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

S"'" 

I uvær blir utstyr og fysisk form saft på prøve. 
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Forord 

Denne håndboka om fjellområdene Trollheimen og Sylene og Trondhjems 
Turistforenings virksomhet utgjorde innholdet i TT's årbok for 1990. Med 
noen endringer og oppdateringer gis den nå ul som egen håndbok, beregnet på 
å bli tall med på lur. 

Den inneholder én mer utførlig beskrivelse både av fjellområdene, rutene 
og hyttene enn den landsomfattende TIL FOTS som Den Norske 
Turistforening gir ul og som dekker alle turistforenings-lilretlelagle fjelltur
områder i landet. Denne håndboka inneholder bl.a. en rekke beskrivelser av 
turer du kan gå ulenom de merkete rutene. 

Hva er det folk trenger å vite før de legger ut på lur i Trollheimen eller 
Sylene? Hva har man behov for å slå opp på ute på lur eller når man har slått 
seg ned foran peisen på en av hyttene? 

Vi har valgt å starte med en orientering om virksomheten i Trondhjems 
Turistforening, la litt med om foreningens historie, om del å gå fra hylte lil 
hytte og om hvordan de selvbetjente og ubetjente hytten skal brukes, 

Deretier 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 noen artikler om aktuelle 
temaer for de lo områdene, 

Rutebeskrivelsene er redigert forskjellig for de to fjellområdene. For 
Trollheimen er vinterrutene skilt ut og beskrevet for seg, mens de for Sylene 
er beskrevet som et tillegg til hver sommerrute-beskrivelse. 

GOD TUR 

Trondheim vinteren 1994 

Per Christiansen Erik Stabell 
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Noen TT-hytter er betjent i påska og i sommersesongen. Trollheimshytta, som ligger 
lunt til i skogen der Svartådalen møter Folldalen, er ei av dem. 

Deflesteav TT-hyttene er selvbetjente. Td Ramsjøhytta f eks. må fjellvandrerne ta 
med seg lånt nøkkel. 
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TrondhjemS^Turistforening 

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

Foreningen har sine lokaler i Ravnkloa i Trondheim. Adresse er 
Munkegaten 64,70II Trondheim. Tlf. 73 52 38 08 eller 73 53 18 63. Telefax 
73 52 00 39. Foreningen har 4 fast ansatte. 

MEDLEMSFORDELER 
Som medlem av Trondhjems Turistforening har du følgende rettigheter og 
fordeler: 
- Du har medlemsrettigheter på samtlige av de ca. 320 turisthyttene til 

landets ca. 50 turistforeninger. 
- Du har alle rettigheter til deltakelse i felleslurer, kurs osv. som TT og alle de 

andre ca. 50 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 lil år og dekker hele landet, 
- Du får tilsendt 7 nummer av friluftslivsbladet «Fjell og Vidde», interessant 

og nyttig for alle som er interessert i friluftsliv og fjellturer. 
- Du får tilsendt TT's fjellprogram med fyldig orientering om hyllene, 

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

NOEN BASISTALL 
TT hadde i 1992 10690 medlemmer, 517 livsvarige, 5896 hovedmedlemmer, 
2560 husstandsmedlemmer, 1231 ungdomsmedlemmer og 486 medlemmer 
over 67 år. 

Foreningen driver totalt 14 turisthytter, 7 i Sylene og 7 i og ved Trollheimen. 
6 hytter er betjente, mens 8 er selvbetjente. På alle de betjente hyttene er det 
selvbetjente eller ubetjente kvarterer utenom sesong. Totalt har foreningen vel 
450 gjestesenger på sine hytter. 

I 1992 hadde TT totah ca. 19.000 overnatfinger på hyttene, hvorav 12,500 
ordinære overnattinger på de betjente hyttene. Av disse var 2500 i vinterferie/ 
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