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Forord 
Du har fått en ny TT-årbok i hende. Vi håper at den også denne 

gang inneholder stoff og bilder som kan glede og friste en 
fjellvandrer. Foran en ny sommersesong i fjellet kan det å lese 
årboka være med på å skjerpe appetitten på en ny fjelltur. 
Forhåpentligvis vil den inspirere til planlegging av en tur langs 
Trondhjems Turistforenings mange mil med vardete ruter i 
Trollheimen og Sylene. Og ikke minst: Et besøk på TT's hytter. 
Der du møter andre mennesker som har lagt av seg det daglige 
stresset, og blir i godt humør av naturopplevelsen. 

Til gamle og nye medlemmer vil vi si: Bruk noen dager av ferien 
og kom deg til fjells! Der er det god plass, og mer helsebringende 
ferie finner du neppe andre steder. Ved å bruke TT-hyttene er du 
med på å sikre foreningens og hyttenes fremtid. Og vi ber 
medlemmene fortelle sint' venner om de tilbud TT har i fjellet, og 
om hvilke opplevelser naturen i. våre områder kan by på. 

Så vil årbokkomitéen si en hjertelig takk til de mange 
bidragsytere som har gjort årets årbok mulig. Og fra leserne 
ønsker vi reaksjoner på årboka, tips om stoff vi bør bringe - send 
oss noen ord. 

Billedstoffet er viktig for at årboka skal bli så god som mulig, 
men det er ikke alltid like lett å finne frem til nye kilder å øse av. 
Oppfordringen går derfor til alle som bærer kameraet med seg på 
fjellturen: Ha årboka i tankene når du velger motiv. Og hvorfor 
ikke prøve med en sort/hvitt-film for en gangs skyld? 

God tur til fjells! 
I årbokkomitéen 

Per Amund Strickert 
Redaktør 

Franck Rindal Karl H. Brox 

Det var en gang.. (Ivar Moan Djupdal) 

^ Utsikt sørover fra Gråhøa tvers over Dindalen mot Svartdalen (midt på bildet) og 
Snøfjellkollene, hvor den høyeste toppen strekker seg opp mot 1860 m,o,h. Som 
man ser byr nærterrenget tU Dindalshytta på en allsidig natur, sommer som vinter, 

(Roar Nålsund) 
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