
Tanker på fallrepet 

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 tUbake 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 tu andre. Selve prosessen kan være smertelig og virke 
urimelig 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 tU sine tider være 
både slitsomt 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, 
offentlige- og private organer. Det blir knyttet kontakter i by og 
bygd, over fylkesgrensene og på landsbasis. 

Det faller for meg nokså naturUg at jeg på faUrepet 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 daglig virker det ofte som 
om vi bruker aU vår energi på å løse dagens gjøremål, og at det blir 
liten eUer ingen tid til å ofre seg for de større og mere fremtidsrettede 
gjøremål. Ser vi tilbake over et visst antaU 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 muUgheter 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, så 



må det kunne betegnes som et meget godt tilbud. Vi kan uten 
vanskeUgheter gjennomføre helgeturer eller uketurer i Sylene ved å 
benytte oss av eksisterende tilbud uansett årstid. 

Vårt store mål er å etablere en tUsvarende ordning i Trollheimen, 
meii arbeidet med denne saken er dessverre bUtt forsinket. Jeg har 
tro på at styret vU arbeide seriøst videre med denne saken, og at vi om 
ikke alt for lang tid har et utbygget selvbetj eningsnett i Trollheimen. 
Det har imidlertid skjedd en god del på TroUheimssiden idet 
Dindalshytta er rustet opp, og det er satt igang utbedringsarbeider på 
Orkelsjøhytta. Vi har fått en fin avtale om kvarter på Bårdsgården, 
og vi har nå inngått avtale som sikrer oss fortsatt kvarter på Kårvatn. 
Selv om mulighetene for rundturer ikke er så god som i Sylene, så har 
vi alUkevel mange muUgheter også i TroUheimen for å ta fine turer 

utenom sesong. 
For å gi medlemmene en bedre oversikt over foreningens mere 

langsiktige arbeidsoppgaver, og for å kunne holde en støere fremtidig 
kurs, utarbeidet vi i 1981 en såkalt langtidsplan. Planen vU bh 
korrigert i pakt med tiden og utviklingen, og vil forhåpentligvis være 
et brukbart arbeidsredskap i årene fremover. 

Enkelte prosjekter kan kreve lang planlegging, og svikter 
eksempelvis en eller flere faktorer, kan det i praksis bety en utsettelse 
av saken fra 1-2 år. Et typisk eksempel i så måte er utbedrings- og 
utvidelsesarbeidene på Ramsjøhytta. Planleggingen krevde sin tid, 
men arbeidene skulle ha startet opp sommeren 1982. Det oppsto 
uventede problemer og det resulterte i at vi først kom igang 
sommeren 1983. Påsken 1984 vU vi kunne ta imot våre gjester på 
Ramsjøen og tilby de både større rom og større trivsel. Eridel 
etterarbeider, så som beising, rydding av området m.v., må utstå tU 
sommeren 1984. 

Jeg vU også nevne et forhold som jeg ser på som meget positivt, og 
det er at vår naboforening i Nord-Trøndelag (NTT) i løpet av de siste 
årene er bUtt svært aktiv. Samarbeidet går usedvanlig godt, og kan vel 
egentiig være en norm på hvordan et godt naboskap skal virke i 
praksis. Foreningene er svært ulike hva medlemstall og hytter angår, 
men det er ikke aUtid medlemsmengden som bestemmer en forenings 
aktivitetsnivå, og NTT er et godt eksempel på dette. TT har i flere år 

De røde piler viser vei i fjellet. 
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Jøldalshytta. (Ketil Waagbø) 

arbeidet med planer om å utgi et medlemsblad, men vi har ikke 
maktet å løse oppgaven. NTT har derimot utarbeidet konkrete 
planer, og TT har nå inngått avtale med NTT om å utgi et felles 
medlemsblad. Jeg vil tro at første eksemplar av medlemsbladet vil nå 
medlemmene før årboken. 

A markedsføre seg på en måte som vinner gehør i dagens samfunn 
er vanskelig. Problemet er ikke enestående for oss, men nokså alment 
for aUe turistforeninger, Saken ble drøftet på siste landsmøte på 
Haukelisæter høsten 1983. ResuUatet av drøftingene ble at det er 
nedsatt en arbeidskomite med representanter fra Bergen Turlag, 
DNT, Stavanger Turistforening, Troms Turlag og TT. Komiteen skal 
utrede muligheten for å gå ut med en bred kampanje på landsbasis og 
fortrinnsvis så tidlig som i 1985. 

I disse såkaUe økonomisk vanskelige tider har TT klart seg 
forbausende godt, men vi er fortsatt avhengig av støtte fra offentlig 
hold som kommune, fylke og stat. Vi må i denne sammenheng heller 
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Svartåa med Snota i bakgrunnen. (Ketil Waagbø) 

ikke glemme at det årUg blir ydet bidrag fra private institusjoner og 
personer. Samlet utgjør disse bidragene årUg en ikke helt uvesentlig 

sum. 
Da jeg i 1980 ble valgt som formann sa jeg blant annet at 

formannsvervet i TT ikke var noe en-mannsverk, men snarere et 
typisk «Teamwork». Jeg uttrykte ønske om støtte fra alle hold og vUle 
være åpen for informasjoner og nye ideer. Tiden har vist at jeg talte 
tu et meget lydhørt publikum, interessen fra alle hold har vært god. 
Det faller meg derfor lett å rette en hjertelig takk til mine 
arbeidspartnere i styret, råd, ruteinspektør, underkomiteer, tUsyn og 
administrasjon ved kontoret. HeUer ikke å forglemme vertinner og 
betjening på hyttene, samt kontaktpersoner i bygdene og de som 
ivaretar våre fransporter til hyttene. Takk for all den støtte og velvilje 
dere har vist i feUesarbeide for vår forening, og jeg håper at samme 
støtte og velvilje vU komme min etterfølger tilgode. 


