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Fellesturene i TTs regi preges av bredde og mangfold, både når det gjelder alder, tema, 
lengde og krav til erfaring øg kondisjon. 
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Forord 

Årboka for 1990 skiller seg ut fra sine mange forgjengere. Siden den første 
årboka kom ut i 1888 har Trondhjems Turistforening i over 100 år gitt ut dette 
faste årsskriftet som en samling artikler av høyst forskjellig innhold. Denne 
gang har vi valgt å satse på ren informasjon og gir ut ei årbok som i praksis er 
ei håndbok for TTs kjerneområder. Trollheimen og Sylene. Foreningen har i 
lang tid savnet en slik publikasjon, der all vesentlig informasjon for bruken av 
disse fjellområdene er samlet i et håndterlig format. Fra medlemmene har det 
også i årenes løp kommet signaler om et lignende behov. 

1990-utgaven har som mål å bøte på dette savnet. Vi har forsøkt å gi årboka 
et så oversiktlig preg som mulig og har gitt teksten en knapp form. Boka skal 
kunne brukes som oppslagsbok og gi en rask og kortfattet informasjon, både 
under planleggingen av turen og underveis i fjellet. Årboka vil for øvrig bli 
fulgt opp med en enda mer turvennlig versjon, en lettere utgave i et slitesterkt 
omslag og uten årsberetningen og regnskapet for 1990. 

Hva er det så folk trenger å vite før de legger ut på tur i Trollheimen og i 
Sylene? Hva har man behov for å slå opp på mens man er ute i terrenget eller 
når man har slått seg ned i peiskroken på ei av hyttene? 

Vi har valgt å starte med en orientering om virksomheten i Trondhjems 
Turistforening, ta litt med om foreningens historie, om det å gå fra hytte til 
hytte og om hvordan selvbetjeningshyttene skal brukes. 

Deretter kommer informasjon om Sylene og Trollheimen, presentert hver 
for seg. For hvert av de to fjellområdene blir en innledende hovedbeskrivelse 
fulgt opp med hyttebeskrivelser, rutebeskrivelser og endel korte artikler. 

Årbokkomitéen håper at svært mange vil finne glede og nytte av denne 
boka og regner med at det denne gang er spesielt aktuelt å ønske god tur! 

Per Christiansen 
(redaktør) 

Erik Stabell Erik-Martin Braathen 

/ uvær blir utstyr og fysisk form satt på prøve. 


