
TTs tilbud til ungdom 
Av Ragnvald Larsen 

Trondhjems Turistforening har i lengre tid ønsket å gi de yngre medlemmene 
et tilbud. En ungdomsgmppe er et slikt tilbud til medlemmer fra 15 til 25 år 
gamle. Denne gruppa utgjorde ved utgangen av 1993 litt over 1000 medlemmer. 

Et tilbud må tilpasses målgruppen. I løpet av et år arrangerer TT mange 
turer. Har disse turene stått som reelle alternativer for ungdom? 

Ungdommer er mennesker med andre forutsetninger enn gjennomsniUs-
medlemmet i TT. For oss ungdommer er det viktig å møte mennesker på vår 
egen alder, ungdom som vi kan dele opplevelser med. Ukepenger, studielån 
eller grunnlønn betaler ikke turer i voksent TT-format. Svært få av oss dispo
nerer egen bil. Der offentiig transport ikke er et alternativ, er det for oss greit 
med kompiskjøring. Vi har en rastløshet som styrer de målene vi setter oss. 
Kort sagt har ungdommer ofte andre sosiale behov, andre økonomiske ram
mer og andre interesser når det gjelder tilretteleggelse og turmål. 

Styrets ønske om å gi også ungdom et tilbud har kommet til uttrykk gjen
nom (gjen-) opprettelsen av ei ungdomsgruppe. Ungdomsgruppas styre har til 
oppgave å gi sine medlemmer impulser, informasjon og kontakter til et aktivt 
og allsidig friluftsliv. 

Å drive og holde i gang ei ungdomsgruppe er en utfordring. Det har vært 
forsøkt tidligere. Jobbmuligheter, skoleplasser og verneplikt er usikkerhets
faktorer. Mens den ene får jobb i Sogn, må den andre avtjene verneplikten i 
indre Troms. Framtida kan synes viktigere enn øyeblikket. Dette fører fort til 
at kilder til glede i nuet glemmes eller nedprioriteres. Da kan et styreverv 
komme nederst på listen. Samlet eller hver for seg, gjør slike ting at styret blir 
en sårbar og ustabil enhet. 

Med disse rammene er det viktig å ha støtte og tillit hos hovedforeningen. 
Når detaljer glemmes, er det fint å ha en administrasjon og et hovedstyre som 
tilgir og følger opp. Vi i ungdomsgruppa er fornøyd med dagens situasjon. Vi 
håper at dette vil gjelde også i framtida, slik at TT kan ha et reelt tilbud til aUe 
av sine medlemmer. 

At aktiviteten i Trondhjems Turistforenings Ungdomsgruppe er stor er tur
programmet et synlig bevis på. Vinteren 1993/94 startet med juletur i Sylene, 
fortsatte sist i januar med telemarkshelg på Storlien og en svært så spesiell 
OL-tur mot slutten av februar. Deltakerne tok toget til Rena, gikk derfra en 
todagers marsj fram til OL-byen Lillehammer der de fikk med seg to konkur-
ransedager før returen samme vei. altså på ski til Rena og toget til Trondheim! 
Påska ble deretter brukt til toppturer i Trollheimen, og til topps bar det også 1. 

mai, da pa Snøhetta. 
Ungdomsgruppa satser for det meste på teltturer og et rimelig kostnadsnivå, 

som ikke begrenser de store naturopplevelsene. I medlemsbladet «HutteTTU» 
beskrives endel av det medlemmene i gruppa har vært med på, bl.a, toppturen 
på Snøhetta den første helga i mai. «Å kjøre ski ned fra en fjelltopp man har 
slitt seg opp påHr moro. Å være en av flere telemarkkjørere som suser ned fra 
Snøhetta i strålende solskinn, er ikke så verst det heller. Men når du med en 
aristokratisk mine, laaaaangt nede i bakken farer forbi en hel bråte med vanli
ge fjellturister som ikke gadd å stå opp så tidlig som du; da er'u kongen av 
Dovre. Og du angrer ikke et sekund på at du lot skole være skole og ble med 
TTU på tur.» 
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