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våre hedrede 

ÆRESMEDLEMMER: 
1907 Carl Schulz 195B Arne Falkanger 
1920 Axel Sommerfeldt 1957 Reidar Jørgensen 
1922 Olaf Grilstad 1967 Magne Asbj. Haave 
1924 Cecil Wm. Slingsby 1967 Eivind Kierulf 
1935 Fridthjov Brun 1975 Astrid Olsen 
1935 Ludvig Sivertsen 1977 Rolf Høyem 
1947 Roar Tønseth sen. 1987 Frants-G. Mørch . 

Innehavere av vårt hederstegn: 
gull eikekrans 
1947 Thor Tharum 
1947 Hilmar Nilsen 
1954 Edvard Løchen 
1957 Finn Kleven 
1957 Eriing Nilsen 
1957 Gunnar Raabe 
1962 Martine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkeland 
1967 Astrid Olsen 
1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 
1969 Rolf Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 

Innbudte livsvarige medlemmer: 
1957 Modolf Moen 
1962 Ragnhild Næssmo 
1962 Asbjørn Clausen 
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Reinrosa med 

1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 
1980 Frants-G. Mørch 
1984 Gustav Lien 
1984 Teodor BrandfjeU 
1985 Anne M. Bergquist 
1987 Jorun Svingen 
1987 Ingvild Flåteplass 
1987 Thor Risan 
1987 Toralv Aune 
1987 Ivar Maske 
1987 Per A. Strickert 
1987 Claus Helberg 
1988 Karl H. Brox 

1967 Svein Grøtte 
1979 Nils M. Vaagland 
1982 Inga Stokke 
1985 Johan Bolme 

1. Foreningen 

Medlemmer 1987 1988 
Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Ektefeller 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

456 
5569 
1272 
191 
199 

471 
6037 
1423 
302 
235 

7687 8468 

Tillitsvalgte 
Styret: 

Rådet: 

Formann Kristine Furan, nestformann Gustav 
Lien, Cari S. Bjurstedt, Trond Ekker, Erik StabeU, 
Arne Vaslag, Jorun Moum, Nils Slungård. 
Fritz Christensen, NUs Flå, Trond Gjettum, Erik 
Hansen, Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Jorun 
Svingen, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Franck 
Rindal, Ivar SolUe, Nils M. Vaagland. 

Desisorer: 
Revisor: 

Hans J 
Magne 

Jonassen, Ivar Sollie. 
Flack. 

Tilsyn — Komiteer — Utvalg 
Tilsyn: 
Bårdsgården 
Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græsli 
Jøldalshytta 
KjøU 
Nedalshytta 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
StorerikvoUen 
Trollheimshytta 
Væktarhaugen 

Trond Ekker 
Roar Nålsund 
Hans Olav Sæther 
Jan Ivar Bruheim 
Toralv Aune 
Morten Aun 
Oddmund Olsen 
Hans Olav Sæther 
Mette og Teodor Brandfjell 
Georg Tronseth 
Thor Risan 
Erik Hansen 
Kristine Furan 
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Arbeidsutvalg: 
Kristine Furan, Erik Stabell, Gustav Lien. 

Branninspeksjon: 
Arnold Berg. 

Bygge og utstyrskomité: >. 
Erik StabeU, Arne Vaslag, Astrid Olsen, Jorun Svingen, Anne M. 
Eilertsen, Jorun Moum, Alfhild Dyrdahl. 

Eiendomsforvaltning: 
Trond Ekker. 

Møtekomite: 
Carl S. Bjurstedt, Ivar Maske, Anne Britt Wavold. 

Tilsyn med ruter og karter: 
Leif Johansen, Sylene. 
Arne Vaslag, Trollheimen. 

Turkomite: 
Carl S. Bjurstedt, Ivar Maske. 

Fjellsportgruppa: 
Randi Skaaraan, Anne Haarberg, Vasilia Partall, CUristian SmitU, 
Øystein Nytrø, Ole A. Helgaas. 

Ungdomsgruppa: 
Siri Hoem, Anne Grete Olsen, Trygve Megård. 

Valgkomite: 
Karl H. Brox, Sissel Waagbø, Erik StabeU (styrets repr.). 

Årbokkomité: 
Per A. Strickert (redaktør), Kari H. Brox, Erik StabeU. 

Bladkomite: 
Svein Loeng (redaktør), Erik StabeU, Sven Kolstad. 

PR-komite: 
Sven Kolstad, Carl S. Bjurstedt, Jorun Moum, Nils Slungård, LiUian 
Svingen, Torgeir Flatjord. 

Tydal Båtrute: 
Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). 

Falkangers fond: 
Kristine Furan, Trond Ekker, Trond Gjettum. 

Klingenbergs gave: 
Trond Ekker, NUs Daae Rogstad, NUs M. Vaagland. 
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N.T.F.'s Landsstyre/DNT: 
(Frem til 1/7-88) Gustav Lien. 
1. varamann: Hans Brattas, N.T.T. 
2. varamann: Karl H. Brox. 
Fra 1/7-88: Gustav Lien. 

N.T.F.'s Naturvernkomité: 
Erik StabeU. 

Publikasjonsfondet: 
Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar SolUe. 

Styringsgr. for prosjekt Sylene: 
NUs Slungård, Erik StabeU. (varamann). 

Administrasjon 
Foreningens daglige drift Uar i 1988 vært ivaretatt av forretningsfører 
Anne Mari Bergquist, Anne M. EUertsen og Lillian Svingen, Sven 
Kolstad vikarierte for forretningsfører i ca. 6 mnd. 

Møter: 

Generalforsamling: 
Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet den 10.05.88. 
Formann Karl H. Brox ønsket velkommen tU Trondhjems Turistfore
nings 101. ordinære generalforsamling. 

Formannen refererte tU innkaUing i Adresseavisen og Arbeider-
Avisa i henhold til paragraf 5 i lovene. Det forekom en bemerkning 
om at Organisasjonssaken ikke kunne behandles da det ikke var 
orientert godt nok, generalforsamlingen ble alUkevel erklært lovUg 
satt. 

Årsberetning 1987, regnskap 1987 og budsjett 1988 har vært utlagt 
på foreningens kontor siden 19.04.88. 

Organisasjons-saken var lagt ut, samt valgkomiteens forslag. 

Saksliste i henhold til paragraf 5 i lovene: 
1. Årsberetning for 1987. 
2. Revidert/desisert regnskap for 1987. 
3. Budsjettforslag for 1988. 
4. Valg 
5. Organisasjonssaken 
6a. Kontingent 1989. 
6. Innkomne forslag. 
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TUstede var 61 medlemmer, derav 60 stemmeberettige. Valgt tU å 
undertegne protokollen ble Anne Britt Wavold og Johan Bolme. 

Sak 1. Årsberetning 1987 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

Sak 2. Regnskap 1987 
Det fremkom en rekke kommentarer tU regnskapet. Summen 
av disse var at kostnadsøkningen i 1987 Uar vært uforsvarlig 
stor, og styret må i fremtiden i sterkere grad konsentrere 
oppmerksomheten mot å holde sine budsjetter. Årsberetning 
og regnskap skal videre være datert og underskrevet av det 
samlede styre. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Sak 3. Budsjettforslag 1988 
Det fremkom en rekke forslag om å redusere utgiftssiden på 
budsjettet. Det kom et forslag om at styret skulle pålegges å 
redusere budsjettet med 200.000,- tU kr. 3.545.000,-. 
Forslaget falt med 28 mot 20 stemmer. I stedet anmodet 
forsamUngen styret om å gjøre sitt ytterste for å redusere det 
fremlagte budsjett med kr. 200.000,-. 

Sak 4. Valg 
Formannen overlot ordet til valgkomiteen v/A. Dyrdahl, som 
redegjorde for hvem som stod på valg og leste valgkomiteens 
forslag. 

Som ny formann ble valgt Kristine Furan. 

gjenvalg 
ny 

Som styremedlemmer ble foreslått: 
Erik Stabell 
Gustav Lien 
John Herberg « 

I tiUegg var det innkommet forslag på Arne Vaslag. Ved 
skriftlig avstemning ble valgt: 
Gustav. Lien 
Arne Vaslag 
Erik StabeU 

156 

gjenvalg 

ny 

Som medlemmer til rådet ble foreslått: 
NUs Flå 
Sverre Kirksætber 
Nils M. Vaagland 
Ivar Maske 
Samtlige ble valgt 
Jorun Svingen blir medlem av rådet for to år i Gustav Liens 
fravær. 
Lønnet revisor Magne Flack ble gjenvalgt i samsvar med 
valgkomiteens forslag. Kritiske revisorer Hans J. Jonassen og 
Ivar SoUie ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens forslag. 
Som medlem av valgkomiteen ble valgt: 
Karl H. Brox og Sissel Waagbø. 

Sak 5. Organisasjonssaken 
På TT's kontor var det lagt ut et dokument med følgende 
ordlyd i riktig tid før GeneralforsamUng: 
«Det er fremmet et forslag til ny organisasjon av turistfore
ningene i Norge. Organisasjonskomiteens forslag er utlagt, og 
har vært behandlet av TT's styre og råd. Selv om TT ikke er 
helt fornøyd med alle forslagets punkter, er det styrets og 
rådets mening at foreningen ut fra en samlet vurdering bør 
slutte seg til den nye organisasjonen. 
Konklusjon: 
Karl H. Brox og Sven Kolstad redegjorde for saken. Det kom 
sterke motforestUlinger fra enkelte medlemmer. Det ble bl.a, 
reist tvil om TT vil være en selvstendig forening om få år 
dersom vi går med i det nye forbundet med navn Den Norske 
Turistforening. 

Gustav Lien og Frants-G. MørcU redegjorde for sine 
erfaringer fra Landsstyret og begge konkluderte med at den 
nye organisasjonen vil være til fordel for TT. 

Formannen stilte følgende forslag: «TT slutter seg til det 
nye forbundet som forutsettes stiftet ved ekstraordinær 
generalforsamUng i Oslo den 28. mai 1988. Det nye 
forbundets navn blir Den Norske Turistforening». 

Ved avstemming ble forslaget vedtatt med 26 mot 19 
stemmer. 
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Motstanderne Uevdet at dersom vi lar oss tilslutte 
forbundet vil det kreve lovendring. Det kreves da 2/3 flertall 
på en ordinær generalforsamUng som ikke kan holdes før 
01.04.89. 

Det fremkom som et sterkt ønske at̂ en «uhUdet» advokat 
vurderer spørsmålet om det at forbundet skifter navn er å 
betrakte som lovendring. Formannen lovet å undersøke 
saken. 

Sak 6a. Kontingent 
Formannen foreslo at dersom vi går med i det nye forbundet 
heves vår kontingent tU det samme som DNT. Dersom vi 
ikke går med i det nye forbundet blir kontingenten for 1989 
fastiagt i henhold til genereU økning i prisindeks. 

Formannen takket Sven Kolstad som går ut av styret etter 
8 år, og han ønsket Kristine Furan velkommen som ny 
formann. Hun er foreningens første kvinneUge formann og 
også den første formann som ikke bor i Trondheim. 

Kristine Furan takket Karl H. Brox for innsatsen i de 13 år 
han har vært medlem av styret. Han ble tUdelt reinrosa med 
gull eikekrans. 

Sak 6. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer. 

Uttalelse fra «uhildet» advokat. 
TT fikk 26.05.88 uttalelse fra advokat Mats Stensrud som konklu
derte med at TT kan være med på å stifte det nye landsforbundet, 
men med forbehold om endelig godkjenning om tilslutning fra TT ved 
neste generalforsamling. 

På ekstraordinært landsmøte i Oslo 28.05.88 var TT representert 
ved Kristine Furan og Sven Kolstad. 

I tilknytning til behandUngen av organisasjonssaken ba TT om 
følgende protokolltilførsel: 

«TT slutter seg tU som medlemsforening i organisasjonen Den 
Norske Turistforening med forbehold om endeUg godkjenning av 
tilslutning ved neste ordinære generalforsamling i TT april 1989. 
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Ekstraordinær generalforsamling 
TT mottok 18.10.88 anmodning om ekstraordinær generalforsamling. 
Anmodningen var undertegnet av 67 personer som viste til 
foreningens lov paragraf 6. 

Ekstraordinær generalforsamling 
Etter anmodning fra 63 medlemmer ble ekstraordinær generalforsam
ling i Trondhjems Turistforening avholdt i Handelsstanden, Trond
heim, 29.11.88 kl. 19.00. 

Formannen Kristine Furan ønsket velkommen til Trondhjems 
Turistforenings 2. ekstraordinære generalforsamling. 

Tilstede var 112 medlemmer, hvor 108 stemmeberettigede og 11 
fullmakter som aUe ble godkjent. 

Formannen refererte tU innkalling i Adresseavisen og Arbeider-
Avisa i henhold tU § 6 i lovene. 

Belsaas spurte om anmodningen om ekstraordinær generalforsam
ling var utlagt på kontoret til rett tid og fikk bekreftet dette. Ellers 
fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og den ekstraordinære 
generalforsamling ble erklært lovUg satt. 

Som møteleder ble valgt: 
Til å underskrive protokoll: 
TU å telle stemmer: 

Protokoll ble ført av: 

Gustav Lien 
Frants-G. Mørch og Steinar Nygård 
Toralv Aune, Magne Flack 
og Dag Sand 
Anne M. Bergquist 

Formannen refererte anmodningen om ekstraordinær generalforsam
Ung datert 18.10.88 og underskrevet av 67 personer. Anmodningen 
gjaldt organisasjonssaken og styrets behandUng av denne. 

Styret har også fremmet sitt eget forslag til den ekstraordinære 
generalforsamUng og forslaget har vært fremlagt på kontoret. 

Steinar Nygård tok ordet og redegjorde for hensikten med 
anmodningen om ekstraordinær generalforsamling og begrunnelsen 
for denne. Han påpekte at dette var den viktigste sak i TT's historie. 
Nygård avsluttet med å presisere at endelig vedtak må skje på 
ordinær generalforsamling våren 1989. 

Formannen svarte med først å referere litt historikk fra tiden da 
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Norske Turistforeningers Forbund ble startet og frem tU det første 
forslaget kom om en ny organisasjon, og det videre arbeide med dette 
tU den nye organisasjonsplanen lå på bordet sUk den er i dag. 

Fordelene og ulempene ved i tilslutningen til den nye organisasjo
nen ble belyst og hvorfor styret og rådet har ^ått inn for tUslutning. 

Formannen orienterte om saksbehandlingen på den ordinære 
generalforsamUng 10.05.88 og om styrets videre behandUng av saken. 
Nødvendig lovendring ved tilslutning tU det nye forbundet besluttet 
styret å utsette inntU det hadde fått generalforsamlingens godkjen
ning for tilslutning. 

Formannen refererte uttalelse fra adv. Mats Stensrud angående 
saksbehandlingen. Det ble referert til ekstraordinært landsmøte i det 
nye forbundet 28.05.88 der TT fikk protokolltilførsel om godkjenning 
av lovendring på generalforsamling våren 1989. 

Ivar Belsaas tok ordet og gikk også inn på historikk før han kom 
inn på organisasjonsplanen. Han betegnet denne som meget 
vanskelig å forstå og refererte til uttalelse fra Tore Holst, 
styremedlem i DNT. Han minnet også om at rådsmøte i 1987 
henstilte tU styret å legge frem forslag om lovendring før 
generalforsamUngen i 1988. Belsaas påpekte at det måtte kvalifisert 
flertaU tU for å få godkjent deUagelse i det nye forbundet, og nevnte 
også at kontingenten ikke kunne forhøyes uten godkjenning av 
generalforsamUngen. 

Johannes B. Havig var neste taler og han betegnet også 
organisasjonsplanen som et meget vanskeUg og Ute forståelig 
produkt. Han mente også at styret ikke hadde handlet korrekt og at 
de praktiserer en lovendring før den er vedtatt med 2/3 flertaU på en 
generalforsamUng. 

Randi Skaaraaen tok ordet og støttet Belsaas i at det burde vært 
lagt frem forslag til lovendring på generalforsamUngen i 1988, men 
Uun mente at det sittende styret hadde behandlet saken heU riktig, og 
er ikke enig i at generalforsamlingen har mistet sin myndighet. 

Hun nevnte også at FjeUsportgruppa med ca. 200 medlemmer 
hadde diskutert saken ved flere anledninger og de mener det viUe 
være en katastrofe om TT ikke bUr med i det nye forbundet. 

Frants-G. Mørch redegjorde for sine erfaringer fra Norske 
Turistforeningers Forbund ble startet i 1979 og hvor han har vært 
medlem av landsstyret. 
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Gjensidighetsforeningene har arbeidet med denne saken i flere år 
og kjempet for den enkelte forenings selvstendighet. 

Mørch mente at hvis TT ikke blir med i samarbeidet vU dette få 
konsekvenser for vårt forhold tU offentUge myndigheter. Han mente 
at det nye forbundet vU ha større slagkraft ovenfor STUI og ved 
markedsføring, og at tUslutning er det beste for TT. 

Etter anmodning fra dirigenten fikk Tore Rolf Lund, organisa
sjonssekretær i det nye forbundet, ordet og redegjorde for 
oppbyggingen av den nye organisasjonen og om arbeidsoppgaver den 
skal ta seg av. Hovedprinsippet for den nye organisasjonen er at alle 
foreninger skal ha fuU råderett over egne Uytter og midler. Hver 
forening skal ha sin egen administrasjon som tidUgere. 35 foreninger 
har sagt ja tU tUslutning. TT vil eventuelt bU den eneste forening som 
står utenfor. 

Steinar Nygård hevdet at styret på den ordinære generalforsamUng 
hadde gått imot at lovendring var nødvendig, men hadde merket seg 
at dette nå var endret. 

Nygård kom inn på søknader til STUI, kontingentforhøyelse og 
stUte seg skeptisk til at medlemstaUet i TT ville forandre seg. Han 
presiserte også at anmodningen om ekstraordinær generalforsamling 
ikke bunndet i mistUUt til styret. 

Tore Rolf Lund orienterte om at det var en forutsetning fra 
Departementet at aUe søknader tU STUI skulle gå gjennom DNT og 
at en måtte være medlem for å komme i betraktning. 

Nils Slungård kom med bemerkninger tU anmodningen om 
ekstraordinær generalforsamling og mente styret hadde handlet i 
samsvar med TT's lover og er viUig til å ta konsekvensen av det. 

Arne Vaslag stilte spørsmål til Tore Rolf Lund som svarte på disse. 
NUs M. Vaagland redegjorde for de juridiske sider av saken og 

refererte til de to forslag det skulle stemmes over. Vaagland mente 
styret hadde handlet korrekt i saksbehandlingen. Han henstUte til 
kommende generalforsamUng å ta et skikkelig standpunkt på 
forhånd, så man kan unngå unødig diskusjon om fremgangsmåte etc. 

Deretter ble det Utt diskusjon i forsamlingen om hvordan 
stemmegivningen skuUe foregå. 
Styret ba om 5 minutters pause og la deretter frem følgende forslag tU 
votering: 
1) Nygårds forslag, som har følgende ordlyd: 
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«Eventuell tiltredelse tU nye DNT kan først skje etter at saken er 
behandlet som lovsak på ordinær generalforsamUng våren 1989. 
Det kan ikke inngås avtaler som på forhånd reduserer generalfor
samlingens handlefrihet eller medfører endret beslutningsgrunn
lag. Styret må nøye overholde TT's eget*^regelverk». 

2) Styrets forslag som har følgende ordlyd: 
«Generalforsamlingen finner at styret har handlet i tråd med 
vedtaket av 10.05.88 angående tilknytning tU forbundet, og ber 
om at styret — til foreningens beste — fortsetter tilslutningspro-
sessen i interimsperioden i samsvar med generalforsamlingsved
taket. 

Forslag om endring av lovenes parag. 7 fremmes på førstkom
mende generalforsamling i april 1989». 

Stemmegivningen ble: 
1) Nygårds forslag: 
66 nei 43 ja 
2) Styrets forslag: 
18 nei 81 ja 

4 blanke 

12 blanke 

tilsammen 113 

tilsammen 111 

Formannen takket til slutt for oppmøtet og for tilUten til styret. 
Møtet ble hevet kl. 23.10. 

Styremøter: 
Det er holdt 14 styremøter og behandlet 100 saker. 

Arbeidsutvalgsmøter: 
Det ble holdt 3 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 14 saker. 

Rådsmøter: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 
01.03. og 03.11.88. Det første møtet behandlet årsberetning og 
regnskap 1987 og budsjett 1988. Det andre møtet var av orienterende 
art. 

Landsmøte NTF: 
Ekstraordinært landsmøte i Oslo 28.05. TT var representert ved 
Kristine Furan og Sven Kolstad. 
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Landsmøtet ble holdt på Haukeliseter 16.-19. juni. Stavanger 
Turistforening var arrangør. 

Fra T.T. deltok: Sven Kolstad og Gustav Lien. 

Landsstyremøter NTF/DNT: 
Nr. 1 ble holdt i Stavanger den 21.03., representant Gustav Lien. 
Nr. 2 ble holdt som telefonmøte 11.04., representant Gustav Lien. 
Nr. 3 ble holdt i Arendal den 25.04., representant H. Brattas. 
Nr. 4 ble holdt i Oslo den 28.05., 

i forbindelse med landsmøte. Representant Gustav Lien. 
Nr. 5-6 ble holdt på Haukeliseter den 17.-18.06., 

i forbindelse med landsmøte. Representant Gustav Lien. 
Nr. 7 ble holdt i Oslo den 06.09., representant Gustav Lien. 
Nr. 8 bleholdtpåKikut den 14.-16.10., representant Gustav Lien. 
Nr. 9 ble holdt i Stavanger den 22.11., representant Gustav Lien. 

Den 01.11. ble det avholdt et møte i økonomikomiteen i Oslo, 
representant var Gustav Lien. 

Sekretærmøte: 
Møtet ble holdt på Ulstein Kloster 28.-29.11. TT var representert ved 
LiUian Svingen. 

N.T.F.'s/SNT's naturvernmøter: 
Det er Uoldt 3 møter i 1988, 08.02, 18.-21.6 (møte m/befaring 
Lomsdalsvassdraget, Nordland) og 07.11.88. Erik Stabell fra TT var 
med på de to sistnevnte. 

Organisasjonsutvalgsmøter: 
Det ble holdt 2 møter i 1988. Sven Kolstad deltok på 1 av dem. 

2. Trafikken i fjellet: 
1988 ble et godt år for foreningen. 

I påskesesongen gikk besøket opp med 278 overnattinger i forhold 
tu 1987. 

Sommersesongen ble meget bra og besøket gikk opp med 853 
overnattinger. Dette gjelder de betjente hyttene. Schulzhytta var 
selvbetjent denne sommersesongen noe som viste seg å være 
vellykket. 
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3. Virksomheten i fjellet 
Nybygg og vedlikehold: 
Generelt: 
Det er også i 1988 gUt verdifuU hjelp tU vedlikeholdet av hyttene, 
både i form av arbeidsinnsats og tjenester ^v forskjelUg art. 

Vi retter en varm takk tU aUe som har bidratt til hyttenes 
vedUkehold og forbedring. 

Dindalshytta: 
Det er utført en del vedlikeholdsarbeid som bl.a. beising av 
yttervegger og vinduer, maUng av pipemur og paneling av lagerrom 
for mat. Hytta er i rimelig bra stand, men soting p.g.a. ukyndig bruk 
av parafinlamper er et økende problem. 

Gjevilvasshytta: 
Bare rutinemessig vedlikehold og pålegg fra Oppdal Branntilsyn er 
utrettet i 1988. 

Græslihytta: 
Det er i løpet av 1988 foretatt restaurering av hytta og prosjektet har 
omfattet: 

Omfundamentering av hovedhytta og uthus, ombygging av 
kjøkken/inngangsrom/utbedring av avløp m.v. 

Arbeidet vU bU sluttført i 1989. 

Jøldalshytta: 
Det er utført rutinemessige vedlikeUoldsarbeider i 1988. Hytta er i 
god stand. 

Kjøli: 
Det er fortsatt behov for omfattende reparasjoner av fundamenter 
under hytta og uthuset. 

Nedalshytta: 
Det er utført en del vedUkeholdsarbeider, særlig på sanitæranlegget. 
Eller er det gjort en del arbeid i «buret», som har fått nye møbler og 
innlagt varmt og kaldt vann. Dette var en gave fra Publikasjons
fondet. 
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Det er mye «svartskog» i nærheten av hytta, som burde vært 
nedsaget og benyttet til ved. Dette håper vi å få utført i løpet av 
forsommeren 1989. 

Orkelsjøhytta: 
Det er foretatt rutinemessige utbedringer i 1988 og hytta er i god 
stand. 

Ramsjøhytta: 
Hytta og uthuset er i 1988 beiset utvendig og vinduene er lakkert. Alt 
nødvendig vedUkeholdsarbeid, deriblant rundvasking er utført 
fortiøpende i løpet av året. Hytta er i meget god stand. 

Schulzhytta: 
Resten av taket på hytta trenger omlegging med tilleggsisolasjon. Det 
er også behov for en god del vanlig vedlikehold som maling etc. 

StorerikvoUen: 
Det er gjort en god del vedUkeholdsarbeid i 1988. Nye vinduer er 
skiftet i peisestue og endel nye bordkledninger, samt endel 
maUngsarbeid i kjeUer. Hytta er i god stand. 

Trollheimshytta: 
Rutinemessig vedlikeUold er foretatt i 1988. Hytta er i meget god 
stand. 

Uthuset er tilbygget og ombygget for å få en kombinert 
selvbetjeningsavdeling og betjeningsbolig. Det bygningsmessige 
arbeid er stort sett fullført i 1988, og vU bU tatt i bruk vinteren 1989. 

Nøstebu er i god stand og vedUkeholdes av ErUng Halle og Erik 
Kårvatn. 

Kvarteravtaler 
Bårdsgården: 
Kvarteret eies av Harald Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir 
utført av ham. Kvarteret er i god stand. 
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Kårvatn: 
Kvarteret eies av Erik Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir 
utført av ham. Kvarteret er i god stand. 

Væktarhaugen: > 
Kvarteret eies av Brynhild og Martin NordfjeU, og alt nødvendig 
vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. 

Varding og merking av ruter 
Sylene: 
De mest brukte rutene ble kontrollert før påske. Videre ble 
vinterrutene ettersett på «sommerføre» og en god del staker reist på 
ny, da vinterstormene på enkelte ruter hadde herjet stygt. Ettersyn 
og merking av en del sommerruter ble foretatt og dette vil vi fortsette 
med sommeren 1989, spesielt i de vestligste områdene. 

Den nye broen over Rotla, på sommerruten Hegset — Schulzhytta, 
ble ferdig ved påsketider. Den høytidlige åpning ble foretatt i nærvær 
av representanter fra byggekomiteen og daværende formann K.H. 
Brox og daværende ruteinspektør R. Høyem. 

Det nye turkartet over Sylan, som dekker både norsk og svensk 
side, og er et resuUat av samarbeidet i prosjekt Sylan, kom ut i 1988. 

Trollheimen: 
I TroUheimen ble rutene Trollheimshytta — Kårvatn, Snota 
MellomfjeU, Resdalen — Jøldalshytta nymerket. 

4. Informasjon 

Publikasjoner: 

Årboka: 
Årboka ble trykt i et opplag på 7.000 eksemplarer og sendt alle 
hovedmedlemmer og medlemmer over 67 år, alle norske turistfore
ninger. Svenska Turistforeningen m.fl. 

Årboka ble sterkt redusert på bakgrunn av den fyldige årboka i 
jubileumsåret. 

Redaktør for boka var Per Amund Strickert. 
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Medlemsblad: 
Det ble gitt ut 3 nr. av medlemsbladet «FjeUvandring» i 1988 i 
samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening. 

Medlemsmøter: 
Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet 15.03.88. Høyskole-
lektor Paul Tage Halberg kåserte om «Nyingen» i arbeid og fritid. 

Høstmøtet ble holdt 08.11.88 samme sted. Naturforsker Terje 
Skogland kåserte og viste lysbUder og tema «Naturforskning — 
Naturvern — Livsvern». 

Begge møtene var godt besøkt. 

5. Fellesturer — kurs 

Seminar: 
Det ble også i 1988 arrangert seminar for de ansatte ved 
turistforeningens kontorer. Vertskap for seminaret i 1988 var Bodø 
og Omegn Turistforening og turen var lagt til SaltfjeUet. 

Trondhjems Turistforening var representert ved Anne M. Eilertsen 
og Lillian Svingen. 

Turkomitéen 
Også i år ble turene presentert i en 4-fargers brosjyre, som er en 
meget populær måte å spre informasjon om turene på. Fellesturene 
ble også annonsert i byens to aviser. Dette er kostbart, men vurderes 
som nødvendig ikke bare for å bekjentgjøre turene, men like meget 
for at foreningen ikke skal være helt usynlig i den informasjonsstrøm
men publikum utsettes for. I brosjyren ble det lagt frem 20 turtilbud i 
tillegg til FjeUsportgruppas kurs og ungdomsgruppas omtale. 

I alt ble 13 turer arrangert og 7 avlyst. Det var tilsammen 162 
deltakere. Størst oppslutning i antall deltakere Uadde søndagsturen 
«Vårstigen», men for første gang måtte «Mogopturen» avlyses p.g.a. 
for få påmeldte deltakere. Toppturene og tematurene har også stor 
deltakelse, spesielt professor Gjærevolls botaniske vandring. I alt 18 
personer har vært involvert som turledere, en takk til disse og spesielt 
tU Ivar Maske og Cari S. Bjurstedt som har vært både turledere og 
utformet fellesturbrosjyren. 
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Fjellsportgruppa: 
FjeUsportgruppas aktivitet i 1988 har vært større enn noensinne. 
Medlemsmassen er i løpet av året økt fra 183 til 241, og turplanen 
talte i år 27 turer, mot 17 i fjor; I gjennomsnitt har turene hatt 15 
deltagere, som er det samme som i fjor.̂  Nytt på turplanen var 
«bymarksprogrammet» med fire turer i Trondheims nærområder. 

I samarbeid med DNT's bregruppe arrangerte vi i år brekurs over 
en uke parallelt med sommersamlinga. I tUlegg er det bUtt arrangert 
vinterkurs og telemarkskurs. 

Sommersamlinga var på Engabreen under Svartisen, med fortset
telse i Lofoten. Av folkerike turer nevnes: Hytteturene tU 
Breisjøseter, Schulz, Kårvatn og nyttårsturen tU Gjevilvasshytta. 
Kanotur (!) i Femundsmarka, teltturen til Okstindane og skitur om 
Reinvassbu samlet også mange. 

Fjellsportgruppa har også i år hatt dugnader på Dindalshytta og 
GræsUhytta. 

I løpet av året er det også holdt turkoordinatormøte, møte med 
Nils Faarlund om friluftsliv, vårmøte om Nord-Norge, høstmøte med 
Sigmund Kvaløy Sætereng om folk og natur i Himalaya og 
turplanleggingsmøte. 

Onsdagstrimmen har som vanlig vært på BUL-hytta ved Lian. I 
tilknytning til trimmen er det blitt arrangert temakveld om snøskred 
og førstehjelp, to filmkvelder og orienteringsløp. 

Medlemsbladet «I Hytt og Vær» er kommet med fem nummer i et 
opplag rundt 280 eksemplarer. 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse som ga mye nyttig 
informasjon om turønsker, ambisjoner og ressurser blant fjeUsport-
gruppas medlemmer. 

Ungdomsgruppa 
Ungdomsgruppa kan se tUbake på et år der halvparten av de 
planlagte turene ble gjennomført. I vinterferien ble det arrangert tur 
til Dovre, hvor 4 personer deltok. På førpåsketuren i Sylene deltok 12 
stykker. 
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I juni var det dugnadstur tU Schulzhytta, 7 personer var med på 
denne turen. I august arrangerte gruppa en kombinert telt/hyttetur i 
Trollheimen. 

Året ble avsluttet med nyttårstur til Bårdsgården. Her var det godt 
oppmøte. 

Også i år deUok TT's ungdomsgruppe med to representanter på 
kontaktmøte på Annalund, der aUe landets ungdomsgrupper deltar. 
Ellers har ikke rekrutteringen vært den store i 1988. Det er fortsatt 
ønskelig med flere aktive medlemmer. 

6. Regnskap 

Gaver og bidrag 1988: 
Sør-Trøndelag Fylke kr. 26.000,-
Trondheim Kommune » 30.000,-
Klingenbergs fond » 40.000,-
Kruse » 200,-

kr. 96.200,-
STUI Anleggsstøtte » 136.000,-

kr. 232.200,-

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1988 avkrevet 
foreningen renter for lån på tilsammen kr. 565.000,-

Falkangers fond: 
Beholdningpr. 1/11988 kr. 206.363,44 
Renter 1988 » 26.778,89 
Overført tU ungdomsgruppa » 5.000,00 

Beholdning pr. 31/121988 kr. 228.142,33 
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Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 
Regnskap for 1988 

Legatets formue pr. 1.1.88: 
Bankinnskudd kr 
Verdipapirer 
FordringTT 
Pantelån TT 

Inntekter 1988: 
Bankrenter 
Utbytte aksjer 
Renter ihendehaveroblig 

Salg: 
Innløsning av obligasjoner 
Næringskreditt kr 
Kontantdel aksjer 
Orkla/Borregaard 

Utgifter: 
Boksleie kr 
Forvaltningsgebyr 
Årsavgift VPS 
Diverse 

kr. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

kr. 

» 

kr. 

141.421,09 
1.148.140,00 
225.000,00 
200.000,00 kr. 

8.612,13 
27.669,00 
37.375,00 » 

75.000,00 

141,67 » 

kr. 

280,00 
900,00 
91,00 

445,00 » 

kr. 

1.714.561,09 

73.656,13 

75.141,67 

1.863.358,89 

1.716,00 

1.861.642,89 

Endring verdipapirbeholdning 
samt kursdifferanse 

Av legatets avkastning er i henhold til 
testamentets bestemmelse i året delt ut til TT 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

h-r 

385.951,00 

2.247.593,89 

40.000,00 

2.207.593,89 

1 C\Q ^CYJ QQ 

Spesifikasjon over legatets formue pr. 1.1.1989: 



Revisjonsberetning 1988 
Jeg har revidert regnskap for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for 
1988. 
Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaUet og 
plassert. i-

Trondheim, 21.2.89 
Magne Flack 
revisor 

Balanse pr. 31.12.1988 
EIENDELER 
OMLØPSMIDLER 
Jubileumskonto 
Kontanter, bank, giro 
Varebeholdning Note 1 
Tilgode m.v.avg. 

ANLEGGSMIDLER 
Dep. kostnader 
Dataanlegg kontor 

— avskrivninger 35.000 
Hyttene 1/1-87 

— avskrivninger 120.000 
Tydal Båtrute 
Selv. Trollheimshytta 

1988 

8.000 

44.676 

1987 

529.997 675.084 
590.197 252.164 
68.500 88.235 
4.757 32.545 

1.193.451 1.048.028 

8.000 

79.676 

1.393.727 1.513.727 
15.000 15.000 

256.023 56.440 

1.717.426 1.672.843 

2.910.877 2.720.871 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 
Kassakreditt 
Div. kred./debitor 
Skyldig arbg.avg. 

» feriepenger 
» skattetrekk 
» kostnader 

Påløpne renter 

LANGSIKTIG GJELD 
Pantegjeld 

EGENKAPITAL 
Fond lOO-års jubileum 
Kapitalkonto 

1988 

210.582 
16.364 
37.000 
28.061 
44.400 
7.000 

343.407 

1.634.480 

786.020 
146.970 

.1987 

151.410 
197.579 
13.568 
30.000 
21.844 
75.400 
7.350 

497.169 

1.492.261 

675.084 
56.357 

932.990 731.441 

2.910.877 2.720.871 
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Resultatregnskap 1988 

Driftsinntekter og driftskostnader 
DRIFTSINNTEKTER: 
Losjiinntekter 
Bevertning m/fritt opphold 
Salg kioskvarer 
Dusj, badstu 
Medlemskontingent 
Årbok, salg og annonseinnt 
Gaver, bidrag, anleggsstøtte 
Utleie jaktterreng 
Erstatninger 
Lotteri 
Reg. av påløpne kostnader 

DRIFTSKOSTNADER: 
Kjøp mat og kioskvarer 
Lønn, arb.g.avg., honorar 
Inventar og utstyr, hyttene 
Inventar og utstyr, kontoret 
Vedlikehold 
Forsikringer 
Brosjyrer, annonser 
Brensel, strøm 
Transport 
Årbok, medlemsblad 
Andre driftskostnader, note II 
Ord. avskrivninger 

DRIFTSRESULTAT 

1988 

3.692.704 
303.844 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Renteinntekter +40.835 
Renteinntekter -167.200 

-126.365 

1987 

;.023.260 
1.539.518 
365.644 
13.038 

783.039 
33.849 

232.200 
6.000 

3.996.548 

806.655 
1.495.909 
112.169 
5.827 

207.466 
47.897 
80.800 

200.274 
64.037 
157.426 
359.244 
155.000 

879.921 
1.236.703 
291.736 
9.750 

699.093 
44.088 

405.700 
5.000 
39.600 
12.645 
52.000 

3.676.236 

755.032 
1.490.356 

67.164 
83.948 
151.112 
46.243 
98.740 
183.702 
69.973 

351.792 
544.216 
152.000 

3.989.179 
-312.943 

+35.702 
-174.811 

-139.109 
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EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER 
Div. inntekter +21.662 
Representasjon, gaver -8.527 

+13.135 
Resultat før arsoppgj.disp +190.614 

ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER: 1988 
Avskr. STUI-støtte på selvhushold 
Trollheimshytta 100.000 
Overført tU kapitalkontor 90.614 
Overført fra kapitalkonto 

190.614 
0 

NOTE I 
Varene er medtatt i balansen med ca. 25% av kostpris. 

+43.377 
-21.785 

+21.592 
-430.460 

1987 

430.460 

NOTE II 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
Skatt og avgifter 
Varding, sikkerhetstj 
Telefon 
Reiseutg. insp. og betje 
Møter 
Div. utgifter 
Kontorhold 
Porto 
P.R 
Jubileumskostnader 
Gratisdøgn betj e. /turledere 

1988 
3.300 

56.850 
46.789 
55.455 
32.216 
18.858 

102.399 
18.654 
5.690 
9.413 
9.620 

1987 
5.610 

31.966 
46.543 
54.551 
58.562 
24.559 
96.072 
36.722 
54.948 
114.283 
20.400 

359.244 544.216 
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Finansieringsanalyse 1988 
Tilførsel 1988 
Resultat før arsoppgj.disp +190.614,-
Jubileums innsamling 110.936,-
Ord. avskrivninger +155.000,-

Egenfinansiering =456.550,-
Låneopptak 260.000,-

Sum tilførsel 716.550,-

Anvendelse 
Nybygg Gjevilvasshytta 
Dataanlegg 
Trollheimshytta 299.583,-
Aksjekjøp 
Nedbet. langs, gjeld 117.781,-

Sum anvendelse 417.364,-
(-)nedgang/(+)økning 

arbeidskapital +299.186,-

1987 
-430.460,-

+625.084,-
+152.000,-

«+346.624,-

346.624,-

(-)økning/(+)nedskr. 
kortsiktig gjeld +153.763,-

(-)nedgang/(+)økning 
omløpsmidler +145.423,-

+299.186,-

1986 
+175.550,-

+ 128.450,-

+304.000,-
450.000,-

754.000,-

35.,623,-
56.440,-

117.335,-

209.398,-

+ 137.226,-

-253.355,-

-390.561,-

-137.236,- +388.490,-

159.457 
106.053,-

15.000,-
85.000,-

365.510,-

+388.490,-

-14.169,-

+402.660,-
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TABLÅ OVER HYTTER OG EIENDOMMER PR. 31.12.88 

Nr. Hyttenavn Bokført verdi 
pr. 1/1-88 

1. Dindalshytta 
2. Gjevilvasshytta 
3. Græslihytta .... 
4. Jøldalshytta .... 
5. Kjøli 
6. Nedalshytta .... 
7. Orkelssjøhytta 
8. Ramsjøhytta .... 
9. Schultzhytta .... 

10. StorerikvoUen 
11. Trollheimshytta 
12. Nøstebu 
13. Skardølslia 

1.000 
541.007 

2.920 
20.000 
10.800 

480.000 
0 

331.800 
45.000 
18.000 
63.000 

100 
100 

Korreksj. 
1988 

Nybygg 
1988 

Ekstraord. 
avskr. 

v/STUI 

Avskrevet 
1988 

Bokført verdi 
pr. 31/12-88 

40.000 

40.000 

40.000 

1.513.727 120.000 

1.000 
501.000 

2.920 
20.000 
10.800 

440.000 
0 

291.800 
45.000 
18.000 
63.000 

100 
100 

1.393.720 

OVERSIKT OVER PANTEGJELD PR. 31.12.88 

Nr. Lånegiver Opprinnelig Bokført 
pr. 1/1-88 

Låneopptak 
1988 

Renter 
1988 

Nedbet. 
1988 

Bokført 
pr. 31/12-88 

1. 
2. 
3. 

Fokus Bank 
Fokus Bank 
Hotellfondet 

100.000 
350.000 
75.000 

47.717 
358.182 
61.935 

6.031 
60.992 
6.750 

7.219 
3.588 
2.316 

40.499 
354.594 
59.619 
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A/S LANGLAND & SCHEI 
M E K A N I S K V E R K S T E D 

Sodemanns gt. 1 

TRONDHEIM 

Rådgivende ingeniører i 
VVS,Energi-og Klimateknikk. 

iKjfj JiJifi f ^ 
Sivilingeniør Kr. Gjettum AS • Rådgivende ingeniører MRIF 

Hovedkontor Trondheim: Gudrunsgt. 9, Postboks 2885 Elgesæter. Tl). (07) 552550 
Distriktskontorer • l^evanger, Namsos, Oslo og Steinkjer. 

å E.A.SMITH 
stål metaller byggevarer 

r^.c:2^^^c^Ji' BRØD GIR 
s>^^,r,eMa^ [^ K R A F T 

GRUNNLAGT l i l l 
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^ OLE DAHL 
DESAM MOTE 

Hjørnet Olav Tryggv.gt./Nordre gt. 

Norsk Olje as 

- vårt nasjonale o^eselskap. 

E C C n parafin 
E 9 9 % # f vrinasi yringsolje 

VAREBESTILLING 

(07) 53 16 10 

" ^ 

JERNVARER • VERKTØY « KJØKKENUTSTYR 
ELEKTRISK UTSTYR • OVNER OG KAMINER 
BYGNINGSARTIKLER • REDSKAPER « HAVEMØBLER 

INDUSTRIVEIEN 3-5 • 7080 HEIMDAL 

BRUNO MAGLI liMIYII 

D Falkanger 
DEN GRØNNE BRYGGE 

SIEMENS 
Bratsbergsvn. 5 - 7004 TRONDHEIM 
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BU MEDLEM I T.S.K. 
Aktiviteter: 

Barneskikurs for 7-800 barn hver vinter. 
Fjellkurs for ungdom. 
Utdannelse av skiinstruktører og skilærere. 
Dagens løype hver helg på forskjellige steder 
i turområdene. 
IVIårkatrimmen, populært trimrenn hver vinter. 
Onsdagstrimmen for husmødre, pensjonister og andre 
glade trimmere. 
Løypetjenesten avpatruljerer skiløypene og assisterer 
publikum. 
Føremelding over telefon 52 95 80 gir gode råd. 
Driften av skiheisene i GråkaUområdet. 
TSK's utvalg for sikring og planlegging holder et våkent 
øye med vern av friluftsområdene. 
Skimuseet på Sverresborg. 
Utgivelse av årbok til klubbens medlemmer. 
Dagens Løype-kalender. 

Bli medlem: 
Et medlemskap i Tronhjems Skiklub er en æressak. Alle som ferdes i marka 
nyter godt av det arbeide som Skiklubben gjør. Tegn deg som medlem, og 
du vil få tilsendt et trykk med motiv fra Bymarka. 

Medlemskap kr. 100, 
Familiemedlem kr. 25, 

Trondhjems Skiklub 
Postboks 1185 

7002 Trondheim 

SPAREBANKEN 
-æ-MlDTNORGE 
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Alltid gode 
tilbud fra: 

STIKLESTADVN. 3, 7000 TRONDHEIM - TLF. 07-52 00 25 
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GJÆ-RVOLL/JØRGEN.SEN 

FJELLFLORA 
«Fargetegninger av Dagny Tande Lid» 

Innbundet i mykt plastbind kr. 79,-
Engelsk utgave kr. 68,-

Tysk utgave kr. 79,- Bruns 
F. Bruns Bokhandels Forlag AS P O R L A G 
Kongens gt. 10 - Postboks 476 - 7001 Trondheim - Tlf. 07.51 00 22 

Frokost 
Unn deg en god start på dagen 
med riktig kost. 

NORSKE 
MEIERIER 

EMBALLASJE 
spesialisten 
•Kraftpaptr 
• Bølgepapp 
• Massivpapp 
• Papirsekker 
• Bygningsplatejt 
• Hylser 

RlHlllGilll 
Papirfabrikk OS 
70S3 Ranheim 111.(07) S7 ISU 

- ^ 
Mw JOHAN VINJE ÅS 

•Irondheim - Telefon (07) 53 05 40 
Troms» - Telefon (083) 71633 
Fauske- relefon(081)45200 
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MED VARME 
OETAUER 

STORHEIA 
Helårspose. Bygd på to lag 
Helsport Thermoguard® hulfiber, 
uten gjennomsydde sømmer. 
Toveis. 190 cm delbar glidelås 
med varmeisolerende klaff. For 
personer opp til195 cm. 
Vekt m/varetrekk: 2,1 kg. 
Anvendbar ned til -r 20°C. 

TELTET FOR 
VILLMARKSLIV 

DOVREFJELL 
Dobbelt tunneltelt bygd på selv-
bærende aluminiumsbuer. Stort 
innvendig volum. 2 innganger 
med myggnetting. På den ene 
siden stort bagasjerom, på den 
andre siden stort kombinert opp
holds- og bagasjerom. 
God ventilasjon. Solid vanntett 
bunn og yttertelt i polyester. 
Innertelt i pustende nylon. 
Lages for 3 personer. 
Vekt fra 4,8 kg. 
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Vinterbilde fra Tovasshytta 1912. 
LARS VASLI/Oppdal bildearkiv 

Seinsommerbilde fra Tovasshytta I9I9. 
LARS VASLI/Oppdal bildearkiv 

Turister på Bårdsgården 1917. 
LARS VASLI/Oppdal bildearkiv 

m^^m 

^-f^:. 

Storlidalens fotopionér Lars VasU på ski 1913. 
Oppdal bildearkiv 
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Mellom Svarthamran og Svarthetta mot Gjevilvasskamman, Storlifjellet og 
Neådalsnota. ERIK STABELL 


