
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 opptre overfor sentrale 
myndigheter, landsomfattende organisasjoner og lignende organer i 
saker som ikke bare gjelder den enkelte forening. 

Ved at praktisk talt samtlige av landets turistforeninger står 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 det økono
miske området. I henhold til vedtektene påligger det 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 måte 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 samtlige 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 offentlige 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 samtlige, 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. 18.00 

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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Våre hedrede 

TTs forretningsfører, Karstein Myren, slår opp en pil som viser veien mot 

(Karl H. Brox) Jøldalshytta, 

Æresmedlemmer: 
1947 Roar Tønseth snr. 

1957 Reidar Jørgensen, 

1970 Eivind Kierulf 

1975 Astrid Olsen 

1977 Rolf Høyem 

Innehavere av vårt hederstegn: 

1947 

1947 

1947 

1954 

1957 
1957 

1957 

1957 

1957 

1962 

1962 

1962 

1962 

Thor Tharum 

Hilmar Nilsen 

Roar Tønseth snr. 

Edvard Løchen 

Ola Hilmo 
Reidar Jørgensen 

Finn Kleven 

Erling Nielsen 

Gunnar Raabe 

Martine Unsgård 

Olga Reitan 

Hjørdis Mørkved 

Gunnar Birkeland 

Reinrosa med gull eikekrans 

1962 

1964 

1967 

1967 

1967 
1969 

1970 

1970 

1974 

1976 

1976 

1978 

1979 

Helge Foss 

Eivind Kierulf 

Astrid Olsen 

Magna Kjelland 

Bjarne Eriksen 
Rolf Høyem 

Magnhild Lereggen 

Tor Johansen 

Fritz Christensen 
Chr. Blom 

Toralf Lyng 

Franck Rindal 

Erik Hansen 

Innbudte livsvarige medlemmer: 

1957 Halvard Lilleevjen 

1957 Modolf Moen 

1962 Ragnhild Næssmo 

1962 Thomas Solem 

1962 Asbjørn Clausen 

1967 Manda Hilmo 

1967 Svein Grøtte 

1977 Carl W. Gotaas 

1979 Nils M. Vaagland 
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