
I tillegg til dette kom betydelige midler fra Miljøverndepartementet i jubi
leumsåret, i alt vel 10,7 millioner kr til «Handlingsplan byggingn.. Store deler 
av dette besto av SKAP-midler, dvs. sysselsettingsmidler, som i stor grad ble 
brukt til bygge- og vedlikeholdsarbeid etc. på hyttene. 1 tillegg ga 
Riksantikvaren et direkte bidrag til Gjevilvasshytta på 300 000 kr. 

Når vi ser tilbake på DNTs 125-årsjubileuni og Friluftslivets år, er det for 
oss naturlig å spøne om jubileet har betydd noe spesielt også for Trondhjems 
Turistforening. Jeg synes det i den sammenheng er naturiig å ta med følgende 
forhold: 
1. Nesten alle turistforeningene i landet har økt sitt medlemstall i 1993. Det 

har også TT gjort, og foreningen har for første gang passert 10 000 medlem
mer- til ca. 10 700. Økningen skyldes i alle fall delvis den PR-effekten jubi
leet har hatt. 

2. Av det totale beløpet i «Handlingsplan bygging» har TT fått tildelt ca. 4 
millioner kr. Beløpet var ved fordeling øremerket TroUheimshytta med 3 
millioner kr og Gjevilvasshytta med 1 million kr, Dette har ført til at fore
ningen har fått utført en rekke nødvendige reparasjoner og bygd nytt på beg
ge hyttene uten å oppta lån eller belaste foreningens økonomi. 

3. Lørdag 24. juli var det tilbud om gratis middag med rømmegrøt, spekemat, 
kaffe og kaker til alle overnattingsgjestene på de seks betjente hyttene til 
TT. Oppslutningen fra medlemmene var stor, og hyttene hadde i gjennom
snitt dobbelt belegg. Det vil si at hyttene tilsammen hadde ca. 600 ovenat-
tingsgjester natt til 25. juli. På landsbasis kom det mellom 7000 og 8000 
gjester til gratismiddagen som ble servert på i alt ca. 70 hytter. Middagen 
var for øvrig sponset av Norske Meierier og Norges Kooperative 
Landsforening. 
Det er flott at vi på denne måten kunne si en takk til «fotfolketn i fjellet, til 
våre trofaste medlemmer. 

4.1 tillegg til det tradisjonelle turprogrammet ble det i 1993 arrangert en van
dring i Bymarka under ledelse av Kristen Aspaas. Turen, som gikk under 
mottoet «På gamle stier», samlet ca. 100 deltakere. 

1993 var også for TT et spennende og begivenhetsrikt år. Det ble jobbet 
aktivt for et naturvennlig og sikkert friluftsliv, så la oss ta med det beste for 
1993 videre fremover. 

Til slutt vil vi takke DNTs administrasjon for flott utnyttelse av de mulighe
ter jubileumsåret ga. 
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Medlem nummer 10 000 

1993 var et merkeår på mange måter i fjellet. DNT fylte 125 år _ og TT fikk 
sitt medlem nuj^mer 10 000. Dermed ble det heder og oppmerksomhet til 
Betsy Berg fra Stjørdal, som meldte seg inn akkurat i det rette øyeblikk. Hun 
ble medlem nuihmer 10 000. 

Ei helg på slutten av 1993-sesongen var den 42-årige avdelingssykepleie
ren på Regionsykehuset invitert til feiring på Nedalshytta. Været var ikke det 
beste, men mange deltok likevel i dene spesielle markeringen av et femsifret 
medlemstall. Betsy Berg fikk overrakt ryggsekk og diplom av Knut Bålstad 
fra TT-kontoret, samt gratisbilletter til både overnattinger og måltider hos ver
tinna på Nedalshytta, Eline Aas. 

Selv om hun drøyde lenge med inmeldingen, er ikke Betsy Berg noen uvant 
fjellvandrer. En slitsom jobb på intensivavdelingen på et sykehus krever 
avkobling, og den tar hun gjerne i skog og mark og videre til fjells. 

Foto: Stein Slettebak Wangen, Adresseavisen 
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