
Ny daglig leder Gaver til foreningen 

Fra 1. januar 1990 har Trondhjems Turistforening fått ny daglig leder. Atle Ja
cobsen (43) har gått inn i denne stillingen som i praksis grovt sett dekker det ar
beidsområdet som tidligere lå til foreningens fortetningsfører. 

Atle Jacobsen er utdannet bedriftsøkonom og kommer fra stillingen som 
banksjef i Nordmøre Sparebank på Smøla. Der var han ansatt i vel 10 år, etter 
en periode som næringskonsulent i Tustaa kommune. Før det arbeidet Jacobsen 
tte år i Trondheim og et år på Svalbard. Atie Jacobsen er opprinnehg harstad
væring, men har siden midten av 70-tallet vært bosatt på Smøla. I den første ti
den på TT-kontoret i Trondheim driver han helgependling til famiUen, kone og 
to gutter på 13 og 15 år, hjemme på Veidholmen. 

Årbokredaksjonen håper den nye dagUge leder vU finne seg tU rette i over
gangen fra de ytterste nakne skjær til den ttønderske fjellheimen! 

Fra tippemidlene fikk TT gjennom Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI) 
i 1989 utbetalt i ak kr. 171.000,- som fordeler seg slik: 

kr. 75.000,- tU selvbetjeningsavdehng på Trollheimshytta 
(samlet tilsagn kr. 250.000,-). 

kr. 39.000,- vann og avløp på StorerikvoUen. 

kr. 57.000,- bygging av nytt tak på Schulzhytta. 

Fra Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave mottok foreningen 50.000 kr. til 
merking/staking. 

Atle Jacobsen inntok TT-kontoret 
som nyansatt daglig leder fra 
årsskiftet. 

Trondheim kommune ga tUskudd til drift og administrasjon på kr. 30.000,-. 
Publikasjonsfondet har stått for restaurering av "Kammerset" på Gjevilvass

hytta. Rommet er opppusset og malt, innlagt varmt og kaldt vann, nytt interiør. 
Arbeidet er i sin helhet bekostet av fondet. 

Av private har foreningen mottatt kr. 50.000,- i testamentarisk gave fra 
Ingeborg Ekle til brak på Trollheimshytta. 

Pengene vil bli brakt til innkjøp av sengetøy og til en varig ting som skal 
plasseres i et av oppholdsrommene. 

Styret takker hjertelig for samtiige gave og retter samtidig en takk til dem 
som på en eUer annen måte har støttet TTs arbeid i 1989. 
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7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING 

En skydott har lagt seg over Blåhøs topp. BJARTE BØ 


