
Forord 

En ny årbok er herved presentert. Kjære leser og TT-medlem: Som 
så mange andre bøker av denne karakter, blir ikke årboka til av seg 
selv. Den krever innsats i mange ledd. 

Om vi som står bak produktet har lyktes, vet vi sjelden. 
Årbokkomitéen ønsker derfor reaksjoner fra leserne på boka. Kan 
ting gjøres anderledes og bedre? Er det spesielle stofftyper som 
ønskes? I det hele tatt: Vi ønsker å høre fra dere, såvel negative som 
positive synspunkter. 

Årboka er viktig for TT, den skal inspirere og friste medlemmene 
og andre lesere til bruk av fjellet og våre hytter i Sylene og 
Trollheimen. Lykkes vi i det, vil også trafikken på hyttene øke og 
foreningens økonomi sikres. Mange store oppgaver venter, og vi 
trenger din entusiastiske støtte. 

Til våre mange bidragsytere til årets bok sier vi: Tusen takk! Uten 
deres velvilje ville vi ikke klart oppgaven. Og til dere som skal til 
fjells i sommer - og til vinteren såvel - husk årboka. Vi trenger både 
bilder (også sort/hvitt) og artikler fra de som har lyst til å skrive om 
opplevelsene i fjellheimen. 

Værsågod! 

I årbokkomitéen 
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0 Gadd-restene i Folldalen har en lang historie. (Frode Rolvsjord) 



Haest 
Ein ange av røsslyng 
ligg over odden. 
- rundt oss og i oss -
Eit teilen om haust som kjem 
i bjørklauv og fjell 
Snart er alt skinande, lysande 
raudt og gult -
Haustkledd prakt 
den vakraste skrud 
- Ein sumar til ende 
fjell-lengten stilnar 
Roar seg ned -
Medan lauv fell 
og tre står nakne 
og ventar på ny vår 
med nytt liv, ny fjell-lengt 
- Årviss og trufast -

Mary Bjørndalseter 

Høstens første snø, Okla i bakgrunnen. (Marianne Rolvsjord) 0 
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Den gamle slåmaskina er glemtj dag... (Bård Flor Gimnes) 
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Snøsmelting i Trollheimen. 

Fargebildene! 
Innerdalstårnet i skodde. 

Vakre linjer på en varm sommerdag. 

(Stig Krokstad) 

(Ragnvald Fergestad) 

Skiløpere beundrer utsikten mot Svartådalen. TroUhetta til høyre, Snota i 
bakgrunnen. (Karl H.Brox) 

Vinterstemning ved Schultzhytta. (KjeUHalvardsson). 

Theodor - mange savner deg og båten din på Essandsjøen. (Jon Østeng Hov) 

«Trollheimens portal». Bildet er tatt fra Stangmyra på Resset mot Gjevilvasskam
mene og Blåhø. (Frode Rolvsjord) 

Opplasting av vinterstaker i Sankavika for merking av vinterruta mellom 
StorerikvoUen og Ramsjøhytta. TT takker Forsvaret for hjelpen! (Karl H. Brox) 

Fjellsvene. (Stig Krokstad) 









iTanker på Mlrepet 

: Av GUSTAV LIEN 

Idet årboken for 1983 når ut til medlemmene, er det på slutten av 
min tid som formann i TT. Jeg kan se tilbake på en 10-års periode i 
foreningens tjeneste, idet jeg ble valgt inn i styret i 1974 og siden 1980 
vært formann. 

Livet er skiftende, naturens egne lover krever at noen må vike for a 
gi plass til andre. Selve prosessen kan være smertelig og virke 
urimeUg for mange, men ikke for mitt vedkommende. Jeg'ønsker selv 
avløsning og etter 10 års sammenhengende tjeneste finner jeg det 
svært så naturlig at roret blir overlatt til andre. 

Det å la seg engasjere i foreningens ledelse kan til sine tider være 
både sHtsomt og krevende, men også meget givende. Har en interesse 
for og tro på saken, så går det meget lettere. Arbeidet i TT er svært 
variert, og en får en bred kontaktflate både med enkeltpersoner, 
OffentUge- og private organer. Det blir knyttet kontakter i by og 
bygd, over fylkesgrensene og på landsbasis. 

Det faller for meg nokså naturhg at jeg på fallrepet ser tilbake på 
min tid som tillitsvalgt i TT og reflekterer over det som har hendt i 
løpet av 10 år, både på godt og vondt. Til dagHg virker det ofte som 
om vi bruker all vår energi på å løse dagens gjøremål, og at det blir 
Uten eUér ingen tid til å ofre seg for de større og mere fremtidsrettede 
gjøremål. Ser vi tilbake over et visst antall år fortoner bildet seg 
heldigvis noe annerledes. 

En sak som har ligget meg sterkt på hjertet er en bedre utnyttelse 
av kapasiteten på våre hytter. I denne saken er vi kommet et godt 
skritt videre. Våre medlemmer har idag muligheter for - uansett tid 
på året - å benytte en rekke av våre hytter. I Sylene har vi idag et godt 
utbygget selvbetjeringsnett og godt merkede ruter. Ser vi disse 
mulighetene i sammenheng med hva som eksisterer på svensk side, sa 
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