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Årsberetning for 
Trondhjems Turistforening 

1998 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 

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

TRAFIKKEN I FJELLET 

VIRKSOJVIHETEN I FJELLET 
• nybygg og vedlikehold 
• varding og merking av ruler 
• eiendomsforvaltning 

INFORMASJON 
• årboka 
• fjellprogrammet 
• møte- og aiTangementskomiteen 
• PR-komiteen 

FELLESTURER 
• barne- og familiekomiteen 
• turkomitéen 
• fjellveteranene 
• naturvernarbeidet 

REGNSKAP - BUDSJETT - STATISTIKKER 
• balanse 1998 med noter 
• resultatregnskap 1998 med kommentarer og noter 
• budsjett 1999 med kommentarer og noter 
• overnattingstall 

LOVER TRONDHJEJVIS TURISTFORENING 

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

Side 
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rronSéMisTurlistforeni 

Foreningen 
våre hedrede «— 
Æresmedlemmer: 
1907 Cari Schulz 
1920 Axel Sommerfeldt 
1922 Olaf Grilstad 
1924 CecU Wdm. Slingsby 
1935 Fridthjov Brun 
1935 Ludvig Sivertsen 
1947 Roar Tønseth sen. 
1953 Arne Falkanger 

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 Ola Hilmo 
1957 Reidar Jørgensen 
1959 Magne Haave 
1962 Marfine Unsgård 
1962 Olga Reitan 
1962 Hjørdis Mørkved 
1962 Gunnar Birkeland 
1962 Trygve Ki-isfiansen 
1962 Per Vinje 

1957 Reidar Jørgensen 
1967 Magne Asbj. Haave 
1967 Eivind Kierulf 
1975 Astrid Olsen 
1977 Rolf Høyem 
1987 Frants-G. Mørch 
1998 Gustav Lien 

Reinrosa med gull eikekrans 
1962 Helge Foss 
1967 Astrid Olsen 
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 BrandfjeU 
1985 Ann M, Bergquist 
1987 Jorun Svingen 
1987 Ingvild Flåteplass 
1987 Thor Risan 
1987 Toralv Aune 
1987 Ivar Maske 
1987 Per A. Strickert 
1987 Claus Helberg 
1988 Kari H.Brox 
1990 Johan Bolme 
1991 Kristine Furan 
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1993 Jorun Thomasgård 
1994 Olav GjærevoU 
1994 Anne Britt Wavold 
1996 Roar Nålsundif. 

Innbudte livsvarige medlemmer: 

1996 Sven Kolstad 
1998 Erik StabeU 

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

Medlemmer: . 

Livsvarige 
Hovedmedlemmer 
Husstandsmedlemmer 
Juniormedlemmer 
Medlemmer over 67 år 
Sum 

1998 
535 

6,231 
2.575 

613 
679 

10.633 

1962 Th, Solem 
. 1962 Per Hilmo 

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

1997 1996 
488 495 

6,143 6,014 
2.660 2,689 

775 844 
647 606 

10.703 10.648 

1995 
506 

6,000 
2,719 

941 
575 

10.741 
Økningen av livsvarige medlemmer fra 1997 fil 1998 er ikke reell, men skyldes en 
«opprydding» i DNTs sentrale medlemsregisterregister 

Medlemskontingent 1998: 
Hovedmedlem 
Husstandsmedlem 
Junior 
Honnør 
Livsvarig medlemsskap 

325,-
150,-
165,-
180,-

4.875,-

Tillitsvalgte etter generalforsamlingen 1998 
Styret: 

Formann Erik-M. Braathen, nestformann Randi Wiggen, Jan Hofstad, Eva Austvik, 
Jan Fredrik Kvendbø, Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen, og Krisfian 
Tøndel. 

Arbeidsutvalg: 
Erik-M. Braathen, Jan Fredrik Kvendbø og Randi Wiggen. 
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l ing-Årbok 1998 

Rådet: 
Ordfører Sverre R. Kirksæther, Kari H. Brox, Arnt Frøseth, Alf Gunnes, Sven 
Kolstad, Gustav Lien, Jarie Malvik, Ivar Maske, Frants-G. Mørch, Erik Stabell, 
Krisfin Svendsen og Jorun Svingen. 

Desisorer: 
Roar Rønning og Ivar SoUie. 

Revisor: 
Magne Flack. 

Tilsyn - komiteer - utvalg - vertinner 
Tilsyn: 
Dindalshytta Liv Grimsmo 
Gjevilvasshytta Eriing Ishol 
Græslihytta Harald Græsli 
Jøldalshytta Toralv Aune fil mai, Nils Flå og Klaus Grendal 
Kjølihytta Klaus Reitan 
Nedalshytta Arvid Aas 
Orkelsjøhytta Ola Røtvei 
Ramsjøhytta Ola L. Aune 
Schulzhytta Georg Trondseth 
StorerikvoUen Thor Risan 
Trollheimshylla Morten Halgunset 

Brannvernkomite: 
Leder: Sven Kolstad 
Sylan: Bengt Ødegård 
TroUheimen: 

Byggekomité: 
Leder Jan Fredrik Kvendbø, Torgeir Gunleiksrud (sekr), Erik Stabell, Krisfian 
Tøndel, Arne Vaslag, Randi Wiggen (utstyrskomiteens repr) og Erik-M. Braathen 
innkalles til møtene. 

Eiendomsforvaltning 
Tore Mo og Randi Wiggen 
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LoVendringskomiteen: nedlagt i 1998 

Erik-Martin Braathen, Sverre Kirksæther og Kristen Mo. 

Møte - og arrai^gementskomite: 
Leder Sissel W, Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne Eilertsen (sekr), Reidun 
Okkenhaug og Jorun Svingen. 

Naturvern-, rute- og kartkomite (NRK): 
ble i okt. 98 splittet opp til Naturvernkomitéen og Rute- og kartkomitcen 
Leder Erik Stabell, Jan Hofstad, Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen, Nils 
Røv og ruteinspektører ved behov. 

Naturvernkomitéen: ny okt. 98 

Ragnvald Larsen, Sissel Wedervang Mathiesen, Nils Røv og Erik Stabell 

PR-komite: 
Unni Bakke, Knut Bålstad (sekr), Ragnvald Larsen, Roar Nålsund, Maria Sand og 
Ingeborg Aar 

Rute- og kartkomitcen: ny okt. 98 
Leder Jan Hofstad, Knut Bålstad (sekr.), Arnfinn Fiske og Magne Krosby. 

Ruteinspektør: 
Sylan: Tore Kværnmo 
Trollheimen; Ame Vaslag 

Økonomi- og strategikomite: 
Leder Sissel W. Mathiesen, Krisfin W. Ellingsen, Inge Fottland, Bjørn A. Fossum og 
Torgeir Gunleiksrud (sekr.) 

T\ir komite: 
Leder Eva Austvik, Jan Hofstad, Ivar Maske, Reidun Okkenhaug, Kari Sellgren, 
Lillian Svingen (sekr.), Ola Magne Sæther og Sigmund Sørgjerd. 

Utstyrskomité: nedlagt i 1998 

Leder Randi Wiggen, Anne Eilertsen (sekr.), Jorun Moum, vertinne(r) v/behov. 

Valgkomite: 
Leder Trond Gilde, Halfdan Carstens og Eva Austvik (styrets repr). 
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trbndhfems Tur . .-;':^^iJvW^S»iji^ifitiv:S^j^iio^^ Årsberetning 

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

Falkangers Fond: 
Leder Erik-M. Braathen, Jannie Bech Speriing (TTUs repr), Jorun Svingen. 

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 
Leder Trond Ekker, Kari H. Brox og Ivar Sollie. 

Publikasjonsfondet: 
Leder Jorun Moum, Torbjørn Falkanger, Ivar Sollie, Maria Sand (styrets repr). 

Sylangruppa: 
Knut Bålstad, Torgeir Gunleiksrud (varamedlem). 

Tydal Båtrute: 
Knut Bålstad, Krisfine Furan (varamedlem). 

Vertinner: 
Disse har fungert som vertinner i 1998: 

Krisfine Furan, Mari K. Gederaas og Anne Karin Voldmo 
Sigrid Gulbransen 
Gunvor Flønes 
Elsa Smith 
Inga Flatmo 
Sigrid Nerbu 
Wenche Eriien 

Nedalshytta 
StorerikvoUen 
Schulzhytta 
Gjevilvasshytta 
Jøldalshytta 
Trollheimshytta 
Vikar 

Andre utvalg 
DNT: 
Landsstyret: Erik-M. Braathen 

Are Løset (varamedlem DNTU) 
Barne- og familieutvalget: Randi Wiggen 
Naturvernkomitéen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen 
Strategiutvalg Torgeir Gunleiksrud 

DNT-U: 
Landsstyret: 
Naturvernutvalget: 

Are Løseth 
Ragnvald Larsen 

Administrasjon: 
Foreningens daglige drift har i 1998 vært ivaretatt av administrasjonen med Torgeir 
Gunleiksrud som daglig leder, neslleder/regn,skapsfører Knut Balslad, seki-etær Anne 
M. Eilertsen og 1. KgntorfuUmektig Lillian Svingen. 
Fra mars 1998 og ut året har sivilarbeider Matias Loe vært engasjert i administra
sjonen. 

Hovedoppgaven for administrasjonen har vært arbeidet med den daglige driften av 
foreningen med hovedvekt på drift av turislhyllene, arrangement av fellesttirer, samt 
turveiledning, kundeekspedering og varesalg på kontoret i Ravnkloa, Administrasjonen 
har også arbeidet med erfaringsutveksling med andre turistforeninger og med forvalt
ning og vern av friluftsområder både i næroim-ådene og i fjellet. 

Møter: 
Generalforsamling: 

Den 111. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 12. mai 
1998 kl. 19.00. Møtet ble åpnet av styrets formann, Erik-Martin Braathen, som ønsket 
velkommen. Han opplyste at generalforsamlinga har vært annonsert i Adresseavisen 
innen den fristen lovene foreskriver og al sakspapirene har værl ullagt på foreningens 
kontor fra samme dag. 
Formannen foreslo Sven Kolstad og Sigmund Sørgjerd lil å skrive under protokollen, 
Toralv Aune og Magne Flack som tellekorps og Gustav Lien til møteleder, og disse 
ble valgt. Torgeir Gunleiksrud og Knut Bålstad ble valgt fil referenter 
Formannen overlot så ordet til møteleder, Gustav Lien, 
Møtelederen refererte dagsorden og opplyste at det var 24 stemmeberettigede og en 
uten stemmerett i salen. 
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga behandler 

SAK I Årsberetning for foregående år 
Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for kapittel. 
Årsberetninga er behandlet av rådet og daglig leder, Torgeir Gunleiksrud, refererte 
rådets vedtak som anbefalte den godkjent av generalforsamlinga. 
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga. 

SAK 2 Revidert regnskap for foregående år 
Knut Bålstad presenterte balansen og resultatregnskapet med noter for 1997 samt års
oppgjørsdisposisjoner Revisor, Magne Flack, gjennomgikk revisjonsberetningen. 
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^'^rondhjeins TuVTstfcreni^^' '^?S^1^^ 

Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av 

generalforsamlinga. 
Regnskapet for 1997 ble enstemmig vedtatt, 

SAK 3 Rapport fra desisorene 
Daglig leder leste opp desisorenes beretning. 

SAK 4 Budsjett for inneværende år 
Daglig leder gikk gjennom budsjettet for! 998. Møteleder opplyste at budsjettet er be
handlet av rådet som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlinga, 
Møteleder gjorde oppmerksom på styrets foreløpige budsjett for 1999, 

SAK 5 Fastsetfing av kontingent for årsbet- og livsvarige medlemmer 
Formannen gikk gjennom styrets forslag fil kontingentsatser 1999: 
Hovedmedlem 335,-
Husslandsmedlem 165,-
Honnørmedlem, fom. 67 år 185,-
Ungdomsmedlem, tom. 25 år 165,-
Livsvarig medlem 5.025,-

10,- økning fra 1998 
15,-økning fra 1998 
5,-økning fra 1998 
samme som 1998 
15 x hovedmedlemskonfingenten 

Styret har lagt en prissfigning på 2,5% fil grunn for fastsetfing av kontingenten. 
Den noe støn:e økningen av husstandsmedlemskonfingenten er en oppfølging av 
generalforsamlingas vedtak fra 1996, som daglig leder refererte. Vedtaket fastslår at 
husstandsmedlemskapet skal bringes opp mot 50% av hovedmedlemskapskontingent
en i løpet av 3-4 år 
Da styrets forslag er innenfor styrets rett fil regulering av kommgem var, det ikke 
nødvendig med generalforsamlingens vedtak. 

SAK 6 Forslag fra styret 
Ingen forslag. 

SAK 7 Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag, 

SAK 8 Valg 
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Trond Gilde. Sissel Mathisen presenterte seg 
og Gilde presenterte de øvrige kandidatene og opplyste at Maria Sand ikke ønsket 
gjenvalg i styret. 

a) formann 

b) styremedlemmer 

»• 

c) rådsmedlemmer 

gjenvalg 2 år Erik-Marfin Braathen 

Eva Kristiansen 
Kristian Tøndel 
Sissel Mathisen 

Arnt Frøseth 
Sven Kolstad 
Jarie Malvik 
Erik Stabell 
Kristin Svendsen 

*Erstatter Ivar Sollies plass i rådet. Ivar Sollie valgte å tre ut av rådet høsten 97, som 
følge av silt verv som desisor Ivar Sollie har ett år igjen av sin funksjonstid i rådet. 

gjenvalg 
gjenvalg 

ny 

ny 
ny 
ny 
ny 
ny 

2 år 
2 år 
2 år 

3 år 
3 år 
3 år 
3 år 

lår* 

d) lønnet revisor 

e) desisorer 

Magne Flack gjenvalg lår 

Roar Rønning gjenvalg 1 år 
Ivar Sollie gjenvalg I år 

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens innstilling. Alle kandidater 
ble enstemmig valgt. 

0 Fra styret kom følgende innsfilling fil ny valgkomite: 
Trond Gilde gjenvalg 2 år 
Halvdan Carsten ny 2 år 

Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen ble enstemmig valgt. 
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret etter styrets konstituering. 

Møtet ble hevet kl. 20.10 

Sven Kolstad ga styret og administrasjonen ros for et godt år for TT. 

Formannen orienterte om følgende saker: 
• Skistua 

TT har gitt en høringsuttalelse som ble gjennomgått. Høringsuttalelsen ble lagt ut 
for interesserte etter møtet. 

• Storwartz 
Etter å ha forsøkt å få etablert en selvbetjent hytte på Storwartz uten å lykkes har 
styret nå skrinlagt planene. Bakgrunnen for styrets beslutning ble gjennomgått. 
DNT Oslo og Akershus ønsker å gjøre et forsøk på å få etablert en selvbetjent hyt-
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te på Storwartz og TT har gitt klarsignal for dette. 
Erik Stabell mente det var feil at DNT Oslo og Akershus skulle etablere hytter in
nenfor TTs område. 
Sven Kolstad refererte til grensekartet som ble tegnet på landsmøtet i 1979 og 
mente vi skulle forholde oss til dette. Han håpet at saken kunne bli tatt opp i rådet. 
Formannen presiserte at TTs grenser ligger fast og at saken gjerne kunne tas opp i 
rådet. 

• 17, mai 
Alle ble oppfordret til å delta i Borgertoget for TT. 

• Strategiplan 
«Friluftsliv er glede - med TT mot år 2000. Strategiplan for Trondhjems 
Turistforening 1997 - 2000» ble delt ut. Det ble oppfordret fil å komme med syns
punkter 

Takk/utdeling av æresbevisninger 
Formannen rettet en ekstra takk fil de som gikk ut av styret, rådet og komiteer i TT for 
god innsats og høy arbeidsmoral. 
Astrid Olsen, Tore Tønseth, Erik Hansen og Fritz Christensen som gikk ut av rådet 
fikk blomster 
Toralv Aune fikk blomster og TTs keramikkfat med reinrosa for sin innsats som filsyn 
i over 20 år på Jøldalshytta. 
Erik Stabell ble tildelt Reinrosa med gull eikekrans. 
Gustav Lien ble utnevnt til Æresmedlem i TT. 

Etter møtet var det sosial sammenkomst med kaffe og kaker 

Sven Kolstad Sigmund Sørgjerd 

sign sign 

AU-/styremøter: 
I løpet av året har det vært 3 AU-møter og 15 styremøter 
AU har primært arbeidet med anseltelen av ny medarbeider i administrasjonen. 
Et av styremøtene ble avholdt som kombinert styremøte og strategis amling på 
Jøldalshytta 17. - 19. april. 
Styret har behandlet 55 ordinære saker og en rekke referatsaker 
Viktige saker for styret i 1998 har vært strategi- og langtidsplanlegging, budsjettar
beid, regnskapsoppfølging, gjennomgang av egen organisasjon og oppfølging av dag
lig drift, større byggesaker og naturvernsaker 

i 

Av spesielle saker styret har arbeidet med i 1998 nevnes: 
• fullføre arbeidet med strategiplanen «Friluftsliv er glede» - med TT mot år 2000 
• organisasjonssaken i DNT, herunder også spørsmålet om TTs filknytning til DNTs 

sentrale medlemsarkiv 
• revisjon av foreningens lover 
• fiere viktige naturvernsaker 
• akfiv deltakelse i forvaltningen av friluftsområdene i og rundt Trondheim 
• Skistua-saken 
• planlegging av satsing på barne- og familieaktivileter 
• videreutvikling av egen organisasjon, herunder ansettelse av Informasjons- og 

markedssjef 
Enkelte av disse sakene er så omfattende at de må videreføres inn i 1999. 

Økonomi- og strategikomiteen: 
Våren 1998 bestemte styret al det skulle opprettes en komite som skulle arbeidet med 
økonomi og strategi i TT, Høsten 1998 har gått med til å etablere komiteen og man
datet for arbeidet. Det er avholdt 3 møter Dette har medført en nødvendig diskusjon i 
Slyret om overiapping og dobbeltarbeid i komiteene, synliggjøring av praksis angåen
de beslutningsprosedyrer og ansvarsfordeling og derved en tydeliggjøring av hva sty
ret selv ønsker å behandle og hva komiteen bør bidra med. 

Rådsmøter: 
Det er avholdt 2 rådsmøter I tillegg ble rådet invitert til strategimøtet «DNT fonim» i 
oktober hvor rådet i etterkant av møtet ble orientert om sommersesongen, foreløpig 
regnskap, ansettelsessaken og andre saker I fillegg til de lovpålagte sakene har rådet 
deltatt aktivt i sluttfasen med revisjonen av TTs lover og gitt råd fil slyret i forbindel
se med Skistua-saken. 

DNTs landsmøte: 
DNTs Landsmøte 1998 ble holdt i Florø 12. fil 14. juni. Fra TT deltok Randi Wiggen, 
Eva Austvik, Sissel W. Mathiesen, Jan Hofstad, Ragnvald Larsen og Torgeir 
Gunleiksrud. I tillegg deltok Erik-Martin Braathen som representant for landsstyret. 
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Trafikken i fjellet: 
TT hadde i 1998 over 5% økning i besøket på hyttene i forhold fil 1997. (Se statisfikk 
bak i årsberetningen.) 
Dette er spesielt gledelig når en tar i betraktning at sommeren 1997 var den beste i 
«manns minne», mens sommerværet i 1998 stort sett var dåriigere enn normalt. Selv 
om besøkstallene viser nedgang i sommerbesøket i forhold til rekordsommeren 1997 
var vinterbesøket så mye bedre at det mer enn kompenserer for denne nedgangen. For 
de betjente hyttene registrerer vi en viss nedgang (0,6%) i besøkstallene i Troll
heimen, mens hyttene i Sylan har 11,8% økning sammenlignet med 1997. 
Når det gjelder besøket på de selvbetjente hyttene er det positiv utvikling med 16,1% 
økning i Sylan og 5,7% i Trollheimen i forhold fil året før 
TotaU antall overnattinger for 1998 på TTs 13 hytter ble 19.850. 

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

TRONDHEIM ENERGIVERK 
En god kontakt i mer enn 90 år 

Årsberetning 

Virksomheten i fjellet: 
Nybygging og vedlikehold 1998 
GenereU \f. 
1998 ble, ikke minst takkel være en formidabel dugnadsinnsats, et godt år for TT på 
bygge og vedlikehoidsiden. Av større prosjekter bør spesielt nevnes forberedelse for 
torvlegging av hovedbygget ved Trollheimshytta, Her ble gammelt Eternitt-tak tjer
net og nytt tak med såkalt «kaldtakkonstruksjon» bygd opp. Taket er ferdig avsluttet 
med papp, klart for torvlegging i løpet av sommeren 1999. Når det gjelder vedlike
holdet er dette stort sett godt på våre betjente hytter På selvbetjeningshyttene deri
mot mangler mye og det må taes et krafttak i 1999, Byggekomiteen arbeider forlsall 
med å få utviklet en rullerende bygge og vedhkeholdsplan som omfatter alle våre 
hytter 

Trollheimen 
Gjevilvasshytta 
Kvaliteten på drikkevannet er nå sikret og kravene fra Næringsmiddelkontrollen er 
tilfredstilt. Til tross for betydelige sikringstiltak av selve vanninntaket, både i 1997 og 
1998, ble vi til slutt nødt til å montere et desinfeksjonsanlegg basert på såkall UV-
stråling. Anlegget ble montert sommeren 1998 og det fungerer tilfredstillende. 
For øvrig har vertskapet i samarbeid med tilsynet utført et betydelig vedlikeholds
arbeid, og ryddearbeidet både mndt hytta og i hyttas kjeller er på det nærmeste fullført, 

Trollheimshytta 
Som nevnt innledningsvis er det på hovedhytta lagt nytt tak forberedt for torvlegging. 
Dette var i byggsammenheng en meget storjobb, hvor vi igjen lakket være en iherdig 
dugnadsgjeng kom vel i havn. For øvrig har tilsynet i løpet av sommeren utført en god 
del alminnelig vedlikeholdsarbeid. 

Jøldalshytta 
Det har vært flere dugnader på Jøldalshylla i samarbeid med filsynet. Av viktige ar
beider som er gjennomført kan nevnes stor forbedring av tørkerom med bl.annet tett 
gulvbelegg, støire plass og forbedret ventilasjon, «Gammeldoene» i kjeller er omgjort 
fil et større lagerrom med nytt støpt gulv, nye ventilasjonskanaler fra kjøkken og du
sjer i kjeller er montert, og ny støvelvask m/vaskekar er montert på gavelveggen på 
doen. Utvendig er det foretatt omfattende ryddearbeider og terrengbearbeiding med 
fildels store masseforflytninger ved hjelp av maskinelt utstyr Resultatet av dette er 
bl.annet at lømmesiden for doen er gjort tilgjengelig med maskinelt utstyr, noe som 
leiter tømmingen vesentlig. Utedoen ble for øvrig tømt i siste halvdel av august. 
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Orkelsjøhytta og Dindalshytta 
Det er ikke foretatt slørre utbyggings-eller vedlikeholdsabeider ved hyttene, men TTF 
har gjennomført sin åriige vedlikeholdsdugnad på Dindalshytta. 

Sylan 
Slorerikvollen 
Tilsynet har i løpet av sommeren utført en god del alminnelig vedlikeholdsarbeid, og 
husene på StorerikvoUen er i bra stand og godt vedlikeholdt. Tilsyn og verfinne har 
imidlertid ved fiere anledninger signalisert al kjøkkenet er nedslitt og at det etter da
gens krav neppe holder mål. Byggekomiteen har derfor igangsatt planlegging med 
tanke på full rehabilitering av kjøkkenet i løpet av sommeren 2000. 

Nedalshytta 
Ved hytta er det utført fildels store vedlikeholdsoppgaver i løpet av siste sommer 
Nevnes bør blandt annet utvendig beising og vindusmaling av både hytta, sjølhushol
det og uthuset, samt maling/overflatebehandling av vegger, gulv og tak, spesielt i 
kjeller Videre er underskog og kvisl fjernet rundt hytta og utedoen og fettavskiller ble 
tømt i slutten av juni. 

Schulzhytta, Ramsjøhytta, GræsUhytta og Kjølihytta 
Det er ikke foretatt større vedlikeholds- eller byggearbeider på disse hyttene i år 
Hyttene har alle behov for et betydelig bygningsmessig vedlikehold, både utvendig 
og innvendig. Byggekomiteen har gått inn for al det skal taes el krafttak når det gjel
der vedlikehold av våre selvbetjente hytter i løpet av 1999. 

Kvarteravtaler 
Bårdsgården og Kårvatn. 
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og er begge i god stand. 
TT har også kvarteravtaler med Vassendsætra ved Gjevilvalnet, Gammeldagshuset i 
Trondheim og Nordpå fjellstue i Haltdalen. 

Samtlige stakede løyper i Sylan, unntatt Græsli - Nordpå - Kjøli, er tegnet inn på 
«kviste-kart» som utgis av DNT, 

Sommer: \^_ 
Det ble utført div, oppretting av vinterstaker og noe supplering med nye staker samt 
remerking av deler av rutenettet spesielt kan nevnes; Bleikåa - Schulzhytta, Græsli -
Schulzhytta og fra Hærtjørna - til bilvei ved Øyfjellet. 

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: 
Det har blitt gjennomført vedlikehold på store deler av rutenettet i Trollheimen 

Det ble avholdt et velykket kurs i merking på StorerikvoUen 26,-28. juni. Delte kurset 
vil bli gjenntalt omtrent fil samme lid før sommersesongen '99, Kurset er obligatorisk 
for de som skal lede merking i fjellet. 
Det planlegges stor innsats på løypenettet til sommeren og da spesielt i Sylan. 

Eiendomsforvaltning 
Komiteen har hall 4 møter 
Oversikt over TTs eiendomsforhold både i Sylan og Trollheimen er i ferd med å bli 
kartlagt og det vil bli utarbeidet en oversikt over hvilke eierforhold som er tinglyst. I 
Sylan er også TTs makeskiftede tomt NØ for Væktarhaugen gått opp og merket. 
Området kommer med på en oversikt over eierforhold i Sylan-området. Det arbeides 
også med å få klariagt mulighetene for å bygge på denne tomta, som erstatning for 
oppsagt avtale med Væktarhaugen. 

Varding og merking av ruter 

Sylan 
Vinter: 
Det ble utført div. kontroU/remerking på deler av rutenettet. Vinterstaker ble utkjørt 
for senere vedlikehold og supplering på flere strekninger 
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Informasjon 
Som en vikfig del av TTs generelle informasjons- og markedsføringsarbeidet har det 
bUtt satset spesielt på bedre synliggjøring av TT i mediebildet. Dette har vi lyktes 
godt med i og med at TT har blitt eksponert i en rekke positive medieoppslag gjen
nom hele året. Dette gjelder både radioinnslag, presseoppslag og enkelte TV-innslag. 
Enkelte av oppslagene har også kommet på riksdekkende mediekanaler 

Årboka: 
Årboka for 1997 har Roltdalen og Schulzhytta som deltema over 28 sider i anledning 
hyttas 50-års-jubileum. Innen temaet skriver Oddstein Rygg en artikkel om hyttas his
torie. Arne Espelund om noe av Roltdalens næringslivshistorie og her er med 10 tur
forslag. Foreninga prioriterte ikke å trykke temasidene om Schulzhytta og Roltdalen 
som særtrykk i forbindelse med hytlejubileet. 
Fire forfattere har med forskjellige utgangspunkter skrevet fire ulike beskrivelser fra 
turer i fjellet. Reidar Dahl trekker erfaringer fra «styggværspåska» 1997. Julie Maske 
trekker erfaringer fra uvær i fjellet. To naturforskningsprosjekter som foregår innen 
«TTs områder» presenteres: Arnfinn Langeland driver ørretundersøkelser i Orkel
sjøen og Hans Chr Pedersen studerer rype i Roltdalen. Torgeir Gunleiksrud skriver 
om teknologen Cari Schulz. 
Boka presenterer arbeidet med Internett-presentasjonen av foreninga. Stordugnaden 
med torvlegging på Trollheimshytta, snart 30 år etter at den ble fjernet, er med. 
Alt arbeidet med årboka er utført av årbokkomitéen selv, For andre året er arbeidet 
uten honorert redaktør til bl. a. lede redaksjonen av boka og, ikke minst, å ta oppføl
ginga overfor trykkeri mm. For andre året er hele boka trykket i farger. Trykkerihuset 
Skipnes trykker den. 
Vi takker alle som har bidratt til ei ny og spennende TT-årbok. 

DNTs årbok 1998 
Den Norske Turistforenings årbok for 1998 «Veiviser tU vidda» hadde Hardanger
vidda som tema. 

Fjellprogrammet: 
Samtlige av TTs fellesturer er beskrevet i Vinter- og Sommerprogrammet for 1998 
som ble distribuert fil medlemmene i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag 
Turistforening. Turkomitéen har utarbeidet stoffet om turene til programmene, admi
nistrasjonen har skaffet annonsene og sørget for trykkingen. Programmene, som ble 
trykket i henholdsvis 13.000 og 16.000 eksemplarer, ble distribuert til andre lokale tu
ristforeninger samt at det ble lagt ut fil informasjon på en del sentrale steder i 
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Trondheimsområdet og på TTs hytter Programmene er også sendt fil turistkontorer i 
Midt-Norge og Sverige. 
I 1998 inneholdt programmene 39 fellesturer og turaiTangement og 568 personer del
tok på de arrangerte turene, noe som er en økning på hele 53% fra 1997, 

Møte- og arrangementkomiteen: 
Møte- og arrangementkomiteen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
sammenkomster for tillitsvalgte, foreningens medlemmer og særskiU inviterte gjester 
I 1998 ble del gjennomført tre støire arrangement. 
• Førpåskemøte ble avholdt 31. mars med Unni Bakke som foredragsholder 

Foredragets tittel var: «Storiidalen - en perie i Trollheimen». 1 tillegg ble det orien
tert om forholdene i påskefjellet. 

• I forbindelse med Sculzhyttas 50-årsjubileum ble det lagt en jubileums-fellestur fil 
Roltdalen med markering på hylla den 17.-18. juli. Den 25 juli ble det arrangert 
jubileumsfest på Schulzhytta. Her ble det lagl vekt på å invitere gjester med sær
skilt tilknytting fil hytta både lokalt, kulturelt og historisk. Vellykket arrangement, 
bortsett fra et fryktelig regnvær 

• Høstmøte for medlemmer og andre interessert ble avholdt den 20 oktober i fest
salen på Katedralskolen med foredrag av Stein P. Aasheim, «Spennende turer i 
Norge». Interessen var stor med ca. 200 besøkende. 

Komiteen har i 1998 forberedt vintertakkefesl for tillitsvalgte i foreningen. 
For å effektivisere arbeidet har slyret, i samarbeid med komiteen, bestemt at vår- og 
høstmøtene arrangeres administralivt, med assistanse fra komiteen fil prakfiske opp
gaver slik som billettsalg ol. 

PR-komiteen: 
TT deltok på Friluftsmessa i Nidarøhallen i april, mange frivillige deltok og messen 
var godt besøkt. TT deltok som vanlig (3. året på rad) i Borgertoget 17. mai. 
Komiteen arbeider kontinueriig med utforming og forbedring av TTs brosjyremateri
ell. Det er i samarbeid med Årbokkomitéen laget et eget «legg» i årboka 1997 (utgitt 
i 1998) om Schulzhyttas 50-årsjubileum. Det er ønskelig å lage naturstier rundt alle 
de betjente hyttene. Komiteen har latt kontakt med Rennebu kommune om deres 
Naturvette-prosj ekt da dette kan være relevant å bruke på/ved våre hytter Egne hytte
brosjyrer for alle de betjente hyttene er under utvikling. Planleggingskartene fornyes 
kontinuerlig og det jobbes med å lage informasjonstekst til baksida av kartet. 
Det er også i 1998 blitt presentert turforslag fra TT i Adresseavisen fra mai lil 
september TTs «avisserie» er godt mottatt i Adresseavisen, 
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Fellesturer 
Barne- og familiekomiteen: 

Barne- og familiekomiteen i TT ble høsten 1998 opprettet etter retningsUnjer lagt på 
landsmøtet i DNT i juni 1998. TT har valgt å benytte begrepet Barne- og familieko-
mite som synliggjør satsingen på familien i TT-syslemet, TT har mange ildsjeler som 
har bred erfaring og inteiTcsse i å organisere og gjennomføre opplegg for barn i egen 
regi. Del er viktig å videreutvikle dette arbeidet. Derfor innkalles alle interresserte lil 
møtene slik at vi sammen kan finne en best mulig struktur på komitesammensetning, 
planlegging/organisering og gjennomføring. 

Tiirkomiteen: 
Turkomitéen kan se filbake på et år med stor økning av antall deltakere på årets turer 
Vinterprogrammet inneholdt både dagsturer, helgeturer og de tradisjonelle førpåske
turene. SpesieU gledelig var det at i alt 26 deltok på helgeturen lil jubileumshytta 
Schulzhytta hvor deltagerne ble servert gløgg ved ankomst og rømmegrøt lørdags
kvelden. Feiringen av Schulzhytta ble del også midt på sommeren med historisk van
dring i Roltdalen, hvor vi hadde vært så heldig å få med herredskogsmester Ola 
Hårstad fra Selbu kommune som kjentmann. Sommerprogrammet kunne for øvrig til
by turer for enhver tur- og fjellentusiast, med turer både i nærområder og i fjellet. 
Sommerens dagsturer i nærområdene slo godt an med deltagerantall på rundt 40 på 
flere av disse turene. Årets utenlandstur gikk til Mont Blanc-området, hvor også noen 
av deltagerne fikk bestige Mont Blancs topp, 

For øvrig har komiteen avholdt samling for turlederne og den nå etter hvert så popu
lære turde.ltagerfesten for alle fellesturdeltagerne. 

De fleste turene ble som tidligere år i tillegg til vinter- og sommerprogram også pre
sentert på Bynyttsida i Adresseavisa og ved hjelp av annonsering. 
Senhøsten gikk som vanlig med fil planlegging av neste års turer 

Fjellveteranene: 
Veteranene kommer Høsten 1998 ble det «vedtatt» at tiden var moden for å etablere 
en veterangruppe i TT. Det legges opp fil turer med utgangspunkt i en hytte som fast 
base for helgeturer Her kan man ta turer etler eget behov og fysikk, men møtes for so
sialt samvær til frokost og middag. Ingen aldersgrense verken opp eller ned. Vi holder 
kontakt med hverandre og miljøet, selv om vi ikke sitter i styret, rådet eller andre 
komiteer Følg med i turprogrammene. 
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l^aturvernarbeidet: 
TT har i 1998 nedlagt el stort arbeid overfor forvaltninga av Trondheimsmarka. 
TT deltar i kommunens nyopprettede brukerforum for natur og har fulgt opp større og 
mindre enkeltsaker .̂ 
TT har fulgt opp foreningas arbeid overfor Skistuas framtid. 
Det vises fil utfyllende artikkel i TTs årbok 1998 om ovenstående tema. 

TT er med i arbeidet innen Gjevilvatnet Miljøgruppe for å bidra til å få en vann-
standsregulering av Gjevilvatnet som er akseptabel i forhold til miljøhensyn, natur
opplevelse, friluftsliv og andre brukerforhold. 

TT har i diskusjonen om løsning på Forsvarets øvingsbehov i Sør-Norge framhevet 
verdien av å frigjøre Hjerkinn skytefelt som skyte- og øvingsområde og få gjeneta-
blert naturtilstand her 
TT har avgitt uttalelse om forslag til vern av Dovrefjell gjennom områdevern og fyl
kesplan, TT har støttet verneplanen. TT har bekreftte en positiv holdning til å justere 
vår virksomhet dersom det er vikfig av miljøhensyn. TT ønsker bl. a. en sterkere be
skyttelse av verdiene i Dindalen enn del planene legger opp til. 

Foreninga har i 1998 drevet forberedende arbeider for selle igang miljøgjennomgang-
en av foreningas egen virksomhei etter det opplegg for miljøoppfølging som DNT har 
utvikla. 

Det ble avholdt miljøvernkurs for Sylan på Væktarstua lørdag 14.3.98 etter mønster 
av kurset for Trollheimen i 1997. Kurset er beregnet på filsyn, vertskap og drenger på 
de betjente hyitene, transportører, ruleansvariige, styremedlemmer og andre tiUitsper
soner og med representanter fra kommuner og fylkesmann som bidragsytere. Slike 
kurs forutsettes å bli avholdt regelmessig, fordelt mellom Trolheimen og Sylan. 

Takk 
Styret og administrasjonen takker sine mange bidragsytere, medarbeidere og andre 
friluftsentusiaster for verdifull hjelp i året som er gått. Uten denne store innsatsen, 
samt velviljen fra grunneiere og fra alle våre samarbeidspartnere, ville ikke virksom
heten vært så omfattende som årsmeldingen viser 
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É^ESULTATREGNSKAP 1998 

DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap 
DRIFTSKOSTNADER 1998 
DRIFTSINNTEKTER-

Losjiinnlekter 2.077,862 
Bevertning og kiosksalg 3.654,457 
MedlemskoiUingenl 2.593.464 
Inntekter fellesturer 342.225 
Andre driftsinnt,, NRl 267.814 

Sum driftsinntekter, NBl 8,935.822 

DRIFTSKO.STNADER: 
Varekjøp, NR2, NB2 1,486,215 
Utg. årboka 265,533 
Lønn ni,m„ NR3, NB3 3.687,711 
Inventar og utstyr, NR4, NB4 150,956 
Brannvern. NR5 9.998 
Vedlikehold, NB5 116.376 
Forsikringer, NR6 11.052 
Brensel, su-øni, vask 356.419 
Reiseutgifter/opph 158,452 
Transport 150,922 
Utgifter fellesturer 360,396 
Varding/sikkerhet, NR7, NB6 43,473 
Kontingent til DNT, NR8 558,983 
Markedsføring 58.499 
Møte -ogAiT.komiteen 15.312 
PR-komiteen 108.448 
Kontorhold 278.202 

i Telefon/Porto 147,328 
1 Avskj,/tap på fordringer 770 
1 Andre driftsntg., NR9 142.020 
1 Sum driftsutgifter 8.107,065 
' DRIFTSRESULTAT 828.756 

FINANSINNT/-KOSTN.: 
Renteinnleklcr 133.446 
Renteutgifter 16.118 

NeUo finanspo,ster 117.328 

EKSTR. ORD. 1NNT/-K0STN.: 
1 Gaver og bidrag, NRIO 50,000 
1 Tippemidler 0 
1 Andre ekstraord, poster NRll- 43,750 
r Netto ekstraord, poster 6.250 

Resultat før årsoppgj.disp, 952.334 

ÅRSOPPGJØRS DISPOSISJ: 
Til Eiendomsfond (tippem) 
Til Eiendomsfond, NRI2 952,334 
Til kapitalkonto 

Regnskap 
1997 

1,986.220 
3,568.373 
2,394.038 

321,700 
116,748 

8.387,079 

1.417,897 
254.903 

3,703.167 
110.686 
82.951 
91,610 

117,535 
374,296 
202,513 
111,958 
259,888 
51.436 

669.652 
34.818 

9,751 
87,121 

217,734 
156,070 
33,578 

145.160 
8,132.724 

254.355 

81,608 
583 

81,025 

35.000 
230.000 

4.257 
269,257 

604,637 

230.000 
200.000 
174.637 

(NR - note for regnskapet 1998 og NB - note for budsjetiet 

R H ^ ^ ^ 

Budsjetl 
1998 

2,050.000 
3,490.000 
2,500,000 

300,000 
155,000 

8.495.000 

1,160.000 
250.000 

3,962.000 
300.000 
130,000 
140,000 
90,000 

320.000 
160.000 
110.000 
300.000 
100.000 
720.000 

50.000 
(0.000 

100.000 
300.000 
150.000 

0 
140.000 

8.492,000 
3,000 

80,000 
5,000 

75.000 

60.000 
0 
0 

60.000 

3.000 

1999) 

^K^^^ 

Budsjett 
1999 

2.050,000 
3.750,000 
2.700,000 

320,000 
180.000 

9,000.000 

1,293,000 
250,000 

4,342,000 
280,000 

80,000 
100.000 
100.000 
340.000 
160,000 
120,000 
320,000 
100,000 
720,000 

50.000 
10.000 

130.000 
320.000 
150,000 

0 
135,000 

9.000,000 
0 

100.000 
5.000 

95,000 

60,000 
0 
0 

60.000 

155.000 

Foreløpig 
Budsjett 

2000 

2.125.000 
3.775.000 
2,940.000 

300.000 
200.000 

9,340,000 

1.400.000 
250.000 

4.500.000 
350.000 
100.000 
200.000 
100.000 
350.000 
160.000 
140.000 
300.000 

50.000 
600.000 

90.000 
10.000 

100.000 
350.000 
150.000 

0 
140.000 

9.340.000 
0 

130.000 
5.000 

125.000 

35.000 
0 
0 

35.000 

160.000 
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Noter til balansen 1998 
NBLI 
Varelager; redusering av kioskvarelagerel på kontoret og mindre innkjøp av varer lil 
hyttene på slutten av året forårsaker et mindre varelager totalt. Kioskvarene er vurdert 
lil 50% av netto salgspris (80.000) og varelageret på hyttene er vurdert lil 25% av net
to salgspris (30.000). 

NBL2 
Byggeprosjekter pr 1.1.̂  
1998 

var 531.214,- det er brukt 146.953,- på byggeprosjekter i 

Kommentarer til resultatregnskapet 1998 
TT hadde i 1998 et meget godt driftsresultat og et dlsvarende godt regnskapsresultat. 
Våre betjente hytter var godt besøkt og vi har opprettholdt et stabilt høyt medlemstall. 
Noe av årsaken lil det gode driftsresultatet er også at TT eller lo år med sterk vekst er 
kommet noe på etterskudd både på bemanningssiden (ny medarbeider starter i mai 
1999), og at vi av samme årsak ikke har utnyttet de rammene som har vært lagt inn i 
budsjettet for for eksempel vedlikehold, inventar og utstyr, brannvern og internkontroll. 
Del er ikke noe må! at TT skal gå med størst mulig overskudd hvert år TTs økono
miske prinsipp bygger på at alt skal komme medlemmen lil gode. Når TT oppnår slik-
e gode regnskapsår som i 1997 og 1998 gir det støn'e handlefrihet til å komme bedre 
ajour på områder som trenger økt innsats og til å ha ryggrad til å takle magrere år. 
TT har store oppgaver å la fatt på med vedlikehold og brannvern på hyttene og styret 
foreslår derfor sette av hele overskuddet i 1998 til Eiendomsfondet. Eiendomsfondet 
brukes til bygging eller kjøp av eiendom og til større vedhkeholdsprosjekt. 

Noter til regnskapet 1998 
NRl 
Andre driftsinntekter har økt først og fremst pga. ekstraordinære inntekter fra en spil
leautomat på Bunnpris i Munkegata, økte dusjinntekter på hyttene og salg av boka 
«Over stokk og stein», 

NR2 
Varekjøpets merforbruk skyldes i hovedsak at større besøk på hyttene. 

NR3 
Lønn m.m, er samlet lønnsutgifter for adm,, betjening, sivilarbeider og revisor Adm, 
utgjør kr 1.319.000, og betjening kr. 2.365.000. 

NR4 
Inventar og utstyr ble budsjettert med fornying av EDB anlegget på kontoret for å til
passe oss et eventuelt felles medlemsregister med DNT. Dette ble ikke gjennomført i 
1998. , , . 

NR5 
Brannvern; budsjettposten ble ikke brukt opp fordi kapasiteten dl utvikling og forbe
dring av brannvernet på hyttene ikke har vært tilstrekkelig i et aktivt år Det jobbes 
kontinuerlig med forbedringer for å dekke forskrifter og lovverk. 

NR6 
1 desember 1997 ble, ved en feil, forsikringen for 1998 utgiftsført slik regnskapet for 
1997 viste. Delte betyr at utgifter for forsikringen 1998 ikke ble som budsjettert. Fra 
1999 er vi inne i «riktig» gange igjen, 

NR7 
Varding/sikkerhet; vi har ikke lyktes med å få gjennomført alle våre planer i 1998, 

NR8 
Kontingent til DNT dekker bla. Fjell og Vidde, DNTs årbok og kontingent DNT. 
Ny utregningsmodell i 1998 har ført til at TT har fått redusert sin kontingent til DNT, 

sterkt voksende de siste år 

NR9 
Andre driftsutgifter består av: 

Gebyr 
Møteutgifter 
Representasjon/gaver 
Diverse utgifter 

Diverse avgifter 
Divers varekjøp 
Svinn/ukurans 
Forpaktning/tomteavgifter 
Sum 

kr 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr 
kr. 
kr. 
kr 

51.000 
42.000 

2,000 
29.000 

2.000 
5.000 
3.000 
8,000 

142.000 

tilskudd Essand 111 og Trollheimen 11, 
an-, seminar, medlemsskap HSH, m.m. 
veiavg.. Visa Norge, skjenkeavgift 
julegaver, div pynt 

NRIO 
Gaver og bidrag består er gitt av Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave, 35.000,- er mot
tatt som nedbetaling av lån og 15.000,- til dekning av renter på lån. 
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NRll 
Andre ekstraordinære poster inneholder en stor anskaffelse av Trøndernøkler 

NR12 
Styret foreslår at overskuddet går i sin helhet ttl avsetning til Eiendomsfond. 

Noter til budsjettet 1999 
NBl 
Driftsinntekter: en liten økning på besøket på sommeren og samme antaU medlemmer 
som i 1998 kun justert for prisstigningen, 

NB2 
Varekjøpet reduseres noe pga, en forventet effektivisering bl.a. med større sentrale 
innkjøp til hyttene. 

NB3 
Lønn m.m, er justert for generelle lønnstillegg på 4%, en ny person i adm. samt bonus 
for betjeninga på hyttene. 

NB4 
Inventar og utstyr; her er det tatt høyde for fornying av EDB-anlegget for å tilpasse 
oss et eventuelt felles medlemsregister med DNT samt en ny arbeidsplass, 

NB5 
Vedlikeholdsposten inneholder noe til hver hytte. Byggekomiteen vil konsentrere ar
beid det er gitt spillemiddel-tilsagn på, men det er flere hytter som «skriker» etter et 
bedre vedlikehold i 1999. For å dekke deler av vedlikeholdsutgiftene vil det bU brukt 
penger fra Eiendomsfondet. 

NB6 
Varding/sikkerhet er opprettholdt med samme sum for bl.a, å klare et kvalitetsløft av 
merkinga i Sylan. 

1 
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Revisjonsberetning for 1998 

Td Generalforsamlingen i Trondhjems Turistforening 

Jeg har revideri åfpppgjøret i Trondhjems Turistforening for 1998, som viser et års
overskudd på kr 952,334. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, 
balanse, noter og særregnskap er avgitt av foreningens slyre og daglig leder 
Min oppgave er å granske foreningens årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dens 
anliggender for øvrig. 

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 årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler Jeg har kontrollert utvalgte 
deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede 
regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger 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. 
Jeg har også revidert særregnskapene knyttet Ul foreningens virke; -Hjørdis og Olaf 
Klingenbergs gave, Falkangers fond og Publikasjonsfondet, 
Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og gir et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr 31,12.98 og for resul
tatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

Trondheim, 29. april 1999. 

Magne Flack 
registrert revisor 

sign 

Desisorenes innstilling for regnskapsåret 1998 

Til Generalforsamlingen i Trondhjems Turistforening 

I henhold til instruks for desisorene har vi gjennomgått foreningens drift for året 1998 
og har i den forbindelse fått framlagt nødvendig dokumentasjon fra styremøter og 
rådsmøter samt hall møter med daglig leder 
Vi finner driften av foreningen å være i samsvar med foreningens lover og general
forsamlingens beslutninger 

Trondheim, den 26, april 1999. 

Ivar Sollie Roar Rønning 
desisor desisor 

sign sign 
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^ OvemattingstaU 1998/1997 Trollheimen 

HYTTER 

BETJENTE HYTTER: 

Gjevilvasshytta 

Jøldalshytta 

Trollheimshytta 

SUM BETJENTE 

SENGER 

62 

59 

80 

201 

SELV-/ UBETJENTE HYTTER: 

Gjevilvasshytta (ubetjent) 

Jøldalshytta 

Trollheimshytta 

Bårdsgården 

Dindalshytta 

Kårvatn 

Orkelsjøhytta 

SUM SELV-/ UBETJENTE 

SUM TROLLHEIMEN 

- — . : - !«* , ' « - ' • 1. r - — - - - -

10 

16 

28 

18 

11 

29 

8 

120 

, - . - . - a ^ i ^ , 

VINTER 
1998 

1.133 

487 

519 

2.139 

2.675 

2.139 

Overnattingstall 1998/1997 Sylan 

HYTTER 

BETJENTE HYTTER: 

Nedalshytta 

StorerikvoUen 

Schulzhytta 

SUM BETJENTE 

SENGER 

58 

64 

30 

152 

1997 

516 

349 

520 

1.385 

2.530 

1.385 

VINTER 
1998 

587 

1.124 

206 

1.917 

1997 

326 

445 

160 

931 

SOMMER 
1998 

2.340 

2.315 

2.570 

7.225 

-1-145 

7.225 

1997 

2.400 

2.433 

3.205 

8.038 

8.038 

SOMMER 
1998 

1.586 

2.213 

352 

4.151 

1997 

2.087 

2.145 

262 

4.494 

SUM 
1998 

3.473 

2.802 

3.089 

9.364 

54 

266 

174 

1328 

313 

480 

60 

12.039 

•?-, - .-'^-r-r— 

1997 

2.916 

2.782 

3.725 

9.423 

38 

166 

169 

1.220 

333 

542 

62 

11.953 

SUM 
1998 

2.173 

3.337 

558 

6,068 

1997 

2.413 ;; 

2.590 

422 

5.425 

' • = 

DIFF 
98/97 

+ 557 

-F 20 

-636 

-59 

-H16 

-\- 100 

+ 5 

+ 108 

-20 

-62 

- 2 

+ 86 

4 

DIFF 
98/97 

-240 

+ 747 

+ 136 

+ 643 



Lover Trondhjems Turistforening: 
(si.^t endret på generalforsamlinga 12. mai 1997) 

1 Formål: 
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest mulig tU å drive et enkelt, 
aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv. 

Foreningen fremmer sine formål: 
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiUak for bedring i losjiforhold i 
våre arbeidsområder 
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiUak som kan lette og trygge fram
komsten 
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifler av interesse for friluftslivet 
d) ved fellesturer og møter for medlemmene 
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre områder 
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig 

2 Medlemmer: 
Foreningen har følgende gmpper medlemmer: 
a) Arsbetalende inedlemmer 
b) Livsvarige medlemmer 
c) Innbudte medlemmer 
d) Æresmedlemmer 

Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betaU sin kontingent innen 
31. desember 

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatset for særskilte medlemsgrupper 

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte 
skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. 

3 Æresbevisninger: 
Menn og kvinner som har gjordl foreningen særlige tjenester kan styret utnevne til 
æresmedlemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby som livsvarige medlem
mer uten kontingent. 
Styret gir melding om dette på generalforsamlingen. 

t 
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4 Foreningens ledelse: 
STYRET 
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestfor
mann og 6 medleynmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, 
nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 
Nestformannen velges av og blandt styrets medlemmer 

TT-Us til enhver tid sittende leder har møle og talerett i TTs styremøter 
Formannens evt. 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 til generalforsamlingen. Styret kan oppnevne ar
beidsutvalg (bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) og de komiteer 
som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger 

Foreningen forpliktes enlen ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremed
lems underskrift. 

RÅDET 
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 med
lemmer 

Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blandt Rådets medlemmer Rådet skal 
innkalles minst to ganger i året. 

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede, og de øvrige styremedlem
mer gis anledning lil å delta, alle uten stemmerett. 

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme avgjørende. 

Rådet skal: 
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse Ul generalforsamling

en om dette. 
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig. 
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide. 
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker dl behandling 
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5 Ordinær generalforsamling: 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1, april - 15. mai. Tidspunktet for 
generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 1 
Trondheims-avis. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens kontor 

Stemmerett har medlemmer som har fyU 18 år, var innmeldt innen 1. februar, og har 
betalt konUngenten. 

Beslutningen på generalforsamUngen fattes ved alminnelig flertaU med unntak av 
beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 8 og 9. 

Generalforsamlingen behandler: 
1 Årsberetning for foregående år 
2 Revidert regnskap for foregående år 
3 Rapport fra desisorene 
4 Budsjett for inneværende år 
5 Fastsettelse av konUngenten 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 avrundes oppover til nærmeste 
femkrone. 

6 Forslag fra styret. 
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars 
8 Valg på: 

a) formann for 2 år 
b) styremedlemmer for 2 år 
c) 4 medlemmer av Rådet 
d) lønnet revisor 
e) 2 desisorer 
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av styret 

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. Hvis et styremedlem blir valgt til 
formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. 

Valg i følge punkt a og b skal foregå skrifUig 

Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid som de har fungert. 
Valgbar til verv under punktene a til e, er medlem etter forslag fra valgkomiteen, eller 
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etter skriftiig forslag tU styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalfor
samling er kunngjort. 

Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftiig forslag for samtiige valg unntatt 
valgkomite. 

Styret fremmer forslag til to medlemmer av valgkomiteen innen samme frist. 
Valgkomiteens to medlemmer velges for 2 år, hvert år uttrer den ene. Valgkomiteens 
medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger slik at maksimal funksjonstid blir 6 år 

6 Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av Styret, Rådet, eller etter 
skriftelig begjæring av minst 30 medlemmer For innkalling, varsel, avstemninger og 
stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamling. 

7 Den Norske Tbristforening: 
Trondhjems Turislforening er medlem av Den Norske Turistforening som er et lands
omfattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter til Den Norske 
Turistforenings landsmøte. 

8 Lovendringer: 
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 fler
tall, SkrifUig forslag må være styret i hende innen 1, mars. 

9 Oppløsning: 
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære general
forsamlinger med 3/4 flertall og dersom del ved sisle gangs behandling møter minsl 
400 medlemmer Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler forøvrig 
over lil Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene lil eventuell ny fore
ning, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midle
ne kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsning, og bare Ul formål som er beslektet 
med nåværende forenings formål. 
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Bilag til årsberetning: 
- Falkangers Fond 

- Hjørdis og Olaf Klingenbergs Gave 

- Fjellsportgruppa 

- Ungdomsgruppa 

- Sylangruppa 

Årsberetning f or Falkangers fond 1998 
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes til fremme av ungdommens 
interesse for turer i fjellet. Det er i 1998 innvilget 12.500 kroner til Barnas Turiag for 
innkjøp av lavvo og varepulk samt 5.000 kroner som tilskudd til sommerieiren for 
barn på Nedalshylla i juni 1999. Beløpene er pr 31.12,98 ikke utbetalt, men vil bli det 
i 1999 når utgiftene påløper 

Fondsstyret etter generalforsamlinga 1998: 

Erik-M. Braathen Jorun Svingen Jannie Bech Speriing 

Beholdningpr LI 1998 
Renter 1998 

kr 378.898,00 
17.531,16 

Beholdningpr 31.12.98 Kr 396.429.16 

Trondheim, 12, april 1999 

Trondhjems Turistforening 

Torgeir Gunleiksrud 
daglig leder 

Magne Flack 
revisor 
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Årsberetning 

'X' 

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave. 
Av regnskapet for 1998 fremgår det at legatets formue pr 31,12,1998 utgjør kr 
5,051.942,-, Pr 31.12.97 var formuen tilsvarende kr 4.946.871,-. 
Økningen i forini.ien skyldes kursendring på verdipapirer saml avkastning på fond
smidlene generelt. Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, aksjer, grunnfondsbevis 
og G-obligasjoner 
Legalmidlene er bevisst spredt ut fra en risikobetraktning og etter legatstyrets oppfat
ning er midlene forsvariig plassert. Til tross for uroen i pengemarkedel har formuen 
øket. 
Legatstyret arbeider aktivt med hendblikk på alternative plasseringer slik at legatka
pitalen ytteriigere kan styrke seg. 
Til Trondhjems Turistforening er i 1998 ytet et tilskudd stort kr 35.000,- som har gått 
Ul nedbetaling på foreningens gjeld til legatet. Videreer ytet et tilskudd kr 15.000,-
soin har gått til dekning av renler på lånegjeld. 
Legatstyret har som tidligere bestått av Trond Ekker som formann med Karl H. Brox 
og Ivar Sollie som styremedlemmer 

Trondheim, den 15, april 1999 

Kari H. Bl 
sign 

Resultatregnskap 
Inntekter: 
Bankrenter 
Aksjeutbytte 
Avkastning obligasjoner 
Renter fra T.T. 

Utgifter: 
Bankomkoslninger 
Avdragsbetaling lån 
Bidrag lil T.T. 

Ordinært resultat 

rox 

01.01. -

• note 1 

Kursendring aksjer/obligasjoner/g 

Trond Ekker 
sign 

31.12.98 

.runnfondsbevis 

Ivar Sollie 
sign 

kr 
kr 
kl". 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr 
kr. 

kr. 

kr. 

114.449,-
70.120,-

165.471,-
15.000,-

365,041,-

375,-
35.000,-
15.000,-
50.375,-

314.665,-

209.595,-

Årets overskudd kr 105.071.-
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Balanse 31.12.98 
EIENDELER 
Omløpsmidler: 
Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge 

Obliga.sjoner: Note 1 
G-obligasjoner 

Aksjer: 
Adresseavisen 1676 å 20,- kurs 360,-

1998 

2.342.761 

1.359.689 

603.360 

1997 

2.158.566 

1.333.850 

653.640 

Grunnfondsbevis Sparebanken Midt-Norge 
2916 å 100,-kurs 177,- 516.132 

Anleggsmidler: 
Fordring TT 30.000 
Pantesikret lån 200,000 
SUM EIENDELER 5.051.942 

KAPITAL 
Kapital 01.01. 
Årets overskudd 

4.946,871 
105,071 

Kapital 31.12. 5.051.942 

535.815 

65.000 
200.000 

4.946.871 

4,733.516 
213.355 

4.946.871 

Note 1: Avkastning av G-obligasjoner er reinvestert i nye andeler 

Revisjonsberetning for 1997 og 1998 

Jeg har revidert legatets regnskap for 1997 og 1998 i overenstemmelse med grunn
setningene for god revisjonsskikk. 
Jeg finner at legatets formue er betryggende forvaltet. 

Trondheim, den 29, april 1999 

Magne Flack 
Registrert revisor 

(sign) 
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'^Sylangruppa 
Styringsgruppens medlemmer pr 31.12.98: 
Svenska Turistforeningen 
Trondhjems Turigjforening 
Nord-Trøndelag Turistforening 
Åre Kommun 
Tydal kommune 
Meråker Kommune 

Staffan Lindberg (leder) 
Knul Bålstad 
Berit Kyllo 
Sixten Persson 
Ame TømmervoU 
Lars Berg 

Arbeidsgruppa: 
Staffan Lindberg 
Berit Kyllo 
Knut Bålstad 

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

Sylangruppa er el 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 presseturer og visningslurer med journalister for å få 
media til å skrive om våre fjellområder 
Et av temaene som det har vært jobbet med er å skape en organisasjon som ivaretar og 
utvikler det kulturhistoriske interessante turistutviklingsprosjektet, 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. 

Sylangruppa var representert på Jakt-, Fiske- og FriluUivsmessa '98 i Trondheim, 
Trøndelagsulstillinga 1998 i Trondheim, ExpoNor messa '98 i Østersund og 
Solenlunamessa '98 i Stockholm, 

Trondhjems Turistforenings Fjellsportgruppe 
Aktivitetsnivået i 1997 har vært noe i underkant sammenlignet med -96. Turstatistikken 
viser at det er gjennomført 17 arrangement, med tilsammen UO deltakere. Det var 
imidlertid satt opp 26 turer/kurs på programmet for dette året. 
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41 av våre medlemmer benyttet seg av våre turer og kurs, Mesl aktive medlem deltok 
på 11 av tilbudene i turåret 1997. 
TTF har an-angert et klatrekurs. Desverre ble vinterkurset og brekurset avlyst pga. for 
liten oppslutninga (. 
Medlemsbladet «1 Hytt & Vær» kommer ut med 5 nummer i året. Bladet sendes ut til 
TTF-medlemmene, 40 eks er lagt ut på TT-kontoret. 1 tillegg sendes bladet lil andre 
beslektede grupper samt at det legges ut på TTs hytter 
Gjennom året er det avholdt 8 temakvelder Temaene har vært svært variert, fra Nepal 
via elektroniske skredsøkere og bekledning, til hudkreft. Delte er en fin anledning til 
å treffes utenfor fjellturene, sisle torsdagen i hver måned. 
TTF eier endel utstyr for utleie. Dette er hovedsaklig breutstyr Det er i 1997 anskaf
fet et sett på 6 stk. elektroniske skredsøkere, og en GPS satelittnavigator 

Trondhjems Turistforenings Ungdomsgruppe 
Aktivitet 
Ungdomsgruppa har i året som har gått arrangert 6 fellesturer, med varierende delta
gelse. Spesielt god oppslutning hadde en lavvo-tur til området rundt Orkelsjøhytta 
med til sammen 30 deltakere. Det var gledelig at så å si samtlige var helt nye fjes. 
Dette lover godt for årene som kommer med tanke på rekrutteringen for TTU, Av 
turene var 4 vinterturer og 2 sommer- og høstturer 
En av turene var en dugnadstur til Græslihytta, hvor hele hytta ble vasket både gulv, 
vegger og tak. Øvrig møteaktivitet har bestått av turmøter i forkant av turene, et etter-
møte som en forlengelse av lavvo-turen, 8 styremøter og 4 komitemøter og et jule
møte. TTU deltok også på et regionmøte aiiangert av DNT-U og Bergen Turiags 
Ungdomsgruppe. 
TTUs blad, HuiteTTU, kom kun ut en gang i 1998. og det like før året var omme. 
Det ble gjort store forandringer på akUv-lista dette året, da oppdateringen ikke hadde 
fulgt tidens gang. Den nye lista ble så supplert etter hver lur, og etter hvert som inter
esserte meldte seg. 

Økonomi 
Pga. dåriig regnskapsføring i 1997 og dåriig søknad i 1998 fikk TTU beklageligvis 
ikke tUdelt kommunale midler for 1998. Dette var en strek i regninga, og TTU måtte 
pga dette tære på sine reserver fra tidligere år 

Utstyr 
Av støn-e investeringer ble det kjøpt inn datamaskin og skriver til TTU-kontoret. 
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Styrets arbeid 

Styret fungerte relativt dårlig første halvår, med få møter og lite kontinuitet. Av den 
grunn ble årsmøtet forskjøvet fram til juni, og det nye styret begynte sitt arbeide i au
gust. Her flkk ungdomsgruppa ny leder, med en assisterende leder som var mer ruti
nert og dermed fikk an-angert de første styremøtene for høsten. 
En av styrets medlemmer deltok på organisasjonskurs. 

AvsliUningsvis 
Aret har vært svakt i forhold Ul tidligere år Dette skyldes først og fremst manglende 
kontinuitet og kommunikasjon innad i styret. Styrets sentrale personer hadde mye å 
gjøre utenom TTU og dermed ble ungdomsgruppas arbeid vanskelig å prioritere opp 
imot andre personlige aktiviteter Vi er iferd med å snu utviklingen, så 1999 vil bli et 
bedre og mer aktivt år for TTU. Så da møtes vi på tur snart. 

Lødølja går vakker i dalen mellom Ramsjøhytta og StorerikvoUen. Men vintertapping av 
vatn fra Finnkoisjøen gir åpen elv og hindrer kryssing av dalen. Foto Erik Stabell 
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