp
rettelsen av forbundet ikke måtte ødelegge lysten til dugnad og egen
innsats i foreningene. — På vegne av landsstyret håper jeg også at 
fellesmålet må gå foran snevre særinteresser. Den samstemmighet 
og det fellesskap som har preget de sisle møtene fram til opprettel
sen, bør stå som et mønster for det videre arbeidet, sa Kierulf. 

Etter landsmøtet hadde NTFs landsstyre sitt første møte. Petter 
Mikaelsen, Stavanger Turistforening og Arild Myrseth, Bergen Tur
lag ble valgt som 1. og 2. nestformenn. Inger Ekkeren Vamnes ble 
ansatt som forbundssekretær i halv stilling. 

Det ble nedsatt en egen naturvernkomité med representanter som 
har god innsikt i naturforholdene i størstedelen av Norge. Komiteen 
vil konsentrere sitt arbeid om sikring av viktige turområder og være 
spesielt på vakt der områder av vésentiig betydning for fotvandring 
står på spill. Den erstatter DNTs naturvernkomité. For øvrig tok sty-
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Del elleve mann sterke landsstyret i Norske Turistforeningers Forbund. Fra venstre: 
Leif Halvorsen. Tønsberg og Omegns Turistforening. Arild IVtyrselh. Bergen Turlag, 
Peler Hesseberg, Alesund-Sunnmøre Tf, Truls Kierulf DNT, Frantz-G. Mørch. 
Trondhjems Tf, Sverre Rostad, Troms Turlag, Bjørn Aslaksen. Arendal og Oppland 
Tf, Leif Ryvarden, DNT, Eskild Jensen, DNT, Jens Robstad. Kristiansand og Opp
lands Tf. (møtte for Petter Mikaelsen. Stavanger Tf.). Bjarne Røgeberg. Drammens 
og Oplands Tf. 

(Leif Larsen.) 

ret fatt på flere prinsippsaker, blant annet gjaldt det saker som tidli
gere på dagen var fremmet på landsmøtet 

Landsstyret tar sikte på å holde møte hvert kvartal, og neste lands
møte holdes i Hamar 1 I.—14. september 1980 i forbindelse med 
Hamar og Hedemarken Turistforenings 50-års jubileum. 
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