
Noen TT-hytter er betjent i påska øg i sommersesongen. Trollheimshytta, som ligger 
lunt til i skogen der Svartådalen møter Folldalen, er ei av dem. 
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De fleste av TT-hyttene er ubetjente TU Ramsjøhytta f.eks må feilvandrerne ta med 
seg lånt nøkkel 

Trondhjems Turistforening 

Trondhjems Turistforening (TT) har Sør-Trøndelag som medlemsområde, 
driver sin fjellvirksomhet i dette fylket og har Sylene og Trollheimen som 
tilrettelagte områder. 

Foreningen har sine lokaler i Ravnkloa i Trondheim. Adresse er 
Munkegaten 64, 7011 Trondheim. Tlf 07 523808 eller 07 531863. Telefax 
07 520039. Foreningen har 3 fast ansatte. 

MEDLEMSFORDELER 
Som medlem av Trondhjems Turistforening har du følgende rettigheter og 
fordeler: 
- Du har medlemsrettigheter på samtlige av de ca. 300 turisthyttene til 

landets vel 40 turistforeninger. 
- Du har alle rettigheter til deltakelse i fellesturer, kurs osv. som TT og alle de 

andre vel 40 turistforeningene arrangerer. 
- Du får tilsendt Trondhjems Turistforenings årbok, en fyldig bok på ca. 200 

sider, nyttig for alle som driver friluftsliv i Trøndelag. 
- Du får tilsendt forbundsårboka som Den Norske Turistforening gir ut. Boka 

tar opp ulike tema fra år til år og dekker hele landet. 
- Du får tilsendt 6 nummer av friluftslivsbladet «Fjell og Vidde», interessant 

og nyttig for alle som er interessert i friluftsliv og fjellturer. 
- Du får tilsendt TT's fjellprogram og annen informasjon med fyldig 

orientering om hyttene, fellesturer osv. og om nyheter i Trollheimen og 
Sylene (vedlegges «Fjell og Vidde»). 

NOEN BASISTALL 
TT hadde i 1990 8536 medlemmer, 498 livsvarige, 5768 hovedmedlemmer, 
1832 familiemedlemmer, 105 ungdomsmedlemmer og 333 medlemmer over 
67 år. 

Foreningen driver totalt 14 turisthytter, 7 i Sylene og 7 i og ved Trollheimen. 
5 hytter er betjente, én er delvis betjent, mens 8 er selvbetjente. På 4 av de 5 
betjente hyttene er det selvbetjente kvarterer utenom sesong. Totalt har 
foreningen vel 450 gjestesenger på sine hytter. 

11990 hadde TT totalt ca. 18.000 overnattinger på hyttene, hvorav 10.900 
ordinære overnattinger på de betjente hyttene. Av disse var 2200 i vinterferie/ 
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Vardede TT-ruter i Trollheimen og Sylene utgjør 741 km, noe som tilsvarer en og en 
halv gang strekningen Trondheim - Osh. 

påske og 8700 i sommersesong. Vel 4100 ovemattinger var på selvbetjente 
hytter/kvarterer. I tiUegg kommer ca. 3000 overnattinger på utleide betjente 
hytter utenom sesong. 

Innenfor sitt ansvarsområde varder og merker TT totalt 741 km 
sommerruter, 375 i Sylene og 366 i TroUheimen, vedlikeholder 308 km med 
vinterstaking, 301 km i Sylene og 7 km i Trollheimen og kvister 30 km i 
Trollheimen. 

GRUPPER 
Foreningen har to grupper for spesieUe turer: 
Fjellsportgruppa er et turmiljø for dem som har god fjeUerfaring og ønsker et 
miljø som tar mer krevende turer. Gruppa har eget turprogram og 
medlemsbladet «I hytt og vær». 
Ungdomsgruppa er en gruppe for ungdommer. Gruppen har eget turprogram. 

FELLESTURER 
TT arrangerer årlig totalt ca. 20 feUesturer, turarrangement og kurs med ulikt 
innhold og krav tU utstyr og kondisjon. FeUesturprogram blir trykt i TT's 
Qellprogram som sendes ut som vedlegg tU «Fjell og Vidde». 

STYRE OG DRIFT 
TT har et styre på 8 medlemmer og et råd på 12. Generalforsamling holdes i 
perioden 1. april—15. mai. 

Den daglige drift er det de 3 fast ansatte som står for i nært samarbeid med 
styret og med nødvendig og god hjelp fra en rekke tiUitspersoner og utvalg: 
Turkomite, tilsynene på hyttene, ruteinspektører, informasjonskomité, møte
komite, bladkomite, årbokkomité, byggekomité, utstyrskomité, eiendomsfor
valtning, branninspeksjon etc. 
Totalt er ca. 70 personer engasjert i foreningens virksomhet i ulike tUlitsverv 
og utvalg. 

I 1990 hadde TT totalt ansatt ca. 100 personer for drift av de betjente 
hyttene. 

Foreningen har for 1991 et budsjett på ca. 5 miUioner kr, inkludert drift av 
hyttene. 

TT er organisert i Den Norske Turistforening som er forbund for landets vel 
40 turistforeninger. Totalt hadde foreningene i 1990 ca. 150.000 medlemmer. 

/ Sylene er de viktigste vinterrutene permanent staket. 
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Johan Bolme, mangeårig tilsynsmann på Trollheimshytta, er en av de mange gode 
hjelperne ITT. 

Pause i.bakken under en av professor Olav Gjærevolls mange botaniske vandringer i 
regi av TT. 

TTs Mstorie 

Trondhjems Turistforening ble stiftet i 1887, 20 år etter at landets første 
turistforening, DNT, så dagens lys i 1868. Også flere andre regionale 
turistforeninger ble stiftet omtrent samtidig, f eks. i Stavanger, Kristiansand, 
Skien, Drammen og Kristiansund - over store deler av landet var folk med 
andre ord i ferd med å oppdage de kilder til de storslagne opplevelser som 
ligger i den norske fjellheimen. 

TTs første hytte ble bygget i Bymarka, på toppen av GråkaUen, sommeren 
1889. Foreningen nedla i det hele tatt et stort arbeid for å gjøre de bynære 
områdene tUgjengelig i sine første år, og fikk bygget et stort antall stier og 
spaserveier i Bymarka, foruten også en kjørevei opp tU FjeUsetra og til Nedre 
Leirfoss. Rundt århundreskiftet overtok imidlertid kommunen ansvaret for 
disse stiene og veiene. 

Alt i 1888 hadde foreningen inngått en avtale med eieren av Nedalen gård i 
Sylene om opprettelse av et kvarter for fotturister på gården, og sommeren 
1889 sto kvarteret ferdig med fire senger og nødvendig utstyr. Samme 
sommer ble også den første fotruten i Sylene merket fra Stugudal og inn til 
Nedalen. 

Også i Trollheimen var foreningen i gang med sine første tiltak sommeren 
1888. Det ble da inngått avtaler om kvarter på Storiigårdene, på VoUanseter 
ved Jølvannet og på Boggevoldsetra i Svartådalen, og i 1889 begynte arbeidet 
med å merke og rydde de første rutene også i Trollheimen. Den første hytta i 
TroUheimen - TroUheimshytta - ble åpnet sommeren 1890. 

Det liUe kvarteret på Nedalen gård ble snart for lite. TT bygget derfor 11897 
en hytte like ved gården som doblet kapasiteten. Men heller ikke dette var nok 
for å ta unna den økende trafikken. 11903 ble det derfor bygget en ny og større 
hytte med 12 senger. Med senere utvidelser til 5 0 senger var denne hytta i bruk 
helt frem tU Nesjøreguleringen omkring 1970, da den nåværende Nedalshytta 
ble bygget. 

11890-årene ble det inngått en rekke kvarteravtaler også i Sylene-området, 
bl.a. på Græsli, i Stugudal, i Ridalen og i Meråker. 11896 ble så den første hytta 
på StorerikvoUen bygget. Bortsett fra at denne hytta delte strekningen meUom 
Meråker og Nedalen i to etapper, var det også enda en grunn til å få reist en 
hytte der. 11890 hadde Den Svenska Turistforeningen bygget sin første hytte i 
Sylene ved Enaelven, og i 1895 kom enda en hytte på svensk side, ikke langt 
fra der Sylstationen i dag ligger. Dette åpnet muligheter for å gå fra hytte til 
hytte, og StorerikvoUen var et naturlig ledd i dette tilbudet. 

Etter krigen ble TTs tilbud i Sylene utvidet med Schulzhytta i 1948 (oppkalt 
etter foreningens første formann Carl Schultz) og Nordpå i Aunegrenda i 


