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ansvaret for Del A, Naturvennlig turislforeningsdrift. Del B. Miljøvennlig hyttedrift tas 
hånd om av «arbeidsgruppe for betjente hytter» og «arbeidsgruppe for selvbetjente/ 
ubetjente hytter». Del C. Grønt kontor, organiseres av administrasjonen i DNT-L, som 
allerede er i gang med gjennomføringen av en Grønt-kontor satsing 

Trondhjems Turislforening er representert både i styringsgruppa og «arbeidsgruppe 
for betjente hytter». Arbeidet er godt i gang, I gruppen for betjente hytter har en så 
langt gjort en avgrensning over hvilke temaer/områder hvor mye ennå kan oppnåes 
med tanke på miljøvenlig drift. De viktigste av disse er hyttestandard, driftstandard, 
vannforsyning, avløpsanlegg, transpori og energiforsyning/energiøkonomisering. Det 
arbeides nå videre for å utvikle hensiktsmessige retningslinjer for de forskjellige 
temaene. Resultatet er ment å være rådgivende for medlemsforeningene. 

Vår forening er godt i gang med miljøvennlig drift på våre betjente hytter, men mye 
kan fremdeles forbedres. Det er viktig at TT følger opp dette arbeidet som må være cn 
løpende prosess knyttet fil driften av hyttene. Når forslaget til retningslinjer foreligger 
fra arbeidet med det senlrale Miljøoppfølgingsprogrammet, vil det være naturlig at 
byggekomitéen i TT tar ansvaret for å tilpasse dette til TTs hyttedrift. Det må videre 
utvikles en plan for motivering og gjennomføring i samarbeid med hytletilsyn, verfin-
ner og andre driftsansvarlige om vi skal lykkes i dette arbeidet. 

Turistforeninga planlegger dugnad for igjen å få lagt torvtak på Trollheimshytta og Jøldalshytta. 
Da vit perioden med Eternil-tak på Jøldalhytta være historie. Foto: Erik Stabell 
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W: Årsberetning 1996 

ÅRSBERETNING FOR 
I TRONDHJEMS TURISTFORENING 

I 

1996 
INNHOLDSFORTEGNELSE: 
FORENINGEN '-

• våre hedrede 
• medlemmer 
• medlemskontingent 
• fillitsvalgte 
• tilsyn, komiteer, utvalg, vertinner 
• administrasjon 
• møter 

TRAFIKKEN I FJELLET 

VIRKSOMHETEN I FJELLET 
• nybygg og vedlikehold 
• varding og merking av ruter 

INFORMASJON 
• årboka 
• fjellprogrammet 
• møte- og arrangementskomiteen 
• naturvernarbeidet 
• PR-komiteen 

FELLESTURER 
• turkomitéen 

REGNSKAP - BUDSJETT - STATISTIKKER 
• balanse 1996 med noter 
• resuhatregnskap 1996 med kommentarer og noter 
' budsjett 1997 med kommentarer og noter 
• finansieringsanalyse 
• overnattingstall 

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING 

BILAG TIL ÅRSBERETNING 
• Falkangers fond 
• Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave 
• Sylangruppa 
• Fjellsportgruppa TTF 
• Ungdomsgruppa TTU 

Side 
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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. 

Innehavere av hederstegn: 
1927 Anne Aae 
1935 Ludvig Sivertsen 
1939 Olav Jensen 
1947 Anders P 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 Oia Hilmo 
1957 Reidar Jørgensen 
1959 Magne Haave 
1962 Martine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkeland 
1962 Trygve Krisfiansen 
1962 Per Vinje 

116 

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; 
1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 
1969 Rolf Høyem 
1970 Magnhild Lereggen 
1970 Tor Johansen 
1974 Fritz Christensen 
1976 Toralf Lyng 
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 Krisfine Furan 
1993 Jorun Thomasgård 
1994 Olav Gjærevoll 

ft 

, ^ ^ ^ 

1962 Helge Foss 
1967 Astrid Olsen 

Innbudte livsvarige 
1920 Jørgen B.Lysfiolm 
1927 Effe Magnusson 
1957 Halvard Lilleevjen 
1957 Modolf Moen 
1962 Ragnhild Næssmo 
1962 Asbjørn Clausen 

MEDLEMMER ' 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlemmer 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 

_ 

niiiiiBi 

medlemmer: 

1996 

495 
6014 
2689 
844 
606 

10648 

smsEnjBæjgjKgwøginmi' : 

1994 Anne Britt Wavold 
1996 Sven Kolstad 
1996 Roar Nålsund 

1962 Th, Solem 
1962 Per Hilmo 

. 1967 Svein Grøtte 
1979 Nils M. Vaagland 
1982 Inga Stokke 
1985 Johan Bolme 

1995 1994 

506 510 
6000 5837 
2719 2600 
941 1223 
575 537 

10741 10707 

k ^ . 

retning 1996 iS2 

1993 

517 
5896 
2560 
1231 
486 

10690 

" ; 

1, 

,̂i 

MEDLEMSKONTINGENT 
Hovedmedlem 300,-
Husstandsmedlem 100,-
Junior/honnør 165,-
Livsvarig medlemsskap 4.100,-

TILLITSVALGTE etter generalforsamlinga 1996, 

Styret: 

Arbeidsutvalg: Erik-M. Braathen, Jan Fredrik Kvendbø, Randi Wiggen. 

Formann Erik-M. Braathen, nestformann Randi Wiggen, Eva 
Kristiansen, Jan Fredrik Kvendbø, Reidun Okkenhaug, Maria 
Sand, Erik Stabell og Kristian Tøndel. 
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Rådet: Kari H. Brox, Fritz Christensen, Nils Flå, Erik Hansen, Sven-e 
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: 

Brannvernskoni i té: 

Byggekomité: 

Dindalshytta 
Gjevilvasshytta 
Græslihytta 
Jøldalshytta 
Kjølihytta 
Nedalshytta 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Schulzhytta 
StorerikvoUen 
Trollheimshytta 
Væktarhaugen 

Leder: 
Sylan: 
Trollheimen: 

Liv Grimsmo 
Eriing Ishol 
Harald Græsli 
Toralf Aune 
Martin Nordfjell/Klaus Reitan 
Arvid Aas 
Ola Røtvei 
Ola L. Aune 
Georg Trondseth 
Thor Risan 
Morten Halgunset 
Kristine Furan 

Sven Kolstad 
Bengt Ødegård 
Frank Indergård 

Leder Jan Fredrik Kvendbø, Torgeir Gunleiksrud (sekr.), 

Utstyrskomité: 

Erik Stabell, Kristian Tøndel, Arne Vaslag, Randi Wiggen 
(utstyrskomiteens representant), Erik-M. Braathen innkal
les fil møtene i byggekomiteen. 

Leder Randi Wiggen, Anne Eilertsen (sekr.). Eva 
Krisfiansen. 

Eiendomsforvaltning: Trond Ekker og Terje Skjønhals. 

Møte- og arrangementskomité: Leder Kristin Svendsen, Anne Karin Braathen, 
Anne Eilertsen (sekr.), Anne Britt Wavold, Randi Wiggen 

RuTéinspektør: 

l\irkoniité: 

Valgkomité: 

Årbokkomité: 

PR-komité: 

Tydal båtrute: 

Falkangers fond: 

\t 

Sylan; Tore Kværnmo og Kjell Arne Brandfjell 
Trollheimen: Arne Vaslag 

Leder Ivar Maske, Vigdis Heimly, Eva Kristiansen, Anne 
Lutterioh, Reidun Okkenhaug, Kari Sellgren, Lillian 
Svingen (sekr.), Ola Magne Sæther, Sissel Waagbø. 

Leder Sissel Waagbø, Trond Gilde, Eva Krisfiansen 
(styrets representant). 

Redaktører Erik Stabell og Per Chrisfiansen, Reidar Dahl, 
Maria Sand, Mari Lise Sjong. 

Leder Reidun Okkenhaug, Unni Bakke, Knut Bålstad 
(sekr), Vigdis Heimly, Roar Nålsund, Maria Sand, 
Ingeborg Aar. 

Kristine Furan, Gustav Lien (varamedlem). 

Leder Erik-M. Braathen, Terje Skjønhals, Jannie Bech 
S|3erling. 

Naturvern-, rute- og kartkomite (NRK): Leder Erik Stabell, Knut Bålstad 
(sekr.), Ragnvald Larsen, Nils Røv, ruteinspektører ved 
behov. 

Klingenbergs gave: 

Publikasjonsfondet: 

Leder Trond Ekker, Karl H. Brox, Ivar Sollie 

Leder Jorun Moum, Torbjørn Falkanger, Ivar Sollie 

Styringsgruppa for prosjekt Sylan: Knut Balslad, Torgeir Gunleiksrud (vara
medlem) 

Vertinner: Disse har fungert som vertinner i 1996: 

Nedalshytta Eline Aas og Anne Karin Voldmo 
StorerikvoUen Ingvild Flåteplass, Sigrid Gulbransen 

og Jorun Svingen 
Schulzhytta Oddrun Breistrand og Karen Kristine 

Alstadheim 
Gjevilvasshytta Kari Mjøen Såstad 
Jøldalshytta Anne Britt Wavold og Inga Flatmo 
Trollheimshytta Sigrid Nerbu 
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ADMINISTRASJON: 

Foreningens daglige drift har i 1996 vært ivaretatt av administrasjonen med Torgeir 
Gunleiksrud som daglig leder, nestleder/regnskapsfører Knut Balslad, sekretær Anne 
M. Eilertsen og 1. kontorfullmektig Lillian Svingen. 

Fra november 1996 ble sivilarbeider Antoine Nicolas Tourrenc engasjert i administra
sjonen. 

Hovedoppgaven for administrasjonen har vært arbeidet med tilrettelegging av den 
daglige driften av hylteparken samt telefonservice og kundeekspedering på kontoret i 
Ravnkloa. 

Oppgavene med drift av Iiyttene Iiar omfattet: 
• økonomisk og praktisk driftsplanlegging 
• vareinnkjøp og transport til hyttene 
• tilsetting og avlønning av deltidsansatte fil de betjente hyttene 
• økonomisk oppfølging og kontroll 
• kontakt med offentlige myndigheter 
• markedsføring og salgsarbeid 

Av andre viktige saker kan nevnes at lokalene i Ravnkloa ble ombygd i desember 
1996, og nytt lager leid i K-banks lokaler i nabokvartalet. 

ANDRE UTVALG 

Forbundet DNT: Landsstyret: 
Naturvernkomitéen: 
Økonomikomiteen: 
Miljøoppfølgingsprogramet: 

styringsgruppa 
arb.gr. betj. hytter 

Erik-M. Braathen 
Erik Stabell 
Erik-M. Braathen 

Erik Stabell 
Jan Fredrik Kvendbø 
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årsberetning 1996 

M^ØTER: 

Generalforsamling: 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 TRONDHJEMS TURISTFORENING 
30. APRIL 1996 ' 

Den 109. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunsfinduslrimuseet den 30 april 
1996 kl. 19.00. 

Møtet ble åpnet av styrets formann, Sven Kolstad, som ønsket de fremmøtte hjertelig 
velkommen. 

Han opplyste at generalforsamlingen har vært annonsert i Adresseavisen innen den 
frist lovene gir, og at sakspapirene har vært utlagt på foreningens kontor fra samme 
dag. Det var ingen invcndinger til generalforsamlingens innkalling og den ble dermed 
erklært lovlig satt. 

Kolstad opplyste al de som hadde mottatt hvitt adgangstegn var stemmeberettiget på 
generalforsamlingen. 

Det var 47 stemmeberettigede til stede i salen. 

Som møteleder foreslo Kolstad Gustav Lien, og som referenter Torgeir Gunleiksrud 
og Knut Bålstad. Det var ingen andre forslag, og disse ble valgt. 

Til å undertegne protokollen ble foreslått Bjarne Espås og Trond Ekker, og som telle
korps Eva Kristiansen, Ivar Maske og Arne Vaslag. Det var ingen andre forslag, og 
disse ble valgt. 

Kolstad ga deretter ordet til møteleder, som lesle opp følgende dagsorden for general
forsamlingen: 

/. Årsberetning 1995 
2. Årsregnskap 1995 
3. Budsjettforslag 1996, samt foreløpig budsjett for 1997 
4 Valg, 

Det kom ingen innvendinger mot dagsorden, og den ble godkjent. 

SAK 1: Møteleder gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt, og opplyste lil slutt 
al rådet har behandlet årsberetningen og har anbefalt den godkjent av 
generalforsamlingen som styrets årsberetning for 1995, 
Årsberetning ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 

SAK 2: Møteleder ga ordet til Knut Bålstad som gikk gjennom årsregnskapet for 
1995, og deretter åpnet for spørsmål fra salen. 
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Møteleder leste deretter opp revisors beretning og desisorenes innstilling, og 
opplyste samtidig at rådet har behandlet regnskapet. Rådet har anbefalt over
for generalforsamlingen at årsregnskapet blir godkjent som foreningens 
regnskap for 1995. 

Årsregnskapet for 1995 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 

SAK 3: Budsjettforslaget for 1996 ble gjennomgått av daglig leder Torgeir 
Gunleiksrud, og møteleder opplyste at også dette er behandlet av rådet som 
har anbefalt det godkjent av generalforsamlingen. Budsjettet for 1996 ble 
enstemmig godkjent av generalsforsamling. 

Møteleder gjorde forsamlingen oppmerksom på .styrets foreløpige budsjett 
for 1997. 

SAK 4: 1 fullmakt godkjent mot 2 stemmer. Totalt stemmebereltigete 47, inkl. fullmakt. 
Valgkomiteens formann, Karl H. Brox, fikk ordet, og sa at Roar Nålsund, 
Sven Kolstad og Terje Skjønhals har lakket nei til gjenvalg i styret. Øvrige 
personer i innstillingen fra valgkomiteen har sagt ja til valg/gjenvalg. Etter 
en presentasjon av de tre nye styremedlemmene som var innstilt fra valg
komiteen ble valgkomiteens innstilling lest opp: 

Erik-Marfin Braathen ny 2år a) Formann 

b) Styremedlemmer: 

* Erik Stabell gjenvelges for ett år på den ledige plassen etter Erik-M. 
Braathen, som har ett år igjen av den perioden han ble gjenvalgt til som 
styremedlem i 1995. 

c) Rådsmedlemmer: 

Eva Kristiansen 
Maria Sand 
Erik Stabell 
Kristian Tøndel 

ny 
ny 

gjenvalg 
ny 

2 år 
2 år 
1 år' 
2 år 

Kari H. Brox 
Nils Flå 
Frants-G. Mørch 
Ivar Sollie 
Jorun Svingen 

gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 

3 år 
lår** 
3 år 
3 år 
3 år 

** Nils Flå ble innvalgt i rådet på generalsforsamlinga i 1985 og gjenvalgt i 
1988 og 1991. Han skulle ha vært på valg i 1994, men fah av en eller an
nen grunn ut av listen. Dette må administrasjonen og valgkomiteen ta an
svar for, og valgkomiteen foreslår at Flå no gjenvelges for del året han 
«har igjen» av sin valgperiode. 
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*'''d) Revisor: 

e) Desisorer: 

Sissel M. Waagbø 

Magne Flack 

Ivar Sollie 
Roar Rønning 

Karl H Brox 

Årsberetning 1996 

gjenvalg 1 år 

gjenvalg 1 år 
gjenvalg 1 år 

Roar Nålsund 

tef^ • • •' 
I r ^ 

i 

Det var kommet inn et forslag til nytt medlem i rådet. Styret avviste forslaget 
med bakgrunn i TTs lover. Arne Vaslag mente at det er rom for tvil om tolk
ningen av lovverket på dette punktet og ville al styret skulle se nærmere på 
dette, Sven Kolstad oppfordret det nye slyret til å «rydde» opp i den tvil som 
i dag foreligger. 

Valgkomiteens innstilling til styreformann og styremedlemmer ble valgt et
ter skriftlig votering. De valgte fikk henholdsvis 45 stemmer - 1 blank, 45 
stemmer - I blank, 44 stemmer - 2 blank, 44 stemmer - 2 blank og 43 stem
mer - 3 blank. Valgkomiteens innstilling til rådsmedlemmer, revisor og desi
sorer ble enstemmig valgt. 

Møteleder leste opp styrets forslag til ny valgkomite: 

formann: Sissel Waagbø 
Trond Gilde 
1 medlem som oppnevnes av styret 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, 

SAK 5 Styrets forslag til medlemskontingent 1997, 

Styret foreslo økning for husstandsmedlemmene fra 100,- til 125,-, Styret 
har som mål å bringe husslandsmedlemsskapet opp mot 50% av en hoved-
medlemsskapet. De andre medlemskategoriene vil kun justeres i takt med 
alminnelig prisstigning. 

Styrets forslag til medlemskontingent 1997 ble enstemmig vedtatt. 

Gustav Lien takket for seg som møteleder og overiot ordet til Sven Kolstad. 
Sven Kolstad takket alle han har jobbet med ute på Iiyttene, i fjellet, i administra
sjonen og filiisvalgte. Han ønsket TT lykke til videre. 

Erik-Martin Braathen tok over møteklubba og takket de som gikk ut av .styret for job
ben de har lagt ned for TT, 

Møtet hevet kl. 22.00. Etler møtet var det sosial sammenkomst med kaffe og kaker. 

i 
Bjarne Espås Trond Ekker 

123 



U^----' Trondhjems Turistforening • Årbok 1996 ' ^ 

AU-/STYREMØTER: 
AU har hatt som hovedoppgave å forberede saker lil styremøtene. Det er avholdt AU-
møter en uke i forkant av hvert av de ordinære styremøtene. En del ekstraordinære AU 
møter er i fillegg avholdt i forbindelse med ansettelse av ny daglig leder og i forbin
delse med forhandlinger om lønns- og arbeidsbetingelser for administrasjonen. 

Det er avholdt 12 ordinære styremøter og 4 ekstraordinære styremøter. Styret har be
handlet 69 ordinære saker og en rekke referatsaker. Et av styremøtene ble avholdt som 
helgemøte, kombinert med strategimøte. 

Viktige saker for styret i 1996 har vært strategi- og langtidsplanlegging, budsjett
arbeid, regnskapsoppfølging og oppfølging av daglig drift og større byggesaker. 

Av spesielle saker styret har arbeidet med i 1996 kan nevnes: 

• ansettelse av ny daglig leder 

• Fylkesmannens anmeldelse av foreningen 

• nytt sjølhushold på StorerikvoUen og nytt kjøkken på Jøldalshytta 

• organisasjonssaken i DNT, herunder også spørsmålet om TTs filknytning 
til DNTs sentrale medlemsarkiv 

• brannberedskap på de betjente hyttene 

• regler for hederstegn i foreningen 

• revisjon av foreningens lover 

• forholdet til våre naboforeninger NTT og KNT 

• flere viktige naturvernsaker 

Enkelte av disse sakene er så omfattende at de må videreføres inn i 1997. 

Fra august har lederen i TTU deltatt som observatør med tale- og forslagsrett på TTs 
ordinære styremøter. Dette er en prøveordning fram til første ordinære general
forsamling, 

RÅDSMØTER: 
Det er avholdt 2 ordinære fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 25.03 
og 06.11.96. Det første møtet behandlet årsberetning, regnskap 1995, budsjett 1996 
og foreløpig budsjett 1997 samt saker av orienterende karakter. På det andre møtet la 
styret og administrasjonen frem saker av orienterende karakter, blant annet TTs inn
spill til innsfillingen fra DNTs organisasjonsutvalg. Det ble i tillegg avholdt to ekstra
ordinære rådsmøter: Det førsle 25,april om «Jøldalssaken» hvor rådet uttalte seg om 
TTs holdning til politianmeldelsen og bøtleggelsen. Det andre 3. desember hvor rådet 
ble invitert til å vurdere styrets forslag til revisjon av foreningens lover. 
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I TRAFIKKEN I FJELLET: 

Årsberetning 1996 

LANDSMØTE: 

DNTs Landsmøte 1996 ble holdt i Tønsberg 13, - 16. juni. Fra TT deltok Randi 
Wiggen, Eva Kristiansen, Jan Fredrik Kvendbø, Reidun Okkenhaug, Maria Sand, 
Erik Stabell, Krist^i^ Tøndel og Torgeir Gunleiksrud. I tillegg deltok Erik-M. 
Braathen som representant for landsstyre. 

TT hadde i 1996 en betydelig økning i besøket på de betjente hyttene i forhold til 
1995. (Se statistikk bak i årsberetningen.) 

Selv om besøket fortsatt ligger klart under toppåret 1993, viser overnatlingstallene en 
positiv lendens, som vi håper vil fortsette. Økningen i besøket må imidlertid også sees 
i sammenheng med at de betjente hyttene hadde noe lengre åpningstid i 1996, sam
menlignet med året før. Tar en hensyn til dette viser overnattingstallene for 1996 en 
økning på knapt 10% i forhold til 1995, 

Når det gjelder besøket på de selvbetjente hyttene har dette også utviklet seg positivt 
i 1996 i forhold til fjoråret. Riktignok viser tallene bare moderat stigning på vel 4%-, 
men den reelle økningen er større, på grunn av at Schulzhytta i 1995 var selvbetjent 
hele sommeren, mens den i 1996 var betjent i 6 uker, 

VIRKSOMHETEN I FJELLET: 
NYBYGG OG VEDLIKEHOLD 
Generelt 
1996 har vært et nytt aktivt år for byggekomiteen. Aktiviteten har særiig vært knyttet 
til de 10 store prosjektene nytt kjøkken på Jøldalshytta og ny selvbetjenings-/ sik
ringshytte på Slorerikvollen. Arbeidet med å brannsikre hyttene fortsetter. 
Målsettingen er at vi innen utgangen av 1997, skal ha godkjent brannsikring/brann
vern ved alle våre hytter. Dette er også et ledd i oppfølging av eksisterende brann-
vernÆeredskapsplan. 

Trollheimen 
Gjevilvasshytta 
Det er foretatt utbedringer for å stoppe vannlekkasje ned i taket på kjøkkenet. De 
fleste gulvene i kjeller og letg.er malt eller lakkert. Dette har vært gjennomførbart 
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takket være god arbeidshjelp fra "Frivillighetssentralen" på Oppdal. Forøvrig er utført 
en del mindre vedlikeholdsarbeider, 

Trollheimshytta 
Mye av sommeren er brukt til utvendige arbeider som tilrettelegging av plener, heUe
legging iii,m. Det er snekret benker til utendørs bruk. Slipestein er på plass igjen. 
Foruten en del mindre suppleringsarbeider etter tilbygg-Zombyggingsarbeidene, er del 
utført en del alminnelig vedlikeholdsarbeid innendørs. 

Jøldalshytta 
Kjøkkenet på Jøldalshytta har i mange år vært nedslitt og på kanten av hva det lokale 
næringsmiddeltilsynet har kunnet akseptere. Ved årsskiftet 1996/97 er nytt kjøkken 
ved hytta så godt som ferdig og taes i bruk til påska 1997. Ved planleggingen av kjøk
kenet har byggekomiteen drøftet rammene for nytt kjøkken. Viktig i denne sammen
heng har vært at planer for nytt kjøkken målte løses innenfor eksisterende areal. Det 
er ikke aktuelt med strøm (aggregat) ved hytta. Foreningen ønsker at Jøldalshytta skal 
fremstå som en «miljøhylte» i flere sammenhenger 

Med dette som utgangspunkt ble planer for del nye kjøkkenet utarbeidet og anbud 
innhentet i løpet av sommeren 1996. Planløsningen har mange likhetstrekk med den 
tidligere løsningen. Alt utstyr er imidlertid fornyet særlig med tanke på de hygieniske 
kravene, men også for å lette arbeidet for betjeningen. 

Arbeidet med kjøkkenet er utført som hovedentreprise av byggmester Olav Solberg 
A/S, Oppdal. Sluttsummen vil ligge på ca kr. 300,000,-. Av dette har Kultur
departementet gitt tilsagn om støtte fra de såkalte «spillemidlene» på ca kr. 108,000-, 
mens restfinansieringen skjer fra TTs byggefond, Alt rivings- og malerarbeid er utført 
på dugnad. Forøvrig er det utført en god del vanlig vedlikeholdsarbeid ved hytta. 

Orkelsjøhytta, Dindalshytta og Nøstebu 
Fjellsportgruppa er engasjert og gjør en god innsats med vedlikeholdet på 
Dindalshytta. Det er ellers ikke foretatt større utbygging eller vedlikeholdsarbeider 
ved de andre hyttene, alle er i bra stand, 

Sylan 
Slorerikvollen 
På Slorerikvollen ble ny selvbetenings-/sikringshytte tatt i bruk fra sommeren 1996, 
Hytta skal tilfrerdstille flere forhold. Foruten hovedfunksjon som selvbetjeningshytte 
skal hytta fungere som betjeningsbolig i perioder med betjent drifl. Et viktig moment 
i planleggingen var at løsningen måtte gi mulighet for en fremtidig utvidelse. Elter en 
omfattende planprosess med bl.annet flere drøftinger i foreningens ansvariige organer 
ble det vedtatt å satse på sivilarkitekt Jan Ivar Bruheims forslag om en to-etasjes hyl-
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te.'Denne løsningen var godt tilpasset den øvrige bebyggelsen på StorerikvoUen og 
utsikten til Sylmassivet, Essandsjøen og Remskleppen ble fint ivaretatt. Hytta har 16 
senger ved selvbetjent drift. 

Byggingen startet sQ -̂pmeren 1995 og var stort sett avsluttet til påsken 1996. Hytta ble 
behørig innviet samfidig med feiringen av Storerikvollens 100 årsjubileum den 21, 
juni 1996. Prosjektet hadde en økonomisk ramme på kr. 656,000,- inklusive innred
ning og utstyr. Av dette er det gitt tilsagn på kr. 273,000,- fra Kulturdepartementets 
«spillemidler». Prosjektet er gjennomført ulen økonomiske overskridelser Utførende 
entreprenør har væri brødrene Jørgensen i Selbu. 

Forøvrig har sørfløya på den gamle sovesalen fått ny utvendig bordkledning. Nye tak-
nedløp er montert. Ellers er det utført en god del vanlig vedlikehold. Husene på 
StorerikvoUen er i rimelig god stand, 

Nedalshytta 
Ved hytta er det utført en god del vanlig vedlikeholdsarbeid. Hytta skal i løpet av 1997 
gjennomgåes både med tanke på trivselsmessige forbedringer, men også for å kunne 
utnytte hytta på en bedre måte. 

Schulzhytta, Ramsjøhytta, Græslihytta og Kjølihytta. 
Det er ikke foretatt større vedlikehold eller bygningsarbeder på disse hyttene i år. Hyttene 
er i noe forskjellig forfatning. Generelt trenger hyttene beising, maling og vindus-
vedlikehold. For Græslihytta og Kjølihytta er det mistanke om taklekkasje ved pipe-
gjennomgangene. Dette er forhold som må utbedres snarest i løpet av sommeren '97. 

Kvarteravtaler 

Bårdsgarden-Kårvaln-Vektarhaugen 
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og er alle i god stand. 

UTSTYRSKOMITEEN 
Komiteen har hatt 9 møter i 1996. 

Komiteen har vært på befaring på StorerikvoUen, Nedalshytta og Schulzhytta i Sylan. 
Registreringen av inventar på hyttene fortsetter. Publikasjonsfondet ga stølte til inn
kjøp/fornying av antrekk for vertinnene. Det ønskes å skape en enhetlig og felles kultur 
i antrekk på hyttene samtidig som personalet synliggjøres. Søknad til Erbos gavefond i 
forbindelse med 100-årsjubileet på StorerikvoUen ble avslått. Publikasjonsfondet ga et
ter søknad, lysestaker til StorerikvoUen. Nye kassa-apparat som effektiviserer det 
administrafive arbeidet og korter ned Hdsrammen for registrering av utgifter/inntekter, 
bie anskaffet på Slorerikvollen, Jøldalshytta og Trollheimshytta. 
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VARDING OG MERKING AV RUTER 

SYLAN 

Vintermerking: 
Samtlige stakede løyper i Sylan er tegnet inn på «kviste-kart» som utgis av DNT, 

Vinterrutene ble kontrollert før vinterferien og påska og en hel del supplering av 
kvist/staker ble foretatt. 

Diskusjonen om hvordan vi skal praktisere vintermerkinga i de vestre delene av Sylan 
er av kapasitetsårsaker ikke avslutta, 

Sommermerking: 
Det er fortsatt behov for supplering av planker på deler av rutenettet, dette skal vi prø
ve å få fil i 1997. 

Det gjenstår en god del sommerarbeid med oppretting av staker og skilt og justerings
arbeider på planklegginga i deler av Sylan. Tilgangen på arbeidskapasitet har begrens
et innsatsen her. 

TROLLHEIMEN 

Vintermerking: 
Vintermerkinga omfatter kvisting av løypene mellom Gjevilvasshytta -
Trollheimshytta - Jøldalshytta i påska. De kvista løypene er tegnet inn på et eget 
«kviste-kart» som utgis av DNT. 

Sommermerking: 
Erfaringer fra prosjektet med utsetting av "vadestaker" ved Gravbekken viser at dette 
fungerer godt. 

TT har inngått en avtale med eierne av Kårvatn som innebærer at de vil stå for det 
praktiske vedlikeholdet av merkinga på de halvdelene av rutene nærmest Kårvatn som 
er TTs ansvar. 

Årsberetning 1996 
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ÅRBOKA: 

Årboka for 1995 er en håndbok for turer i nærområdet fil Trondheim, Boka beskriver 
turmuligheter generelt og har med beskrivelser av de bolignære turområder for Ila og 
Sverresborg, Byåsen, Heimdal, Lade - Chariottenlund og Strinda og for 
Nidelvkorridoren. 42 turomtaler beskriver sommer- og vinterturer, sykkelturer og kano
turer i Trondheim og omegn. Felles for alle turene er at de sfimulerer til bruk av kollek
tive transportmidler. Boka ble utgitt som ledd i naturvernåret 1995. For første gang ble 
hele årboka trykket i farger. Opplaget var på 8,700, Boka er i tillegg trykket som 
turhåndbok «Ut i Marka» i 2.000 eksemplarer og solgt i bokhandlene for kr. 115,- fra 
høsten 1996, Ca 1.000 eksemplarer er solgt pr. 31.12.96. Ut i Marka har fått en meget 
god mottakelse både av kunder og media etter en nieget god innsats fra flere hold i for
eningen. Dette er utvilsomt den beste salgsartikkelen TT har lagel i de senere årene. 
DNTs årbok om IVollheimen 
Den Norske Turistforenings årbok for 1996 hadde Trollheimen som tema og presen
terte området og TTs virksomhet på en meget fin måte. TT bidro med råd ved redak
sjonen og enkeltpersoner innen TT med arfikler. 

FJELLPROGRAMMET: 
Samtlige av TTs fellesturer er beskrevet i Fjellprogrammet for 1996 som ble distribu
ert til medlemmene i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening. 
Turkomitéen har utarbeidet stoffet om turene fil Fjellprogrammet, administrasjonen 
har skaffet annonsene og sørget for trykkingen. Programmet, som ble trykket i 14.000 
eksemplarer, ble distribuert fil de andre lokale turistforeningene som har administra
sjon samt at det ble lagt ut til informasjon på en del sentrale steder i 
Trondheimsområdet og på TTs hytter. I 1996 inneholdt Fjellprogrammet 30 fellestu
rer og turarrangement og 383 personer deltok på de arrangerte turene, noe som er en 
god økning i forhold til året før. 

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN: 
Det ble i 1996 arrangert flere sammenkomster både for tillitsvalgte og foreningens 
medlemmer Førpåskemøtet ble avholdt 26, mars med Toril Hage som foredragshol
der. Foredragets tittel var: «På vei mot Mt, Everest». Det ble i fillegg gitt informasjo
ner om forholdene i fjellet før påska. 

Høstmøtet for medlemmer og andre interesserte ble holdt 22, okt. med foredrag av 
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Jon Østeng Hov, «Vandring i norsk natur». I tillegg var det korsang av Byåsen blan-
dakor. Interessen for høstmøtet var så stor at mølet ble flyttet til Handelsstandens Hus 
slik at flere kunne være med, likevel fikk ikke alle plass. I 1996 var det lOO-års jubi
leum på StorerikvoUen. Komiteen hadde en del arbeid med organiseringa av denne 
festen som ble arrangert 22. juni. 

NATURVERNARBEIDET: 
TT har avgitt uttalelse til fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag om planlagt 
nasjonalpark i Roltdalen. TT har påpekt de store kulturverdier her, randsoner av sær
lig høg verdi og gjennomgått egen virksomhet i området. 

Planene for omlegging av Forsvarets skyte- og øvingsvirksomhet i Sør-Norge kan bi
dra til nedlegging av virksomheten i Hjerkinn skytefelt, TT har overfor DNTs interne 
arbeid med en uttalelse og i egen uttalelse påpekt at Dovrefjellområdets store natur
verdier må være med ved beslutninger om regi onsky te felt for Østlandet. 

TT har fulgt opp sine mål om at delområder innen Trollheimen bør skjermes mot til
rettelegging med hytier og ruter. TT har overfor Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening (KNT) og vernemyndighetene anbefalt at det ikke blir akseptert utvik
ling av hytter og ruter i regi av KNT mellom Sunndalen og Storlidalen og i 
Romådalen. KNT har de senere år markert uenighet i forhold til den gren sel rekkinga 
som ble foretatt i ca, 1980. TT har søkt å komme til en overenskomst med KNT ved å 
foreslå "makeskifte" av områder. 

TT er med i arbeidet som DNT har satt i gang for å utvikle et miljøoppfølgings-
prograni for turistforeningenes egen virksomhet. Erik Stabell er med i styringsgruppa 
og Jan Fredrik Kvendbø i gruppa med ansvar for betjente hytter. 

Det arbeides med å utvikle et internt miljøvernkurs for tillitsvalgte i TT, bl.a. for å unn
gå konflikter av den typen som oppsto i forbindelse med transport og bygging på 
Jøldalshytta i 1995, Bestemmelser for verneområder, transport og motorferdsel er aktu
elle å ta opp som spesielle temaer i tillegg til miljøhensyn ved egen virksomhet generelt. 

PR-KOMITEEN: 
TT deltok på Friluftsmessa i Nidarøhallen i mai, mange frivillige deltok fra organisa
sjonen og messen var godt besøkt. TT hadde stand på Nordre gate før åpninga av som
mersesongen, og i Granåsen under Norsk 0-festival i juni. TT deltok for første gang 
på mange år i Borgertoget 17. mai. 

Komiteen arbeider kontinuerlig med utforming og forbedring av TTs brosjyrematri-
ell. Det arbeides med å få fil en «totalw-avtale med et trykkeri for trykking av alle TTs 
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publikasjoner; inklusive årbok og turprogram. 

Det har vært et utstrakt samarbeid med Svenska Turistforeningen, og dette har bl a 
resultert, en omfattende artikkel i «Turist» (STFs medlemsblad). Komiteen har også 
bidratt med arfil̂ ^el i Fjell og Vidde i forbindelse med 100 års-jubileet fil 
Slorerikvollen. 

Særtrykk av årboka for 1995 «Ul i Marka», turhåndbok for Trondheimsområdet er 
godt mottatt av Trondheims-bokhandlene. Det arbeides også med andre salgskanaler 
Det er også i 1996 blitt presentert turforslag fra TT i Adresseavisen gjennom deler av 
sommeren. 

Arbeidet med sfi:ategiplan for de neste fire år har pågått og vil fortsette ut i 1997. 

FELLESTURER 

TURKOMITÉEN: 
Et nytt aktivt turår er avsluttet for turkomitéen i TT. Det har blitt arrangert 22 turer 
med 383 deltakere, dette er en økning av deltakere på hele 53%. De siste årene har 
foreningen valgt å satse spesielt på å utvide spekteret av tematurer, familieturer og 
nærmiljøturer i tillegg til de faste og innarbeidede lurene. Jubileumsturen i anledning 
av lOO-års jubileet for byggingen av Storheihytta fikk størst oppslutning. 
Sommerieiren for barn har også blitt svært populær. 

Det har blitt avholdt informasjonsmøte i febmar og mimrekveld for turdcltakere i 
oktober, førstehjelpskurs for turiedere, turdeltakerfest og planleggingsmøte med tur
lederne. 

Turkomitéen benyttet som vanlig høsten fil planlegging av neste års turer og vi er 
svært takknemlige for alle de gode forslagene fil turer vi fikk. Turene blir presentert i 
«Informasjon og turprogram», på Bynyttsida i Adresseavisen og ved hjelp av annon
sering. 

TAKK 

Styret og administrasjonen takker sine mange bidragsytere, medarbeidere og venner 
for verdifull hjelp i året som er gått. Uten denne store innsatsen, samt velviljen fra 
grunneiere og fra alle våre samarbeidspartnere, ville ikke virksomheten vært så om
fattende som årsmeldingen viser. 
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BALANSE PR. 31.12.96 
EIENDELER 1996 
Omløpsmidler 

Likvider 2,492,566 

Kundefordringer 106.310 

Andre fordringer - 2.041 

Fylkesskattesjefen 

Varelager, Note BLI 230.000 

Sum omløpsmidler 

Anleggsniidler 

Tydal Båtrute A/S 

Bårdsgården (brannv.anl.) 

Byggeprosjekter, Note BL2 

Bygninger 

Sum anleggsmidler 

Sum eiendeler 

2.826.835 

100 

100 

954,855 

1,066.065 

2.021.120 

4.847,955 

Trondheim, 31, des. 1996, 21, april 1997 
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1995 

2.721.335 

66.592 

25.279 

230.000 

3,043,206 

100 

100 

367.693 

1.066.065 

1,433.958 

4.477.164 

Erik-Martin Braathen 
styreformann 

sign. 

Erik Stabell 
.sign. 

Eva Kristiansen 
sign. 

Krisfian Tøndel 
sign. 

k <ap - Balinse pr. 31.12.96 l E E ^ ^ Regnskap - Balin; 

GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 

1 Leverandørgjeld 

Skattetr./arb.g.avg, 

Fylkesskattesjefen 

Skyldig feriepenger ^' 

Forsk.bet. kontingent 

Annen korts, gjeld 

Sum korts.gjeld 

Langsiktig gjeld 
Lån i DNT 

Lån i fond 

Sum langsiktig gjeld 

Egenkapital 

Fond livs.medlemskap 

Eiendomsfond, Note BL3 

Kapitalkonto 

Sum egenkapital 

Sum gjeld og egenkap. 

1996 

255.340 

124.094 

5.110 

115.005 

815.898 

48.203 

1.363,650 

5.000 

300,000 

305.000 

116.050 

800.000 

2,263,255 

3,179.305 

4,847,955 

1995 

54.813 

100,996 

96.970 

780,885 

46.313 

1.079.977 

5.000 

335.000 

340,000 

111,950 

800.000 

2.145.237 

3,057,187 

4.477.164 

Jan Fredrik Kvendbø 
sign. 

Randi Wiggen 

sign. 

Reidun Okkenhaug 
sign. 

Maria Sand 
sign. 

Torgeir Gunleiksrud 
sign. (Igl.leder 
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RESULTATREGNSKAP 1996 

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADKR 

DRIFTSINNTEKTER: 

Losjiinntekter 

Bevertning og kiosksalg 

Medlemskontingent 

Inntekter fellesturer, NRl 

Andre driftsinnl. 

Regnskap 
1996 

1.810.409 

3,121,563 

2.314.304 

156.554 

108.167 

Regnskap 
1995 

1,548.855 

2.408,883 

2,327.564 

228,880 

131.425 

Foreløpig 
Budsjett Budsjett Budsjett 

1996 1997 1998 

1.716.000 1.870,000 1.950,000 

2.947.000 3.240.000 3,350.000 

2.400.000 2.430,000 2.500,000 

235.000 155.000 170.000 

130.000 105,000 130,000 

Sum driftsinntekter, NBl 

DRIFTSKOSTNADER: 

Varekjøp, NR2, NB2 

Utg, årboka, NR3 

Lønn m.m., NR4, NB3 

Inventar og utstyr, NR5 

Brannvern, NR6, NB4 

Vedlikehold, NB5 

Forsikringer 

Brensel, strøm, vask 

Reiseutgifter/opph, NR7 

Transport 

Utgifter fellesturer 

Varding/sikkerhet, NB6 

Kontingent til DNT, NR8 

Markedsføring 

7,510.997 

1,235.519 

320,881 

3,515.042 

149.525 

21.978 

92.320 

85,132 

302.444 

178.422 

102.457 

144.748 

49304 

610.700 

72.327 

Møte - og Arrangemnentskomiteen 16,085 

PR - komiteen, NR9 

Kontorhold 

Telefon/Porto 

Avskr,/tap på fordringer, NRIO 

Andre driftsutg,, NRl 1 

Sum driftsutgifter 

85.400 

290,766 

142.966 

24,473 

163.242 

7.603,731 

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 

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 

7,800.000 

1.100.000 

260,000 

3.750.000 

120,000 

150.000 

100,000 

85.000 

320,000 

130.000 

120,000 

155.000 

100.000 

700.000 

50.000 

10.000 

100,000 

290.000 

140.000 

0 

120.000 

7.800.000 

8,100.000 

1,160.000 

220.000 

3,950,000 

120.000 

130,000 

140.000 

90,000 

320.000 

160,000 

110.000 
170,000 

60.000 

720,000 

50.000 

10,000 

100.000 

300,000 

150.000 

0 

140.000 

8.100,000 

DRIFTSRESULTAT 
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- 92.734 - 224.614 

i. 

FINANSINNT/-KOSTN.: 
Renteinntekter 

Renteutgifter 

Foreløpig 
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett 

1996 1995 1996 1997 1998 

114,167 

- 15.071 

132.265 

17,024 
120.000 

2.000 

100.000 

2.000 

100,000 

5.000 
Netto finansposter 

EKSTR.ORD. INNT/-KOSTN.: 
Gaver og bidrag, NR12 

Tippemidler, NR13 

Andre ekstraord, posler 

99.096 

96.400 

0 

15.257 

115.241 

340,719 

0 

-4,221 

118.000 

60.000 

0 

0 

98.000 

60.000 

0 

0 

95,000 

60.000 

0 

0 
Netto ekstraord. poster 

Resultat før årsoppgj.disp. 

111,657 336.498 60.000 60.000 60,000 

118.019 227,125 178.000 158.000 155.000 

ÅRSOPPGJØRS DISPOSISJ.: 
Til Eiendomsfond 

Til kapitalkonto 118.019 27.125 

Nedskriving tippemidler 

Nedskriving gaver 200.000 

(N = note, R = regnskap 1996, B = budsjett 1997) 
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NOTER TIL BALANSEN 1996 

Note B L I 
Varelageret er vurdert til den samme verdi som i 1995. 

Note B L 2 
Byggeprosjekter; differansen mellom 1996 og 1995, altså 587.162,-, er det TT har 
bmkt på byggeprosjekter i 1996. Totalt sett har TT brukt 954,855,- på bygge-
pro,sjektposten de to siste årene. 

Note BL3 
Eiendomsfondet står urørt i balansen. Når tippemidlene, for de prosjektene som 
belaster Eiendomsfondet, blir utbetalt fra Kulturdepartementet vil Eiendomfondet bli 
justert i balansen. Vi har fått filsagn på ca, 380.000,- som skal filbakeføres til 
Eiendomsfondet. 

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 1996 

Regnskapsåret ble så stramt som vi hadde fryktet, og det ble nødvendig med justering
er i løpet av året. Dette ga seg utslag i nedsatt investeringsevne for noen komiteer. Vi 
skal likevel ta med oss den positive utviklingen på bevertning og losjiinntektene både i 
forhold til budsjett og 1995-tallene. En økning i kiosksalget på over 30% i forhold fil 
1995 er spesielt gledelig. Tatt i betrakning at antall overnattinger har økt med knappe 
10% og en liten nedgang i antall medlemmer, må en være rimelig fornøyd. 

NOTER TIL REGNSKAPET 1996 

Note RI 
Fellesturinntekter og -utgifter er redusert pga. avlysning av utenlandsturen. 

Note R 2 
Varekjøpets merforbmk skyldes delvis dyre lokale innkjøp til hyttene samt et større 
innkjøp av kioskvarer, som også førte til stønre inntekter. 

Note R 3 
Utgifter årbok består av trykking av årboka for 1995, som hadde en markert kvalitets
heving i forhold til fidligere utgaver, og utsendelsesutgifter. 

Note R4 
Lønn m.m. er samlet lønnsutgifter for adm., betjening, sivilarbeider og revisor. Adm. 
utgjør kr. 1,253.000, og betjening kr. 2.260.000, 

136 

Noter til regnskapet 

Note R 5 

Inventar og utstyr er ikke blitt belastet av innkjøp til det nye selvhusholdet på 
StorerikvoUen og til kjøkkenet på Jøldalshytta da disse er utgiftsført på byggeprosjek
tene som ikke berører driftsregnskapet. Ellers er utstyrskomiteens «pott» blitt redusert 
i løpet av året pga, foreningens økonomiske situasjon. 

Note R6 

Brannvern, kapasiteten fil utvikling og forbedring av brannvernet på hyttene har ikke 
vært tilstrekkelig i el aktivt år, derfor er ikke det budsjetterte beløp disponert. 

Note R7 

Reiseutgifter/opphold er overtmkket pga. en større aktivitet på landsplan for styre og 
administrasjon. Flere delegater ble sendt til landsmøtet i Tønnsberg, Saml at flere fil-
itsvagle har benyttet seg av sine gratisdøgn. 

Note R 8 

Kontingent til DNT består i hovedsak av følgene deler: 
Fjell og Vidde kr. 244.280 
DNTs årbok k r 183.210 
Konlingenl DNT kr. 183,210 

Sum kr. 610.700 

Note R 9 

PR-komiteen overforhmk skyldes i stor grad «Iladalbrosjyren» som ikke var budsjettert, 
en slørre brosjyre for Slorerikvollen og dens historie og et utvidet fjellprogram. 

Note RIO 

Avskriving/lap på fordringer, det er ikke foretatt avskrivninger i 1996, 

Note 11 
Andre driftsutgifter består av: 

Gebyr jc,-, 29,000 

Møteutgifter kr 44.000 
Representasjon/gaver kr. 23.000 
Diverse utgifter kr. 47.000 

Diverse avgifter kr. 10.000 
Forpaktning/tomteavgifter kr. 10.000 

sterkt voksende de siste år 
arr. flere møter/større aktivitet 

juridisk bistand, forelegg, tilskudd 
Essand III, medlemsskap HSH, m.m, 
veiavg.. Visa Norge, skjenkeavgift 

Sum kr. 163,000 
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Note R12 
Gaver og bidrag består av bidrag, nedskriving av lån, rentefritak på lån samt støtte fil 
innkjøp og installering av telefon på Trollheimshytta alt fra Hjørdis og Olav 
Klingenbergs gave. 

Note R13 
Tippemidler er ikke mottatt fil utbetaling i 1996, men det foreligger tilsagn på pro
sjekter som vil komme fil utbetaling senere. 

Takli 
Trondhjems Turistforening takker for alle gaver og bidrag som er mottatt i 1996. 

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET 1997 

Den satsingen som vi i dag vet blir lagt ned for å profilere fjellområdene i Midt-Norge 
både fra TT og DNT gir tro på et godt fjellår i 1997, Vi ser optimistisk på året vi har 
foran oss også med tanke på den store aktiviteten med over 1000 offisielle arrange
ment som skjer i Trondheim i 1997. 

NOTER TIL BUDSJETTET 1997 

Note Bl 
Driftsinntektene kalkuleres med en titen økning for losji og bevertning på 3-4% i for

hold fil 1996. 

Note B2 
Varekjøpet reduseres pga. en forventet innsparing på .større sentrale innkjøp fil hyt
tene. 

Note B3 
Lønn m.m. er oppjustert pga. helårsdrift på Nedalshytta etter at den har vært «utleid» 
i flere år, samt generelle lønnsfitlegg. 

Note B4 
Brannvern er et av områdene som krever innsats i 1997. Utbedringer av brannvars
lingsanleggene på Gjevilvasshytta og Schulzhytta er de første som vil bli tatt. 

Noter P^ 

f 

Kote B5 

Vedlikeholdsposten inneholder noe til hver hytte samt utbedringer av drikkevanns
kilden fil Gjevilvasshytta. Byggekomiteen vil kun foreta arbeid det er gitt spillemid-
del-filsagn på. Vê l̂ikehold av veien til Nedalshytta, som har et kostnadsoverslag på 
60.000,-, er ikke tatt inn i budsjettet, men utelukkes ikke som utgift i 1997. 

Note B6 

Varding/sikkerhet er økt for å klare et kvalitetsløft av stakinga i Sylan. 
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FINANSIERINGSANALYSE 

N̂aVn på kapittelet pB^*' 

1996 1995 

Sum anvendelse 

Diff. tilførsel/anvendelse = 

(-)nedgang (-i-)økning arb.kap. 

Spesifikasjon av endring i arbeids
kapitalen: 
(-)økning (+)nedgang korts.gjeld 
(-)nedgang (-t-)økning oml.midl. 

622.162 

- 500.043 

- 283.673 
-216,370 

397.693 

-2.148 

106.942 
109,090 

1994 

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

Egenfinansiering 

Sum tilførsel 

ANVENDELSE: 
Adm. konlorombygging 
Jøldalshytta, vannfilførsel 
Jøldalshytta, propanlager 
Jøldalshytta, kjøkken 
Jøldalshytta, turbinhus 
Trollheimshytta, filleggsarb. 
Trollheimshyita, nybygg 
Gjevilvasshytta, kjøkken i sikringsh. 
Gjevilvasshytta, tilleggsarb. 
Gjevilvasshytta, nybygg 
StorerikvoUen, nytt selvhushold 
Kjøli, rehabilitering 
Storwartz, ombygging 
Brannv.anl. Bårdsgården 
Nedbetalt langsiktig gjeld 

118.019 
4.100 

0 
0 

122.119 

122.119 

26.860 
897 

i; 8.524 
265.860 

366 
1 757 

300 

283.598 

%.-
35.000 

227.125 
0 

168.420 
0 

395.545 

395.545 

33.258 
40.988 

700 
19.909 
-3,031 

17.798 
1.883 

254.963 
700 
525 

30.000 

327.818 
24.150 

157.420 
0 

509,388 

509.388 

268.027 

151.341 

15.000 
30.000 

464.368 

45.022 

- 32.734 
77,756 

j - 500.043 -2.148 45,022 

IEVISORS BERETNING 
Reg, revisor Magne Flack 
Medlem NRRF 
Revisornr. 96259^^73 

Til Generalforsamlingen i Trondhjems Turistforening 

Revisjonsberetning for 1996 

Jeg har revideri årsoppgjøret i Trondhjems Turistforening for 1996, som viser et årso
verskudd på kr, 118,019, Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap,, 
balanse, noter og finansieringsanalyse er avgitt av foreningens styre og daglig leder. 

Min oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og behandling av dels 
anliggender forøvrig. 

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjons
plikt. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å 
bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontro-
lert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vur
dert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurdeiingcr som er foretatt 
av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av 
god revisjonsskikk har jeg gjennomgått foreningens formuesforvaltning og interne 
kontroll. 

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestem
melser og gir et forsvariig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.96 og 
for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regn
skapsskikk. 

Trondheim, den 28. april 1997 

registrert revisor Magne Flack 

sign 

140 141 



Trondhjems Turistforening • Årbok 1996 

DESISORS BERETNING 

Til Generalforsamlingen i 

Trondhjems Turistforening 

Innsfilling fra desisorene vedr. regnskapet for 1996 

Vi har gjennomgått og vurdert styrets beretning og regnskap med noter for 1996. 

Vi innstiller ovenfor generalforsamlingen at styrets forslag fil årsregnskap vedtas som 

foreningens regnskap 1996. 

Trondheim, den 30. april 1997. 

desisor Ivar Sollie desisor Roar Rønning 

sign 5'g" 

Årsbe retning 1996 

TABLÅ OVER HYTTER OG EIENDOMMER PR. 31.12.96 

HY1TENAVN 

Administrasjonen 

Dindalshytta 
Fiskåhøgda 
Gjevilvasshytta 
Græslihytta 
Jøldalshytta 

Kjølihytta 
Nedalshytta 
Nøstebu 
Orkelsjøhytta 
Ramsjøhytta 
Remslistuggu 
Schulzhytta 
Storwartz 
StorerikvoUen 
Trollheimshytta 

BOKFØRT 
VERDI 

01.01.96 
0 

9.000 
18,000 

289.220 
18.000 
85,000 
30.000 
231000 

0 
0 

136,000 

254.963 
0 
0 

188,737 
173.838 

NYBYGG 
1996 

26.860 
0 
0 

300 
0 

275.647 
0 
0 
0 
0 
0 

283,598 
0 
0 
0 
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NEDSKR. 
OFE TILSK. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NEDSKR. 
GAVER 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ORDINÆR BOKFØRT 
AVSKR. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

VERDI 
31.12.96 
26.860 
9,000 

18.000 

289,520 
18.000 

360,647 
30,000 

231.000 
0 
0 

136.000 
538.561 

0 
0 

188.737 

174,595 

1,433,758 587,162 0 2.020.920 
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OVERNATTINGSTALL 1996/1995 TROLLHEIMEN 

HYTTER SENGER 

BETJENTE HYTTER:^^ 
Gjevilvasshytta * 62 
Jøldalshyttii 59 
Trollhei nishvtta 80 

PÅSKA SOMMER SUM 
1996 1995 1996 J995 1996 1995 

465 
366 
475 

326 
331 
208 

2.042 

1,735 

2,344 

1.639 
1,460 
2,12! 

2.507 1,965 
2,101 1,791 
2.819 2.329 

SUM BETJENTE 201 
SELV-/UBETJENTE HYTIER: 
Gjevilvasshytta (ubetjent) 10 
Jøldalshytta 16 
Troll heimshytta 28 
Bårdsgården 18 
Dindalshytta 11 
Kårvaln 29 
Orkelsjøhytta 8 

215 
188 
198 

1.017 
316; 
465 

32 

37 
288 
215 

1.065 
396 
462 
67 

SUM SELV-/ UBETJENTE 120 2.431 2.530 
SUM TROLLHEIMEN 

OVERNATTINGSTALL 1996/1995 SYLAN 

HYITER .SENGER 

BETJENTE HYITER: 
Nedalshytta 58 
StorerikvoUen 64 
Schulzhytta 30 
SUM BETJENTE 152 

PÅSKA 
1996 1995 

418 
585 
173 

1.176 

411 
513 
143 

1.067 

SOMMER 

1996 1995 

1.542 1,412 
2.018 1.976 

372selvbctj. 
3.932 3,388 

SUM 
1996 1995 

1.960 
2.603 

545 
5.108 

1.823 
2,489 

143 
4.455 

SUM SYLAN 

DIFF 
96/95 

-H542 
+ 3\0 
-^490 

1.306 865 6.121 5.220 7.427 6.085 -H.342 

- 178 
- 100 
-17 
-48 
-80 
-1-3 
-35 
•99 

1.306 865 6.121 5.220 9.858 8,615 -Hi.243 

DIFF 
96/95 

+ U1 

-1-114 

+ 402 

+ 653 
SELVBETJENTE HYTTER: 
Nedalshytta 
StorerikvoUen 
Schulzhytta 
Ramsjøhytta 
Kjøli 
Græsli 

Væktarhaugen 

SUM SELVBETJENTE 

12 
16 
36 
24 

10 
10 
6 

114 

. 145 
78 

251 
885 
76 

271 
58 

1,764 

7 9 + 6 6 
2 4 + 5 4 

692 - 441 

482 +403 
76 0 
79 +192 
55 +3 

1,487 +277 

1.176 1.067 3.932 3,388 6.872 5.942 +930 
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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 fil 
land og folk. Ved opplysningsarbeide skal foreningen søke å gjøre turene interes
sante og givende. 

Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av lurislhytter 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 trygge fram

komsten, 
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter 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) Innbudte medlemmer 
d) Æresmedlem mer 

Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent in
nen 31. desember. Medlemmer under 25 år og over 67 år, samt ektefeller/sambo
ere har anledning til å betale redusert konfingent, Slyret kan ekskludere medlem
mer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den 
ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. 

Æresbevisninger: 
3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særiige tjenester kan styret utnevne til 

æresmedlemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby som livsvarige med
lemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. 

Foreningens ledelse: 
4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim, Styret bestårav formann, nest

formann og 6 medlemriner, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fra
vær, nestformannen og 4 styremedlemmer er fil stede. Formannens evt. nestfor
mannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. 

Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 1, og av-

i 
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gjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de 
komiteer som de finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. 
Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styre
medlems underskrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som vel
ges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved lodd
trekning. Rådet sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann. Det skal 
innkalles minst en gang i året. 

Rådet skal: 

a) føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med lovene og general
forsamlingens beslutninger. 

b)behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse fil generalforsam
lingen 0111 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 fiden være lagt ut på averiert 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 lodd
trekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem fil 
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 valgkomiteen eller et
ter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at gene
ralforsamling er kunngjort. 

c)4 medlemmer av rådet 
djlønnet revisor 
e)2 kritiske revisorer 

f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av slyrel. 
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Valgkomiteen skal innen 15, mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige 
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 tilstede
værende 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 prisutvikling uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik 
regulering foretas i tilfelle for arsbetalende og nye livsvarige medlemmer på 
grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og kan avrundes oppover til nær
meste femkrone.» 

6, Forslag fra styret. 
7, Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen I. mars. 

Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak 
av beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 7, 8 og 9. 
Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang fid som de har 
fungert. 

Ekstraordinær generalforsamling: 
6. Styret innkaller til ek,straordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. 

På skriftlig motivert ki-av fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalfor
samling å innkalle innen 1 måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og 
stemmeregel som for vanlig generalforsamling. 

Den Norske T\iristforening: 
7. Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er et 

landsomfattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter til Den 
Norske Turistforenings landsmøte. 

Lovendringer: 
8. Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 fler

tall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. 

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

forsamlinger med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 
400 medlemmer Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler forøvrig 
over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene fil 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. 

.f 
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BILAG TIL ÅRSBERETNING: 
- Falkangers Fond 
- Hjør^^ og Olaf Klingenbergs Gave 
- Sylangruppa 
- Fjellsportgruppa 
- Ungdomsgruppa 

ÅRSBERETNING FOR FALKANGERS FOND 1996 
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes fil fremme av ungdommens 
interesse for turer i fjellet. Ungdomsgruppa i Trondhjems Turistforening fikk imidler
tid i 1996, slik som i 1995, dekket sitt behov for midler gjennom eksternt tilskudd. 
Renteavkastningen av fondet ble derfor i sin helhet, i h.h. til vedtektenes bestemmel
se, lagt til fondskapitalen. 

Fondsstyret etter generalforsamlinga 1996: 

Erik-M, Braathen Terje Skjønhals Jannie Bech Speriing 

Beholdningpr. 1.1 1996 

Renter 1996 

Beholdningpr. 31.12.96 

kr.349.898,13 

« 16.304,16 

Kr.366,202.29 

Trondheim, 7. april 1997 
Trondhjems Turistforening 

Torgeir Gunleiksrud 
daglig leder 

Magne Flack 
Revisor 

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. 
Av regnskapet for arte 1996, fremgår det at legatets formue pr. 31.12.1996 utgjør kr. 
4,733.516,64. Pr. 31,12.95 var formuen filsvarende kr 4.211.323,22. 

Økningen i formuen skyldes positiv kursendring på verdipapirer, samt avkastning på 
fondsmidlene generelt. Etter legatstyrets oppfatning er det en fornuftig spredning av 
legatets midler på h.h.v, aksjer, gmnnfondsbevis, G-obl igasjoner samt bankinnskudd i 
Sparebanken Midt-Norge. Det arbeides konfinuerlig med henblikk på best mulig plas-
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Bilag til årsberetning 

sering og avkastning, men ikke slik al legatets formue undergis vesentlig risikofor-
høyelse. 

Til Trondhjems Turistforening er i 1996 ytet el tilskudd stort kr. 66.400,- hvorav kr, 
35.000,- har gått til nedbetaling på foreningens gjeld til legatet, kr. 15.000,- til dek
ning av renter på lånegjeld samt kr. 16.400,- til støtte i forbindelse med installering av 
telefon på Trollheimshytta, I tillegg har foreningen fått etterbelalt et bidrag stort kr. 
30,000,- som i realiteten skulle ha vært utbetalt i 1995. 

Trond Ekker 

Legatstyret: 

Kari H. Brox Ivar Sollie 

Trondheim, den 18. mars 1997 
for legatstyret 

Trond Ekker 
sign 

Resultatregnskap LI. - 31.12.96 

I mit ekle r: 
Bankrenter 
Aksjeutbytte 

Renter fra TT 
Avkastning ooiigasjoner 

Utgifter: 
Etterbetalt bidrag '95 
Avdrag betaling på lån 
Bidrag fil TT 
Bankomkoslninger 

Ordinært resultat 

Kursendringer aksjer/obligasjoner/gmnnfondsbevis 

Årets overskudd 

kr 91.484,02 

kr, 60.500,00 

kr. 15.000,00 

kr. 83.434,81 

kr. 250,418,83 

kr, 

kr. 

kr. 

kr. 

kr, 

kr, 

kr. 

kl-. 

30.000,00 

35.000,00 

31,400,00 

250,00 

96.650,00 

153.768,83 

368.424,59 

522,193,42 
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Årsberetning 1996 p K S * ^ 

Balanse 31.12.96 

EIENDELER 1996 1995 
Omløpsmidler: 
Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge 2,021.718,01 1.916.389,99 
Obligasjoner: 
G-obl. 1.093,7967 obl. 1.257.682,53 1.154.535,23 
Aksjer: 
Adresseavisen 1676 å 20,- kurs 365 611,740,00 351.960,00 
Grunnfondsbevis Sparebanken Midt-Norge 
2916 å 100,-kurs 186,- 542,376 453.438,00 

Anleggsmidler: 
Fordring TT 100.000,00 135.000,00 
Pantesikret lån TT 200.000,00 200.000,00 
SUM EIENDELER 4.733.516,64 4.211.323,22 

Kapital 

Kapital 1,1. 4.211.323,22 3,769,916,67 

Årets overskudd 522.193,42 441,406,65 

Kapital 31.12. 4.733.516,64 4.211.323,32 

Til Legatstyret for 

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE, 

v/advokat Trond Ekker 

Revisjonsberetning for 1996 

Jeg har revidert Legatets årsregnskap for 1996 i overensstemmelse med grunnsetning 
ene for god revisjonsskikk. 

Jeg finner legatets formue betryggende forvaltet. 

Trondheim, 18. mnrs 1997 

Magne Flack 

sign 
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p^ Bilag til årsberetning 

SYLANGRUPPA 
Styringsgruppens medlemmer pr. 31.12.96: 

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

Arbeidsgruppa: 

Staffan Lindberg 
Berit Kyllo 
Knut Bålstad 

Staffan Lindberg (leder) 
Knut Bålstad 
Berit Kyllo 
Sixten Persson 
Arne TømmervoU 
Lars Berg 

Kasse/revisjon: 

Odd Svelmoe, Tydal kommune, hovedkasserer 
Åre kummun, avd. kasse 
Svein Brækken, Meråker, revisof 

Sylangruppa er et samarbeidsorgan for turistforeninger og kommuner, som har felles 
interesse for å utvikle og markedsføre fjellturisme i Sylanområdel. 

Sylangruppas arbeid har åpnet for muligheter for informasjon og drøftinger i felles 
anliggender. Det er arrangert fjellturer med journalister for å få media til å skrive om 
våre fjellområder. Det er foretatt opptrykt av «Sylan-brosjyren» og det jobbes konti
nuerlig for å bedre/utvide denne. 

Et av temaene som det har vært jobbet med er å skape en organisasjon som ivaretar og 
utvikler det kulturhistoriske interessante turismeulviklingsprosjcktet, som handler om 
Karolinernes feltog. De kommuner som inngår i både Sylangruppa og 
Grensekommuneprosjektet har innledet forhandlinger med Naboer AS om å overta 
karolinerprosjeklets fortsatte utvikling. 

Det er lagt planer fra gmppens side, om markedsføringsinnsats rettet mot Trondheims 
jubileumsår 1997 med bl.a. messedeltakelse og tilstedeværende ved flere arrange
ment. 
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Årsberetning 1996 

TRONDHJEMS TURISTFORENINGS FJELLSPORTGRUPPE 
Akfivitetsnivået i 1996 har vært noe i underkant sammenlignet med -95. 
Turstatistikken viser at det er gjennomført 16 arrangement, med tilsammen 140 del
takere. Det var intidlerfid satt opp 26 turer/kurs på programmet for dette året. De aller 
fleste turene son\ ikke ble gjennomført, ble avlyst grunnet dåriig værforhold. Dette 
gjaldt særiig for vår- og sommerturene. 

Totalt for turer, kurs og somnierieir, var det i snilt nesten 9 deltakere på hver tur, 
hvilket er likt med i fjor 62 av våre medlemmer benyttet bare ett av de ovennevnte til
budene. Mest aktive medlem deltok imidlerfid 10 av tilbudene i turåret 1996. Innom 
sommerieiren (som ble holdl ved Svartisen) var det fæiTC folk enn forrige året. 

TTF har arrangert cl minibrekurs, og nytt av året et innføringskurs i klatring. 
Gjenklangen fra disse aiTangement var positive, og vi håper å kunne følge opp med 
hgnende kurs neste år. Vinterkurset ble avlyst grunnet dåriig oppslutning. 

Medlemsbladet «I Hytt & Vær» kommer ut med 5 nummer i året. Bladet sendes ut til 
TTF-medlemmene, 40 eks er lagt ut på TT-kontoret og ca, 50 eks av hvert nummer er 
lagt ut i forskjellige sportsbutikker. I tillegg sendes bladet til andre beslektede grupper 
samt at det legges ut på TTs hytter. 

Det eksisterer en e-post (elektronisk post). Denne brukes hovedsakelig til å minne 
folk på møter og turer. Da det er et mindretall av medlemmene som har filgang fil det
te mediet, er del uegnet som informasjonskanal for å nå alle våre. 

Gjennom året er det avholdt 7 temamøter, alle på møterommet til TT, Temaene har 
vært svært variert, fra indisk mat via skredlære og hanggliding, til kanotur. Møtene 
samlet tilsammen ca 75 personer, med nokså variabelt oppmøte. Dette er en fin anled
ning fil å treffes utenfor fjellturene, siste torsdagen i hver måned. 

TTF eier endel utstyr for utleie. Dette er hovedsaklig breutstyr Utleien har i 1996 
vært betydelig lavere enn året før Det er også i år organisert fellesbestilling av utstyr 
for gruppas medlemmer. På sisste årsmøte ble det bestemt at det skal anskaffes et sett 
på 6 stk. elektroniske skredsøkere, og en GPS satelittnavigator. Dette er nå innkjøpt. 

Robert Flatval 
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Bilag til årsberetning 

TRONDHJEMS TURISTFORENINGS UNGDOMSGRUPPE 
Aktivitet 

Ungdomsgmppa har i året som har gått arrangert 15 fellesturer, med varierende del
tagelse. Best oppmøte var det på l.maituren, der godt og vel 20 personer deltok. Av 
turene var 7 vinterturer og 8 sommer- og høst-turer. Generelt har oppslutningen om 
turene vært langt bedre enn tidligere år. 

I forkant av alle turer har vi hatt turmøter Det viser seg at flere heller dukker opp her, 
enn å melde seg på på forhånd. 

Ungdomsgmppa har «adoptert» Græslihytta, noe som innbefatter gratis overnatfing 
på våre fellesturer dit, mot en dugnadsinnsats som «betaling». Det ble arrangert en 
dugnadstur i 1996. 

Styret arrangerte et regionmøte for region vest, som foregikk oppe på Græslihytta, 
Oppslutningen var stor, og det var et svært bra tiltak, mente også de tilreisende fra an
dre ungdomsgmpper. 

Øvrig møteaktivitet har bestått i ca. 5 medlemsmøter. I tillegg kommer 9 komitemøter 
og om lag 15 styremøter. 

Ungdomsgruppas blad, HuttcTTU, har kommet ut to ganger i perioden. Begge ganger 
med turprogram. Bladet sendes ut til alle TTs ungdomsmedlemmer, dvs. ca. 1200 stk. 

Økonomi 

Pga. omgjøring av regler for tildeling av penger fra kommunen, kom ungdomsgruppa 
svært godt ut. Dette har ført til større sponsing på lurer, og flere slørre investeringer. 

Av pengene vi fikk for 1996, har vi forisatt nesten det halve igjen. Dette kan komme 
godt med i årene som kommer, da reglene igjen er forandret, dvs. at vi igjen får en 
langt mindre støtte. 

Utstyr 

Av nytt utstyr innkjøpt i 1996 er bl.a, en gitar med stalstrenger. Denne kommer godt 
med på våre koseturer, slik som Græsliturene, Telemarksturen til Storiien osv. 

Av større tumtstyr som telt og primus, så vi det ikke nødvendig å supplere med mer 
dette året. 

Styrets arbeid 

I 1996 hadde vi om omlag dobbelt så mange styremøter som tidligere år. Dette ble 
gjori da det var et ønske fra alle styrets medlemmer På denne måten ble det lettere å 
få en kontinuitet i styrearbeidet. 3 styremedlemmer har vært på organisasjonskurs, 
Også tre aktive medlemmer deltok på dette kurset. Vi tar sikte på å bruke disse i slyre-

Årsberetning 1996 

"Sg komite-arbeid i 1997. To styremedlemmer deltok på landsmøtet, og 4 på region
møtet, I tillegg 3 på turlederkurs, og 3 på førstehjelpskurs. 

Et av styrets medlemmer har også deltatt aktivt innen naturvernutvalget i DNT-U. 

Avslutningsvis *̂" 

Ungdomsgruppa'har hatt nok et år med vekst. Det er gledelig å se at så mange unge 
spirer har funnet veien til ungdomsgruppa, og dette lover godt for årene framover. Så 
da sees vi snart på tur! 

Jannie Bech Speriing 

Leder 
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^Trollheimen» er DNTs årbok for 1996. 

Her har DNT brukt hele sin fortellerkunst og alle sine superlativer 
pm et av Trondhjems Turistforenings fjellområder. Her får alle som 
por utenfor Trøndelag et innblikk i trollenes rike. Trønderne blir 
lett på med misunnelige øyne for at de har et fjellområde som er 
lå rikt på kultur, dyreliv, blom- . 
ter og natur så og si rett uten

for stuedøra. 

yi sier - god tur, uansett or 

:j^tt i! 

Kr* 75ff"- for Trondhjems 
Turistforenings medlemmer 
(kr. 120 for ikke-medlemmer) ^Oii^HÆJMEJV 

• • . ^ ^ 

" ' " '^'^^:'^*^n,ns 



«UT I MARKA» 
\t 

dcttt cr i fiTil med A |;rii 
|ile Ivileliagcr og dyrt^i unger 
.KiTcngel. Uer et f im :\ gu og 
[fine riisiciilasscr, l>ssv'erfc 

,s(>m lill- Lilgjciigelig, b1,a. er 
(hr i ferd med i gro igjen, 

[simuliglieier bAde fra stiene 
lg vis gåtd^vcgcne inn p5 

•iKfiO. seh' om fotlioldfne 
[L iiicd \•^^n^ic \rS lurgåcte. 

Hg dyfka murk. Uvis ikke 

,CKt gjennom, liar du ikki: 
! Kanene viser slicr ug 

r al cl lilsviirendi^ onim-
verdiriill i, p;'i Siokkii:iu-
gårtl 1'le hyggel ul med 

li, et kullurlandskiiiiel pa 

Trondheim har fått sin etterlengtede 
turhåndbok for de fine frilufts
områdene rundt byen. 

«ut I Marka» er et bidrag til et variert 
03 miljøvennlig friluftsliv. Trondhjems Turist
forening beskriver ca. 50 vinter-Zsommerturer, 
korte og lange, som starter og avsluttes med 
tilgang til kollektive transportmidler. Boka er 
laget i solid papir som tåler å bli vått. 

«Ut i Marka» kjøper du hos bokhandlerne 
eller på Trondhjems Turistforenings kontor. 

Kr. 95,- for Trondhjems Turistforenings medlemmer 
(kr. 115 for ikke-medlemmer) 
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«Sylene og Trollheimen» 
«Sylene og Trollheimen» er en turhåndbok for 
Trondhjems Turistforenings fjellområder Sylan 
og Trollheimen. _ 

Boka inneholder en utføriig 
beskrivelse både av fjell- ^ 
områdene, rutene og hyttene. 

' En rekke av turene som be-
-̂  . . _ skrives r boka går utenom de 

merkede rutene. Boka er la
get av solid papir som tåler 

---åJbJi vått. 

a kjøper du hos bok-
^lillerne eiler på Trond-
ms Turistforenings 

SYLENE 

TRdLLHElilN 

Kr* 50^ " for Trondhjems 
Turistforenings medlemmer 
(kr. 75,- for ikke-medlemmer) 
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