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ÅRSBERETNING FOR 

TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995 

FORENINGEN 

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. 

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

INNEHAVERE AV VÅRT HEDERSTEGN: 
REINROSA MED GULL EIKEKRANS 
I927AnneAae 
1935 Ludvig Sivertsen 
1939 Olav Jensen 
1947 Anders R Stordalsvold 
1947 Thor Tharum 
1947 Hilmar Nilsen 
1947 Roar Tønseth 
1947 Ragnhild Lien 
1949 Astri Mittet Angermann 
1953 Arne Falkanger 
1954 Edvard Løchen 
1954 Andreas Backer 
1957 Finn Kleven 
1957 Eriing Nielsen 
1957 Gunnar Raabe 
1957 Kirsten Haave 
1957 Ola Hilmo 
1957 Reidar Jørgensen 
1959 Magne Haave 
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1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 
1969 Roft Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 
1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 
1978 Franck Rindal 
1979 Erik Hansen 
1980 Franls-G. Mørch 
1984 Gustav Lien 
1984 Teodor Brandfjell 
1985 Ann M.Bergquisl 
1987 Jorun Svingen 
1987 Ingvild Flåteplass 
1987 Thor Risan 
1987 Toralv Aune 
1987 Ivar Maske 
1987 Per A, Strickert 

. 
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1962 Marfine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkclauî  
1962 Trygve Kristiansen 
1962 Per Vinje 
1962 Helge Foss 
1967 Astrid Olsen 

1987 Claus Helberg 
1988 Kari H.Brox 
1990 Johan Bolme 
1991 Kristine Furan 
1993 Jorun Thomasgård 
1994 Olav Gjærevoll 
1994 Anne Britt Wavold 

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER: 
1920 Jørgen B.Lysholm 
1927 Effe Magnusson 
1957 Halvard Lilleevjen 
1957 Modolf Moen 
1962 Ragnhild Næssmo 
1962 Asbjørn Clausen 

MEDLEMMER: 

1962 Th. Solem 
1962 Per Hilmo 
1967 Svein Grøtte 
1979 Nils M, Vaagland 
1982 Inga Stokke 
1985 Johan Bolme 

1992 1993 1994 1995 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlemmer 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

525 
5,481 
2.223 
1.008 

376 

517 
5,896 
2.560 
1,231 
486 

510 
5.837 
2.600 
1.223 
537 

506 
6.000 
2.719 
941 
575 

MEDLEMSKONTINGENT: 

Hovedmedlem 290,-
Husslandsmedlem 95,-
Junior/honnør 165,-

9.613 10.690 10,707 10.741 
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TILLITSVALGTE 

STYRET: 
Formann Sven Kolstad, nestformann Erik M. Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Roar Nålsund, 
Reidun Okkenhaug, Terje Skjønhals, Erik Stabell, Randi Wiggcn, 

ARBEIDSUTVALG: 
Sven Kolstad, Erik M, Braathen, Randi Wiggcn. 

RÅDET: 
Karl H. Brox, Fritz Christensen, Nils Flå, Erik Hansen, Sverre R. Kirksæther, Gustav Lien, Ivar 
Maske, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Jorun Svingen, Tore Tønseth. 

DESISORER: 
Roar Rønning og Ivar Sollie, 

REVISOR: 
Magne Flack. 

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER 

TILSYN: 
Bårdsgården 
Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græsli 
Jøldalshytta 
Kjølihytta 
Nedalshytta 
OrkcLsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
Slorerikvollen 
Trollheimshytta 
Væktarhaugen 

Trond Ekker 
Liv Grimsmo 
Eriing Ishol 
Harald Græsli 
Toralf Aune 
Martin Nordtjell 
Arvid Aas 
Hans Olav Sæther 
Ola L. Aune 
Georg Trondseth 
Thor Risan 
Morten Halgunset 
Kristine Furan 

BRANNINSPEKSJON: 
Sylene: Bengt Ødegård 
Trollheimen: Frank Indergård 

ii 

BYGGEKOMITÉ: 
Leder Erik-M, Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Erik Stabell, Arne Vaslag, Randi Wi-gcn 
(ulstyrskomileens representant) Sven Kolstad innkalles til møtene i byggekom. " 

UTSTYRSKOMITÉ: 
Leder Randi Wiggen, Ingvild Flåteplass, Kan Mjøcn Såstad og Anne Eilertsen (sekretær). 

EIENDOMSFORVALTNING: 
Trond Ekker, 

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE: 
Leder Kristin Svendsen, Anne Karin Braathen, Anne Britt Wavold, Anne Eilertsen (sekr.) 

RUTEINSPEKTØR: 
Sylene: Tore Kvæmmo 
Trollheimen: Arne Vaslag 

TURKOMITE: 
Leder Ivar Maske, Vigdis Heimly, Anne Lutlerioh. Reidun Okkenhaug, Lillian Svingen, Ola 
Magne Sætticr, Sissel Waagbø. ^ 

VALGKOMITE: 
Leder Kari H. Brox, Sissel Waagbø, Reidun Okkenhaug (styrets representant) 

ÅRBOKKOMITÉ: 

Redaktør Per Christiansen, Erik Stabell. 

PR-KOMJTE: 

SldTsekJ) ' ' ' ' ' " '^ ' ^""' ^' ^™'' ^ '^' ' ' ' ^ '"" '^ ' ^ " " ' ^'•'' ^ ' ' ° ' ' ' ' '^'"''' ^'^Sen, Knul 

TYDAL BÅTRUTE: 
Kristine Furan, Gustav Lien (varamedlem), 

i FALKANGERS FOND: 
Leder Sven Kolstad, Terje Skjønhals, Jorun Svingen 

RUTE- OG KARTKOMITE: 
Leder Erik Stabell, Tore Kvernmo, Arne Vaslag 

KLINGENBERGS GAVE: 
Leder Trond Ekker, Kari H. Brox, Ivar Sollie 
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FORBUNDET DNT: 
Landsstyret: Erik Maitin Braathen 
Naturvernkomitéen: Erik Stabell 
Økonomikomiteen: Erik Marlin Braathen 

PUBLIKASJONSFONDET: 
Leder Jorun Moum, Torbjørn Falkanger, Ivar Sollie 

BLADKOMITE: 
Erik Stabell, Knut Bålstad, Alle Jacobsen, Vigdis Heimly repr. fra Turkomitéen 

STYRINGSGRUPPA FOR PROSJEKT SYLAN: 
Alle Jacobsen, Sven Kolstad (varamedlem) 

VERTINNER 
Disse har fungert som 
Nedalshytta 
Slorerikvollen 

Schulzhytta 
Gjevilvasshytta 
Jøldalshytta 

Trollheimshytta 

vertinner i 1995: 
Eline Aas 
Ingvild Flåteplass 
Sigrid Gulbransen 
Oddrun Breistrand 
Kari Mjøen Såstad 
Jorun Thomasgård 
Inga Flalmo 
Margrel Tryggvasdottir 
Sigrid Nerbu 

ADMINISTRASJON: 
Foreningens daglige drifl har i 1995 vært ivaretatt av Atle Jacobsen som var daglig leder fram 
fil II. okt. På grunn av sykdom og oppsigelselid for daglig leder fungerte Knut Bålstad som 
daglig leder fra juni lil oktober 1995, Fra 11, okt, har Knul Bålstad værl konstituert daglig leder. 
Administrasjonen forøvrig har bestått av sekretær Anne M. Eilertsen og førsle kontorfullmektig 
Lillian Svingen, Del har i sisle halvdel av 1995 værl jobbet med ansettelse av ny daglig leder. 
Ny daglig leder, Torgeir Gunleiksrud, tiltrådte fra I. mars 1996, 
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MØTER: 

GENERALFORSAMLING: 

Ordinær generalforsamling i Trondhjems 'Hiristforening 2. mai 1995 
Den 108. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 2, mai 1995 

Mølel ble åpnet av styrets formann, Sven Kolstad, som ønsket de fremmøtte hiertelig 
velkommen. 

Han opplyste at generalforsamlingen har vært annonsert i Avisa Trondheim og i Adresseavisen 
den 18. april 1995, og at sakspapirene har vært utlagt på foreningens kontor 20 april General
forsamlingen bestemte likevel enstemmig at mølet skulle gjennomføres, og generalforsamlinP-
cn ble dermed erklært lovlig salt, 
Kolstad opplyste at de som hadde mottatt hvitt adgangstegn var slemmeberetfiget på general
forsamlingen. 
Det var 75 stemmeberettigede til stede i salen, 
Som møteleder foreslo han Gustav Lien, og som referenter Alle Jacobsen og Knul Bålstad 
Ingen andre forslag kom. og disse ble valgt. 
Til å undertegne protokollen ble foreslått Astrid Olsen og Ingvild Flåteplass, og som tellekorps 
Toralv Aune, Magne Flack og Lillian Svingen, Ingen andre forslag kom, og disse ble valgl 
Kolstad ga deretter ordel til møteleder, som leste opp følgende dagsorden for general
forsamlingen: 

1, Årsberetning 1994 
2. Årsregnskap 1994 
3, Budsjettforslag 1995, samt foreløpig budsjett for 1996 
4. Valg. 

Del kom ingen innvendinger mot dagsorden, og den ble erklært godkjent. 

SAKl: 

Møteleder gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt, og opplyste til slutt al rådet har 
behandlet årsberetningen og har anbefalt den godkjent av generalforsamlingen som styrets års
beretning for 1994. 
Arsberelning ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 

SAK 2: 

Møteleder ga ordel til daglig leder AUe Jacobsen som kort kommenterte årsregnskapet for 1994 
og deretier åpnet for spørsmål fra salen. 
Møteleder leste deretter opp revisors beretning og desisorenes innstilling, og opplyste samtidig 
at radet har behandlet regnskapet. Rådet har anbefalt ovenfor generalforsamlingen at årsregn
skapet bhr godkjent som foreningens regnskap for 1994, 
Årsregnskapet for 1994 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 
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SAK 3: 
Budsjettforslaget for 1995 ble gjennomgått av daglig leder, og møteleder opplyste at også delle 
er behandlet av rådet som har anbefalt det godkjent av generalforsamlingen. 
Møteleder gjorde forsamlingen oppmerksom på styrets foreløpige budsjett for 1996. 

SAK 4: 
Valgkomiteens formann, Kari H, Brox, fikk ordet, og sa at Vigdis Heimly og Inger M. Lian har 
sagt nei til gjenvalg til slyret. Øvrige personer i innstillingen fra valgkomiteen har sagt ja til 
valg/gjenvalg. 

Han leste opp valgkomiteens innstilling: 
a) Formann er ikke på valg 
b) 

c) 

d) 
e) 

Sissel M 

Styremedlemmer: 

Rådsmedlemmer: 

Revisor: 
Desisorer: 

Waagbø 

Erik Martin Braathen 
Jan Fredrik Kvendbø 
Reidun Okkenhaug 
Randi Wiggen 
Fritz Christensen 
Erik Hansen 
Astrid Olsen 
Tore Tønseth 
Gustav Lien (innvelges 
elter Nils M, Vaagland) 
Magne Flack 
Ivar Sollie 
Roar Rønning 

Kari H. Brox 

gjenvalg 
ny 
ny 
ny 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 

ny 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 

Roar Nålsunc 

2 år 
2 år 
2 år 
2 år 
3 år 
3 år 
3 år 
3 år 

2 år 
lår 
1 år 
1 år 

Møteleder opplyste al følgende forslag er kommet i tillegg til valgkomiteens innstilling: 
/. Forslag til styiemedlem for perioden 1995 - 1997 
Vi foreslår: gjenvalg av Nils Slungård 
Inger M. Lian, Tor Berg, Elin H, Barlindhaug, Jan Lian, Kari Carison, Terje Skjønhals 

2. Vi har følgende forslag td kandidat .som stvtemedlem i Trondhjems TiitJstforening. 
Forslaget er: Odd Stavrum, Trondheim Tr.heim, 20.04.95 
Toralv Aune, Erik Hansen, Thor Risan, Leif Johansen, Frants-G. Mørch, Fritz Christensen 

3. Vi har følgende forslag td kandidat som styiemedlem i Trondhjems Turistforening. 
Forslaget er: Knut Brende, Trondheim Tr.heim, 20.04.95 
Toralv Aune, Erik Hansen, Thor Risan, Leif Johansen, Frants-G. Mørch, Fritz Christensen 
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4. Vi har følgende forslag td kandidat som styremedlem i Trondhjems Turistforening 
Forslaget er: Knut Brende, Trondheim 

Odd Stavrum, Levanger 
Tr,heim, 20.04,95 ^l 

Toralv Aune, Erik Hansen, Thor Risan, Leif Johansen, Frants-G, Mørch, Fritz Christensen 

Generalforsamlingen bestemte at del skulle holdes skriftlig avstemning ved at hver enkelt av de 
stemmeberettigede fører opp på stemmeseddelen fire av de sju aktuelle kandidater til verv som 
styremedlem. 

Avstemmingen ga følgende resultat: 
Erik Martin Braathen 51 stemmer 
Knut Brende 22 slemmer 
Jan Fredrik Kvendbø 41 stemmer 
Reidun Okkenhaug 70 slemmer 
Nils Slungård 40 stemmer 
Odd Stavrum 25 stemmer 
Randi Wiggen 51 stemmer 

Valgl dl styremedlemmer ble dermed: 
Erik Martin Braathen gjenvalg 2 år 
Jan Fredrik Kvendbø ny 2 år 
Reidun Okkenhaug ny 2 år 
Randi Wiggen ny 2 år 

Valgkomiteens innsfilling på valg av rådsmedlemmer, revisor oq kritiske revisorer ble ensiem-
mig vedtatt av generalforsamlingen. 

Møteleder lesle deretter opp styrets forslag dl valgkomite: 
Formann: Kari H. Brox gjenvalg 

Sissel Waagbø gjenvalg 
I medlem som oppnevnes av styret 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 

Møteleder ga deretter ordet til styrets formann, Kolstad ønsket de nye styremedlemmene vel
kommen, og takket de avtroppende styremedlemmene for innsatsen og samarbeidet. Kolstad 
erklærte deretter foreningens 108, ordinære generalforsamling for avsluttet, 

I Mølel hevet kl, 22.00, 

m 

¥ Ingvild Flåteplass Asttid Olsen 
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AU-/STYREMØTER: 
Det er avholdt 25 AU møter. AU har halt som oppgave å forberede saker til styremøter. En del 
ekstraordinære AU møter ble holdl i forbindelse med tidligere daglig leders avgang og ved 
ansettelse av ny daglig leder. Utover dette var anmeldelsen av TT en krevende arbeidsoppgave 
for bl.a, AU. 
Del er holdl 13 styremøter og behandlet 104 saker i 1995. 
I sin virksomhet stilles Trondhjems Turistforening stadig ovenfor spørsmåls- og problemsttb 
linger som er av en slik allmen interesse eiler prinsipiell karakter at slyrebehandling kreves. Av 
spesielle saker styret har arbeidet med i 1995 kan nevnes: 
- beredskapsplanlegging, strategi- og langtidsplanlegging 
- lønns-og personalpolittkk 
- naturvernsaker 
- ansettelse av ny daglig leder 
- Fylkesmannens anmeldelse av foreningen 
- nytt sjølhushold på Slorerikvollen 
- instruksgjennomgang 
- beredskapsplan 
- rasjonaliseringstiltak 
Enkelte av sakene foran er så omfattende at de må videreføres inn i 1996. 

RÅDSMØTER: 
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og slyrel. Møtene ble holdt 27.03 og 30.10.95. Det før
sle møtet behandlet årsberetning, regnskap 1994, budsjett 1995 og foreløpig budsjett 1996 samt 
saker av orienterende karakter. På del andre mølel la styret og administrasjonen frem saker av 
orienterende karakter, her kan nevnes ny daglig leder, beredskapsplan og nytt sjølhushold på 
Slorerikvollen. 

SEKRETÆRMØTE: 
Sekretærmøte ble holdt i Oslo 4.-5. des. 1995, og TT var representert med Anne Eilertsen og 
Lillian Svingen. 

LANDSMØTE: 
Landsmøte 1995 ble holdt i Haugesund 8 - 11, juni 1995, Fra TT deltok Knut Bålstad, Erik-
Martin Braathen, Sven Kolstad, Erik Stabell og Randi Wiggen. 

TRAFIKKEN I FJELLET: 

TT hadde i 1995 en liten økning i besøket på hyttene i forhold til 1994. (Se statistikk bak i års
beretningen,) 
Etler et rekordår i 1993 har besøket fialel ut de siste to årene. En dåriig påske tiltross hadde vi 
ingen nedgang. Gledelig i denne sammenheng er al Gjevilvasshytta i Trollheimen, Slorerikvol
len og Nedalshytta i Sylan hadde en god økning i forhold fil 1994. 
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VIRKSOMHETEN I FJELLET: 

NYBYGG OG VEDLIKEHOLD 

TROLLHEIMEN: 

Gjevilvasshytta: 
Det er i år gjort flere mindre oppfølgingsarbeider på hytta som følge av de større utbyggingene 
de senere årene. Del er etlerisolcrt på loftet over trappa i mellomgangen for å fjerne årsaken til 
smeltevannet på takel som har forårsaket vannlekkasje ned i taket på kjøkkenet. Dette har løst 
lekkasje problemene sist vinter. Del er foretatt utskifting av hovedvannkran som sprakk sisl 
høst. Hytta er nå i megel god stand. Hytta har fått et tilsyn som er Eriing Ishol fm Oppdal, 

Jøldalshytta: 
Det er i år lagl ned ny vannledning fm en kum som er nedsatt i kanten av Ondustjønna. Det er nå 
vannforsyning til hytta som er sikret mot forurensinger, da vi nå i slørre grad enn tidligere 
benytter grunnvann til vannforsyning. Del er gjort forberedelser til å benytte brannvannslilfør-
selcn til produksjon av en elektrisk strøm for å kunne få fjernet solcellepanelene fra hytteveggen 
og batteriene fra hytta. Vi er imidlertid avhengig av tillatelse fra myndighetene for å kunne selle 
anlegget i drift. 

Foreningen er pålagt å bygge et eget hus for oppbevaring av gassbeholdere. Delte ble bygget i 
høst på nordsiden av hylla inn i skråninga ned for hytta. Del er bl. a. i forbindelse med disse 
byggearbeidene samt motorferdsel inn til hytta hvor det har oppstått en uovcrenstcmmelse med 
miljøvernmyndighetene, og delle har ført lil en polifianmcldelsc av TT fra Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, 
Det er i tillegg startet med planlegging av nytt kjøkken på hytta, 

Trollheimshytta: 
Det er ikke forelått større vedlikehold, eller utbyggingsarbeider på hytta i år Det er foretatt 
endel utvendig oppussingsarbeider og noe innredningsarbeider som følge av den siore utbyg
ginga som ble foretatt på hytta for noen år siden. Det gjenstår imidlertid endel arbeider som må 
utføres 1 de nærmeste årene, bl.a. legging av torv på lakene. 

Orkelsjøhytta, Dindalshytta og Nøstebu: 
Det er i år ikke foretatt utbygging eller vedlikeholdsarbeider på hyttene. Alle hyttene er i ganske 
god stand, men trenger etterhvert noe mer rulinevedlikehold. Pa Nøstebu foreligger det planer 
om bygging i regi av grunneier. 

SYLAN: 
StorerikvoUen: 
Det er i år bygget ny selvbetjeningshytte på tunet på Slorerikvollen, Hytta er plassert øst for 
uthuset og har en fin utsikt fra vinduene i de lo oppholdsrommene i hylla. Hytta er byggel i to 
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etasjer for å slå i stil med den øvrige bygningsmassen på vollen. Ved årskifte gjenstår diverse 
reklamasjonsarbeider og innredningsarbeider som i det vesentlige er tenkt utført før påska 1996. 
Hytta vil bli endelig ferdigstillet sommeren 1996. 
Forøvrig er del ikke foretatt slørre utbygging eller vedlikeholdsarbeider på hytta i år. Det er pla
ner om endel utbygging og vedlikeholdsarbeider på hovedhytta sommeren 1996, 

Nedalshytta: 
Det er ikke foretatt større vedlikeholds- eller utbyggingsarbeider på hytta i år. Hytta og området 
rundt hytta krever etterhvert endel vedlikeholdsarbeider som planlegges i 1996 for søknad om 
tippemiddelsløtte for utbygging i 1997, 

Ramsjøhytta: 
Del er i år skiftet 3 dører på hytta, ulen at dette har løst alle problemer med "trange" dører vin
terstid, 

Schulzhytta, Græslihytta og Kjølihytta: 
Del er ikke foretatt vedlikehold eller utbyggingsarbeider på disse hyttene i år. Hyttene er i ulik 
forfatning og ki-ever etterhvert endel vedlikeholdsarbeider. 
På Kjølihytta må det gjøres noen større arbeider for å få denne i cn god stand. Arbeidene er 
imidlertid noe avhengig av hvilke planer TT har for utvikling av trafikken i området i de nær
meste årene. Hytta er i dag relativt lite besøkt av overnattingsgjester. 
Græslihytta krever endel vanlig vedlikeholdsarbeider, spesielt på uthuset. 

KVARTERAVTALER: 
Bårdsgården - Kårvatn - Vektarhaugen 
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og alle tre er i god stand. 

UTSTYRSKOMITEEN 
Det er avholdt 4 møter i perioden. Komiteens største arbeidsoppgave har vært å utstyre det nye 
sjølluisholdet på Slorerikvollen, Hytta er utstyrt lil 16 personer. 
Del er planlagt innkjøp av nye vertinncdrakter, en til frokost og en til middagsservering. Drakte
ne vil bli sydd av Oppdal Husflidslag og skal taes i bruk fta sommersesongen 1996. 
Det er tenkt å kjøpe inn nye, elektriske kassaapparat til hyttene der del er mulig å benytte disse. 
Apparatene skal ha varekoder og vil effektivisere regnskapsføringen til administrasjonen, gi 
vertinnene bedre oversikt over varesalg/inntekter og sikre pengebeholdningen bedre. 
Registrering av gaver og antikvariske gjenstander fortsetter. De fleste hyttene har levert inn sine 
bilder. Bildene vil bli satt i album, et for hver hytte, og samlet for sjølbetjeningshyttene. Vertin
nene vil få albumene for å føre på kjennetegn og hvor gjenstandene befinner seg. Arbeidet skal 
videreføres ved vcrdisetling av gjenstandene. 

Årsberetning 1995 

BEREDSKAPSPLAN-GRUPPA 
Beredskapsplan-gruppa ble etablert i 1995 med Reidun Okkenhaug som leder, Sveire Kirksæt
her og Gustav Lien. Deres oppgave var å lage en beredskapsplan for TTs betjente og selvbetjen
te hytter. De ar hatt M rekke møter og gjort en megel god og nøysomlig jobb. I utgange av 
1995 var del laget crdig utkast til beredskapsplan på nesten samtlige hytter Beredskapsplanen 
skal være ferdig til paskc på de betjente hyttene slik al den da vil bii sendt ul og prøvd ul i 

INSTRUKSKOMITEEN 
Instriikskomiteen ble etablert i 1995 og består av Sven Kolstad, Terje Skjønhals, Knut Bålstad 
og daghg leder Torgeir Gunleiksrud. Komiteens oppgave er å gå gjennom alle instruksene i TT 
- pa lordeling og ansvarsforhold mellom komiteer, tilsyn, hyttepcrsonell og administrasjonen' se 
I utgangen av 1995 er samtlige instrukser lil komiteer gjennomgått og det er sett på fordelingen 
mellom disse og administrasjonen saml al det er startet på instruksene lil administmsjonen. 

VARDING OG MERKING AV RUTER 

SYLAN 

Vintermerking: 
Samtlige stakede løyper i Sylan er tegnet inn på "kvisle-kart" som utgis av DNT 
Vinterrutene ble kontrollert før vinterferien og cn hel del supplering av kvist/staker ble foretatt 
I påskeuka ble spor laget i snørike områder. På strekningene Skarpdalen - Slorerikvollen - Ned
alshytta og Bjømeggen - Schulzhytta ble det foretatt oppretting av stakene sommeren 1995. 

Sommermerking: 

På strekningene Slorerikvollen - Nedalshytta - Vektarhaugen ble rutene remerket 
D̂ ^ er fortsatt behov for supplering av planker på deler av rutenettet, dette skal vi prøve å få til i 

Det gjenstår cn god del sommerarbeid med oppretting av staker og skill og justeringsarbeider nå 
plaiikleggmga i deler av Sylan, Tilgangen på arbeidskapasitet har begrenset innsatsen her Dis
kusjonen om hvordan vi skal praktisere vintermerkinga i de vestre delene av Sylene er av kaoa-
siletsarsaker ikke avslutta, ^ 
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TROLLHEIMEN 

Vintermerking: 
Vintermerkinga omfatter kvisling av løypene mellom Gjevilvasshytta - Trollheimshytta - Jøl
dalshytta. De kvista løypene er tegnet inn på el eget "kvisle-kart" som utgis av DNT. 

Sommermerking: 
På løypa Gjevilvasshytta - Trollheimshytta er utført varding på ny trasé i områdel Gravbekken -
Kamljcrn. 
Remcrking og rydding er utført på løypene Bårdsgården - Innerdalen - Kårvatn - Trollheimshyt
ta - Jøldalshytta, Løypa mellom Orkelsjøhytta og Oppdal er nymerket mellom Orkelsjøen og 
Våltåhaugcn. Fra Dindalshytta er del utført merking mot Åmotdalshytta, Her gjenstår 5 - 6 kilo
meter. 

Bruarbeider: 
Bru over Litj-Svartåa er bygd ferdig. Ny bru er bygd over Svartåa ved Svarlamoen, Brua over 
Storbekken i Jøldalen er ombygd. 

Erfaringer fra prosjektet med utsetting av "vadestaker" ved Gravbekken viser al dette fungerer 
godt. 
TT har inngått en avtale med eierne av Kårvatn som innebærer at de vil slå for det praktiske 
vedlikeholdet av merkinga på de halvdelene av rutene nærmest Kårvatn som er TTs ansvar, 1 
avtalen inngår også vinterkvisling mol Trollheimshytta. Slik kvisting vil bli gjennomført når 
nødvendige tillatelser er innhenta. 

Medhjelpere i Sylan og Trollheimen 
Vi takker for god hjelp og velvilje fra grunneiere, bygdefolk. Røde Kors Hjelpekorps, Norsk 
Folkehjelp, myndigheter og sist men ikke minst merkegjengen. 

INFORMASJON 

ÅRBOKA: 
Årboka for 1994 hadde omtale av 6 nære turområder til Trondheim som hovedtema. Temaet var 
bl.a. valgt som oppfølging av det europeiske naturvernår 1995, som de norske turistforeninger 
fulgte opp med en bymarkkampanje. Årboka ble sendt medlemmene lil rett tid i juni 1995. 
Årboka for naturvernåret 1995 vil være en arbeidskrevende oppfølger og vil utgjøre en håndbok 
med ca 40 forslag til naturvennlige lurer j Trondheimsområdet. TT har mottatt 50.000 kroner i 
støtte fra de statlige miljøvernmyndigheter til disse to årbøkene. 
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FJELLPROGRAMMET: 

Samtlige av TT's fellesturer var beskrevet i Fjellprogrammel som ble distribuert fil medlemme-

siiff^Tm r r ' n t T " ' "' ^ '̂•̂ ^ '̂•̂ "^ '̂̂ g Turistforening, Turkomitéen har utarbeidet 
loffet om turene liLr^ellprogrammet, administrasjonen har skaffet annonsene og sørget for 
lykkingen. Programmel, som ble trykket i 14000 eksemplarer, ble distribuert lil de andre loka-

' " " ' ^ r ' T ^"r . ' ° ' " ^"' ^f'"'^^'-'^^J"" ^̂ '̂ ^ ^' Jet ble lagl Ul til informasjon på en del sen-
tiale stedei i Trondheimsområdet og på TT's hytier. 1 1995 inneholdt Fjcllprogmm.nel 28 felles
turer og turaiTangement og 310 personer deltok på de arrangerte turene. 

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN: 

ITfeb N o f h f J r f ' V u 7 ' T ' " ' ^ " ' ^ ^ ' ' ' ' ^''^' ^'' '*"'̂ ^ '̂'>'S'̂  'S foreningens medlemmer. 
11 feb. 1995 ble de avholdt fesl for vertinner, tillitsvalgte, komitémedlemmer og tilsyn på Lian 
restaurant med 22 deltakere. Førpåskemøtet ble avholdt 4. april med Karl Sellgren som viŝ  
lysbilder og forta te om turmuligheler på Island. Foredragets tittel var: Vandreturer og andre tur-
muhghcter pa Island sommeren 1994. Den musikalske underholdningen var ved elever fra 
Trondheim Kommunale Musikkskole. 

Høstii^tel for medlemmer og andre interesserte ble holdt 10. okt, med foredrag av Ame Espe-
und Fra blæsterovner på sælervoldene fil Mosiamark jernverk"; trekk av jernets historie i tur-

tciiengci vart. I tillegg var del sang og stev med Ingjerd Juve. 

NATURVERNARBEIDET: 
Etter at Den Norske Turistforening i mange år har anbefalt tilshillete foreninger å arbeide mer 
aktivt med miljøvernsaker, besluttet TTs slyre i naturvernåret å organisere sitt miljøvernarbeid 
en egen komite Organisasjonsmessig har den tidligere rute- og kartkomitcen fatt utvida sitt 
arbeidsområde tu også a omfatte nalurvemarbeid. Den nye naturvem- og rulekomitéen har vært 
mne i en intenmspcriode i 1995 med lanke på konsfiluering i 1996. I interimsperioden har 
Na irvcrn- og rulekomitéen bestått av leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen og Nils Røv 
I tillegg III vassdragssaker, konflikter knytta til våie interesser i fjellet, kritisk gjennomgang av 
gen virksomhet, bidrag ttl kartarbeid osv, som TT har arbeidet med i mange år, vil engasjemcn-

tet også knytte seg lil friluftslivsinteresscr generell, også de som har med nærområdene il byer 
og tettsteder a gjøre. TTs oppfølging vil være i tråd med de anbefalinger som del er enighet om 
1 samarbeide mellom turistforeningene. Av saker som TT har arbeidet med i 1995 er miljømes
sige retningslinjer for egen virksomhet i fjellet, energiløsninger på hyttene, forholdet til utvida 
vern av omradene ved Trollheimshytta, hyttcplaner i Vindøldalen, og modellflyplass, utvida 
^cinbruddi^og golft,anelokalisering i Trondheimsmarka. I tråd med forbundslamarbeidct i 
enkelsakc. ' ' " " ' "''"* '" '^' ' «̂ 'ĝ n i nasjoner på fylkesnivå, foreløpig knytta til 

PR-KOMITEEN: 

^ti1li'nfnfi]i^'f " ' ! f " ^ • ' " ' T ^ T ' familiearrangement på Sverresborg St. Hansaften med 
utsti ling og tilbud om klatring for bama. Klatringen vakte sfor inleresse. Utstillingen som ble 
aget spesielt til arrangementet, har "bam i fjellet" som tema (og består av 4 plater) Fra juni til 

ut 1 september fikk TT ukentlig presentert el turforslag i Adresseavisens fredagsbilag UT-maga 
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sinct, "Avisserien" foreligger som eget hefte. Brosjyren "Iladalen i Trondheim Bymark" ble 
utgitt i anledning Naturvernåret 1995 i samarbeid med turkomitéen. Den er på 16 sider og i far
ger. Det er arbeidet med fiere andre brosjyrer i løpet av året, men ingen av dem har nådd trykke-
siadict, 

FELLESTURER 

TURKOMITÉEN: 
Noen turer er flue alene, men de fleste er best når del kan deles og det er noen å dele med. 
Turkomilccn vil takke alle turledere og assistenter for god innsats og godl samarbeid. En spesi
ell takk til de faglige ledere på tematurene. Professor Kjell Ivar Flatberg fører den tradisjonsrike 
botaniske vandringen i Trollheimen videre etler sin forgjenger, professor Olav Gjærevold, En 
megel populær tur, ikke bare for botanikere, men også for vanlige blomsterelskere. 
Den kulturhistoriske vandring i Sylan/Meråkerfjella ble gjennomført under ledelse av fru lise 
Espelund, godt assistert av Arne Espelund (med nyopererte hofter) ved start og innkomst. 
De historiske bymarklurene med Kristen Aspaas er både morsomme og interessante og mange 
får en følelse av å oppdage marka på ny, 
Pilgrimsturen fra Kastberga bie forøvrig godt supplert med Arnulf Selnes fra Byåsen Historie
lag. 

Turkomilccn har holdt et stort antall planleggingsmøter. En turdeltakerhøstfest med dans ble 
arrangert på Røroslagets hylte. En høstlakkefesl for turiedere og assistenter ble arrangert med 
rakfisk, samt en turdellakerkveld på B.U.L, hylla i midten av februar. Her presenteres nye og 
gamle turdcltakere for årets turprogram. Deltakerne har med seg bilder fra fjorårets turer som vi 
så i fellesskap kan glede oss over. 

Det var planlagt 28 fellesturer og turrarrangement. Bare 3 av turene ble avlyst og 25 turer ble 
gjennomført. 268 lurdcllakere har vært med på turene samt 42 turledere og assistenter, tilsam
men 310 personer. 
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BALANSE PR. 31.12.95 

EIENDELER 

Omløpsmidler 
Likvider 
Kundefordringer 
Andre fordringer 
Fylkesskaltcsjefcn 
Varelager 

M 
1995 

2,721.33.5 
66.592 

25.279 
230.000 

Sum omløpsmidler 3.043.206 

Anleggsniidler 
Invenlaradm, o 
Tydal Båirute A/S 100 
Inventar hyttene Q 
Bård.sgaiden (braiinv,anl,) 100 
Byggeprosjekter 367.693 
Bygninger 1.066,065 

1994 GJELD OG EGENKAPITAL 1995 

Korlsiklig gjeld 
2,821,645 Leverandørgjeld 

155,420 Skalletr./arb,g,avg. 
161 Fylkesskattesjefen 

Skyldig feriepenger 
175,070 Forsk.bet, konlingenl 

1994 

3,152,296 Annen korts, ĵ jeld 
Sam korls,gjeld 

54813 
100,996 

96.970 
780,885 
46.313 

50,876 
101,306 

6.142 
103,287 
879.660 
45,648 

Sum anlegg-smidlcr 1,433,958 

Langsiktig ^eld 
6.420 Lån i DNT 

100 Lånifond 
5,100 Slim langsiktig gjeld 

15.000 " 

Egenkapital 
408.065 Fond livs,medlemskap 

,079.977 

5,000 
335.000 

186,919 

5,000 
365,000 

340.000 370,000 

Sum eiendeler 

Trondheim. 31. des. 1995, 18. mars 1996 

1.434,685 EiendomsfoiKJ 
Kapitalkonto 

4,477,164 4,586.981 Sum egcnkapilal 

111,950 111.950 
800,000 800.000 

2.145.237 2.118,112 
3,057,187 3,0.10.062 

Slim gjeld og egenkap, 4.477.164 4,586,981 

Sven Kolstad 
slyre fonna nil 

sign. 

Erik-Martin Braathen Jan Etedrik Kvendbø Roar Nåbiind Reidun Okkenhaug 
sig"- sign, sign, sign. 

Tetje Skjønhals Erik Stabed Randi Wiggen Knul Bålstad 

^'§"- s'g"' sign, konst. daglig leder 
sign. 

^ 
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RESULTATREGNSKAP 1995 

DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap 
DRIFTSKOSTNADER 

DRIFTSINNTEKTER: 
Losjiinntekter 
Bevertning og kiosksalg 
Medlemskontingent 
Inntekter fellesturer (N-RI) 
Andre driftsinnl. 
Sum driftsinntekter 

DRIFTSKOSTNADER: 
Varekjøp 
Utg. årboka (N-R2, Bl) 
Lønn m.m, (N-R3) 
Inventar og utstyr (N-R4) 
Brannvern 
Vedlikehold 
Forsikringer 
Brensel, strøm, vask (N-R5) 
Reiseutgifter/opph 
Transport 
Utgifter felleslurer(N-Rl) 
Varding/sikkerhet 
Konfingent fil DNT 
Markedsføring(N-R6) 
Møte - og Festkomiteen 
PR - komiteen (N-R7) 
Kontorhold 
Telefon/Porto 
Ordinære avskr. (N-B2) 
Andre driftsutg. 
Sum driftsutgifter 
DRIFTSRESULTAT 

FINANSINNT/-KOSTN.: 
Renteinntekter 
Renteutgifter 

1994 

1.484.169 
2.428.318 
2.185.926 

165.000 
94.407 

6.357,820 

788,829 
96,500 

2.733,542 
209,150 
161,252 
410.112 
59,829 

267.928 
151.242 
71.160 

168.476 
157.226 
612.683 
35.737 

94.835 
235.393 
133.702 
157.420 
197.043 

6.742.059 
- 384.239 

112,894 
18,854 

Budsjetl 
1995 

1.650,000 
2.500,000 
2.200,000 

150,000 
130,000 

6.630,000 

970,000 
180,000 

2,925,000 
225,000 
75,000 

100.000 
60.000 

250.000 
140.000 
100.000 
150.000 
100.000 
650.000 
30.000 
30.000 
50.000 

275.000 
120.000 
170.000 
150.000 

6.750,000 
- 120.000 

100,000 
20,000 

Regnskap 
1995 

1.548,855 
2.408,883 
2.327,564 

228,880 
131,425 

6.645,607 

941,744 
464,446 

2,650,583 
265,961 

8,872 
117.848 
60.289 

322.873 
127.114 
86.893 

277.139 
95.280 

609.179 
62.112 
23.990 
70.047 

284.253 
106.767 
168,420 
126,411 

6.870,221 
-224,614 

132,265 
17,024 

Budsjett 
1996 

1.716,000 
2.947,000 
2.400,000 

235,000 
130,000 

7.428,000 

1.104,000 
280,000 

3,395,000 
271,000 
75,000 

100.000 
75.000 

320.000 
130.000 
107.000 
210.000 

80.000 
620.000 
56.000 
35.000 
55.000 

275.000 
120.000 

0 
120,000 

7.428,000 
0 

120,000 
2,000 

Foreløpig 
Budsjett 

1997 

1.875,000 
3.150.000 
2.400,000 

250.000 
130.000 

7.805,000 

I.l 00.000 
280.000 

3,700.000 
250.000 
75.000 

100.000 
75.000 

320.000 
130.000 
120.000 
250.000 
100.000 
620.000 
60.000 
30.000 
80,000 

275,000 
120,000 

0 
120,000 

7.805,000 
0 

Netto finansposter 
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RESULTATREGNSKAP 1995 

DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap 
DRIFTSKOSTNADER 1994 

Budsjett 
1995 

Foreløpig 
Regnskap Budsjett Budsjett 

1995 1996 1997 

EKSTR.ORD. INNT/-KOSTN.: 
Gaver og bidrag (N-R8) 139.116 
Tippemidler 472.000 
Andre ekstraord. poster 6,901 
Netto ekstraord. poster 618.017 

60.000 340.719 60.000 
0 0 0 

•30,000 -4,221 0 

Resultat før årsoppgj.disp. 327.818 

90.000 336.498 60.000 

50,000 227.125 178.000 

ÅRSOPPGJØRS DISPOSISJ.: 
Til Eiendomsfond 
Til kapitalkonto 37.818 
Nedskriving tippemidler 280,000 
Nedskriving gaver 10.000 

(N - note,R - regnskap 1995, B = budsjett 1996) 

27,125 

200.000 

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 1995 

Note RI, FellesturinntekterZ-utgifter: 
Etter en gledelig stor økning på antall turdcltakere har også innleklene til felleturene økt men 
desverre ikkc i takt med utgiftene, Fellesturulgiftene inneholder også utgifter lil fiellprogram-
met bade for 1995 og 1996, Fjellprogram mels utgifter deles mellom fellesturutgifter og PR-
komiteen, ^ ^ 

# 

Note R2, Utgifter årboka: 
Inkluderer årbokutgifter både for 1993 og 1994, 

1 
Note R3, Lønn m.m.: 
Bcsjwingen i forhold lil budsjett skyldes at vi ikke hadde mer enn 3 ansatte i adm. store deler 
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Note R4, Inventar og utstyr: 
Ikke budsjettert med nytt aggregat på Trollheimshytta, 50.000, 

Note R5, Brensel/strøni/vask: 
Mange regninger kommer langl etter og år etler levering. Delte fører til vanskelig budsjettering 
og store svingninger i regnskapet fra år til år. 

Note R6, Markedsføring: 
Posten inneholder annonsering etter ny daglig leder med 28.000,-. 

Note R7, Markedsføring: 
Posten inneholder utgifter lil fjell program met både for 1995 og 1996. Fjel I program mels utgifter 
deles mellom PR-komiteen og fellesturutgifter. 

Note R8, Gaver og bidrag: 
Testamentarisk gave 20,000,-
Publikasjonsfondel, sofalrekking Nedalshytta 9,000,-
Renseanlegg, Trollheimshytta 200,000,-
Naturvernårmidler 64,969,-
Klingenbergs gave 46,750,-

Trondhjems Turistforening benytter anledningen til å takke for alle gaver og bidrag som er mot
tatt iløpet av 1995. 

NOTE TIL BUDSJETTET 1996 

For 1996 er del lagt inn en økning både på inntektsiden og utgiftsiden som lar hensyn til al vi tar 
over driften av Nedalshytta fra sommeren 1996, vi holder Schulzhytta åpen det meste av som
meren og vi ulvider åpningstiden til alle betjente hytter utover høsten. 
På inntektsiden er det i tillegg lagt inn en forsiktig økning på bevertning og losji pa ca. 7,5%, 

Note B-1, Utgifter årboka: 
Vi har skiftet trykkeri etter flere år med store overskridelser på utsendelsestidspunkt. I årboka 
for 1995 satser vi på å høyne kvaliteten med mere farger, flere bilder og et større antall kart. 

Note B-2, Ordinær avskrivning: 
Eller en gjennomgang av avskrivningsrutinene vil beløp bli satt inn senere. 
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FINANSIERINGSANALYSE 

\* 

TILFØRSEL: 
Resultat f. arsoppgj, disp. 
Livsvarig medl.fond 
Ordinær avskriving 
Ekstraordinær avskriving 

1995 

Egenfinansiering 

227,125 
0 

168,420 
0 

395.545 

Sum tilførsel 395.545 

ANVENDELSE: 
Jøldalshytt, vanntilførsel 33.258 
Jøldalshytta, propanlager 40,988 
Jøldalshytta, kjøkken 700 
Jøldalshytta, lurbinhus 19,909 
Trollheimshytta. tillegg.sarb, - 3.031 
Trollheimshytta, nybygg 
Gjevilvasshytta, kjøkken i sikringsh, 17.798 
Gjevilvasshytta, tilleggsarb. | .883 
Gjevilvasshytta, nybygg 
Slorerikvollen, nytt selvhushold 254.963 
Fiskåhøgda, nybygg Q 
Kjøli, rehabilitering yQQ 
Storwartz, ombygging 525 
Brannvanl. Bårdsgården 
Nedbetalt langsiktig gjeld 30,000 

Sum anvendelse 

Diff. lilførsel/anvendelse = 
(-)nedgang (+)økning arb.kap. 

Spesiflkasjon av endring i 
arbeidskapitalen: 
(f økning (-i-)nedgang korts.gjeld 
(_')nedgang (-{•)øknins oml.midl. 

397,693 

-2,148 

fr 

1994 

327,818 
24.150 
157,420 

0 

509.388 

509,388 

268.027 

151.341 

0 

15,000 
30.000 

464.368 

45,022 

1993 

862,216 
3.800 

173,356 
171.000 

1.210.372 

1.210,372 

- 8.285 

137.252 

40.683 

30.000 

199.650 

1.010.722 

106,942 
- 109.090 

-2.148 

- 32.734 
77,756 

45.022 

- 455.249 
1.465,971 

1.010,722 
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Reg. revisor Magne Flack 
Revisornr. 962592473 

Trondheim, 10. april 1996 
Til Generalforsamlingen i 
Trondhjems Turistforening, her 

REVISJONSBERETNING FOR 1995 

Jeg har revidert foreningens årsoppgjør for 1995. Årsoppgjøret som består av årsberetning, 
resultatregnskap, balanse, noter, statistikk og flnansicringsanalyse, er avgitt av foreningens sty
re og daglig leder. 

Min oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dens anlig
gender forøvrig. 

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk, Jeg har 
gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgiø-
ret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. 

Jeg finner at årets overskuddet, kr 227.125,-, er anvendt i samsvar med foreningens vedtekter, 
og al Generalforsamlingen kan fastsette årsoppgjøret som Trondhjems Turistforenings regnskap 
for 1995. 

Magne Flack 
sign 

Årsberetning 1995 

Til Generalforsamlingen i 
Trondhjems Turistforening 

i-

INNSTILLING FRA DESISORENE VEDR. REGNSKAPET FOR 1995 

Vi har gjennomgått og vurderi styrets beretning og regnskap med noter for 1995, 

Vi innstiller ovenfor generalforsamlingen al styrets forslag lil årsregnskap vedtas som forening
ens regnskap 1995. 

Trondheim, 

Ivar SoUie 
desisor 

sign 

Roar Rønning 
desisor 

sign 

198 
199 



J J B ^ Årsberetning 1995 

TABLÅ OVER HYTTER OG EIENDOMMER PR. 31.12.95 

HYTTENAVN BOKFØRT 
VERDI 

01.01,95 

NYBYGG NEDSKR, NEDSKR. ORDINÆR BOKFØRT 
1995 OFE TILSK, GAVER AVSKR, VERDI 

31.12.95 
Dindalshytta 
Fiskåhøgda 
Gjevilvasshytta 
Græslihytta 
Jøldalshytta 
Kjølihytta 
Nedalshytta 
Nøstebu 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
Storwartz 
Slorerikvollen 
Trollheimshytta 

11,000 
20,500 

301,539 
20,000 

0 
33.000 

256.000 
0 
0 

151.000 
0 
0 

210.000 
405.026 

0 
0 

19,681 
0 

94,855 
700 

0 
0 
0 
0 
0 

525 
254.963 
-3.031 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.000 
2.500 

32.000 
2.000 
9.855 
3.700 

25.000 
0 
0 

15.000 
0 

525 
21,263 
28,157 

9,000 
18,000 

289,220 
18,000 
85,000 
30,000 

231,000 
0 
0 

136.000 
0 
0 

443.700 
173.838 

1.408.065 367.693 200.000 0 142,000 1.433.758 

OVERNATTINGSTALL 1995/1994 TROLLHEIMEN 

HYTTER 

BETJENTE HYTTER: 
Gjevilvasshytta 
Jøldalshytta 
Trollheimshytta 
SUM BETJENTE 

SEN
GER 

62 
59 
80 
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PÅSKA 
1995 1994 

326 
331 
208 
865 

298 
271 
275 
844 

SOMMER 
1995 1994 

1.639 
1.460 
2.121 
5.220 

1,530 
1.770 
2.427 
5.727 

SUM 
1995 1994 

1.965 1.828 
1.791 2.041 
2.329 2.702 
6.085 6.571 

DIFF 
95/94 

137 
-250 
-373 
-486 

SELV-/ UBETJENTE 
HYTTER: 
Gjevilvasshytta (ubetjent) 10 
Jøldalshytta 16 
Trollheimshytta 28 
Bårdsgården 18 
Dindalshytta 11 
Kårvatn 29 

37 
288 
215 

1.065 
396 
462 

175 
183 

1,094 
352 
475 

19 
113 
32 

-29 
44 

- 13 
Orkelsiøhytta 
SUM SELV-/ 
UBETJENTE 
SUM TROLLHEIMEN 

8 

120 
865 844 5,220 5,727 

67 

2,530 
8,615 

90 

2,387 
8,958 

-23 

143 
-343 
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OVERNATTINGSTALL 1995/1994 SYLAN 

HYTTER SEN-
M GER 

PÅSKA 
1995 1994 

BETJENTE HYTTER: 
Nedalshytta ' 58 411 
Slorerikvollen 64 513 
Schulzhytta 30 143 

SOMMER 
1995 1994 

SUM 
1995 1 994 

DIFF 
95/94 

SUM BETJENTE 

257 1.412 1,038 1.823 1.295 528 
390 1,976 1.663 2.489 2,053 436 
146 _sclybeljent 143 146 -3 

SELVBETJENTE 
HYTTER: 
Nedalshytta 12 
Slorerikvollen 6 
Schulzhytta 30 
Ramsjøhytta 24 
Kjøli 10 
Græsli |0 
Væktarhaugen 6 
SUM SELVBETJENTE 98 

152 1.067 793 3,388 2.701 4.455 3,494 

SUM SYLAN 1.067 

OVERNATTINGSTALL UTENOM ORDINÆR 
PASKE-/SOMMERSESONG 

BETJENTE HYTTER VINTER 
1995 1994 

Gjevilvasshytta 
Jøldalshytta 

SOMMER 
1995 1994 

SUM 
1995 1994 

441 
277 

621 528 
162 

Sum Trollheiemen 

1.062 
277 

708 
162 

718 342 621 528 1.339 870 

Nedalshytta 
Slorerikvollen 
Sum Sylan 

492 
506 
998 

450 
597 

1,047 
Totalt utenom sesonger 

237 
222 
459 

492 687 
506 819 
998 1,506 

TOTALT TROLLHEIMEN 
OG SYLAN 

1.716 1.389 621 987 

f 

961 

79 
24 

692 
482 
76 
79 
55 

.487 

75 
42 

468 
759 
109 
161 
101 

1,715 

4 
- 18 
224 

-277 
-33 
-82 
-46 

-278 
793 3.388 2.701 5,942 5.209 733 

DIFF 
95/94 
354 
115 
469 

195 
313 
508 

2,337 2.376 -99 

3,648 3,026 9.229 9.415 16.894 16,543 351 
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LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING: 
Formål: 
1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turiivet, Særiig skal den fremme 

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

Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak til bedring i losjiforhold i 

fjelltraktene. 
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og Irygge 

framkomslen. 
e) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifler av interesse for turiivet, 
d) ved fellesturer og møter for medlemmene. 
e) ved andre filtak som styret finner nyttig. 

Medlemmer: 
2. Foreningen har følgende grupper medlemmer: 

a) Arsbetalende medlemmer 
b) Livsvarige medlemmer 
c) Innbudle medlemmer 
d) Æresmedlemmer 

Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31, 
desember. Medlemmer under 25 år og over 67 år, saml ektefeller/samboere har anledning lil 
å betale redusert kontingent. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden 
eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalfor
samlingen. 

Æresbevisninger: 
3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særiige ijenester kan slyrel ntnevne til æresmed

lemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kon
tingent. Herom gir styret mekling på generalforsamlingen. 

Foreningens ledelse: 
4. Foreningen ledes av cl styre med sete i Trondheim, Styret består av formann, nestformann 

og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen 
og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens evl. nestformannens stemme er avgjørende 
ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 
1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt fil generalforsamlingen. Styret oppnevner de 
komiteer som de finner nødvendig. Del ansetter personale og fastsetter lønninger. Forening
en forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og etl styremedlems under
skrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. 
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Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved loddtrekning. Rådet sammenkalles ;i 
styret og ledes av foreningens formann. Det skal innkalles minst en gang i året. rv 

Rådd skal: ^^ 

sam

en om 

Ol 
5. 

a) føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med lovene og general forss 
Ungens beslutninger, 
b) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse lil generalforsamling, 
delle. ^ 
c) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig 
eller hensiktsmessig. 

dinær genera Iforsain ling: 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden I, april - 15, mai. Tidspunktet for general
lorsamlingen 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 I, februar. 

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

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

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ul, de førsle ganger ved loddtrekning. 
HVIS et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av 
funksjonstiden, 
Neslformann i styret velges hvert år av og blandt styrets medlemmer. Valgbar til verv under 
punktene a og b er medlem etler forslag fta valgkomiteen eller etter skriftiig forslag til styret 
Ira minst 5 medlemmer innen I uke etter at generalforsamling er kunngjort. 

c) 4 medlemmer av rådet 
d) lønnet revisor 
e) 2 kritiske revisorer 
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Del tredje medlem oppnevnes av styret. Valg
komiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til slyrel for samtlige valg unn
tatt valgkomite. Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig, men skriftlig avstem
ming kan sløyfes for punkt c til e hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer 
tillater det. 

5, Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer. "Dog kan styret 
for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminnelige prisutvik-
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ling ulen å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for 
arsbetalende og nye livsvarige medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindek
sen, og kan avrundes oppover til nærmeste femkrone." 

6. Forslag fra styret. 

7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig lil styret innen I. mars. Beslutningen på 
generalforsamlingen fattes ved alminnelig fiertall med unntak av beslutninger i de saker 
som er nevnl i paragrafene 7, 8 og 9, Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg 
i like lang lid som de har fungert. 

Ekstraordinær generalforsamling; 
6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når del flnner del nødvendig. På skrift

lig motivert krav fra minsl 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle 
imien 1 måned etter al kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregel som for van
lig generalfor- samling. 

Den Norske Turistforening: 
7, Trondhjems Turislforening er medlem av Den Norske Turist- forening som er el landsom

fattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter til Den Norske Turistfore
nings landsmøte. 

Lovendringer: 
8, Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling 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 generallbrsanv 

linger med 3/4 flertal! og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlem
mer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler forøvrig over lil Selskapet for 
Trondhjeins bys vel, som avgir midlene lil eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar 
med den gamle forening, Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter 
oppløsning, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. 

BILAG TIL ÅRSBERETNING: 

- Falkangers Fond 
- Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave 

Sylanegruppen 
- Fjellsportgruppa 
- Ungdomsgruppa 
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ÅRSBERETNING FOR FALKANGERS FOND 1995 

Renleavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes til fremme av ungdommens interesse 
for turer i fjellet, Ungdonsgruppa i Trondhjems Turistforening fikk imidlertid i 1995, slik som i 
1994. dekket sitt behov for midler gjennom eksternt tilskudd. Renleavkastningen av fondet ble 
derfor i sin helhet, i h,h. lil vedtektenes bestemmelse, lagt til fondskapitalen. 

Sven Kolstad 

Beholdningpr, 1,1 1995 
Renter 1995 

kr. 

Foitds styret: 

Terje Skjønhals 

332.288,71 
17,609,42 

Jorun Svingen 

Beholdning pr. 31.12.95 Kr. 349,898,13 

Trondheim, 4. april 1996 

Trondhjems Turislforening 

Knut Balslad 
konst. daglig leder 

Magne Flack 
Revisor 

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE 

Av regnskapet for året 1995, fremgår det at legatets formue pr. 31,12.1995 utgjør kr. 
4.211,323,22, Ved inngangen av 1995 var formuen tilsvarende kr, 3,769.916,67. 

Økningen i formuen skyldes kursendring på verdipapirer, samt god avkastning på øvrige fond
smidler. I årets løp er solgt samtlige Orkla A- og B-aksjer, Salgsummen er satt inn på høyrente
konto i bank. Videre er avkastning i G-obligasjoncr reinvestert. Delte har medført at behold
ningen har økt fra 997,431,27 til kr. 1.154,535,23. 

Til Trondhjems Turislforening er ytet et tilskudd stort kr. 46,750,-, hvorav 30.000,- har gått til 
nedbetaling av foreningens gield til legatet samt kr. 16,750,- til dekning av renter på lånegjeld 
forøvrig, 
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Forøvrig har fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev av 28.06,95 slått fasl at legatet ikke er å anse 
som eget rettssubjekt og følgelig heller ingen stiftelse i lovens forstand. Dette medfører at for
valtningen av legatet som tidligere er undergitt foreningens konlroll gjennom dets organer. 

Legatstyret har bestått av Trond Ekker som formann samt Ivar Sollie og Kari H. Brox, 

Trondheim, den 22. mars 1996 

for legatstyret 
Trond Ekker 

sign 

Resultatregnskap 1.1. - 31.12.95 

Inntekter: 
Bankrenter kr, 53.600,35 
Aksjeutbytte kr, 76.341,00 
Renter fra TT kr. 16.750,00 

Utgifter: 
Bidrag til TT 
Bankomkoslninger 

Ordinært resultat 

Kursendringer aksjer/obligasjoner/grunnfondsbevis 

Årets overskudd 

kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

146.691,35 

46.750,00 
650,00 

47,400,00 

99,291,35 

342,115,30 

441,406,65 

Balanse 31.12. 

EIENDELER 1995 1994 

Omløpsmidler: 
Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge 
Obligasjoner: 
G-obl, 1,093.7967 obl. 
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1.916.389,99 

1,154.535,23 

123.089,40 

997.431,27 

Årsberetning 1995 

Aksjer: 
Adresseavisen 1676 • 20,- kurs 210,-
Orkla A-aksjer - se beretning 
Orkla B-aksjer-do. '̂ f 

Grunnfondsbevis Sparebanken Modt-Norge 
2916-150,-kurs 1.55,50 

Anleggsmidler: 
Fordring TT 
Pantesikret lån TT 

SUM EIENDELER 

Kapital 
Kapital I.l. 
Årets overskudd 

Kapital 31.12. 

Til Legatstyret for 
HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE, 
v/adv. Trond Ekker, her 

REVISJONSBERETNING FOR 1995 

351,960,00 
0,00 
0,00 

368.720,00 
1.337.750,00 

228.006,00 

453.438,00 

135,000,00 
200,000,00 

4.211.323,22 

3.769.916,67 
441.406,65 

4.211.323,32 

349,920,00 

165,000 
200.000 

3.769.916,67 

4,169.669,99 
-399,753,32 

3.769.916,67 

Jeg har revidert Legatets årsregnskap for 1995 i overensstemmelse med grunnsetningene for 
god revisjonsskikk, 
Jeg finner at Legalels formue er betryggende forvaltet. 

Trondheim, 18. april 1996 

Magne Flack 
sign 
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SYLANEGRUPPEN ÅRSMELDING 

Styringsgruppens medlemmer pr. 31.12.95: 
Staffan Lindberg (leder) 
Atle Jacobsen/Knut Bålstad 
Tore Kvernmo 
Sixten Persson 
Eriing Lyngen 
Nils Slungård 

Svenska Turistforeningen 
Trondhjems Turistforening 
Nord-Trøndelag Turislforening 
Åre Kommun 
Tydal kommune 
Meråker Kommune 

Arbeidsgruppa: 
Staffan Lindberg 
Nils Slungård 
Johanna M, Østby 

Kasse/revisjon: 
Odd Svelmoe, Tydal kommune, hovedkasserer 
Åre kummun, avd, kasse 
Svein Brækken, Meråker, revisor 

Sylangruppen er et samarbeidsorgan for turistforeninger og kommuner, som har felles inleresse 
for å Ulvikle og markedsføre fjellturisme i Sylanområdel, I løpet av arbeidsåret har Sylangrup
pen hatt møte på Slorerikvollen den 12.04,1995, og på Væktarstua 31.01.96. Der i mellom har 
arbeidsgruppa holdt uformelle og protokollførte arbeidsmøter, 
Sylangruppens arbeid har åpnet for muligheter for informasjon og drøftinger i felles anliggen
der. Under arbeidsåret har Sylangruppen bl.a. medvirket i revidering av det svensk-norske sam
arbeidsprosjektet Sylan-kartet. Kartet ble ny trykt i 1995. 
Et av hovedtemaene har vært å skape cn organisasjon som ivaretar og utvikler det kulturhisto
riske interessante turismeulviklingsprosjcktet, som handler om Karolinernes feltog. De kommu
ner som inngår i både Sylangruppen og Grensekommuneprosjcktet har i året innledet forhand
linger med Naboer AS om å overta karolinerprosjeklets fortsatte utvikling. 
På Sylangruppens Initiativ har Midtnordenkomileen gitt økonomisk støtte for å muliggjøre fort
satt samarbeid mellom Armfekllkomitcen i Tydal, foreningen Duved Skans og Oravais historis
ke forening. I dette samarbeidet deltar også Jåmtlands Låns museum. 
Sylangruppen har ikke hatt særiig omfattende virksomhei i 1995. Derimot er det påbegynt pla
ner fra gruppens side, om markedsføringsinnsats rettet mot Trondheims jubileumsår 1997, 

^ S ^ " Årsberetning 1995 

TRONDHJEMS TURISTFORENINGS FJELLSPORTGRUPPE 

Aktivitetsnivået i 1995 har i det store og hele vært ganske likl, sammenlignet med -94, Tursta-
tisiikken viser at det eî gjennomført 16 lurer, med tilsammen 140 deltakere, 1 tillegg kommer: 
Vinterkurset som samlet 8 deltakere, og minibrekurset 9. 
Innom sommerieiren var det 7 stykker, som er noe mindre enn forrige året. Det har ikke vært 
noen rene festturer denne perioden, hvilket har startet en liten diskusjon omkring turplanen. 
Nyttårsfeiringa var denne gangen tonet noe ned, med mere tur. 
Totalt for turer, kurs og sommcricir, var det 9 teltturer, 6 hytteturer, I snøhuletur og 2 dagsturer. 
18 turer med 157 deltakere gir snitt nesten 9 personer på hver tur. 
De fieste (64) av våre medlemmer benyttet bare ett av de ovenfornevnte tilbudene. Mest aktive 
medlem deltok imidlertid i 12 av tilbudene i turåret 1995. 

Medlemsbladet I Hytt & Vær kom ut med 5 nummer, i et opplag på ca 230. 
Det eksisterer en e-post (elektronisk post) liste som ser ul til å fungere brukbart. Denne brukes 
hovedsakelig lil å minne folk på møter og turer. Da det er et mindretall av medlemmene som har 
tilgang til delte mediet, er del uegnet som informasjonskanal for å nå alle våre. 

Gjennom aret er det avholdt 7 medlemsmøter, alle på møterommet til TT. Temaene har vært 
eksotiske reisemål, utstyr, førstehjelp, seterbruk, osv. Møtene samlet tilsammen ca 65 personer, 
med nokså variabelt oppmøte. Fin anledning til å treffes utenfor fjellturene, siste torsdagen i 
hver måned. De her temakveldene er en erstatning for onsdagstrimmen, som sakte døde hen pga 
meget variabel oppslutning. 

TTF eier 
95. 

endel utstyr for utleie. Del har vært for det meste brevandringsutstyr som er leid ut 

Robert Flalval 
Leder 
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TRONDHJEMS TURISTFORENINGS UNGDOMSGRUPPE 

Aktivitet 
Ungdomsgruppa har i året som gikk arrangert 17 fellesturer med varierende deltakelse. Av disse 
ble I! fullført. Disse fordelte seg mellom fem vinterturer og seks sommer- og høstturer, I for
kant av disse turene har vi hatt planleggingsmøter hvor stort sett alle turdellakerne har møtt. 
Generelt sett har deltakerantallet på turene har økt noe. Vi har i år vært forskånet for uhell. 
Øvrig møteaktivitet har bestått i 6 medlemsmøter, I tillegg kommer 6 komitemøter og om lag 8 
styremøter. Ungdomsgruppas blad, HuiteTTU, har kommet ut to ganger i perioden. Begge 
ganger med turprogram. Bladet sendes ut til alle TT's ungdomsmedlemmer. Bladet har etter
hvert nådd cn bra standard. 

Økonomi 
Økonomien i ungdomsgruppa har i året som gikk vært noe spesiell. Vanligvis ville vi ha mottatt 
støtte fra kommunen juni. Men pga, forsinkelser i søknadsbehandlingen ble det ingen penger før 
den 11, november. For å holde aktiviteten oppe har vi vært nødt til å låne penger fra TT, 
Behandlingen av vår søknad om aktivitclsstøtte ble som nevnl meget forsinket. Dette hadde sin 
årsak i en utvidet revisjon fra kommunens side. Begrunnelsen for dette var at man med bakgrunn 
i erfaringer fra hovedstadens politiske ungdomsorganisasjoner fant det påkrevet å undersøke om 
også vi hadde "trikset med medlemstallene". Resultatet av denne undersøkelsen var at ingen av 
ungdomsorganisasjonene i Trondheim hadde forbrutt seg på lignende måte. Det eneste som kom 
ul av dette for ungdomsgruppa var dårlige arbeidsforhold og slitasje på de tillitsvalgte. 

Utstyr 
I året som gikk har vi kjøpt en del nytt Uirntslyr. Dette var absolutt påkrevet. Vi har nå tre vanli
ge telt og cn lavvo. Denne satsingen på nyinnkjøp av turutstyr begrunnes med at vi på denne 
måten kan sikre al turdellakerne ikke trenger å stille med fellesutstyr selv. 

Styrets arbeid 
Styret er i løpet av året supplert meden person. Vi har også foretatt en omstrukturering av komi
teene, og tror dette vil være positivt for arbeidet videre, To styremedlemmer har vært på organi
sasjonskurs. To av styrets medlemmer har også deltatt på naturvernkurs. Foruten delte har 2 sty
remedlemmer deltatt på regionmøte og lederen har ved tre anledninger deltatt på andre møter og 
seminarer. Styret fikk inn en del nytt "blod" i 1995, Dette er gledelig, og tegner bra for fortset
telsen av arbeidet lil ungdomsgruppa. 

Avslutningsvis 
Året som gikk har vært et år med veksl for ungdomsgruppa. Med tanke på arbeidet i 1995 får vi 
håpe på bedre arbeidsforhold i 1996, og al vi atter kan avslutte luren med å si: 

Vi gleder oss aUerede til neste tur! 
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Ragnvald Larsen, leder 

SELSKAPSMAT 

KOKK(R 
M a g n u s B e r r f ø t t s vei 2 

7046 T r o n d h e i m 

Tlf. 73 90 21 70 

VENNLIGST RETURNER 
EMBALLASJE OG CONTAINERE! 

1 211 



Bedre betingelser 
på innskudd og utlån 

BNbank 
HoMxIknnlor: Miinkegl, 21,7005 Tronijliciin, 

Telefon; 73 89 20 00, Telefax: li S3 15 21 

Oslokontor: Dronningens gl, 40. Postboks 282, Sentrum 0103 Oslo, 

Telefon: 22 82 56 00. Telefax: 22 42 42 04 

^^^1 

^ ^ 1 

1 
n 
m 

• 

1 
n 

•1 i 

w 

i 

l A f /. 

.w ;̂  

Ul 

212 

wM 
H^L^MjKjfl 

i!^^^^^^H 

gHg 
• *̂ ^̂ ^̂ @i9̂ V ̂ ki^^Z i 

• 
1 

1 



1 

Vi har 

25 års erfaring 
Et variert program med 
ukesturer av forsKjellige 

lengder og vanskelighetsgrad 

rir islandshest 
Dyrhaug Ridesenter 

7590Tydal-Tlf, 73 8154 72 

£sso 
ESSO NORGE a.s 

I R O N D H E I M 

SIEMENS I 

FALK-LARSSEN TRYKKPARTNER AS 

Øvre Flatåsvei 36, 7079 Flatåsen 
Tlf 72 58 40 00 - Fax 72 58 42 02 

•Trykkeri • Kalenderforlag -DM 

Reklame og presentasjonsmaterieil 

• Industritilpasset produksjon 

Noen har noe -
Falkanger har det meste 

!. . ' i • • •"• • 
' • « * • • . • 

BUBETTI - ECCO - BOHAN 
lERJACK - RALPH BOSTON 
RDOTS - CAMEL - SEBAGO 

-og alle de andre 

b elle/y .d-^M^r-
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OGJENSIDIGE 
Sør-Trøndelag 

Du finner oss i ditt nærmiljø 

Snakk med oss 
om forsikring, 
lån og sparing. 

Telefon sentralbord: 73 58 77 00 
eller nærmeste lokalkontor 

Tiden går 
ES GJENSIDIGE 

består 

216 

Med Gråkallbanen 
t i l den praktfulle Bymarka, byens lunge. 

Avganger hvert 20. minut t hverdager på dagtid, 
hvert 30. minut t på kveld og helligdager. 

GRANAJEN 
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£)) AS Gråkallbanen 
Vognhallveien 1b, Postboks 3132, 7002 Trondheim 
Telefon: 72 55 23 55 - Telefaks: 72 55 95 55 
Ruteopplysning, også utenom kontortid: 72 57 20 20 
Trafikkleder utenom kontortid: 94 43 47 44 
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God mat i generasjoner 
TRONDHJEM PRESERVING AS Telefon 73 92 25 00 

^ ^ « , * ^ ^ ' 
' ^ ^ > - ^ n^*^ 

Naturen gir 
oss ny energi 
Derfor prøver vi å 
bruke og forvalte den 
på en riktig måte. 

VMpåski'97, 

TRONDHEIM ENERGIVERK 

En god Iconfakt i mer enn 90 år 

218 I 

MOTE FOR MENN 

SKAL DU TIL FJELLS 
SOMMER SOM VINTER 

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

" ^ ^ M O T E FOR MENN 

NORDRE GT. 10 
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ROY NILSEN • AS 
BYGGMESTER 

72 55 74 72 
Mobil: 94 65 51 37 
Fax: 72 55 69 57 
"Grans»ua" 
Boks 3245 Ugla 
7002 Trondheim 

Rehabilitering av gamle bygninger 

Nybygg/Tilbygg 
Etterisolering 
Serviceoppdrag med 24-timers vakt 
Bolig/Næringstaksering 
Godkjent takst-føiendomsøkonom NBT 

Tilstandsvurdering 

OM NØDVENDIG ELLER ØNSKELIG 
SAMORDNES ANDRE HÅNDVERKERE 

GARANTERT KVALITETSARBEID 

TIL RIKTIG PRIS 

SMITH 
STAL METALL BYGGEVARER 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

Gratiderer med Storerikvollens WO-årsjiibilewn 

1 HER FINNER DU OSS 
+ Leangen 
* Rognheim 
* Sverresborg 
* Nidarvoll 

*• Midtbyen 
• Kvål 
* Heimdal 
* Hundhamaren 

* Vikhamar 
* Buvika 
•k Flatåsen 
* Klæbu 

* Ringvålveien 
-k Hommelvik 
* SJetnemarka 

B̂ 
* Ranheim 
* Kattem 
* Byneset 
• Kolstad 

* Jakobsli ... en dei av TRONDOS 

l*l*IX 
Alt til minipris 

09.00-20.00(18.00) 
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NOEN TRØNDERE ØNSKER 

FULL TRYGGHET FOR SPAREPENGENE SINE. 

ANDRE VIL HA LITT SPENNING I LIVET 

HVA KAN EN BANK GJØRE MED DET? 

PENGEPLASSERING 

l-layiente 

Faslrcitle <' 

Plasseringskonto 

Akjsefond 

Obiigssjonsfond ^ 

AMS 

Aksjer over disk 

^:. 

SPAREBANKEN 

MIDTNORGE 
Vi er trøndernes nærmeste bank 

222 

Naturen 
greier sin farvelegging selv. 

Men gjelder det maling av hytter og hus, 

da står vi til tjeneste. 

IB m i ^ E i l ^ 
Østerlies Farvemarked A/S 

Dronningensgt. 42 - 7012 Trondheim 
Tlf. 73 52 51 90 - 73 53 01 90 

HYTTEMØBLER 
Har hytta di behov for 

skap, senger, bord, benker, stoler....? 
Vi lager det meste av hyttemøbler, 

og tilpasser møblene etter dine behov! 

RING 
72 42 67 30 
for nærmere 
informasjon 

MØBEL-TRADISJON 

ennebu 
snekkeri 

v/Kjell Gunnes • 7393 Rennebu • Tlf, 72 42 67 30 Fax 72 42 67 3{l 

PS: Trondhjems Turistforening er en av våre kunder 
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Wennbergs Trykkeri AS - året rundt 

Alt i kvalitetstrykksaker sentralt på Tiller -
avkjøring fra E6 ved City Syd 

Telefon 72 88 98 00 


