
Hytte-historie [fra årb. 1921] 
Et aktivt år for TT 
Kan Trondhjems Skiklub og TT 
samarbeide? 
Et nytt liv for Orkelsjøhytta 
Nord-Trøndelag Turistforening 
i dag 
TT trenger flere medlemmer! 
Tanker på fallrepet 
En ruteinspektørs betraktninger 
Formannen har ordet 
Byggesaken på Ramsjøen 
Trondhjems Turistforening 
100 år 
Stokklegging av myr 
Ny daglig leder [Atle Jacobsen] 
Gaver til foreningen 
Stor byggeaktivitet i TT 

Gustav Lien 

Kåre A. Thorsvik 
Erik Stabell 

Hans Brattas 
-

Gustav Lien 
Rolf Høyem 
Kari H. Brox 
Erik Stabell 

Kari H. Brox 
Cari S. Bjurstedt 

-
-
-

1981 
1982 

1982 
1982 

1982 
1982 
1983 
1983 
1984 
1984 

1986/87 
1988 
1989 
1989 
1991 
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ÅRSBERETNING FOR 1993. 
1. FORENINGEN 

Utmerkelser 
Medlemmer 
Tillitsvalgte^ 
Tilsyn, komiteer, utvalg 
Administrasjon 
Møter 

2. TRAFIKKEN I FJELLET 
Vintertrafikken 
Sommertrafikken 
Overnattinger 

3. VIRKSOMHETEN I FJELLET 
Nybygg og vedlikehold 
Varding og merking av ruter 

4. INFORMASJON 
Publikasjoner 
Medlemsmøter 

5. FELLESTURER - KURS 
Turkomiteen 
Fjellsportgruppa 
Ungdomsgmppa 

6. REGNSKAP 

Regnskap 
Budsjett 

7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING 

8. BILAG TIL ÅRSBERETNING 
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IT 

VÅRE HEDREDE 

Æresmedlemmer: 
1907 Cari Schulz 
1920 Axel Sommerfeldt 
1922 Olaf Grilstad 
1924 Cecil Wdm. Slingsby 
1935 Fridthjov Brun 
1935 Ludvig Sivertsen 
1947 Roar Tønseth sen. 

Innehavere av vårt hederstegn: 
1947 Thor Tharum 
1947 Hilmar Nilsen 
1954 Edvard Løchen 
1957 Finn Kleven 
1957 Erling Nilsen 
1957 Gunnar Raabe 
1962 Martine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkeland 
1967 Astrid Olsen 
1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 
1969 Rolf Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 
1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 

Innbudte livsvarige medlemmer; 
1957 Modolf Moen 
1962 Ragnhild Næssmo 
1962 Asbjørn Clausen 
1967 Svein Grøtte 

1953 Arne Falkanger 
1957 Reidar Jørgensen 
1967 Magne Asbj. Haave 
1967 Eivind Kierulf 
1975 Astrid Olsen 
1977 Rolf Høyem 
1987 Frants-G. Mørch 

Reinrosa med gull eikekrans. 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 
1980 Frants-G. Mørch 
1984 Gustav Lien 
1984 Teodor Brandfjell 
1985 Ann M. Bergquist 
1987 Jorun Svingen 
1987 Ingvild Flåteplass 
1987 Thor Risan 
1987 Toralv Aune 
1987 Ivar Maske 
1987 Per A. Strickert 
1987 Claus Helberg 
1988 Kari H. Brox 
1990 Johan Bolme 
1991 Kristine Furan 
1993 Jomn Thomasgård 

1979 Nils M. Vaagland 
1982 Inga Stokke 
1985 Johan Bolme 

1. FORENINGEN: 

MEDLEMMER 
Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlei^liier 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

1991 
531 

5.767 
2.046 

393 
363 

9.100 

1992 
525 

5.481 
2.223 
1.008 

376 
9.613 

1993 
517 

5.896 
2.560 
1.231 

486 
10.690 
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TILLITSVALGTE 
Styret: Formann Sven Kolstad, nestformann Erik M. Braathen, 

Vigdis Heimly, Inger M. Lian, Roar Nålsund, Terje Skjønhals, 
Nils Slungård, Erik Stabell. 

Rådet: Fritz Christensen, Nils Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, 
Sverre R. Kirksæther, Ivar Maske, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, 
Ivar Sollie, Jorun Svingen, Tore Tønseth, Nils M. Vaagland. 

Desisorer:Roar Rønning og Ivar Sollie. 

Revisor: Magne Flack. 

TILSYN - KOMITEER 
Tilsyn: 
Bårdsgarden 
Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græsli 
Jøldalshytta 
KjøH 
Nedalshytta 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
Storerikvollen 
TroUheimshytta 
Væktarhaugen 

- UTVALG 

Trond Ekker 
Liv Grimsmo 
Terje Skjønhals 
Harald Græsli 
Toralf Aune 
Martin Nordfjell 
Oddmund Olsen 
Hans Olav Sæther 
Ola L. Aune 
Georg Trondseth 
Thor Risan 
Morten Halgunset 
Kristine Furan 
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Arbeidsutvalg: Erik M. Braathen, Sven Kolstad, Terje Skjønhals. 

Branninspeksjon: Sylene: 
Trollheimen: 

Bengt Ødegård 
Frank Indergård 

Byggekomité: Leder Erik-M. Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag, 
Anne Britt Wavold (utstyrskom. repr.) Sven Kolstad 
innkalles til møtene i byggekom. 

Utstyrskomite: Leder Inger Lian, Anne Eilertsen, Ingvild Flåteplass, 
Anne Britt Wavold. 

Eiendomsforvaltning: Trond Ekker. 

Møte- og festkomite: Leder Kristin Svendsen, Anne Karin Braathen, 
Anne Eilertsen, Anne Britt Wavold. 

Ruteinspektør: Sylene: Tore Kværnmo 
Trollheimen: Arne Vaslag 

Turkomité: Leder Ivar Maske, Vigdis Heimly, Anne Lutterloh, 
Lillian Svingen, Ola Magne Sæther, Sissel Waagbø. 

Fjellsportgruppa: Leder Erlend Storli, Berry van den Bosch, 
Kjetil Johannessen, Richard Sliwka, Kari Smeby, 
Per E. Wahl. 

Ungdomsgruppa: Leder Randi Isaksen, Sven Petter Båckstrøm, 

Valgkomite: 

Årbokkomite: 

PR-komite: 

Wenche Erlien, Ingvild Heggstad, Eirik Jørgensen, 
Ragnvald Larsen, Jan H. Nilsen, Randi Storeng. 
Leder Karl H. Brox, Ingunn Asia, Inger Lian 
(styrets representant) 

Redaktør Per Christiansen, Erik Stabell. 

Leder Roar Nålsund, Knut Bålstad, Karl H. Brox, 
Vigdis Heimly, Inger M. Lian, Nils Slungård, Anne Britt 
Wavold. 
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Tydal Båtmte: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). 

Falkangers fond: Leder Sven Kolstad, Randi Isaksen, Terje Skjønhals. 

Rute- og kartkomite: Leder Erik Stabell, Tore Kværnmo, Terje Skjønhals 
Arne Vaslag. 

Klingenbergs gave: Leder Nils M. Vaagland, Trond Ekker, Ivar Sollie. 

Forbundet DNT: Landsstyret: Erik Martin Braathen 

Naturvernkomiteen: Erik Stabell 

Publikasjonsfondet: Leder Astrid Olsen, Torbjørn Falkanger, Ivar Sollie 

Styringsgr. fororosi. Sylene: Atle Jacobsen, Sven Kolstad (vara) 

ADMINISTRASJON-

Foreningens daglige drift har i 1993 vært ivaretatt av daglig leder Atle 
Jacobsen, Knut Bålstad, Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. 

MØTER: 

GENERALFORSAMLING: 
ORDINÆR GENERALFORS. I TRONDHJEMS TURISTFORENING 
4. MAI 1993. 

Den 106. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 
4. mai 1993 kl. 19.00. 

Møtet ble åpnet av styrets formann, Sven Kolstad, som ønsket de frem møt
te hjertelig velkommen. 

Han opplyste at generalforsamlingen har vært annonsert i Arbeider-Avisa 
og i Adresseavisen den 15. april 1993. Sakspapirene har vært utiagt på fore
ningens kontor fra samme dato. 

På forespørsel kom det ingen innvendinger mot innkalling og saksliste, og 
generalforsamlingen ble dermed erklært lovlig satt. 

Styreformann opplyste at de som hadde mottatt gult adgangstegn var stem
meberettiget på generalforsamlingen. 

Det var 21 stemmeberettigede til stede i salen. 
Som møteleder foreslo han Nils Slundgård, og som referenter Atle Jacobsen 

og Knut Bålstad. Ingen andre forslag kom, og disse ble valgt. 
Til å undertegne protokollen foreslo han Bjørn Schjetne og Bjarne Espås, og 
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som tellekoips Jømnd Svingen, Thor Risan og Vigdis Heimly. Ingen andre 
forslag kom, og disse ble dermed valgt. 

Kolstad overlot ordet til møteleder, som leste opp følgende dagsorden for 
generalforsamlingen: 

1. Årsberetning 1992 
2. Årsregnskap 1992 
3. Budsjett for 1993, samt foreløpig budsjett for 1994 
4. Valg. 
Det kom ingen innvendinger mot dagsorden, og den ble derfor erklært god

kjent. 

Sakl: 
Møteleder startet med gjennomgang av årsberetningen punkt for punkt, og 

styreformann ga endel utfyllende opplysninger. 
Møteleder opplyste til slutt at rådet har behandlet årsberetningen, regnska

pet og budsjettforslaget, og har anbefalt generalforsamlingen å godkjenne dis
se. 

Styrets årsberetning for 1992 ble enstemmig godkjent. 

Sak 2: 
Møteleder ga ordet til daglig leder Atle Jacobsen som gjennomgikk årsregn

skapet for 1992. Møteleder leste deretter opp revisors beretning og desisore-
nes innstilling. 

Årsregnskapet for 1992 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 

Sak 3: 
Daglig leder refererte styrets budsjettetforslag for 1993. Dette ble enstem

mig godkjent av generalforsamlingen, som også anbefalte det foreløpige bud
sjett for 1994. 

Det kom ønske fra salen om at lønn heretter splittes opp i regnskapet med en 
post for administrasjonen og en for hyttebetjening. Møteleder svarte at dette 
eventuelt kan gjøres i form av en note til regnskapet. 

Sak 4: 
Valgkomiteens formann, Kari H. Brox, leste opp valgkomiteens innstilling: 
Som medlemmer av styret: 
Erik-Martin Braathen gjenvalg 
Nils Slungård gjenvalg 
Vigdis Heimly gjenvalg 
Inger M. Lian gjenvalg 

138 

Valgperioden gjelder for 2 år. 
"Som medlemmer av rådet: 
Trond Gjettum gjenvalg 
Frants-G. Mørch gjenvalg 
Ivar Sollie gjenvalg 
Jomn Svingen gjenvalg 

Valgperioden gjelder for 3 år. 

Revisor: 
Magne Flack gjenvalg 
Desisorer: 
Ivar Sollie gjenvalg 
Roar Rønning gjenvalg 
Samtlige er forespurt og har bekreftet at de tar imot valg. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av generalfor
samlingen. 
Møteleder leste opp styrets forslag til ny valgkomite: 
Kari H. Brox gjenvalg 
Ingunn Asia gjenvalg 
1 medlem av styret, som styret selv utpeker. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
^ Møteleder ga deretter ordet til styrets formann. Kolstad viste til bilagene til 
årsberetningen som inneholder regnskap for Falkangers Fond, regnskap og 
årsberetning for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave, samt årsmelding for 1992 
for Prosjekt Sylene. 

Kolstad ga en kon orientering om DNTs 125 års jubileum i 1993, og om 
aktivitetene i den forbindelse både på landsbasis og i regi av T.T. 

Han takket til slutt samtlige tillitsvalgte i foreningen for god innsats gjen
nom 1992. 

Det ble fra generalforsamlingens side rettet takk til styrets formann, styret 
og administrasjon for vel utført arbeid i 1992, for godt gjennomført general
forsamling og for utmerket ivaretakelse av foreningens midler og formål. 

Møte hevet ca. kl. 21.00. 

Bjørn Schjetne Bjarne Espås. 
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STYREMØTER: 
Det er holdt 9 styremøter og behandlet 70 saker i 1993. 

RÅDSMØTER: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 30.03 og 

25.10.93. Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1992 og bud
sjett 1993 og 1994.1 tillegg saker av orienterende karakter. På det andre møtet 
la styret og administrasjonen frem saker av orienterende karakter. 

MØTER I DNT'S NATURVERNKOMITE: 
Det er avholdt 4 møter i 1993, det ene med befaring på Dovrefjell. Erik 

Stabell fra TT har deltatt på møtene 18.01,26.04, 17.-19.09 og 10.11. 

SEKRETÆRMØTE: 

Sekretærmøte ble holdt i Oslo 2.-3.12, og TT var representert med K. 
Bålstad og A. Jacobsen. 

LANDSMØTE: 
Landsmøte 1993 ble holdt på Gjendebu 10 - 13. juni 1993. Fra TT deltok 

Knut Bålstad, Erik-Martin Braathen, Sven Kolstad og Erik Stabell. 

2. TRAFIKKEN I FJELLET: 
TT hadde i 1993 meget godt besøk på de betjente hyttene. I påska var besø

ket på tilsammen 3.466 overnattinger, mot 2.589 i 1992. En økning på 33,8 
%.Størst var økningen i Sylene. 

Sommersesongen har hatt 11.108 ovemattinger mot 9.802 i 1992. Her er 
økningen på 13,3 %. Schulzhytta var i sommer betjent og hadde 537 overnat
tinger, noe vi er meget fornøyd med. 

Med en økning på tilsammen 17,6 % må vi kunne si at dette har vært et godt 
år for TT. 

3. VIRKSOMHETEN I FJELLET: 
Nybygg og vedlikehold: 

Året 1993 har i det vesentligste vært preget av at vi i forbindelse med 
Friluftslivets ar og DNT's 125 års-jubileum fikk 3 mill. kroner til 
TroUheimshytta og 1 mill. kroner til Gjevilvasshytta. 

TROLLHEIMEN: 
Gjevilvasshytta: 

UTHUS OG BEDRE INNGANGSFORHOLD 
Gjevilvasshytta er et fredet hytteanlegg. Den har stort besøk av dagsturister. 
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Hytta har manglet en god inngang. Uthuset med vedbu og reservedoer har 
•̂ v̂ært til nedfalls. Hytta manglet overnattingsmuligheter utenom betjent sesong 

og sikringslokaler i tilfelle brann. 
Det er nå bygd på et nytt vindfang foran mellombygget mellom de to gamle 

bygningene. Hele trappearrangementet foran hytta er bygd om og utgjør nå en 
fin oppholdspla^i Vindfanget vil bidra til bedre varmeøkonomi i hytta, gjøre 
hallen mer attrtiktiv åoppholde seg i og kan hindre at så mye skitt blir dratt inn 
i oppholdsrommene. 

Det er også bygd nytt overbygg/vindfang for kjellernedgangen for å lette 
adkomsten til ski stal l/dusj rom. Det er gjort forbedringer i kjelleren i tillegg til 
dusj- og badstuavdelingen som ble bygd ny i 1992. Rundt en stor del av 
hovedhytta (østre del) er dreneringen fornyet. Det er gjort en mengde støne og 
mindre utbedringstiltak inne i hytta. Kjøkkenet er ombygd og utbedret. Det er 
gjort takforbedrelser i vanskelige overganger mellom takflater og vegg- og 
takflater. Hele anlegget er nymalt utvendig. 

Det nye uthuset ligger på samme sted som det gamle. Det består av 4 nye 
utedoer, en større vedbu og en ubetjent sikringshytte med to senger og 8 ligge
plasser på sengelem. Sikringshytta vil være uten mat, men med forenklet 
utstyr for matiaging. Det er den lette tilgjengeligheten fra veg og den store tra
fikken innover dalen, som gjør at det bare blir etablert en forenklet overnat-
tingmulighet her inne. Uthuset er totalt på vel 70 m. 

Det er Roy Nilsen som har koordinert byggearbeidene på hytta. Løsningene 
er godkjent av Riksantikvaren. Sivilarkitekt MNAL Tore Tønseth har prosjek
tert ombygginger og utvidelser på hovedhytta. Byggekomiteen har ansvaret 
for utformingen av uthuset. 

Skifer-Sæteren på Oppdal har levert skiferheller særiig rimelig for at det 
skulle være mulig å få lagt heller på det store trappearrangementet foran hytta. 

Arbeidet på Gjevilvasshytta har kostet kr. 1.063.434. 

Jøldalshytta 

Det er gjort en rekke løpende vedlikeholdsarbeider på hytta. 
Det er gjennom året planlagt omfattende utbedringsarbeider i kjelleren, med 

nye dusjer og nytt fyringsanlegg. Disse arbeidene blir igangsatt neste år og 
skal være ferdig til påske 1994. 

TroUheimshytta: 

BEDRE FOR BETJENINGEN OG UTVIDET SENGEKAPASITET 
TroUheimshytta har i mange år vært en flaskehals på hyttenettet i 

Trollheimen. Mange har ønsket å ligger her to netter for å få gå på Snota eller 
ta en hviledag. Overbelegget har periodevis vært meget stort over lengre og 
lengre perioder. I tillegg har kjøkken og betjeningsforhold vært dåriige. 
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Hytta er nå utvidet med et to etasjers tilbygg bakover fra hovedhytta. Dette 
har en grunnflate på ca. 70 m_. I I. etasje er det kjøkken og mållager. I 2. eta
sje rom for betjening og dusjer for gjester. Eksisterende hytte ombygges i I. 
etasje slik at spisestua utvides bakover med de to betjeningsrommene som lå 
her. I tillegg bygges det i 1. etasje utvidelse av spisestua bakover. 
Gamlekjøkkenet blir brukt til ny trapp til 2. etasje, ny resepsjon og utvidelse 
av oppholdsrom. Det blir bygd ny trapp fra kjøkkenet og ned til eksisterende 
og en mindre ny kjeller. På grunn av brannvemkrav skal trapprom/inngang 
være avskilt fra oppholdsrom. Hytta får nå overdekket inngang. 

Stallen ("Hoppegubbens Hall") er det eldste bygget på anlegget. Dette byg
get er nå flyttet og restaurert. Stallen ligger nå på vollen sør for hytta. Etter at 
vi fikk nye utedoer er gamledoene og lageret i uthuset gjort om til to rom for 
hundefolk, med 4 og 6 senger. Også disse blir tilgjengelige ved selvbetjent 
drift. 

Den "gamle" betjeningsavdelinga i uthuset blir nå for gjester også i betjent 
sesong, og skal da være vanlige soverom og oppholdsrom. (Det skal fortsatt 
ikke være adgang til selvbetjent opphold når hytta er i betjent drift.) 

Vedbua er utvidet både for å få mer plass til ved, og for å få lager for det 
avfall som skal fraktes ned. Det er bygget nytt propanlager som eget bygg. 
Avløpssystemet er forbedret med slamkum og infiltrasjon. 

I forhold til det prosjektet som foreningen opprinnelig fikk skissert for utfø
relse, er det to viktige deler som det ikke er blitt plass til innafor de økonomis
ke rammene vi fikk: 

- et eget soveromshus er planlagt mellom hytta og bekken (der 
vedbua nå ligger). 

- og en enetasjers utvidelse av oppholdsavdelingen er planlagt 
bak hytta. 

Disse to gjenstående oppgavene måtte utstå til senere. Det er klargjort gmnn 
for sovehuset. Vedbua skal da flyttes. 

Det er Morten Halgunset som har vært byggeleder for arbeidene. Landsem 
og Løfald entreprenører A/S har hatt arbeidene på hytta. Det er bl.a. leid inn 
folk fra tidligere Meldal Hus. Arkitekter har vært Fasting, Nos og Selmer A/S 
arkitekter MNAL. Entreprenør og byggeleder har også medvirket ved hjelp av 
løsning. Ho vedtransporten er utført av Rindal Maskin på vinterføre. 

Pr. 31.12.93 var byggekostnadene kommet opp i ki-. 2.181.670. 

Dindalshytta: 

Det er ikke gjort spesielle vedlikeholdsoppgaver på hytta i 1993. 

Orkelsjéhytta: 

Det er ikke gjort spesielle vedlikeholdsoppgaver på hytta i 1993. 
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Nøstebu: 

« Hytta som vedlikeholdes av Eriing Halle og Erik Kårvatn er i god stand. 

SYLENE: 

Storerikvollen: M 

Det er gjort,en rekke mindre vedlikeholdsarbeider på hytta i 1993. Det er 
også foretatt brannbefaring på hytta, som vil medføre noen mindre ombyg
gingsarbeider på hytta i 1994. Det er også startet med planlegging av utbyg
ging av vei til hytta og av ny selvbetjeningshytte. 

Nedalshytta: 

Det er også på denne hytta utført en rekke mindre vedlikeholdsarbeider. 
Brannbefaring fører også til at vi må utføre endel mindre utbyggingsoppgaver 
på hytta, spesielt dersom vi ønsker å benytte kjellleren til overnatting. 

Ramsjéhytta: 

Det er ikke utført bygge eller vedlikeholdsarbeider på hytta i 1993. 

Schulzhytta: 

Det er kun utført mindre vedlikeholdsarbeider på hytta i 1993. 

Græslihytta: 

Det er ikke utført større bygge eller vedlikeholdsarbeider på hytta i 1993. 

K/ølihylta: 

Det er ikke utført noen byggeoppgaver på hytta i 1993, men det er planlagt 
endel utbedringsarbeider i 1994. 

KVARTERAVTALER: 
Bårdsgarden: 

Kvarteret eies åv familien Vasli, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av 
dem. Kvarteret er i god stand. 

Kårvatn: 

Kvarteret eies av familien Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir utført 
av dem. Kvarteret er i god stand. 

Væktarhaugen: 

Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og alt nødvendig vedlike
hold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. 
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VARDING OG MERKING AV RUTER 
SYLAN 
Vlntermerking: 

Det ble utført fortetting av stakene på "firkanten" dvs. Nedalshytta -
Sylstasjonen, Storerikvollen - Blåhammarens Fjellstasjon, Storerikvollen -
Nedalshytta. Det ble i samme området ferdigspikiet 2 tverrbord pr. stake. 

På Fiskåhøgda ble det satt opp nytt vindskydd/sikringsbu, kalt 
"Fiskåhøgda". 

Det ble fra dette vindskyddet til Steinfjellet fortetting av staker med tverr
bord samt at ruta, 2 km. nord og 1 km. sør for vindskyddet, ble lagt om pga. 
store snømengder vinterstid. 

Det ble supplert med kvist på rutene Schulzhytta - Bjørneggen, Bjørneggen 
- Storerikvollen, Storerikvollen via Ramsjøen til Sculzhytta og ruta 
Græslihytta - Nordpå. 

På rutene Græslihytta - Schulzhytta og Sculzhytta - Ramsjøhytta ble sta
kinga rettet opp og mteiie ryddet. 

Det ble satt opp staker fra Selbu til Schulzhytta. Og fra bommen i Ås i 
Tydal, øst for veien og nordover til eksisterende løypenett til Storerikvollen. 

Sommermerking: 

Ruta fra Skarpdalen til Storerikvollen ble nymalt. 

TROLLHEIMEN 
Vlntermerking: 

Som vanlig ble "Trekanten" kvistmerket før påske, dvs. følgende mter: 
Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, stort sett langs sommerløypa. Jøldalshytta -

TroUheimshytta, om Åkerdalen - Rinnvatna - Folldalen. TroUheimshytta -
Gjevilvasshytta, om Slettådalen - over Svarthamran. 

Den permanente vinterstakinga over Svarthamran er rettet opp. 

Sommermerking: 

Rydding, varding og merking er utført på følgende ruter: 
Nerskogen (Fjellheim) - Jøldalshytta, Gråsjøen - TroUheimshytta, 

Gråhaugen - TroUheimshytta (over Bossvasshøgda), TroUheimshytta -Kårvatn, 
Kårvatn - Bårdsgarden og Bårdsgarden - Gjevilvasshytta (over Okla). 

Bru over Minilla ble ferdigstilt i 1993. 

MEDHJELPERE I SYLAN OG TROLLHEIMEN 
Vi takker for god hjelp og velvilje fra grunneiere, bønder. Røde Kors 

Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, myndigheter og sist men ikke minst merke-
gjengen. 
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4 INFORMASJON: 

Årboka: 

Mange mennesker er glade i fjellet og naturen og driver friluftsliv på ulike 
måter. Dette var temaet for årboka 1992, der bidragsyterne skildret sitt forhold 
til fjellet gjennSfii artikler, dikt, fotografier og malerier. Årboka ble sendt ut til 
medlemmene høsten 1993. 

Tema for årboka for 1993 vil bli "Vår egen virksomhet", der vi gjennom 
oversikter, artikler og illustrasjoner og bilder skal gi et innblikk i "det indre 
liv" i TT. 

Fiellproørammet: 

Sannlige av TT's fellesturer var beskrevet i Fjellprogrammet som ble distri
buert til medlemmene i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag 
Turistforening. Turkomiteen har utarbeidet stoffet om turene til 
Fjellprogrammet og skaffet annonsene, administrasjonen sørget for trykking
en. Programmet ble distribuert til de andre lokale turistforeningene som har 
administrasjon samt at det ble lagt ut til informasjon på en del sentrale steder i 
Trondheimsområdet og på TTs hytter. 

M&te- og Festkomiteen: 

Komiteen ble i '92 utvidet fra Møtekomite til Møte- og Festkomite og består 
av Anne Britt Wavold, Anne Karin Braathen, Anne Eilertsen og Kristin 
Svendsen, sistnevnte som leder. 

20. februar '93 ble det avholdt fest for vertinner, tillitsvalgte, komitémed
lemmer og tilsyn på Skistua med 30 deltakere. 

Julie Maske var foredragsholder på førpåskemøtet 23. mars. Hun viste lys
bilder og fortalte om vellykket og mislykket mr over Grønland, foredragets 
tittel; Tur-retur Grønland. 

Det åriige høstmøtet ble holdt 4. oktober. Kristen Aspaas holdt lysbildefore-
draget "En vandring uten omkostninger og møye". 

Førpåskemøtet og høstmøtet ble holdt i Kunstindustrimuseet. Foruten lys-
bildeforedrag er det også musikalsk underholdning. Ved førpåskemøtet under
holdt 10 unge musikanter fra Trondheim kommunale musikkskole, og ved 
høstmøtet underholdt Trondhjems Toradergmppe. Møtene avsluttes med kaf
fe og kaker. 

Komiteen var allerede i '93 engasjert i forarbeidet til "nyåpningsfestene" på 
Gjevilvasshytta og TroUheimshytta 24. - 26. juni '94. 

PR-komiteen: 

Det ble trykt to nye brosjyrer i 1993. Den ene er "På gamle stier i 
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Trondheim Bymark" og ble utgitt til TTs fellestur i Bymarka 13. juni i anled
ning DNT's 125 års-jubileum. 

Den andre er hyttebrosjyien for Gjevilvasshytta som ble ferdig til sommer
sesongen. I tillegg ble hyttebrosjyren for TroUheimshytta revidert og trykt i 
nytt opplag. Nå har alle de betjente hyttene i Trollheimen fått sin brosjyre. 

DNT gjennomførte et stort og allsidig markedsføringsarbeid. Dette er sann
synligvis mye av årsaken til den store medlemsøkningen i TT i 1993. Den sto
re jubileumsmiddagen på de betjente hyttene 24. juli ble en suksess og samlet 
mye folk i fjellet (gratis middag og redusert pris på overnatting). Det ble sam
me kveld organisert dans på de samme hyttene. 

Gjennom hele sommeren har det vært spilt opp til dans på hyttene, bl.a. i til-
knyning til besøk av fellesturer. Vi vil prøve å gjenta tiltaket pga. den trivsel-
skapende virkningen. 

Jøldalshyttas 75 års-jubileum ble markert med fest på hytta for de som har 
tilknytning til den. Jubileet fikk omtale i pressen. 

Medlem nr. 10.000, Betsy Berg, i TT ble hedret på Nedalshytta med over
rekkelse av diplom, jubileumssekk, gratis opphold og medlemsskap for 1994. 
Begivenheten ble avsluttet med lunch. Pressen var til stede. 

Det ble kjøpt 6 gitarer som blir satt ut på de betjente hyttene. 

5. FELLESTURER - KURS: 
Turkomiteen: 

Det har i 1993 vært gjennomført 13 turer. Sesongen ble innledet med en 
sammenkomst for fjorårets turdeltakere på BUL-hytta. Turprogrammet for 
1993 ble presentert, og det ble vist bilder fra tidligere turer. 

En del av aktiviteten vår ble knyttet til Friluftslivets år og DNTs 125 års 
jubileum. I egen regi arrangerte vi en søndagstur langs gamle turistforenings-
stier i Bymarka med Kristen Aspaas som kjentmann. Det var en svært interes
sant tur som samlet ca. 80 personer. I samarbeid med PR komiteen ble det 
utarbeidet et lite hefte om TTs arbeid i Bymarka. Vi deltok også med stand på 
to arrangementer i Bymarka i regi av Trondheim Kommune og Trondhjems 
Skiklub ifm. Friluftslivets år. 

Som et ledd i arbeidet med tematurer, airangerte vi en tur med Arne 
Espelund til området mellom Meråker og Selbu. Det ble lagt spesiell vekt på 
gammel gmvedrift og arbeidet med kvernsteinsbruddene i området. Nytt av 
året var også sommerturen til Sveits. Dette var en vellykket tur som vi også 
kommer til å sette opp i turprogrammet for 1994.Det har også vært god inter
esse for de "klassiske" turene: Trekanten i Trollheimen, toppturene, familie-
helg på Storerikvollen og botanisk vandring i Trollheimen. Det er gledelig at 
interessen for vinterturene er økende. Spesielt gjelder dette førpåsketurene 
som var fulltegnet lang tid i forveien. 
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Samtiige turer ble omtalt i Fjellprogrammet som ble distribuert til medleme-
ne i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening, også 
annonsert i "Fjell og Vidde" samt lokalavisene. 

Kurs: 

Vinterkurs'̂ * og Minibrekurs har blitt amangert i samarbeid med 
Fjellsportgruppa. Interessen har vært såpass stor at det ble problemer å få 
plass for Fjellsportgruppas egne medlemmer. I 1994 vil derfor 
Fjellsportgruppas medlemmer ha fortrinnsrett på disse kursene. Det vil fortsatt 
være mulig for andre å delta hvis det er ledig plass. Fjellorienteringskurset ble 
avlyst. 

Turledere: 

Vi har en kjernegruppe av turiedere som gjør en svært god innsats for TT. 
Selv om det på kort varsel har vært enkelte frafall, har vi klart å skaffe turiede
re til turene. Vi har også kommet i kontakt med noen nye potensielle turlede
re. 

FJiellsportgruppn: 

Fjellsportgmppa har hatt et år på det jevne. Medlemstallet er stabilt på rundt 
200, men det er færre aktive enn tidligere. Vi er tydeligvis inne i et genera
sjonsskifte av turdeltagere. I 1993 var det en liten "hard" kjerne som var på 
mange turer og ellers en del som var innom på en enkelt tur. Mange gamle tro
faste travere synes å falle fra. Det har vært avholdt til sammen 17 turarrange-
menter, 2 mindre enn i 1992. Dette skyldes et par avlysninger med forskjellige 
årsaker. Enkelte turer har hatt god oppslutning, mens det på andre turer bare 
har vært 2 deltagere. Gjennomsnittiig har det vært 7-8 deltagere på de rene 
turene og en del flere på de mer sosiaU pregede airangementene. 

Årets sommerleir ble avholdt i Lofoten. Mange flotte fjell ble oppsøkt og 
besteget. Vi hadde to teUleire, en ved Austpollen nord for Svolvær og en i 
Sørvågen. Erfaringen med været i Nord Norge var langt bedre enn fjorårets 
erfaring fra Vestiandet. De tretten som deltok er nok fortsatt forelsket i 
Lofoten og kommer snart tilbake. 

11993 ble det arrangert to kurs. Det første var et vinterkurs i mars med teorikveld 
på Studenterhytta og en helgetur i Trollheimen. Det var overnatting på 
Baardsgaarden natt til lørdag, graving av snøhule på lørdag og overnatting i snøhu
le natt til søndag. Det ble avholdt praktiske øvelser på søndag (orientering, veivalg, 
snøprofiler etc). Det andre kurset var et "Minibrekurs" i juni. Kurset bestod av tre 
deler: teorikveld på Studenterhytta, praktiske øvelser på Tikneppen i Bymarka og 
helgettir i Jomnheimen med overnatting i telt ved Spitersmlen. Det var i utgangs
punktet flere påmeldte på begge kursene enn vi hadde kapasitet til å ta med. 
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"Trimmen" har som i fjor foregått på Studenterhytta i Bymarka. Antall del
tagere er stort sett som før - en god del når det er gode forhold (særlig når ski
føret er godt), mens det er få på regntunge, mørke høstkvelder. Det er en del 
som kommer opp for å spise og å treffe andre TTFere. Det har vært avholdt 6 
møter med tema i tilknytning til "trimmen" på Studenterhytta. Temaene har 
variert fra aktuell førstehjelp til lysbilder fra eksotiske omi-åder som Mt. Mc. 
Kinley, Syd-Georgia og Botswana. 

Som vanlig kom medlemsbladet "i Hytt & Vær" ut med 5 nummer. 
Gjennomsnittiig opplag har vært på ca. 250. Bladet er sendt til alle medlem
mer, samarbeidende organisasjoner, annonsører og TT-komiteer. Det har også 
vært utiagt på TT-hyttene og TT-kontoret. Hovedfunksjonen for bladet er som 
før å annonsere turer, møter og trim, samt å bringe referat. I tillegg har det 
kommet noen artikler og innlegg fra leserene. 

Fjellsportgruppa er medlem i Norsk Fjellsportforum og har et samarbeid 
andre fjellsportgrupper i DNT og Tindegmppa i NTHl. Økonomien går i 
balanse. De aller fleste arrangementer og aktiviteter skjer til selvkost. Vi 
ønsker også for framtida å være et uformelt turfellesskap for vante fjellfolk 
som vil ferdes litt utenfor de mest betråkkede rutene. 

Ungdomsgruppa: 

I løpet av året har ungdomsgmppa arrangert flere turer. De fleste vellykkede 
ble holdt i vintersesongen. Bare to av de turene vi arrangerte i sommer/høst 
ble gjennomført. Vi har i ettertid evaluert turene. Felles for de populære ture
ne var aktiviteter og mål. "Koseturer" ble det liten respons på. Dette er notert. 

Rekruteringen har vært god. Det er interesse for oss. Vi har opparbeidet en 
kjerne, men ønsker å utvide denne. Før jul hadde vi ca. 120 registrerte som 
aktive. Dette er medlemmer som VIL dra på tur. Styrets oppgave er å legge 
forholdene til rette. Vi kan gjøre en bedre jobb. 

Vi har fått igang et medlemsblad. Dette har vi kalt HutteTTU. Meningen 
med bladet er å gi medlemmene informasjon om de turene vi arrangerer, og 
ellers øke interessen for et aktivt turiiv. Det første nummeret inneholdt som
mer og høstprogrammet. Det siste nummeret ble utgitt i mellomjula og inne
holder turprogrammet for vinteren 1994. Vi er stolt av bladet vårt. 

Det viktigste økonomiske fundamentet for ungdomsgmppa har i 1993 vært 
Falkangers fond. I tillegg har vi mottatt noe støtte fra kommunen. Den største 
utgiftposten vår har vært informasjon. Det å ha tilbud betinger at informasjon 
om disse formidles. Noe har også gått til kursing av styret og medhjelpere. 

Det har deltatt 7 personer på organisasjonskurs, 2 personer har fått vintertur-
leder opplæring og 3 personer har fått sommerturleder opplæring 

Medlemsskap i Ungdomsgruppa er gratis. 
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6. REGNSKAP: 

BALANSE PR. 31.12.93 

EIENDELER 

Omløpsmidler 
Likvider 
Forsk. bet. kostn. 
Fylkesskattesjefen 
Varelager 
Sum omløpsmidler 

Anleggsmidler 
Inventar adm. 
Tydal Båtrute A/S 
Inventar hyttene 
Bygninger 
Sum anleggsmidler 

Sum eiendeler 

1993 

2.942.719 
0 

74.400 
3.074.540 

15.000 
100 

11.940 
1.420.698 
1.447.738 

4.522.278 

1992 

1.570.190 
2.815 

30.566 
54.800 

1.639.135 

23.580 
100 

18.780 
1.579.985 
1.622.445 

3.261.580 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 

1993 1992 

Leverandørgjeld 
Skattetr./arb.g.avg. 
Fylkesskattesjefen 

Skyldig feriepenger 
Annen korts, gjeld 
Sum korts.gjeld 

Langsiktie gjeld 
Lån i DNT 
Lån i fond 
Sum langsiktig gjeld 
Sum anleggsmidler 

Egenkapital 

Fond livs.medlemskap 
Eiendomsfond 
Kapitalkonto 
Sum egenkapital 

219.609 
16.672 
6.534 

113.784 
797.586 

1.154.185 

5.000 
395.000 
400.000 

1.447.738 

87.800 
800.000 

2.080.293 
2.968.093 

264.419 
98.668 

77.406 
289.010 
729.503 

5.000 
425.000 
430.000 

1.622.445 

84.000 

2.018.077 
2.102.077 

Sum gjeld og egenkap. 4.522.278 3.261.580 

Trondheim, 31. des. 1993/9 . mars 1994 

Sven Kolstad Erik-Martin Braathen Erik Stabell Nils Slungård 
styreformann Vigdis Heimly 

Roar Nålsund Terje Skjønhals Inger M. Lian Atie Jacobsen (daglig leder) 
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RESULTATREGNSKAP 1993 

DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap 
DRIFTSKOSTNAT>ER 1992 

M 

DRIFTSINNTEKTER: 
Lcsj i inntekter 1.432.972 
Bevertning og kiosksalg 1.580.554 

Medlemskontingent 1.846.671 
Inntekter fellesturer 86.189 
Andre driftsinnt. fnotel RB) 63.849 

Budsjett Regnskap 
1993 1993 

Foreløp. 
Budsjett Budsjett 

1994 1995 

1.523.000 1.676.850 1.960.000 2.000.000 
1.673.000 1.975.764 2.690.000 2.742.000 
1.900.000 2.087.186 2.250.000 2.300.000 

218.400 150.070 150.000 155.000 
75.600 114.050 130.000 132.000 

656.440 
156.627 

1.866.920 

Sum driftsinntekter 
DRIFTSKOSTNADER: 
Varekjøp 
Utg. årboka (note2 RB) 
Lønn m.m. (note3 RB) 
Inventar og utstyr (note4 RB) 192.190 

Brannvern 130.162 
Vedlikehold (iiote5 RB) 874.700 
Forsikringer 44.882 
Brensel, strøm, vask (note6 RB)I70.080 
Reiseutgifter 84.938 
Transport 70.635 
Utgifter fellesturer 84.186 
Yard ing/sikkerhet (note7 RB) 193.665 
Kontingent til DNT 472.880 
Markedsføring 92.606 
PR-komiteen 30.417 
Kontorhold (note8 R) 272.851 
Telefon/Porto (note9 R) 73.287 
Ordinære avskr. (notelO R) 129.744 
Andre driftsutg.fnotell RI 143.558 
Sum driftsutgifter 5.754.907 
DRIFTSRESULTAT (744.672) 
FINANSINNT/-KOSTN.: 
Renteinntekter 173.061 
Renteutgifter 460 
Netto finansposter 172.601 

5.010.235 5.390.000 6.003.920 7.180.000 7.329.000 

705.000 
160.000 

1.915.000 
243.500 
125.000 
250.000 
55.000 

200.000 
80.000 
65.000 

240.000 

145.000 

507.000 

75.000 

100.000 

240.000 

70.000 

130.000 

135.000 

5.310.500 

79.500 

891.900 

241.430 

2.054.919 

268.587 

101.495 

124.389 

42.686 

293.148 

84.878 

83.385 

116.533 

134.541 

582.877 

41.236 

46.556 

249.128 

108.039 

173.356 

145.370 

5.784.453 

219.467 

1.146.000 

255.000 

2.610.000 

284.000 

200.000 

400.000 

50.000 

200.000 

100.000 

85.000 

159.000 

240.000 

615.000 

30.000 

80.000 

255.000 

110.000 

170.000 

155.000 

7.144.000 

36.000 

1.168.000 

160.000 

2.700.000 

230.000 

150.000 

400.000 

50.000 

200.000 

100.000 

85.000 

160.000 

200.000 

635.000 

35.000 

80.000 

250.000 

110.000 

170.000 

155.000 

7.038.000 

291.000 

158.466 90.000 

820 20.000 

157.646 70.000 
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DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap 
DRIFTSKOSTNADER 1992 

RKSTR.ORD. INNT/-KOSTN.: 
Gaver og bidrag 157.000 
Tippemidler 384.000 
Andre ekstraord. poster 37.366 
Nto. ekstraord. poster 578.366 

Re,s. f. årsoppgj.disp. 6.295 
ÅRSOPPG.IØR DISPOSISJ.: 
Til Eiendomsfond 
Til kapitalkonto 6.295 

BudsjeU Regnskap 
1993 1993 

62.000 
163.500 
259.603 
485.103 

862.216 

800.000 
62.216 

Foreløp. 
Budsjett Budsjett 

1994 1995 

(R bak note betyr at noten er knyttet til regnskap 1993, RB bak note betyr at noten også 
gjelder budsjett 1994) 

BALANSE PR. 31.12.93 
I balansen er det satt av til Eiendomsfond. 
Eiendomsfondet kan disponeres av styret til større vedlikehold av bygning

er, eller erverv av eiendom eller bygg. 

RESULTATREGNSKAPET 1993 

GAVER OG BIDRAG 1993 
Klingenbergs fond 
Testamentarisk gave 

Anleggstøtte STUI 
Sum 

60.000 
2.000 
62.000 
163.500 
225.500 

NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET 1993 

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1993 avkrevet forening
en renter for lån på tilsammen kr. 395.000. 

Vi benytter anledningen til å takke for gaver og bidrag vi har fått i 1993. 
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NOTE 1; ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
Inntekter årboka 
Utleie jaktterreng 
Div. innt. Cdusjt tif. etc.) 
Sum 

NOTE 2; UTGIFTER ÅRBOKA 
Årboka 1990 
Årboka 1992 
Sum 

NOTE 3; LØNN M.M. 
Lønn adm. 
Ferievikar 
Renholdspers. adm. 
Hyttebetjening 
Honorar revisor 
Sum lønn m.m. 

22.925 
15.000 
76.125 

114.050 

90.760 
150.670 
241.430 

1.085.985 
19.156 
18.278 

921.500 
10.000 

2.054.919 

NOTE 4; INVENTAR OG UTSTYR 
Inventar/utstyr administrasjonen 
Inventar/utstyr tilsyn 
Inventar/utstyr utstyrskomiteen 
Sum 

108.108 
31.193 

129.286 
268.587 

Overskridelser i forhold til budsjett skyldes innkjøp av ny kopimaskin. 

NOTE 5; VEDLIKEHOLD 
Underforbruk p.g.a. at innsatsen har hovedsaklig vært innrettet mot 

TroUheimshytta og Gjevilvasshytta. 

NOTE 6; BRENSEL, STRØM, VASK 
Overskridelsen skyldes bl.a. innkjøp av dieseltank på Storerikvollen (ca 

25.000), store strømutgifter på Nedalshytta (hovedhytte og selvhushold ca. 
23.000), vedlikehold av aggregater (ca. 10.000) og rundvask kontoret (5.000) 
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NOTE 7; VARDING/SIKKERHET 
Det er ingen spesielle bemerkninger i resultatregnskapet når det gjelder var-

ding/sikkerhet. 

NOTE 8; KONTORHOLD 
Posten inneholder bl.a. følgende elementer: 
Kontoret: husleie, strøm, vaktm., serviceavt./vedlikeh. EDB og kontorrekvi

sita kontoret og hyttene. 

NOTE 9; TELEFON/PORTO 
Overskridelse porto p.g.a. utsending av to arsutgaver av årboka (1990 og 

1992) 

NOTE 10; ORDINÆR AVSKRIVING 
Bygninger 
Inventar/utstyr hyttene 
Inventar/utstvr adm. 
Sum 

157.936 
6.840 
8.580 

173.356 

NOTE 11; ANDRE DRIFTSUTGIFTER 
Består av: møteutgifter, representasjon/gaver, tilskudd Sylangruppen, 125-

års gave til DNT, julegaver, gebyrer, gratisdøgn m.v. 

BUDSJETT 1994 
I budsjettet for 1994 er det fomtsatt fortsatt lav prisstigning og lavt renteni

vå, og ingen kontingentøkning ut over prisstigningen. I budsjetteringen av 
medlemskontingenten er det fomtsatt ca. 3% vekst i medlemsmassen. 

Den relativt store økningen i en del inntekts- og utgiftsposter skyldes at for
eningen fra 1994 igjen driver Gjevilvasshytta for egen regning. 

NOTER TIL BUDSJETTET 1994 

NOTE 1; ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
Det er her budsjettert med bl.a. annonseinntekter årboka med kr. 40.000 og 

salg av fjellhåndboka med kr. 25.000. 
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NOTE 2; UTGIFTER ÅRBOKA 
Trykking av årboka 1993 
Trykking av håndboka 
Sum 

NOTE 3; LØNNSKOSTNADER 
Lønn adm. 
Ferievikar 
Renholdspersonale 
Honorar revisor 
Betjening hyttene 
Sosiale kostn. (totalt) 
Sum 

NOTE 4; INVENTAR/UTSTYR 
Inv/uts hyttene (utstyrskomiteen) 1 
Uforutsett hyttene 
Adm. EDB-utstyr 

Telefonsvarer 
Inventar m.v. 
Strålebesk. EDB 
Uforutsett 

140.000 
115.000 
255.000 

838.985 
25.000 
14.400 
10.000 

1.265.000 
456.615 

2.610.000 

74.000 
30.000 

28.000 
12.000 
20.000 
4.000 
16.000 

Sum 
80.000 

284.000 

NOTE 5; VEDLIKEHOLD 
Det er her lagt inn ca. kr. 150.000 til ny traktorvei til Storerikvollen. 

NOTE 6; BRENSEL, STRØM, VASK 
I regnskapet for 1993 ligger det ekstraordinære kostnader til brensel, strøm, 

vask. Det er derfor ikke budsjettert med mer enn kr. 200.000 i 1994. 

NOTE 7; VARDING/SIKKERHET 
Den store økningen fra 1993 til 1994 skyldes at det legges opp til en økt 

aktivitet når det gjelder varding/sikkerhet, samt at det er budsjettert med byg
ging av en ny bm i Trollheimen. 
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BYGGEREGNSKAP FOR TROLLHEIMSHYTTA PR. 31.12.93 

Byggekostnader 2.181.670 
Tallet er inklusiv den del av merverdiavgiften som foreningen ikke får fradrag 
for. 

Finansiering: 
Miljøverndepartementet 
Tippemidler 
SKAP-midler 
Tilskudd fra Surnadal kommune 
Sum finansiering pr. 31.12.93 

1.350.000 
500.000 
380.970 

15.000 
2.245.970 

Rest tilsagn tippemidler er kr. 500.000 og SKAP-midler ca. kr. 269.000. 
Prosjektet er forutsatt å være ferdigstillt innen påska 1994. 

BYGGEREGNSKAP GJEVILVASSHYTTA PR. 31.12.93 
Byggekostnader hovedhytta 535.413,-
Byggekostnader sikringshytta 336.771 ,-
Arbeidskraftkostn. 
under prosjektet SKAP 191.250.-
Sum byggekostnader pr. 31.12.93 1.063.434.-

Tallene er inklusiv den del av merverdiavgiften som foreningen ikke får fra
drag for. 

Finansiering: 
Riksantikvaren 300.000,-
Miljø verndepartementet 179.000,-
Tippemidler 333.000,-
SKAP-midler 191.250,-
Egenfinansiering 60.184.-
Sum finansiering pr. 31.12.93 1.063.434.-

(kr. 78.000 av tippemidlene blir utbetalt i 1994) 

SKAP-midler i ovenstående regnskap er administrert av Oppdal kommune, og 
utbetalt fra kommunen til arbeidsfolkene. Pengene har derfor ikke vært innom 
vårt ordinære regnskap og kommer således bare frem i ovenstående regn
skapsoppstilling. 
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FINANSIERINGSANALYSE 

TILFØRSEl^: 
Resultat f. årsoppgj. disp. 
Livsvarig ifledl.fond 
Ordinær avskriving 
Ekstraordinær avskriving 
Låneopptak 
Egenfinansiering 

Sum tilførsel 

ANVENDELSE: 
Selvbetj. Jøldalshytta 
Strøm/vann Storerikvollen 
Nybygg Gjevilvasshytta 
Nybygg TroUheimshytta 
Nybygg Fiskåhøgda 
Nedbetalt langsiktig gjeld 

Sum anvendelse 

Diff. tilførsel/anvendelse = 
(-")nedgang f-i-)økning arb.kap. 

Spesifikasjon av endring i 
arbeidskapitalen: 
(-)økning (-i-)nedgang korts.gjeld 
(-)nedgang f-i-)økning oml.midl. 

1991 

298.428 

924.445 

- 626.017 

- 172.040 
- 453.975 

- 626.015 

1992 

126.684 
42.000 
129.744 

0 
0 

298.428 

6.295 
0 

143.880 
0 
0 

150.175 

862.216 
3.800 

173.356 
171.000 

0 
1.210.372 

150.175 1.210.372 

26.500 
- 8.044 
650 
0 
0 

905.339 

0 
0 
0 
0 
0 

70.000 

0 
0 

137.252 
- 8.285 
40.683 
30.000 

70.000 199.650 

80.175 1.010.722 

375.959 - 455.249 
295.784 1.465.971 

80.175 1.010.722 
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Innstilling fra desisorene vedr. regnskapet for 1993. 
Vi har gjennomgått og vurdert styrets beretning og regnskap med noter for 

1993. 

Vi innstiller overfor generalforsamlingen at styrets forslag til årsregnskap 

vedtas som foreningens regnskap for 1993. 

Trondheim, den 21. april 1994. 

Ivar Sollie (sign.) 
desisor 

Roar Rønning (sign.) 
desisor 

Revisjonsberetning 1993 
Jeg har revidert foreningens årsoppgjør for 1993. Årsoppgjøret som består 

av årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter, statistikk og finansieringsa
nalyse, er avgitt av foreningens styre og daglig leder. 

Min oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og behand
lingen av foreningens anliggender forøvrig. 

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god 
revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonsbehandlinger som jeg har 
ment var nødvendige for a bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentiige 
feil eller mangler. 

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 862.216,00. Jeg finner at over
skuddet er anvendt i samsvar med foreningens vedtekter, og tilrår at 
Generalforsamlingen fastsetter Trondhjems Turistforenings årsoppgjør som 
foreningens regnskap for 1993. 

Magne Flack 
(sign) 
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HYTTEA^ERTINNE OG OVERNATTINGER 1992/1993 
TROLLHEIMEN 

HYTTER 

BETJENTE HYTTER: 
GJEVILVASSHYTTA 
JØLDALSHYTTA 

TROLLHEIMSHYTTA 

SUM BETJENTE 

SELVBETJENTE HYTTER 
JØLDALSHYTTA 
TROLLHEIMSHYTTA 
BÅRDSGARDEN 
DINDALSHYTTA 
KÅRVATN 
ORKELSJØHYTTA 
SUM SELVBETJENTE 

SEN-VERTINNER 
GER 

54 
48 

1992 

B. Saunes 
A.B.Wavold 

J.Thomas gård 
55 
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16 
16 
18 
11 
29 
8 
98 " 

I.Halvorsen 
S.Nerbu 

335 
288 

1.312 
443 
676 

50 

PÅSKA 
1993 

379 
365 

601 

1.345 

298 
200 

1.595 
590 
704 
120 

SOMMER 
1992 

502 
464 

720 

~ 1.686~ 

-
-

-i-

-f 

-f-

-1-

1.898 
1.704 

2.672 

""6.274" 

37 
88 

283 
147 
28 
70 

1993 

1.802 
2.103 

2.712 

"67617 

SUM 
1992 

2.277 
2.069 

3.273 

7.619 

3.104 

DIFF 
.1993 

2.304 
2.567 

3.432 

" 8.303 

3.507 

92/93 

-f-27 
-̂ 498 

-H59 

-̂ 684 

-t-403 
SUM TROLLHEIMEN 1.345 1.686 6.274 6.617 10.723 11.810 -F1.087 

HYTTE/VERTINNE OG OVERNATTINGER 1992/1993 
SYLENE 

HYTTER SEN-
_ ^J|R 

BETJENTE HYTTER: 
NEDALSHYTTA 52 
STORERIKVOLLEN 64 
SGHTJT 7HYTTA "Ifl 

VERTINNER 

E.Aas 
S.Guldbransen 

PÅSKA 
_ _1992 

546 
548 

SOMMER SUM- ©IFF 
1993__.. 1992 1993 1992 1993 92/93 

684 1.707 1.828 2.253 2.512 -K259 
844 1.821 2.126 2.370 2.970 -̂ 600 



7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING: 

LOVER FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING. 

Formål: 
1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig 

skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre 
kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeide skal foreningen søke å 
gjøre turene interessante og givende. 

Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiUak til bedring i losjifor-

hold i fjelltraktene. 
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge 

framkomsten. 
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet. 
d) ved fellesturer og møter for medlemmene. 
e) ved andre tiltak som styret finner nyttig. 

Medlemmer: 
2. Foreningen har følgende grupper medlemmer: 
a) Årsbetalende medlemmer 
b) Livsvarige medlemmer 
c) Innbudte medlemmer 
d) Æresmedlemmer 

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin konting
ent innen 31. desember. Medlemmer under 25 år og over 67 år, samt ektefel
ler/samboere har anledning til å betale redusert kontingent. Styret kan eksklu
dere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader for
eningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. 

Æresbevisninger: 
3.Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester kan styret utnev

ne til æresmedlemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby som liv
svarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på general
forsamlingen. 

Foreningens ledelse: 
4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av for

mann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når forman
nen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 
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Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmehkhet 
Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf l" 
og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen Styret 
oppnevner de komiteer som de finner nødvendig. Det ansetter personale og 
fastsetter Jpnninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved 
nestformannen og ett styremedlems underskrift. Styret kan rådføre seg 
med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 
4 medlemmer, de første 2 ganger ved loddtrekning. Rådet sammenkalles av 
styret og ledes av foreningens formann. Det skal innkalles minst en gane 
året. ^ ^ 

og 

Rådet skal: 
a) føre tilsyn med at foreningens fomål fremmes i samsvar med lovene 

generalforsamlingens beslutninger. 
b) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse til generalfor

samlingen om dette. 
c) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig. 

Ordinær generalforsamling: 
5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april - 15. mai 

Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers 
varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være 
lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år og som 
var innmeldt innen 1. februar. 

Generalforsamlingen behandler: 
1. Årsberetning for foregående år 
2. Revidert og desisert regnskap for foregående kalenderår. 
3. Budsjett for året 
4. Valg på: 

a) formann for 2 år 
b) styremedlemmer for 2 år 

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved 
loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt med
lem til styret for resten av funksjonstiden. 

Nestformann i styret velges hvert år av og blandt styrets medlemmer 
Valgbar til verv under punktene a og b er medlem etter forslag fra valgkomi
teen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke 
etter at generalforsamling er kunngjort. 
c) 4 medlemmer av rådet 
d) lønnet revisor 
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e) 2 kritiske revisorer 
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. 

Valgkomiteen skal innen 15 mars sende skiiftlig forslag til styret for 
samtiige valg unntatt valgkomite. Valg i følge punkt a og b skal foregå 
skriftlig, men skriftlig avstemming kan sløyfes for punkt c til e hvis 
halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 

5. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. " 
Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt 
med den alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for generalfor
samlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende og nye livsvari
ge medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og kan 
avrundes oppover til nærmeste femki-one." 

6. Forslag fra styret. 

7.Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. 
Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unn
tak av beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 7, 8 og 9. 
Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid som de har 
fungert. 

Ekstraordinær generalforsamling: 
6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nød

vendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordi
nær generalforsamling å innkalle innen I måned etter at kravet er kommet 
fram til styret. Varsel og stemmeregel som for vanlig generalfor- samling. 

DEN NORSKE TURISTFORENING: 
7. Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turist- forening som 

er en landsomfattende forening. Styret oppnevner foreningens representan
ter til Den Norske Turistforenings landsmøte. 

Lovendringer: 
8.Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær general- forsamling med 

2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. 

Oppløsning: 
9. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære 

generalforsamlinger med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behand
ling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går for-
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enmgens midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjems bys v 
avgir midlene til eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar m^/T 
gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidlio ?T< 
ar etter oppløsning, og bare til formål som er beslektet med nåværende?/ 
nings formål. '*'''®" 

KOHHTR SELSKAPSMAT 

MAGNUS BERRFØTTS VE! 2 
7046 TRONDHEIM 
TLF.: 07-90 21 70 

VENNLIGST RETURNER 
EMBALLASJE OG CONTAINERE! 
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8. BILAG TIL ÅRSBERETNING: 

- Falkangers Fond 

- Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave 

- Sylanegruppen 

FALKANGERS FOND 
Beholdning pr. 1/1 1993 
Renter 1992 overført til TT-U 
Renter 1993 

Beholdning pr. 31/12-93 

kr. 322.353,48 
" - 29.636,56 
" 23.565,90 

Kr. 316.282,82 

Trondheim, 7. januar 94 

Trondhjems Turistforening 

Atie Jacobsen 
daglig leder 

Magne Flack 
Revisor 

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERG GAVE 

Regnskap for 1993 
Formue pr. 01.01.1993 
Bankinnskudd 
Verdipapirer 
Fordring TT 
Pantsikret lån TT 

Inntekter 
Bankrenter 
Aksjeutbytte 
Renter obligasjoner 

Salg 
Obl. Næringskreditt 
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478.963,55 
1.987.262,00 

225.000,00 
200.000.00 

49.609,56 
45.427,35 

104.411.65 

35.000,00 

2.891.225,55 

199.488,56 

Orkla A-aksjer 
i--? 

Kjøp 
Norsk Obligasjonsfond 
Utgifter 1* 
Kurtasje Orkla aksjer 
Gebyr VPS og bank 
Bidrag TT 

Nedskrevet lån TT 

Kurs forandring 
Formue pr. 31.12.1993 

835.800.00 

1.000.000,00 

6.268,50 
824,00 

30.000.00 

870.800.00 
3.961.474,11 

1.037.092.50 
2.924.381,61 

30.000.00 
2.894.381,61 
1.275.288.38 
4.169.669.99 

Spesihkasjon over legatets formue pr. 01.01.1994 
1. Bankinnskudd 

Sparebanken Midt-Norge 414.857,96 
2. Obligasjoner 

Norsk Obligasjonsfond 1.025.296,38 
Ihendehaverobligasjoner 
13% Næringskreditt 1983/94 
pålydende kr. 25.000 25.600,00 

3. Aksjer 
Adresseavisen 
1676 aksjer å kr. 20,00 kurs 260,00 435.760,00 
Orkla/Borregaard 
A-aksjer 4397 å kr. 25,00 kurs 280,00 1.231.160,00 
B-aksjer954 å kr. 25,00 kurs 280,00 267.120,00 
Frie aksjer954 å kr. 25,00 kurs 291,00 277.614,00 

4. Fordring TT 195.000,00 
Pantsikret lån TT 200.000,00 

5. Forfalte, ikke innbet, renter fra 
Norsk Obligasjonsfond, jfr. oppgave 97.261.65 

4.169.699.99 

for legatstyret 
Nils M Vaagland 

(sign) 

Reg. revisor Magne Flack 
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BERETNING VEDKOMMENDE "HJØRDIS OG OLAF KLINGEN
BERGS GAVE " FOR 1993 

Det vises til regnskap for året 1993, hvorav fremgår at legatets formue pr. 1. 
jan. 1994 utgjorde kr. 4.169.669,99 mot kr. 2.891.225,55 pr. l.jan. 1993. Den 
betydelige formuesstigning skyldes kursstigning på aksjene. AS 
Adresseavisen hadde således i løpet av året en kursstigning fra 102,50 tti 
260 00 og Orkla AS A, en stigning fra 167,00 til 280,00. 

I årets løp er obligasjoner i 13% Næringskreditt 1983/94 uttrukket med 
pålydende kr. 35.000. Den 9. juli 1993 er solgt 4.200 A-aksjer i Orkla til kurs 
199,-. Den 19. oktober 1993 er tegnet obligasjoner i Norsk Fondsforvaltnmg 
til kurs 119,78 og med innbetaling kr. 1.000.000. 

Til Trondhjems Turistforening er ydet et tilskudd stort kr. 60.000, hvorav 
kr. 30.000 er gått til nedbetaling av foreningens lån til legatet. 

Legatstyret besto ved inngangen av året av Nils M. Vaagland som formann, 
samt av Trond Ekker og Trond Gjettum. Trond Gjettum døde den 13. mai 
1993, hvoretter styret i Trondhjems Turistforening oppnevnte som nyU med
lem, banksjef Ivar Sollie. 

Trondheim, 15. mars 1994 
for legatstyret 

Nils M. Vaagland 
(sign) 

Revisjonsberetning 1993 

Jeg har revidert Legatets regnskap for 1993 og finner at dets midler er 
betryggende forvaltet og plassert. 

Magne Flack 
(sign) 
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SYLANEGRUPPEN 

STYRINGSGRUPPENS SAMMENSETNING PR. 31.12.93 
Svenska Turistforeningen 
Trondhjems Turistforening 
Nord-Trøndela'^ Turistforening 
Åre Koinmun ^ 
Tydal kommune 
Meråker Kommune 

ARBEIDSUTVALG: 
Staffan Lindberg 
Nils Slungård 
Johanna M. Østby 

Staffan Lindberg 
Atie Jacobsen 
Tore Kvernmo 
Gunnar Egner 
Erling Lyngen 
Nils Slungård 

KASSERER: 
REVISOR: 

Odd Svelmoe 
Svein Brækken 

Det er holdt møter i Styringsgruppen og Arbeidsutvalget. 

MARKEDSFØRINGSTILTAK: 
Vildmarksmessa: 
- Vi deltok for 4. året på Vildmarksmessan i Stockholm med egen stand. 

- Messa var godt besøkt og vi fikk skriftlig kontakt med et betyelig antall 
personer. Nærmere 30.000 besøkte messa i løpet av 3 dager. Engasjementet av 
Smålands karolinere medførte estra oppmerksomhet om vår stand. 

Expo Norr: 
- Som tidligere deltok vi på Expo-Norr i Østersund. Dette er en messe som 

sansynligvis blir årlig for Sylene-gruppen. 

KAROLINERPROSJEKTET: 
Arbeidet med Karolinerprosjektet har også i 1993 stått sentralt. Sylane

gruppen har vært medspiller i arrangementet både i Duved og Tydal, samt 
nyårsmarsjen fra Tydal til Handøl. Styringsgruppen har på sitt høstmøte i 
Duved vedtatt at dette arbeidet etter hvert skal løftes ut av gruppens arbeids
område. 

Vandrerutstillingen har blitt brukt aktivt både på svensk og norsk side. 
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FRAMTIDIG ARBEIDSOMRÅDE. 
Styringsgruppen har bestemt at arbeidsområdet skal konsentreres om tiltak 

med mere tilknytning til fjellturisme. Her skal det etableres samarbeid med 
skolesektoren. 

ØKONOMI. 
Økonomien for gruppen er ikke tilfredsstillende. Hovedårsaken for dette er 

manglende støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

Utleie utenom sesong samt utvidet åpningstid i Sylene 1993 

Hytte Sommer 
Nedalshytta 325 
Storerikvollen 277 
Sum Sylene 602 

Jøldalshytta 27 
Gjevilvasshytta 320 
Sum Trollheimen 347 
Trollheimen/Sylene totalt 949 

Vinter 
625 
714 

1339 

148 
151 
299 

1638 

Tilsammen 
950 
991 

1941 

175 
471 
646 

2587 
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Kun til medlemmer av 
Trondhjems 'Riristforening 

^^Det er lett å ta med altfor 
mye når du planlegger en 

lur, men det bhr lettere om 
du ikke gjør det. Snakk med 

fagfolk først, så skal vi fortelle 
^ , ' det hva som må og hva som bør 

være med - enten det er til en 
- „ _ . _ •' sstur eller til ei uke i fjellet. Og vi 

--'• J^i meste og det beste som finnes av 
t)ellsko, soveposer, fjelltelt, koke- og klatreutstyr. Like viktig for uerfarne som 

for den erfarne. Iblant enda viktigere. 
God tur! Hilsen Ajuiigilak, Hel Sport, Lillsport, Karrimore og Hagløfs - og oss 

som står bak disken, 

- fagfolk bak disken -

SPOBT 
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HTTTEMØBLER 
Har hytta di behov for 

SKAP, SENGER, BORD, BENKER, STOLER...? 
Vi iaqer det meste av hytiemøbier, 

og ii(pas$er møbiene etter dine behovl 

RING 
72 42 67 30 
for nærmere 
informasjon 

PS: Trondhjems Turistforening er en av våre kunder 

ennebu 
snekkeri 

v*^lGunnes• 7393Renn(fai-TI72J36730 Faji72<26720 

GORE-TEX f f l lSSr 

( ^ ^ w e fJorrøna M 
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"^•LINK 
Din lokale total-Ieverandør 

T R O N D H E I M : 
Å L E S U N D : 
BODØ: 

72 88 00 10 
70 U 32 03 
75 56 20 66 

HARSTAD: 
TROMSØ: 

77 07 46 55 
77 67 2188 

TGJI TybringGjedde 
H A N D E L S H U S FOR N Æ R I N G S L I V E T 

VI SVARER PA 
SPØRSMÅL OiVI 

Tilkobling 
priser 
tariffer 
Abonnement 
Forbruk 
Måleravlesning 
Regninger 
Flytting 
Klagesaker 
Forbrukerveiledning 
Elsikkerhet 
Eltakst 
Enøk 

Ba* '̂« everandør 

¥ AlS Oppdal Em f 
f- Inge Krokannsv. 11 

Tlf. 72 42 10 00. 
Vakmf.72 42 16 03 
Telefax 72 42 06 03 
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mQf^BSJB^ 

72 55 74 72 
Mobil: 9 4 65 51 37 
Fax: 72 55 6 9 57 

«Granstua» 
Boks 3 2 4 5 Ugla 
7 0 0 2 Trondheim 

O REHABILITERING AV O SERVICEOPPDRAG 
GAMLE BYGNINGER MED 24-TIMERS VAKT 

O BOLIG/ 
O NYBYGG / TILBYGG NÆRINGSTAKSERING 

Godkjent takst-/eiendomsøkonom riBT 

O ETTERISOLERING O TILSTANDSVURDERING 

OM NØDVENDIG ELLER ØNSKELIG 
SAMORDNES ANDRE HÅNDVERKERE 

GARANTERT KVALITETSARBEID TIL RIKTIG FRIS 
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0 STATOIL " ^ ^ ^ 1869 -1994 ^ ^ ^ 

SMITH 
MOT NYE MÅL-1 TRE BRANSJER æo 

EtieforhaxicUer 1 
BRUNO MAGLI 

D Falkanger 
DEN GRØNNE RBYfinC C - 7 
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NSB - GODS 

- MILJØVENNLIG 
TRANSPORT 

$[bre^fmtoifen 
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• Naturen 
greier sin farvelcgging selv. 

Men gjelder det maling av hytter og hus, 

da står vi til tjeneste. 

Østerlie^s Farvehandel A.s 
Dronningens gt. 42 

Csso ESSO NORGE a.s 

•!IJrlJI?l?IJJ.llN!.-C« 
•k Leongen * Klæbu 
* Rognnerm * Ringvålveren 
* Sverresborg * Hommelvik 
* Nidarvoll * Sjehiemarka 
* Midtbyen * Jakobsli 
* Kvål * Ranheim 
* Heimdal • Kattem 
* Hundhamoren * Byneset 
* Vikhamar * Kolstad 
* Buvika 
* Flotasen ...en del av TRONDOS 

Alt til minipris 

09.00-20.00 {18.00) 
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Gratulerer! 

Vi gratulerer Trondhjems Turistforening med 
ombyggingen og utvidelsen av 

TroUheimshytta, og ønsker lykke til med 
driften av den "nye" hytta. 

Arbeidene er utført av 
LANDSEM & LØFALD 
ENTREPRENØR AS 
6657 RINDAL Tlf. 716 65660 

i nært samarbeide mied 

»rt av m 
^oooi MELDAL 

BYGGSERVICE AS 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

SIEMENS 

DYRHAUG RIDESENTER, TYDAL, NORGE 
En familiebedrift med mer enn 20 års erfaring med rideturer trellet. 
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MOTE FOR MENN 

SKAL DU TIL FJELLS 
SOMMER SOM VINTER 

TA TUREN OM ARNE RØNNING 
DER FINNER DU DET STORE 
UTVALG KLÆR TIL TUREN 

NORDRE GT. 10 

179 



GLASSMAGASIN 

EDERSEN 
E T A f t L E R T 1 8 5 8 

Olav Tryggvasonsgt. 35 
Tlf. 73 52 88 50 

Din spesialforretning i glass, porselen og bestikk 

Vi forhandler blant annet følgende merkevarer: 
Rosenthal • Hutschenreuther - Villeroy & Boch - Denby -
Wedgewood 

KONTORREKVISITA AS 

Trondheim 

Kontorrekvisita ÅS 

ALT DU TRENGER TIL 

GRØNT KONTOR 
Ring og be om vår katalog 

Besøksadresse: Kjøpmannsgt. 5 

Tlf. 73 50 12 70 
Fax 73 5012 72 

Postboks 787,7001 Trondheim 
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M 

FALK-LARSSEN TRYKKPARTNER AS 

Øvre Flatåsvel 36, 7079 Flafåsen 
Tlf 72 58 40 00 - Fax 72 59 00 06 

•Trykkeri • Kalenderforlag -DM 

Reklame og presentasjonsmateriell 

• Industritilpasset produksjon 

Bedre betingelser 
på innskudd og utlån 

BNbank 
Hovedkontor Munkcgl.21, 7005 Trondheim, 

Telefon: 73 89 20 00, Telefax; 73 5315 21 
Oslokonlor Dronningens gt. 40, Postboks 282, Sentrum 0103 Oslo, 

Telefon: 22 42 50 25, Telefax: 22 42 42 04 

181 



z^^^-^^ ri^^fe-^^ 
^U^^^^P "^ - ^ 

DET ER IKKE NOE 
HOKUS POKUS 
MED VÅR NYE 
PLUSSKONTO. 

':i * 

SELVBETIENING 
ER GANSKE 

ENKELT BILLIGERE 

(HENT BROSJYRE OM PLUSSKONTO) 

S P A R E B A N K E N yft. i r AK t DAINNt IN 

-tE-MlDTNORGE 

f-.-. # 

i Har du husket alt? 
Endelig! Kofferten er pakket og ferien står for 

døren. Har du husket å alliere deg med naboen? En flill 
postkasse betyr fritt fram for irmbruddstyver. Sørg for at 
plenen klippes mens du er borte. Og ha minst mulig verdi
saker i huset. Hvorfor ikke leie en bankboks i ferien? 

Har du Gjensidige Helårs Reiseforsikring i tillegg, er du godt 
dekket mot uhell på reisen også.God ferie! 

EJGJENSIDIGE 
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Etter marsjen Foto: Ivar Maske. 
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