
Norske Turistforeningers Forbund 
TRULS KIERULF 

Tanken om en sentral organisasjon for alle turistforeningene i 
Norge er gammel. Det er snart 60 år siden dette ble drøftet første 
gang. Den spede begynnelse var «Fællesudvalgel for landets Turist
foreninger», som fra I 920 møttes en gang årlig. Fra 1 948 fikk vi 
«Turistiandsmøtet», med et arbeidsutvalg, og senere Turistforening
enes Samarbeidsutvalg. 

Behovet for en fastere organisasjon ble aktualisert bl.a. gjennom 
Kulturmeldingen og myndighetenes tilrådning om en bestemt orga
nisasjonsform. Offentiige myndigheter, både de bevilgende og andre 
turistforeningene må ha el nært samarbeid med, har et ønske, delvis 
et krav, om å ha ett sentralt organ som gjensidig konlaktiedd til orga
nisasjoner som har forgreninger over hele landet. 

Turistlandsmøtet 1976 nedsatte et utvalg med en representant fra 
gjensidighelsforeningene, en fra særavlaleforeningene og en fra 
DNT, til å utarbeide forslag til turistforeningenes fremtidige organi
sasjonsform. Utvalget ble bedt om å legge frem sitt forslag innen 
1.5.1978. 

Organisasjonsutvalgets forslag ble behandlet i møte 4.6.1 978 hvor 
del enstemmig ble besluttet å stifte Norske Turistforeningers For
bund. Det ble tatt forbehold om at vedtaket skulle godkjennes av det 
organ i den enkelte forening som kunne fatte et slikt vedtak. Svarfris
ten ble satt til 30.4.1979. Ved fristens utiøp hadde 31 foreninger med 
ca. 130.000 medlemmer meddett al de ville bli med i NTF. Ingen 
forening gikk imot NTF ble formelt stiftet 1.9.1979. 

NTF er et samarbeidsorgan for norske turistforeninger, turiag 
m.v. som på ideelt grunnlag arbeider for fremme av fotturisme og 
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lignende former for friluftsliv. Forbundets formål er å styrke samar
beidet mellom foreningene for å fremme deres ideelle målsetting, 
samt med foreningenes samlede tyngde å oppfre overfor sentrale 
myndigheter, landsomfattende organisasjoner og lignende organer i 
saker som ikke bare gjelder den enkelte forening. 

Ved at praktisk talt samtiige av landets turistforeninger slår som 
medlemmer av NTF, vil forbundet kunne uttale seg med langt større 
tyngde i saker som gjelder sikring av friluftsområder. Til hjelp for 
landsstyret i slike saker er det nedsatt en egen naturvernkomité med 
representanter med god innsikt i naturforholdene i hele landet. 

Den største praktiske nytten av NTF vil trolig være på del økono
miske området. I henhold til vedtektene påligger del landsstyret å 
prioritere søknadene om bidrag fra sentrale myndigheter og fordele 
disse midler. Gjennom det forberedende arbeid og med den kontakt 
som NTF på denne måle får med de sentrale myndigheter, vil det 
også tilflyte forbundet mye informasjon. Denne informasjon vil nå 
komme den enkelte medlemsforening til gode. 

I saker som angår sikring og vern av friluftsområder, og når det 
gjelder koordinering og prioritering av søknader om bidrag fra sen
trale myndigheter og fordelingen av disse midler, er landsstyrets fler
tallsbeslutning bindende for samtiige medlemmer. 

Med de forestående reguleringssaker som er bebudet fra sentralt 
hold, og med de økonomiske problemer turistforeningene har hatt 
og trolig også vil få i årene som kommer, vil det ikke mangle på ar
beidsoppgaver for NTF. I tillegg vil det bli en viktig oppgave å ar
beide for styrkingen av samarbeidet mellom foreningene og å øke 
forståelsen for det arbeid turistforeningene nedlegger for fremme av 
friluftslivet på landsplan, hos offentiige myndigheter og hos almen
heten. 
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Turistforeningens kontor 

TT's kontor i Hans Hagerups gt. 1, er i løpet av den senere tid blitt 
gjenstand for en omfattende ansiktsløfting. Det er anskaffet nye kon
tormøbler til samtiige, og på ytre kontor er det ved skranken satt opp 
en koselig benk for gjester som venter, og det er hengt opp en opps
lagstavle der man vil finne en lang rekke opplysninger om aktuelle 
ting innen foreningen, ellers har veggene fått ny maling, og det er 
hengt opp en lang rekke bilder med motiver fra TT's virksomhet og 
av hyttene. 

Det hele er naturligvis utført for å skape en triveligere atmosfære 
både for de som arbeider ved kontoret og for de mange som i løpet 
av året avlegger TT-kontoret et besøk. 

Kontoret har nå fire ansatte. Det er forretningsfører Karstein My
ren, kontordamene Ann Mari Bergquist og Lillian Svingen, og Hå-
rek Lund. Sistnevnte er pensjonist, men har altså funnet tid og lyst til 
å arbeide noen timer for TT tre dager i uken. Foruten å utføre di
verse ærender på byen, tar han seg også av endel andre praktiske 
gjøremål ved kontoret. 

Ved at kontoret nå har fått en såvidt god bemanning er kontoret, i 
langt større grad istand til å ta hånd om den store og stadig økende 
mengder saker som kontoret får til behandling. Interessen for fjellet 
er stadig økende og besøket på hyttene øker, og dette har som kjent 
ført til at selvbetjeningshyttene nå er åpen hele året og at Storerikvol-
len, som et forsøk, blir åpnet 14 dager før påske. Faller dette heldig 
ut vil tilsvarende ordninger bli aktuelt ved de andre hyttene senere 
år. Alt dette og mere til, økt transportbehov osv. betyr større aktivitet 
ved kontoret, men det er nå utarbeidet rutiner og gjennomført en ar
beidsfordeling, slik at det hele glir best mulig. 

TT's kontor har åpnet i tiden 08.30—15.00, men før påske og i 
sommersesongen er det på torsdager forlenget åpningstid til kl. 1 8.00 

Ta en tur innom kontoret med ros eller ris, eller for å få andre 
opplysninger om foreningens drift, hytteåpninger, fellesturer etc. 
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