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Lille Kvernfjellvannet, Skarvan i bakgrunnen. (KjetU Waagbø) 

Schulzhytta, sUk at en kan få to lettere dagsetapper meUom disse 
stedene. Avstanden nå er 25 km, noe som Uar vist seg å være for langt 
i et terreng som delvis er tungt å gå i. Den nye hytta vU sannsynUgvis 
bU bygd ved Høystakken. 

NTT har også kommet langt med planer for ei ny selvbetjenings
hytte sør-øst for Sonvatnet. Ei hytte her vil knytte sammen TT's ruter 
lenger sør med Meråker, samt at vi vil få en forbindelse tU 
Kvitfjellhytta via Skarven. 
^ NTT har et nært samarbeid med TT m.h.t. disse planene. 

Enkelte har betvilt at Nord-Trøndelag har så attraktive fjellområ
der at en turistforening kan være liv laga i fylket. At enkelte har 
denne oppfatning er i seg selv et bevis på at vi har en oppgave i vårt 
fylke, nemUg å få nordtrønderne, og for så vidt andre også tU å 
oppsøke områdene. Da vil nok de som tar turen forstå at det ikke er 
grunnlag for en slik tvil. 

TT trenger flere medlemmer! 

Den som gir seg til å studere medlemstallene for Trondhjems 
Turistforening trenger ikke å være noen stor matematiker for å se at 
antallet medlemmer har gått stadig ned i løpet av de senere år. Og 
dette er en utvikling som styret ikke uten videre bare kan godta. 

Styret har derfor nå bestemt seg for å be om hjelp til å øke 
medlemstallet. Det er ganske lenge siden vi hadde en omfattende 
vervekampanje i TT, og denne gang vil de som verver også få en del 
igjen for strevet. Verver du 2 nye medlemmer får du ett gratis døgn 
på en av hyttene, verver du 4 nye medlemmer får du tre gratis døgn 
og verver du seks nye medlemmer eller mer får du en hel uke gratis i 
fjellet! I tiUegg vU den som verver flest medlemmer av alle få et 
eksemplar av bokverket «Norges Fjellverden» og et eksemplar av den 
nye boka om Trollheimen. 

Slik foregår det 
Vervekampanjen starter 15. mars og går frem til 1. juni. I løpet av 

denne tiden - og helst så tidlig som mulig - gir du TT-kontoret, helst 
skriftlig, melding om hvilke personer du har vervet som nye 
medlemmer av TT. Kontoret må ha navn, adresse og alder på de som 
verves - kampanjen gjelder alle typer medlemmer: Hovedmedlem, 
ektefelle, juniormedlem og medlemmer over 67 år. Kontoret sender 
så hvert av de nye medlemmene et innbetalingskort, og etter hvert 
som de betaler blir de nye medlemme godskrevet deg som verver. 

Det er viktig at de som bUr vervet betaler raskt, slik at vi kan ha 
hele kampanjen avsluttet før sesongstart 1. juU. Tanken er at alle nye 
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medlemmer innen denne dato skal ha sine medlemskort i orden, slik 
at de allerede sommeren 1983 kan ta en tur i fjellet og nyte godt av 
medlemsfordelene. Og rundt 1. juli skal også alle som har vært med 
på å verve få tilsendt kvittering for det antall døgn man har til gode i 
fjellet. Det er TTs forutsetning at de gratisdøgn man får benyttes i 
løpet av 1983, enten i løpet av sommersesongen eller utover høsten på 
en av selvbetjeningshyttene. 
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VÅRE HEDREDE ÅRSBERETNING 
ÆRESMEDLEMMER: 
1947 Roar Tønseth snr. 
1957 Reidar Jørgensen 

. 1975 Astrid Olsen 
1977 Rolf Høyem 

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans 

1982 

1947 Thor Thanum 
J947 Hilmar Nilsen 
1.947 Roar Tønseth snr. 
1954 Edvard Løchen 
J957 Reidar Jørgensen 
J957 Finn Kleven 
1957 Erling Nielsen 
)9.57 Gunnar Raabe 
1962 Martine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkeland 

Innbudte livsvarige medlemmer: 
1957 Modolf Moen 
1962 Ragnhild Næssmo 

1962 Asbjørn Clausen 

1. FORENINGEN 
MEDLEMMER 

1962 Helge Foss 
1967 Astrid Olsen 
1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 
1969 Rolf Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 
1974 Fritz Christensen 
1976 Chr. Blom 
1976 Toralf Lyng 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 
1980 Frants-G. Mørch 

1967 Svein Grøtte 
1977 Carl W. Gotaas 
1979 Nils M. Vaagland 
1982 Inga Stokke 

1981 1982 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Ektefeller 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

485 
4.769 
1.007 

293 
6 

6.560 

488 
4.400 

928 
143 
72 

6.031 

THXITSVALGTE 
Styret: Formann Gustav Lien, nestformann Karl H. Brox, Alfhild Dyrdahl, Trond 
Ekker, Kristine Furan, Sven Kolstad, Ivar Maske, Roar Rønning. 
Rådet: Fritz Christensen, Trond Gjettum, Erik Hansen, Reidar Harkjerr, Rolf 
Høyem, Oddmund Lien, Ola Lund, Frants- G. Mørch, Astrid Olsen, Franck Rindal, 
Ivar Sollie, Nils M. Vaagland. 
Desisorer: Hans J. Jonassen, Amund Stav. 
Revisor: Magne Flack. 
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