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Av KARL H. BROX 

Som formann må jeg si det er en glede for meg å kunne fastslå at 1985 
ble et godt år for Trondhjems Turistforening. Besøket i påsken gikk 
opp med 540 overnattinger sammenhgnet med 1984, antaU overnat
tinger i sommersesongen økte med 2232, og på de selvbetjente 
hyttene er også antall overnattinger i løpet av året økt med 374 
sammenlignet med 1984. Det eneste tallet på besøksstatistikken som 
viser nedgang er dermed utleien utenom sesong, som gikk ned med 
162 overnattinger. Tilsammen var det 17.207 personer som overnattet 
på TTs hytter i 1985, og dette er et taU som vi må si oss godt fornøyd 
med. 

Jeg er derimot ikke Uke fornøyd med veksten i medlemstallet, selv 
om vi også her hadde en økning i 1985 i forhold til 1984. Økningen er 
imidlertid ikke større enn 75 medlemmer slik at vi ved utgangen av 
året hadde i alt 6.456 medlemmer. Jeg kan ikke forstå annet enn at 
det må være mulig å øke dette tallet betydelig, men det krever 
naturligvis målbevisst arbeid. På hvilken måte vi her skal øke 
innsatsen vU jeg i skrivende stund ikke ha noen bestemte meninger 
om, men dette er en sak styret og administrasjonen må drøfte grundig 
i løpet av de første månedene i 1986. Foreløpig vil jeg bare anmode 
alle om å innbetale sin kontingent så snart som muUg, og foreslå at 
man gjerne bruker medlemskap i TT som gave og oppmerksomhet tU 
famUie og venner i 1986! 

Noe av det som gledet meg mest i 1985 var at det i stor grad lyktes 
oss å få folk til å delta på fellesturer igjen. Denne turformen hadde i 
flere år vist nedgang, men da vi i fjor satset på et mer omfattende og 
variert tilbud, og sørget for skikkelig markedsføring av turene både 
gjennom Fjellvandring, avisannonser og på annen måte, viste det seg 
at fellesturdeltakerne kom tUbake. Noen turer måtte riktignok 
avlyses også i 1985, men oppslutningen om de turene som gikk var 



meget god og viser oss at vi er på rett vei. Fellestur er da også et godt 
tUbud for svært mange. Det gjelder f.eks. folk som ellers mangler 
turfølge, nybegynnere og andre uerfarne i fjellet og eldre mennesker 
og andre som av forskjeUige årsaker gjerne vU ha den tryggheten som 
et feUesskap og en erfaren turleder pa turen gir. 

Aktiviteten i foreningen har vært høy i 1985, og det ble i løpet av 
året utrettet mye. Det dyreste prosjektet var byggingen av en ny 
parkeringsplass ved Nedalshytta. Den ligger ca. 80 meter nedenfor 
hytta, og vi mener å ha funnet en gunstig plassering. Plassen er f.eks. 
ikke synhg fra hytta, og er ellers godt skjermet mot innsyn av 
bjørkeskog på aUe kanter. Med oppgrusing av veien ble prisen ca. 
95.000 kroner, men vi har her godt håp om offenthg støtte. 

I løpet av sommelen er det lagt ned betydelig innsats for å løse 
vannproblemene på StorerikvoUen i påsken. TUsiget har som kjent 
vært for hte i forhold til forbruket, og resultatet har vært at vi i flere år 
har vært nødt tU å kjøre vann fra Essandsjøen. Det er nå gravet ned 
oppsamlingsledninger ut til begge sider for kummene, og ifølge 
eksperter vi har rådført oss med, bør dette kunne gi hytta en 
tilfredsstUlende vannforsyning også vinterstid. Om sommeren har det 
aldri vært noe problem med vannet på StorerikvoUen. 

StorerikvoUen har ellers fått nye toaletter i 1985. Toalettene er av 
svensk fabrikat og er plassert på vollen øst for peisestua. Vi har på 
denne måte fått frigjort plass i uthuset, som nå vil bli bygget Utt om 
for å skape bedre forhold både for selvbetjeningsavdeling og 
matlager. 

På Schulzhytta er det i løpet av sommeren skiftet både vann- og 
kloakkledninger, samt montert ny tre-kamret slamavskiller, og på 
Trollheimshytta ble det tU påske montert ny varmtvannstank. Planen 
for 1986 er å koble til en ekstra tank her, shk at det også blir 
varmvann nok til dusjer. 

I løpet av sommeren ble også arbeidet med å utbedre forholdene 
ved Djupholma øst for StorerikvoUen satt i gang. Brosystemet over 
selve Djupholma er nå forlenget slik at man skal kunne gå tørrskodd 
over selv med høyeste vannstand i Essandsjøen. Videre har 
ruteinspektøren og hans folk lagt ned et betydelig arbeid med klopper 
over de våteste myrpartiene mellom StorerikvoUen og Remskleppen 
på ruten tU Blåhammarstugan. Dette arbeidet vil fortsette i 1986. Det 
vil da bli bygget klopper på ruten til Sylstationen, og muligens også på 
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de våteste partiene mellom Remskleppen og Ena elv. Utover dette 
har TT ikke planer om å bygge tilsvarende kloppesystemer andre 
steder. Årsaken til at dette nå blir gjort øst for StorerikvoUen er at 
denne delen av rutenettet er spesielt vått og tungt, og at man her har 
forbindelse med tUsvarende tiltak på svensk side av grensen. 

I Trollheimen er det bygget flere broer på ruten til Trollheimshytta 
på østsiden av Gråsjøen, og det er montert et hjelpetau på vadestedet 
over Minilla, sUk at elven skal være lettere å vade. 

Endelig vU jeg også nevne at foreningen gjennom h.r.adv. Terje 
Herrem i 1985 fikk en anonym gave på 25.000 kroner som var 
øremerket til bruk på Nedalshytta. Styret har bestemt at denne gaven 
skal brukes til paneling av spisesalen og til utvendig paneling av 
vindfanget. De opprinnelige planene for hytta omfattet også en fløy 
øst for den nåværende hytta, og dagens vindfang var ment som del av 
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en mellomgang mellom de to fløyene. Den ble planlagt i betong av 
branntekniske hensyn. Til nå har det imidlertid ikke vært grunnlag for 
noen utvidelse av hytta, og styret har derfor nå, ettersom man har fått 
midler tU det, funnet det riktig å kle inngangen slik at den bhr av 
samme utseende som hytta forøvrig. Materialer er innkjøpt og fraktet 
opp til hytta, og de her nevnte arbeidene vU bh utført i løpet av 
vinteren 1985/86. 

Græslihytta har i flere år stått i fare for å sige over ende på grunn av 
at fundamentene svikter. Omfundamentering er planlagt og vedtatt 
av styret, og dette arbeidet var opprinnelig forutsatt utført i 1985. 
Byggmesteren måtte imidlertid utsette arbeidene til 1986. Det vU 
samtidig også bli utført en del andre mindre bygningstekniske 
arbeider på hytta. 

Også på Kjølihytta er det fastslått problemer med fundamentene. 

og byggekomitéen under ledelse av foreningens nestformann, 
arkitekt Erik StabeU, er i gang med å planlegge utbedringer også her. 
Når dette kan bU utført er imidlertid ennå usikkert. 

Det er derimot på det rene at det vU bU foretatt utskifting av en del 
vinduer på Trollheimshytta i løpet av 1986. Samtidig arbeider 
byggekomhéen også som nevnt med planer for dusj på hytta og med 
planer om ombygging/utvidelse av uthuset, slik at a) betjeningens 
boforhold blir bedre og b) hytta omsider får selvbetjeningsavdeling. 
Styret har lenge hatt som mål å få bygget et selvbetj eningsnett også i 
Trollheimen, og det ser nå ut tU at de første skritt i denne retning kan 
bU tatt i løpet av 1986/87. 

TU slutt vU jeg få rette en takk til aUe som har vært med på å drive 
foreningen i 1985. Innsatsen har vært stor, og den blir åpenbart ikke 
mindre i 1986. Med unntak av administrasjonen og betjeningen på 
hyttene, som også har nedlagt et stort arbeid i 1985, er det ingen som 
har lønn for innsatsen i TT. Desto mer beundringsverdig er det 
arbeidet som nedlegges av så mange: Styremedlemmer, tUsyn, 
ruteinspektør, bygge- og utstyrskomhe, turkomhe, fjellsportgruppa, 
turledere og de mange medlemmer som ikke har formeUe verv, men 
som Ukevel er med på å ta et tak både titt og ofte. På vegne av 
foreningen må jeg få si: Hjertelig takk, alle sammen! 


