
Takk

Styret vil rette en takk til alle som gjennom stor frivillig
innsats har bidratt til at Trondhjems Turistforening kan
holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi  positive
opplevelser til så mange.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er
gitt foreningen i 2003.
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Størker slik vi gjerne husker ham, på vei
mot toppen og med kameraet skuddklart.
Dette bildet er fra TTF-turen til Sunn-
mørsalpene i april/mai 2000, her på vei
til Nordre Sætretind. Foto: Stig Wigum

Morsomme påfunn ble det alltid tid til 
på tur med Størker. 
Begge foto: Espen Hoøen

Årsberetning 2003
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1. Oversikt over foreningens hedrede,
tillitsvalgte og ansatte

VÅRE HEDREDE

ÆRESMEDLEMMER:

1907 Carl Schulz 1957 Reidar Jørgensen
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Magne Asbj. Haave
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf
1924 William Cecil Slingsby 1975 Astrid Olsen
1935 Fridthjov Brun 1977 Rolf Høyem
1935 Ludvig Sivertsen 1987 Frants-G. Mørch
1947 Roar Tønseth sen. 1998 Gustav Lien
1953 Arne Falkanger 2000 Ivar Maske

INNEHAVERE AV HEDERSTEGN: 
REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

1927 Axel Sommerfelt 1967 Magna Kjelland
1927 Carl Schultz 1967 Bjarne Eriksen
1927 Olaf Grilstad 1969 Rolf Høyem
1927 K. S. Klingenberg 1970 Magnhild Lereggen
1927 Anne Aae 1970 Tor Johansen
1927 Ola Stugudal 1974 Fritz Christensen
1931 L. Schullerud 1976 Toralf Lyng
1935 Ludvig Sivertsen 1978 Franch Rindal
1935 Fridtjov Bruun 1979 Erik Hansen
1939 Olav Jensen 1980 Frants-G. Mørch
1947 Anders Stordalsvold 1984 Gustav Lien
1947 Thor Tharum 1984 Teodor Brandfjell
1947 Hilmar Nilsen 1985 Anne-Mari Bergquist
1947 Roar Tønseth 1987 Jorun Svingen
1947 Ragnhild Lien 1987 Ingvild Flåteplass
1947 Knut H. Rolvsjord 1987 Thor Risan
1949 Astri Mittet Angermann 1987 Toralv Aune
1953 Arne Falkanger 1987 Ivar Maske
1954 Edvard Løchen 1987 Per A. Strickert
1954 Andreas Backer 1987 Claus Helberg
1957 Finn Kleven 1988 Karl H. Brox
1957 Erling Nielsen 1990 Johan Bolme
1957 Gunnar Raabe 1991 Kristine Furan
1957 Kirsten Haave 1993 Jorun Thomasgård
1957 Ola Hilmo 1994 Olav Gjærevoll
1957 Reidar Jørgensen 1994 Anne Britt Wavold
1959 Magne Haave 1996 Sven Kolstad
1962 Martine Unsgård 1996 Roar Nålsund
1962 Olga Reitan 1998 Erik Stabell
1962 Hjørdis Mørkved 1999 Arne Vaslag
1962 Gunnar Birkeland 2000 Sverre Kirksæther
1962 Trygve Kristiansen 2001 Morten Halgunset
1962 Per Vinje 2002 Erik Martin Braathen
1962 Helge Foss 2002 Tore Kværnmo
1967 Astrid Olsen 2003 Kristian Tøndel

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:

1920   Jørgen B. Lysholm 1962 Th. Solem
1927   Effe Magnusson 1967 Svein Grøtte
1928 J. Halle 1962 Per Hilmo

1928 H. Grendahl 1979 Nils M. Vaagland
1928 Gudmund Kårvatn 1982 Inga Stokke
1928 Ola Stugudal 1985 Johan Bolme
1940 Magnus Kluksdal 2000 Sigrid Gulbrandsen
1957 Halvard Lilleevjen 2000 Sigrid Nerbu
1957 Modolf Moen 2001 Per Stugudal
1962 Ragnhild Næssmo 2003 Gunvor Flønes
1962 Asbjørn Clausen 2003 Mons Flønes

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 2003

STYRET
Formann Randi Wiggen, nestformann Jonas Holme,  
Sissel Wedervang Mathiesen, Håkon Gammelsæter, 
Kjetil Lehn, Vigdis Heimly, Anne Karin Braathen og 
Sverre Kirksæther .

ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Jonas Holme og 
Sissel Wedervang Mathiesen.

RÅDET
Ordfører Erik Martin Braathen, Arnt Frøseth, 
Alf Gunnes, Are Løset, Jan Hofstad, Gunn Kari Kvaal
Hygen, Sven Kolstad, Gustav Lien, Jarle Malvik, 
Eva Austvik, Erik Stabell og Ragnvald Larsen.

DESISORER
Roar Rønning og Ivar Sollie.

REVISOR
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.

TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

TILSYN
Dindalshytta Liv Grimsmo
Gjevilvasshytta Erling Ishol
Græslihytta Harald Græsli
Jøldalshytta Nils Flå og Erik Martin Braathen
Kjølihytta Asbjørn Rotvold
Nedalshytta Arvid Aas
Orkelsjøhytta Ola Røtvei
Ramsjøhytta Tore Kværnmo
Schulzhytta Sverre Selboe
Storerikvollen Thor Risan
Trollheimshytta Kristian Tøndel
Viongen Johan Solberg
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden Arnt Vassli
Kårvatn Erik Kårvatn

BARNAS TURLAG
Leder Emil Pedersen, Vigdis Heimly, Jonny Remmereit 
og Jonas Holme som styrets repr.

BRANNVERNKOMITE
Arve Haugan og Sven Kolstad

BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSKOMITE
Leder Kristian Tøndel, Jan Fredrik Kvendbø, 
Erik-Martin Braathen, Torgeir Gunleiksrud (sekr.), 
Erik Stabell og Morten Halgunset.

EIENDOMSFORVALTNING
Torgeir Gunleiksrud, Tore Mo, Kjetil Lehn og 
Randi Wiggen.

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITE
Leder Sissel W. Mathisen, Anne Karin Braathen, Anne
Eilertsen (sekr.), Reidun Okkenhaug, Jorun Svingen og
Randi Wiggen.

NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Bergrem,
Sverre Kirksæther og Nils Røv.

RUTE- OG KARTKOMITEEN
Leder Jan Hofstad, Knut Balstad (sekr.), Arnfinn Fiske og
Magne Krosby, Kjetil Lehn og Håkon Gammelsæter.

RUTEINSPEKTØR
Sylan: Tore Kværnmo
Trollheimen: Arne Vaslag

TURKOMITE
Leder Sigmund Sørgjerd, Eva Austvik, Jan Hofstad, 
Reidun Okkenhaug, Karl Sellgren, Lillian Svingen og 
Ola Magne Sæther.

TTF
Leder Kari Hallan, Guri Anne Hansen, Øystein Svendsen,
Espen Hoøen, Størker Garberg jr og Bjørn Pedersen.

TTU
Leder Hege Grostad, Edel  T. Agersborg, Magne Gilberg,
Inger Lise Sortland, Harald Haltvik, Julie Nåvik Hval og
Øyvind Grønning.

VETERANAN
Leder Ivar Maske Hans Engan, Harriet Herjuaune, Solfrid
Helåsaunet, Sven Kolstad, Jostein Skotvoll, og representant
for T.T. styret  Sissel Mathiesen.

VALGKOMITE
Leder Trond Gilde, Halfdan Carstens og Anne Karin
Braathen (styrets repr.).

ÅRBOKKOMITE
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit 
og Erik Stabell.

FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen,  Frode Bergrem  og Hege Grostad
(leder TTU).

FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder  Trond Ekker, Randi Wiggen, Karl H. Brox 
og Ivar Sollie.

PUBLIKASJONSFONDET
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Ivar Sollie.

ANDRE UTVALG
DNT:
Landsstyret Ragnvald Larsen
Naturvernkomiteen: Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Driftsutvalg Torgeir Gunleiksrud
Skolegruppa Frode Bergrem
Veteranutvalget Randi Wiggen

ANSATTE

VERTSKAP
Disse har fungert som vertinner/vertskap i 2003:
Gjevilvasshytta Randi Torve
Jøldalshytta Inga Flatmo 
Nedalshytta Elsa Smith 
Storerikvollen Marie og Svein Davidsen 
Schulzhytta Bernt Tollefsen, Rannveig Nordgård
Trollheimshytta Berit Storholt og Sigmund Sørgjerd

ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2003 vært ivaretatt av admin-
istrasjonen Frode Bergrem som daglig leder. 
nestleder/Rute og kartansvarlig Knut Balstad, sekretær/drift
betjente hytter Anne M. Eilertsen, Leder turinformasjonen
Lillian Svingen,  informasjons- og markedssjef Jonny
Remmereit og Torgeir Gunleiksrud som ansvarlig for 
bygningsteknisk drift av hyttene.
Sivilarbeider Kenneth Buvik var engasjert fram til 1. 
september, Stein Ivar Lothe Eide tiltrådte fra 10. august og
har ett års tjeneste.
Finn Woldseth har vært engasjert på arbeidsmarkedstiltak og
har registrert vann og avløpssituasjonen på alle hyttene, og
laget hyttetegninger på DAK (databasert tegneprogram.)

2. Medlemstall og medlemskontingent 2003

Medlemstall 2003 2002 2001 2000

Hovedmedl. 7690 7601 7080 6583

Husstandsmedl. 2923 2800 2633 2513

Ungdomsmedl., 
13-25 år 1073 1021 908 875

Honnørmedl. 
over 67 år 981 889 807 726

Barnas Turlag 
medl. tom. 12 år 1648 1457 1127 764

Livsvarige medl. 553 531 547 493

Sum 14868 14.299 13102 11954
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Medlemskontingent

Hovedmedlem 410,-
Husstandsmedlem 205,-
Ungdomsmedlemmer, 13 - 25  år 205,-
Honnørmedlem over 67 år 205,-
Barnas Turlag, tom. 12 år 50,-
Livsvarige 6150,-

3. Overnattingstall for turisthyttene

TROLLHEIMEN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2003/02

Gjevilvasshytta 866 3149 4015 155
Jøldalshytta 497 2417 2914 -607
Trollheimshytta 390 2877 3267 -210

Sum betjent 1753 8443 10196 -662

Selvbetjent/ubetjent

Dindalshytta 449 32
Gjevilvasshytta 142 -31
Jøldalshytta 436 97
Orkelsjøhytta 185 144
Trollheimshytta 248 -147
Bårdsgarden 1408 -89
Vassendsætra 363 89
Kårvatn 512 -209
Viongen 162 -61

Sum selvbetjent/ubetjent 3905 -175

SUM TROLLHEIMEN 14101 -837

SYLAN:
Betjent vinter sommer sum diff 

2003/02

Nedalshytta 502 1957 2459 119
Schulzhytta 116 334 450 -166
Storerikvollen 563 1932 2495 -632

Sum betjent 1181 4223 5404 -679

Selvbetjent/ubetjent

Græslihytta 180 -78
Nedalshytta 191 -26
Kjølihytta 60 -35
Ramsjøhytta 864 -87
Schulzhytta 219 -151
Storerikvollen 205 -18

Sum selvbetjent/ubetjent 1719 -395

SUM SYLAN 7123 -1074

SOM TOTALT 21224 -1911

4. Generalforsamling 2003

REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
GENERALFORSAMLING 5. MAI 2003

Den 115. ordinære generalforsamlinga ble avholdt 
i TT-brygga Sandgata 30 den 5. mai 03 kl. 19.00. Styrets
formann, Randi Wiggen ønsket velkommen. Hun opplyste
at generalforsamlinga har vært annonsert i Adresseavisen
innen den fristen lovene foreskriver og at sakspapirene 
har vært utlagt på foreningens kontor fra 22. april.
Formannen ba om 1. minutts stillhet til minne om 
avdøde Magne Flack og Johan Bolme. Formannen foreslo
Eva Austvik og Sven Kolstad til å skrive under protokollen,
Liv Sandven og Torgeir Gunleiksrud som tellekorps og
Erik-Martin Braathen til møteleder, og disse ble valgt.
Frode Bergrem og Torgeir Gunleiksrud ble valgt 
til referenter.Formannen overlot så ordet til møteleder, 
Erik-Martin Braathen. Møtelederen opplyste at det var 31
stemmeberettigede i salen. Videre viste han til dagsorden
som står i TTs vedtekter.Deretter startet de ordinære 
sakene som generalforsamlinga behandler.

Sak 1 Årsberetning for 2002
Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for 
kapittel. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til års-
beretninga.Årsberetninga er behandlet av rådet og daglig
leder refererte rådets vedtak som anbefalte den godkjent 
av generalforsamlinga.

Vedtak:
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av general-
forsamlinga.

Sak 2 Regnskap for 2002
Frode Bergrem presenterte resultatregnskapet med noter 
og øvrige kommentarer for 2002 samt årsoppgjørs-
disposisjoner. Det var ingen spørsmål eller kommentarer 
til gjennomgangen. Revisor, Stein Erik Sæther, gjennom-
gikk revisjonsberetningen. Møteleder opplyste at regnskapet
er behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av general-
forsamlinga.

Vedtak:
Regnskapet for 2002 ble enstemmig godkjent av 
generalforsamlinga.

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

Sak 4 Budsjett for 2003
Daglig leder, Frode Bergrem, gikk gjennom budsjettet for
2003 med budsjettforutsetninger. Det er lagt inn prisstigning
på 5% på bevertningsprisene og losjiprisene. Videre for-
ventes at besøks- og overnattingstallene på hyttene 
opprettholdes og at medlemskontingenten økes med 4%. 
I tillegg er det lagt inn en medlemsvekst på 5%.
Den økte innsatsen på vedlikehold og brannvern samt HMS

vil fortsette også i år 2003. I tillegg vil driften av løype-
nettet bli en av de prioriterte oppgavene i 2003.
Reorganisering av administrasjonen kombinert med 
utsetting av regnskapsførselen til eksternt firma har gjort
dette mulig. På spørsmål om dette også innebar en bedre
organisering av dugnadsinnsatsen, svarte daglig leder
bekreftende.På spørsmål opplyste daglig leder at over-
nattingstallene for påsken 2003 viste en liten nedgang 
i forhold til fjoråret og at medlemstilgangen lå vel 1000
høyere enn på samme tid i fjor. 
Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet 
som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.

Vedtak:
Budsjettet for 2003 ble enstemmig godkjent 

På spørsmål om det foreløpige budsettet for 2004 orienterte
møteleder om hvor dette var å finne i årsberetningen og
daglig leder ga noen kommentarer til tallene.

Sak 6 Forslag fra styret – lovendringsforslag 
om kontingentfastsettelsen.

Før behandlingen av sak 5 ba møteleder om forsamlingens
tillatelse til å behandle første del av styrets lovendrings-
forslag vedrørende kontingentfastsettelse. Ingen hadde
innvendinger mot dette.
Møteleder refererte og kommenterte lovendringsforslaget.
Forslaget til ny lovtekst under § 5, punkt 5 
Fastsettelse av kontingent for årsbetalende og livsvarige
medlemmer.
Dog gis styret mandat til:
• Å øke kontingenten i forhold til konsumprisindeks 
avrundet opp til nærmeste femkrone
• Å regulere kontingenten parallelt med kontingent-
utviklingen i DNT hvis det ansees nødvendig

Vedtak:
Denne lovendring ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Fastsetting av kontingent for årsbetalende 
og livsvarige medlemmer

DNT har i år gjennomført en prosess som hadde til hensikt
å revidere kategoriene for å skape en bedre helhet både 
for familier og unge. Dette har skjedd på bakgrunn av et 
initiativ fra TT som var sterkt kritisk til at DNT for 2003
valgte å flytte 12 og 13 åringene opp i ungdomskategorien
og dermed 4-doble kontingenten for disse. TT valgte å 
ikke følge DNT i denne beslutningen.
TT har deltatt i en arbeidsgruppe der dette har vært drøftet,
og vi støtter opp om de nye kategoriene som framkommer
nedenfor. Kategoriene gjør at vi får en mer fornuftig ”trin-
ning” av medlemsskapet, med den begrunnelse at det er
foreldrene som betaler fram til de unge er 18 år. Det er også
mest fornuftig at husstandsmedlemskap kan knyttes opp mot
både hovedmedlemsskap, ungdom/studentmedlamsskap og
honnørmedlemsskap. Satsene som DNT anbefaler er ikke
helt i samsvar med våre, derfor ønsker vi en mindre radikal
endring. Vi går imidlertid inn for å følge hoved-trekkene i

DNTs linje. De største konsekvensene får 
dette for honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 
står i ro, mens veteran øker over normal prisstigning.
I og med at Generalforsamlinga nå har gjort et vedtak som
gir styret fullmakt til å gjøre endringer i kontingenten i takt
med DNTs forslag er dette en tentativ kontingentfastset-
telse. Den er ikke styrebehandlet og kan derfor bli noe
endret. 

Kategori Prisforslag Pris  DNTs
2004 2003 anbefaling

Barn 60,- 50,- 60,-
Skoleungdom 120,- 50,-/205,- 150,-
Ungdom/student 230,- 205,- 250,-
Hovedmedlem 425,- 410,- 425,-
Honnør 240,- 205,- 300,-
Husstand 205,- 205,- 180,-
Livsvarig 6375,- 6150,- 10625,-

Sak 6 Forslag fra styret – tidspunkt for 
generalforsamlingen

Styret foreslår å endre dato for TTs generalforsamling 
fra «i tiden 1. april – 15. mai» til «innen 15. mai».
Styreformannen begrunnet forslaget og understreket at
styret ønsker denne endringen for å ha muligheten til å
fremskynde tidspunktet for kommende generalforsamlinger.
Forslaget til ny lovtekst under §5, første ledd: 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mai 

Vedtak:
Denne lovteksten ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fra medlemmer.

Sak 8 Valg
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av 
valgkomiteens leder Trond Gilde. 
b) Styremedl. Håkon Gammelsæter gjenvalg 2 år

Ann Karin Braathen ny 2 år
Sverre Kirksæther ny 2 år
Vigdis Heimly ny 1 år

c) Rådsmedl. Alf Gunnes gjenvalg 3 år
Gunn Kari Kvaal Hygen gjenvalg 3 år
Jan Hofstad ny 3 år
Eva Austvik ny 3 år
Ragnvald Larsen ny 3 år

d) Lønnet revisor Inter Revisjon Trondh. AS gjenvalg 1 år

e) Desisorer Roar Rønning gjenvalg 1 år
Ivar Sollie gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens
innstilling.
Alle kandidater ble enstemmig valgt 
f) Fra styret kom følgende innstilling til ny valgkomite:
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Halvdan Carstens gjenvalg 2 år
Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen ble
enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret
etter styrets konstituering.

Takk/utdeling av æresbevisninger
Formannen takket Braathen for god innsats både som
møteleder på Generalforsamlingen  og ga han blomster.
Kristian Tøndel ble tildelt hederstegnet «Reinrosa med gull
eikekrans».Vertskapet på Schulzhytta gjennom flere år
Gunvor og Mons Flønes ble tildelt innbudte livsvarige
medlemskap. Styremedlemmene Ragnvald Larsen og Jan
Hofstad som gikk ut av styret og Liv Sandven som gikk ut
av rådet, fikk blomster.

TTs 116. ordinære generalforsamling ble hevet kl. 20.30. 
Etter møtet var det sosial sammenkomst med kaffe og kaker.

Eva Austvik Sven Kolstad
sign sign

5. Styrets beretning

5.1 ÅRSMELDING

Trondhjems Turistforening har de senere årene hatt en
meget positiv økning i antall medlemmer og besøk på 
hyttene. Det er svært gledelig at utviklingen ser ut til å 
fortsette selv etter rekordåret 2002. Ved nyttårsskiftet hadde
vi registrert 14868 medlemmer. Dette er en økning på 4 % 
i forhold til 2002. Det er meget gledelig at det også i år er
en stor økning blant barn og unge. Ungdom mellom 13 
og 25 år øker med 5%. TT har i forhold til andre medlems-
foreninger ligget helt i tetsjiktet i medlemsutviklingen de
siste årene.

Besøket på hyttene så meget lovende ut, med tall like høye
som i 2002 fram til midten av august. Da kom regnet.
Trollheimen flommet over, broene over elvene i
«Trekanten» ble revet med av strømmen og besøket gikk
naturlig nok drastisk ned. Vi endte derfor på et besøkstall
tilsvarende et godt normalår, noe vi må si oss bra fornøyd
med denne spesielle situasjonen tatt i betraktning.

Det er foretatt en reorganisering av arbeidsoppgaver og
beslutningsprosesser i organisasjonen. Målsettingen med
dette var å få til enklere og bedre kommunikasjon innad 
i foreningen og å få utnyttet arbeidskapasiteten bedre.
Erfaringene så langt er gode. Konkret har denne prosessen
frigjort tid til prosjektarbeid, noe som har generert 
betydelige ekstrainntekter.

Det har i år vært jobbet med en rekke prosjekter. Det er 
nyttig for foreningen å jobbe på denne måten da det kan
utløse støtte fra det offentlige og ikke minst gi grunnlag for

verdifulle samarbeidsrelasjoner med andre organisasjoner og
offentlige etater. Av de viktigste prosjektene TT har 
jobbet med i  2003 er 
• Forum For Natur og friluftsliv FNF. Et samarbeidsforum

mellom natur og friluftslivsorganisasjoner. Har siste år 
jobbet med bla Lille Gråkallen og andre saker relatert til
forsvar av markaplanen

• Skoleprosjektet i regi av DNT. TT arbeider for å utvikle 
et opplegg for skoleklasser rundt våre hytter i fjellet. 
Dette vil kunne gi skolene et billig alternativ til leirskoler.

• FYSAK, et tverrfaglig prosjekt med Fylkesmann, 
Fylkeskommune, Idrettskrets og Friluftslivs-
organisasjoner, arbeider med forebyggende helse 
gjennom fysisk aktivitet

• Til Topps er vårt samarbeidsprosjekt med Trondhjems 
Skiklub og Sør-Trøndelag Mosjon- og bedriftsidrettskrets.
Dette er et enkelt men viktig tiltak i nærområdet som i 
tillegg er nyttig for samarbeidet mellom organisasjonene.

Vedlikeholdsarbeidet har også i år vært prioritert.
Sjølhusholdet på Nedalshytta og Dindalshytta har fått 
«nye» kjøkken. Vassendsetra har fått et anneks med fire sen-
ger, som er et meget godt alternativ for mindre grupper vin-
terstid. De betjente hyttene fikk alle et løft under fellesdug-
nadene i juni. 

Flommen i Trollheimen var en dramatisk hendelse, sann-
synligvis er det svært mange år siden en flom har skapt så
store forandringer. Slettåa har blant annet tatt nytt løp ved
Trollheimshytta. Det gikk hardt ut over broene våre i
området, broene over Svartåa, Litjsvartåa og Slettåa forsvant
og det ble gjort en flott innsats både fra ressurs-personer i
TT og fra lokale i å bygge opp igjen disse. 

Gruppene fungerer meget bra, både Barnas turlag, ung-
domsgruppa, fjellsportgruppa og veteranan er aktive med 
en stor turvirksomhet og gode sosiale miljøer. De ordinære
fellesturene har stagnert noe og det ble gjennomført en 
idedugnad for å se på hvordan fellesturene kan tilpasses nye
behov.
Dagsturer med tema er fortsatt meget populær, «lavterskel-
turer» som båttur til Halten hadde også stor oppslutning

Det har også i år vært avholdt en rekke kurs, herunder
merkekurs, brekurs, veilederkurs, klatrekurs, turlederkurs 
og fotokurs.   

Naturvernarbeidet har i 2003 vært ført i nært samarbeid 
med FNF, noe som er positivt. Markaplanarbeidet har vært
sentralt, med Lille Gråkallen som den mest profilerte saken.
Verneprosessen i Roltdalen har også vært krevende og er
ikke avgjort ennå. Verneprosessene for områdene Sylan 
og Hyllingsdalen er nå under arbeid og TT sitter i arbeids-
grupper tilknyttet disse prosessene.

Styret har hatt 10 ordinære styremøter. I tillegg har AU hatt
2 møter i forbindelse med personalsaker og revidering av
strategi- og handlingsplanen. Styret har behandlet 35
ordinære saker i tillegg til en rekke informasjonssaker.

Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Forprosjektarbeidet i forbindelse med nye Jøldalshytta
• Flommen i Trollheimen som utløste en betydelig 

dugnadsinnsats fra både TT og grunneiere i området for 
å bygge opp igjen broene som ble tatt av vannmassene

• Fellesdugnaden på de betjente hyttene i «oppstarthelga»
som viste at dugnadsviljen i foreningen fortsatt er stor

• En betydelig prioritering av vedlikehold på hyttene
• Dugnadsarbeidet har fått et oppsving. Alle de betjente 

hyttene har fått et løft i forbindelse med stordugnaden 
ved sesongstart

• Informasjons og markedsarbeidet er en betydelig årsak 
til vår rolle som ledende friluftsorganisasjon, kostnadene 
er også redusert på grunn av meget godt arbeid opp mot 
samarbeidspartnere

• Satsingen på barn og unge har vært prioritert, blant annet
ble det arrangert tre leirer av en ukes varighet for ungdom 

Det økonomiske resultatet er meget bra sett i forhold til 
at besøket på hyttene ble litt lavere enn forventet. Dette
skyldes i hovedsak:
• Høyere grad av tilskudd i forbindelse med prosjektstøtte

enn tidligere år.
• Det er innført nye rutiner i forbindelse med budsjettering

og oppfølging. Dette har ansvarliggjort de ulike 
avdelinger og ført til et større eierforhold til økonomien. 
Sannsynligvis har dette hatt en positiv effekt på resultatet. 

• Informasjon og markedsføring som er en betydelig utgifts-
post, har i år blitt utviklet gjennom gunstige samarbeids-
avtaler slik at kostnaden er betydelig lavere enn forventet.

Styret finner grunn til å påpeke at vi er avhengig av å ha et
visst overskudd på drift i noen år framover. Det skyldes at
vedlikeholdssiden fortsatt ikke er kommet opp på det nivået
vi ønsker for å holde hyttene i den stand de fortjener.
Foreningen har etter flere store prosjekter de senere årene
heller ikke den økonomiske «bufferen» som vi er avhengig
av for å trygge driften i forhold til nødvendige nyinvest-
eringer og uforutsette hendinger.

5.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, et om våren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling av
årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser om
dette til generalforsamlingen. 
Rådet har blitt orientert om planene for utbygging av
Jøldalshytta og gitt sin tilslutning til planene. Rådet har også
behandlet strategidokument 2001-2005 og handlingsplan for
2004 og kommet med verdifulle innspill.
Æresbevisninger er en viktig, men også vanskelig sak, 
det er mange som gjør en fantastisk innsats, og det er en
balansegang som krever fingerspissfølelse å velge ut noen 
i en slik sammenheng. Rådet vil få som oppgave å
kvalitetssikre dette arbeidet.

5.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøte ble arrangert i Ryfylke 12. til 15. juni 
2003. TT-delegater var Randi Wiggen, Sissel W Mathiesen,

Anne Karin Braathen og Knut Balstad. Erik Martin
Braathen, Anne Brit Wavold og Sven Kolstad deltok i egen-
skap av arrangementskomite for TTs landsmøte i 2004 på
Røros. 
TT hadde flere forberedte innlegg på møtet. Blant annet ble
det fra TT bedt om en redegjørelse over økonomisk rot i
DNT. Det ble også markert motstand mot kontingentøkning
for 13 og 14 åringene.
Erik Martin Braathen fikk som leder av arrangements-
komiteen gleden av å invitere til Landsmøtet på Røros.

5.4 FRAMTIDSUTSIKTER
Det er hyggelig å oppleve en så fin utvikling i besøk- og
medlemstall. Det er tydelig at friluftsliv har en høy stjerne
blant veldig mange, og det er artig å være en del av den
utviklingen. 
TT har mange store utfordringer framover. Hyttene trenger
stadig vedlikehold, økningen i trafikken krever utvidelser og
endring i folks turvaner krever nyetableringer. Dette er kost-
bart og vil kreve mye av oss de neste årene. Det er viktig 
å drive foreningen på en slik måte at vi lykkes i å bygge opp
nødvendig kapital til dette. Administrasjonen er omstruktur-
ert noe, for å kunne jobbe hardere både med å spare inn på
høye driftskostnader og å kunne hente inn støtte for vårt
arbeid hos offentlige myndigheter og næringslivet. 
Prosjekteringen på prosjekt «Nye Jøldalshytta» er i gang, 
og under forutsetning av at finansieringsarbeidet kaster
tilstrekkelig frukter vil vi starte opp høsten 2004. 
Det er viktig for TT å få denne hytta opp på et nivå som
samsvarer med de to andre i Trekanten.
Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde et funksjonelt og
mangfoldig rutenett er en vesentlig del av vårt arbeid.
Opptrappingen av dette arbeidet vil resultere i både for-
bedring av eksisterende ruter og spennende nyetableringer. 
Barn og unge er et viktig satsingsområde for DNT og TT
ønsker å følge opp dette gjennom stadig å utvikle tilbudet
vårt til denne gruppen. I 2003 har vi utviklet flere nye 
tilbud til den yngste gruppen ungdommer, som i tillegg til
familieturene kan trenge et tilbud der de får prøve seg 
alene sammen med andre unge.
TT ønsker å utvikle et tilbud i Trondheimsmarka og ser for
oss at det i 2005 kan være aktuelt å etablere oss fortrinnsvis
på et av de etablerte serveringshyttene i marka. 
Landsmøtet på Røros i 2004 blir et høydepunkt i 2004
arbeidet der er godt i rute.
TT er avhengig av at de mange ildsjelene i foreningen 
fortsatt er villig til å yte en innsats for fellesskapet. Vi har
mye å hente på å videreutvikle dugnadssystemet vårt slik 
at forholdene blir lagt til rette for de som vil yte en innsats
for foreningen.

TAKK
Vi benytter samtidig anledningen til å takke for den innsat-
sen som ivrige hjelpere har bistått med – dugnadsånden har
vært god og nødvendig for at TT har kunnet fortsette sitt
arbeid til beste for friluftslivet

6. Fra komiteene og gruppene
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6.1 BRANNVERNKOMITEEN
Brannpermene på de betjente hyttene fungerer nå bra. 
Nytt av året er at det også reises krav om en risikovurdering
samt en plan for tiltak for å redusere risikoforholdene. 
Dette er i ferd med å bli innarbeidet for de betjente hyttene.
Lynnedslaget i brannalarmen på Storerikvollen i 2002 har
medført en innskjerping ved tilsvarende hendelser på de
øvrige betjente hyttene.
Det er nå laget brannpermer for de selvbetjente og ubetjente
hyttene og de fleste brannpermene er allerede på plass på
flere av hyttene.
Vedlikeholdsavtalen med EL-CO AS med årlig ettersyn av
brannalarmanlegget og regelmessig tilsyn med det elektriske
anlegget på de betjente hyttene fungerer  tilfredsstillende. 
Oppfølgingen etter brannsyn på de betjente hyttene har 
også i år vært en prioritert oppgave. Det gjenstår fortsatt 
en del arbeide før opplegget for brannøvelser fungerer 
tilfredsstillende på alle de betjente hyttene. 
Det er utviklet et databasert opplæringsprogram for TT hvor
opplæring i brannvern er en sentral del. Vertskapene er ori-
entert om dette nye hjelpemiddelet som etter hvert vil bli
tatt i bruk av betjeningen på de betjente hyttene.
De største praktiske tiltakene som er gjennomført i 2003
kan nevnes 
• bygging av propanbu på Storerikvollen
• ny brannmur og ovn i annekset på Græslihytta
• utbedring av ovner og andre ildsteder på flere hytter, 

bl.a. på Ramsjøhytta, Storerikvollen og Orkelsjøhytta 
• batteridrevet, seriekoplet brannalarmopplegg med 

ioniske meldere på Ramsjøhytta
• utbedring av det elektriske anlegget på Nedalshytta 

og Gjevilvasshytta
Ellers har vi jobbet med å få etablert et pilotanlegg for 
solcelledrevet brannalarmanlegg på ei av TTs selvbetjente
hytter basert på bl.a. Stavanger Turistforenings erfaringer for
tilsvarende anlegg. 
Det har blitt arbeidet med å få etablert en tilfredsstillende
ordning for årskontrollen av håndslukkeapparatene, men her
mangler vi fortsatt  personer med godkjent kompetanse som
er villige til å utføre denne kontrollen ute på hyttene.

6.2 BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSKOMITEEN
2003 har vært et aktivt år for byggekomiteen. 
Det har blitt avholdt 8 møter. På et av møtene var Morten
Gaustad, GETEK invitert til å redegjøre om nye energi-
løsninger for turisthytter.
Komiteen har organisert og deltatt aktivt i flere dugnader 
i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flere
bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Komiteen har også tatt
aktivt del i en del av etterarbeidet etter storflommen i
august.
Nytt av året var at det ble gjennomført oppstartdugnader 
på de betjente hyttene i forbindelse med åpningen av 
sommer-sesongen. Oppslutningen om disse var svært god
(til sammen 50 personer deltok) og mye løpende vedlike-
holdsarbeid med beising, maling og rydding etc. ble utført.  
Byggekomiteen er positiv til den opptrapping av vedlike-

holdet som er gjennomført de siste par årene. Imidlertid
ønsker byggekomiteen å presisere at nivået på vedlikeholds-
arbeidet fortsatt er alt for lavt (i forhold til vanlige normtall)
og at det gjenstår betydelige oppgaver på flere av hyttene.
Samtidig er komiteen også opptatt av at TTs virksomhet
totalt sett må generere nok egenkapital til å finansiere sterkt
ønskelige investeringer. 

Status byggeoppgaver 2003:
• Forprosjekt Jøldalshytta fullført. I tillegg har bygge-

komiteen arbeidet med organiseringen av byggesaken,
samt diskutert ulike tekniske løsninger for prosjektet, 
spesielt alternative energiløsninger.

• På Storerikvollen er «Miljø og enøk-prosjektet» fullført
med bygging av ny propanbu og sliping/ behandling av
golv og isolering av peisestue samt installering av 
benker etc.

• På Nedalshytta har det blitt arbeidet med klargjøring 
av planløsning for et forbedret og utvidet sjølhusholds-
kvarter. I den forbindelse er kjøkkenet på sjølhusholdet
skiftet ut. 

• På Helgetunholtsetra er det arrangert befaring sammen 
med vernemyndighetene og det er utarbeidet et forslag til 
nytt sjølhusholdskvarter som er presentert for grunneier

• På Trollheimshytta er fyrrommet ombygd og ny fyrkjel 
installert.

• På Dindalshytta er kjøkkenet pusset opp og ny kjøkken-
innredning installert. 

Rammene for spillemiddeltilskudd fra Kulturdepartementet
er endret vesentlig i løpet av 2003. I henhold til de nye 
reglene er nå minsterammen for spillemiddelberettigede
byggeprosjekter økt til kr 150.000. Dette innebærer at TT
vil kunne få problemer med å få spillemiddeltilskudd til
enkelte av de mindre byggeoppgavene som er gjennomført 
i 2003.

Utførte vedlikeholdsoppgaver i 2003: 
• Nedalshytta: opprenskning av vanninntak, rydding og 

vedlikehold av vegen, div. maling
• Storerikvollen: arbeid med vedlikehold og innkjøring av

det nye dieselaggregatet samt innkjøp av ny motor for 
det store dieselaggregatet 

• Ramsjøhytta: innvendig maling, innvendig steinsetting 
av ovner, etablering av nytt, seriekoblet brannvarslings-
anlegg.

• Schulzhytta: fundmenteringa av propanbua er forsterket 
og inngangsparti til hovedhytta utbedret.  

• Græslihytta: ny brannmur og ny ovn i anneks, 
nedvasking av hovedhytta.

• Jøldalshytta: skraping, beising og maling av hovedhytte, 
sjølhushold og utedo.

• Gjevilvasshytta: maling av hovedhytta, oppgradering av 
el.anlegg på kjøkken samt graving av kabelgrøft og 
installasjon av lys i ubetjent kvarter.

• Trollheimshytta: overhaling av dynamoen for diesel-
aggregatet, innkjøp av ny slampumpe for tømmimg av 
slamavskiller, utbedring av kjølerom, isolering og 
ny himling over museet samt div beising/maling og 
vedarbeid.

• Orkelsjøhytta: oppgradering av begge ovnene samt noe
utvendig vedlikehold.

• Vassendsetra: Eier har ferdigstilt et vinterisolert anneks
med 4 sengeplasser.

Byggekomiteen vil benytte anledningen til å takke alle 
som har deltatt på dugnader i 2003.

6.3 EIENDOMSFORVALTNING
Arbeidet med å fremskaffe en bedre oversikt over TTs 
eiendomsforhold i Trollheimen har fortsatt.

6.4 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
TTs arbeid knyttet til markedsføring og informasjon
koordineres av informasjons- og markedssjefen. Det har
blitt arbeider kontinuerlig med utforming og forbedring av
TTs brosjyremateriell. 

«Vinter-Glede» og «Sommer-Glede» ble produsert som
tabloidaviser med et opplag på henholdsvis 96.400 og 
125.000 eks. De ble distribuert som ilegg til Adresseavisen,
til TTs medlemmer og det ble levert ut hos turistkontorene 
i Sør-Trøndelag, hos Axel Bruun, i Byhaven og hos
Trondheim Torg. I «Sommer-GLEDE» var NTT, KNT og
DNT OO samarbeidspartnere sammen med kommunene
Håltolen, Tydal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Dovre og
Meldal. 

«Fjell-Glede 2004» ble utviklet og distribuert til TTs
medlemmer i desember 2003. Opplag 18 000 eks «Fjell-
GLEDE 2004» er en veggkalender med en rekke nyttig
informasjon knyttet til den måneden den er mest aktuell for.
Kalenderen inneholder mange  flotte bilder og
forhåpentligvis vil den få en plass på veggen. Da vil
medlemmene kunne holde seg oppdatert på hva som skjer i
TT gjennom året. Hver kalenderside inneholder en egen
turkalender som viser hvilke arrangementer man kan delta
på. I tillegg finner man en rekke nyttige turopplysninger
som er knyttet til måneden.

Det er også utarbeidet 4.000 eks av turprogrammet «Barnas
Tur-Glede 2003» som er sendt til medlemmene i Barnas
Turlag. Det er trykt opp 20.000 eks av planleggingskartene
for Trollheimen og Sylan. Denne brosjyren ble langt mer
populær en forventet. Turprogram for fellesturene er utar-
beidet i 3.000 eks og distribuert til alle deltakerne på
fjorårets turer. Prislisten er produsert i 5.000 eks.

TT har som en målsetting å ha ett medieoppslag pr. uke året
igjennom. I 2003 var snittet  nesten 2 oppslag. Dette har
vært både i regionale og lokale aviser, samt radio og TV.
Høydepunktet fra media var nok da NRK, med «Norge
Rundt», sende fra Storerikvollen. Det har også vært arbeidet
opp mot lokale, regionale og nasjonale magasiner for å få
omtale av fjellområdene Sylan og Trollheimen. 

«www.tt.no» er TTs internettsider. TT har felles database
med DNT. Noe som vi opplever som positivt selv om det
gjenstår noe arbeid på dette området. Besøket har vært 

stigende og tilbakemeldingene fra «brukerne» har vært 
positive. 

6.5 MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Komiteen har ligget litt nede en periode, men er nå i gang
og skal arbeide for en aktiv TT-brygge. Det ble avholdt tre
møter i 2003. Det er planlagt flere arrangementer for 2004.

6.6 NATURVERNKOMITEEN

Naturvernarbeidet
I 2003 har TT fortsatt arbeidet som samfunnsaktør for
oppfølging av viktige saker for friluftslivet og vern om
naturområder. Også i 2003 har TT bidratt med stort 
engasjement i Trondheimsområdet bl.a. knyttet til hand-ling-
sprogramarbeid som oppfølging av Markaplanen for
Trondheim. TT har delvis fulgt opp sakene selv, delvis i
samarbeid med andre organisasjoner, delvis sammen med
landsforeninga Den norske turistforening og delvis gjennom
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Sør-Trøndelag. 

Fjellet 
Foreningen har fulgt opp vernemyndighetenes sluttføring 
av arbeidet med Skarvan - Roltdalen nasjonalpark med 
bl.a. avveininger om avgrensinga nede i kjerneområdene 
av Roltdalen og evt. vegbygging inn i denne delen av 
verneområdet. Vernevedtaket vil bli gjort først i 2004. 

TT har fremmet momenter ved oppstart av planarbeidene
for to nye verneområder, Sylan og Hyllingsdalen land-
skapsvernområder. Verneområdet for Sylan skal dekke 
kjerneområdene i Sylan mens Hyllingsdalen skal omfatte
områdene sør for Stugudalen / Nedalen mot Brekken /
Vauldalen. Begge vil ligge med grense mot Sverige. TT
mener områdene mellom to verneområdene, dvs. i Nedalen
helt nordover til Nesjøen, også bør omfattes av vernet. 
Det samme gjelder områdene mellom Sylan landskaps-
vernområde og Skarvan – Roltdalen nasjonalpark.  TT
mener vernet for Hyllingsdalen må åpne for gjenetablering
av hytte- og rutenettet i området Rien – Hyllingen, både for
å knytte sammen tilrettelegginga i sentrale Sylan med
Femundsmarka – Rogen og nettet på svensk side og for å
videreutvikle nettet i fjellturområdet Sylan sør for Tydal. 
TT hadde hytte- og rutenett i dette området som delvis var 
i funksjon fram til ca 1980 og har siden gjort flere forsøk på
å få til et kvarter mellom Stugudalen og Vauldalen /
Brekken. TT deltar i arbeidsgrupper for disse to verneplan-
prosessene. Ankesaken om revisjon av manøvreringsregle-
mentet for Gjevilvatnet er fortsatt ikke avklart. TT har
deltatt på møter med Olje- og energidepartementet og med
utvalgte stortingsrepresentanter om saken sammen med
Oppdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Endelig avgjørelse ventes i løpet av 2004.

Nærområdene til Trondheim
TT fulgte denne gangen ikke opp kommunevalgkampen i
Trondheim slik det ble gjort i 1999, men skal søke å følge
opp viktige saker i kommunestyreperioden, helst i samar-
beid med andre organisasjoner. Årsaken til manglende
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oppfølging var bl.a. at krav eller spørsmål knytta til opp-
følging av markaplan var vanskelig å fremme og be om svar
på så lenge handlingsprogramarbeidet, som TT deltar i, fort-
satt ikke er avslutta.  At det store merarbeidet flommen i
Trollheimen medførte for TT falt sammen med valgkampen,
ga dessuten foreninga kapasitetsproblemer. 

TT har videreført vårt arbeid med oppfølging av markaplan
ved deltakelse i en arbeidsgruppe for turfriluftsliv. Arbeidet
er positivt, men har trukket i langdrag. Det er et problem at
det tar for lang tid å få de mål og rammer som er vedtatt 
i markaplan, gjennomført i praktisk handling. Markaplan
forutsetter etter TTs oppfatning at økte ressurser må stilles
til disposisjon for å bedre forholdene for friluftslivet. 

TT har uttalt seg til forslag om ny markagrense sammen
med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.  Vedtaket i
bystyret om markagrensa rett før valget endte opp med at
Tomset og Kastbrekka i Strindamarka ble lagt utenfor 
markagrensa. TT har gjennom FNF bedt bystyret omgjøre
vedtaket for denne delen av marka, da en slik grense-
trekking er i sterk konflikt med friluftslivet og bryter både
med tidligere gjeldende grense og med de forlag til grense
som var til uttalelse. 

FNFs arbeid for å få tilbakeført Litj-Gråkallen til marka er
videreført i 2003. Det er viktig for friluftslivet at en ikke 
får nye virksomheter inn i kjernen av marka når forsvaret
trekker seg ut. Men forsvaret gjør det vanskelig for natur- og
friluftslivsinteressene å få medvirke i prosessen. Gjennom
FNF har TT også reagert på planer om store 
grus- og steinuttak sør for Tanem i Klæbu, inn mot
Vassfjellmarka. Gjennom FNF har TT også tatt opp de 
fortsatt uavklarte forholdene for friluftslivet i Wullums-
gårdsområdet som er en av de viktigste inngangsportene 
til marka. 

TT, sammen med naturvernforbundet, anbefalte at det ikke
burde bygges nye transportveger eller kjøretraseer som ledd
i utbedringsarbeidene på Kobberdammen i Bymarka, men
har erfart at konsekvensene for friluftslivet av damarbeidene
i Ilavassdraget har blitt veldig omfattende og altfor lang-
varige.  Det ble på slutten av året fremmet konsekvensut-
redning for langtids avfallsdeponi for Trondheimsområdet,
hvor Lia pukkverk i Strindamarka er ett av tre alternativet.
TT er innstilt på å uttale seg klart om denne konsekven-
sutredninga, da den både feilframstiller Lia-områdets betyd-
ning som del av Strindamarka og konsekvensene for av å
videreføre virksomhet her i all overskuelig framtid. Drifta
av avfallsdeponiet har et tidsperspektiv på 200 år og forut-
setter i de første faser utvidelser av massetakene i Lia.

6.7 RUTE- OG KARTKOMITEEN
Årsberetning RKK 2003
Rutearbeidet i TT har i 2003 vært en av flere satsingsom-
råder. RKK har jobbet spesielt med å fornye skiltingen,
markere start steder på rutene, opprettholde vintermerkinga
og omlegging, opprusting og nyetablering av enkelte ruter.

Videre har det blitt jobbet med å få på plass flere rodeans-
varlige til rutene, men vi er interessert i flere som er villig
til å ta på seg en dugnadsjobb som rodeansvarlig på en 
vinter- og eller sommerrute i den midt norske naturen.
Ekstraordinært arbeid i 2003 var selvfølgelig flommen 
i Trollheimen som forårsaket både stengt løypenett og 
ødelagte broer.

SYLAN

Vinter/sommer:
De rodeansvarlige har utført vedlikehold/oppretting av de
permanente vinterstakede traseene. I tillegg til at det ble
foretatt supplerende kvisting mellom vinterstaker som har
falt ned eller mangler av annen grunn. Vi må kunne si at
vinterstakinga nå begynner å komme opp på et kvalitetsnivå
som vi ønsker. Vintermerking krever et kontinuerlig vedlike-
hold og er til tider svært ressurskrevende.
Sommermerkinga på av rutenettet blir også stadig bedre 

og mer permanent. Det foregår en kontinuerlig utskifting av
gamle rødskilt som blir erstattet med den nye typen skilt i
feit furu med innfreset navn uten lakk eller maling. Likeså
skiftes fortsatt en del skiltstolper ut etter behov. 
Det er arbeidet med omlegging av strekninga Storerikvollen
– Nedalshytta som har blitt lagt om slik at den delvis følger
den gamle traseen nærmere Esand-/ Nesjøen. Samtidig er
løypa fra Nedalshytta opp til Syltoppen lagt om. Alt dette
gjør traseene tørrere og vil redusere antall merkede traseer 
i terrenget. Det er etablert en ny meget fin sommertrasé fra
Bjørneggen – Ramsjøhytta, traseener lag via demningen på
Finnkoisjøen.
Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig løypenett
sommer og vinter.
Det ble også i 2003 avholdt kurs/dugnad på løypenettet, 
i år ble dette arrangert i området rundt Nedalshytta.

Nytt Sylankart har hatt en vanskelig periode i 2003. Men
mot slutten av året fikk vi sammen med Meråker Utvikling
og Statens kartverk på plass det praktiske slik at vi regner
med å ha et nytt Sylankart klart til sommeren 2004.

TROLLHEIMEN

Vinter/sommer:
Kvisting av trekanten ble som vanlig utført. På sommer-
rutenettet er det foretatt en god del vedlikehold, rydding og
skilting. Noen traseer har blitt lagt om til tørrere partier. 
Det jobbes kontinuerlig med å få et best mulig løypenett
sommer og vinter. Traseen i hele fjellområde er i god stand.
Det jobbes fortsatt med å få remerket den gamle
”Langliløypa” fra Trollheimshytta til Rindal. Det er i tillegg
gått opp ny trasé fra Å i Meldal til Jøldalshytta, men denne
er ikke ferdig.

FRAMDRIFTSPLANER
For neste sesong planlegges, foruten vanlig vedlikehold,
diverse utskifting av gamle skilt. Det vil også etter hvert bli
oppsatt skilt med avstandsanvisning til de aktuelle hyttene
fra de mest benyttede utgangspunkt, parkeringsplasser og
lignende.

Det vil også i 2004 bli dugnad/kurs i starten av sommer-
sesongen.
Ferdigstillelse av traseene mellom Nedalshytta og
Storerikvollen inklusiv avstikkeren opp til Storsylen samt
den nye traseen Bjørneggen – Ramsjøhytta.
Alternative ruter som skal forbinde Sylan med
Femundsmarka/Røros skal befares. Ny kvarteravtale med
egnet overnattingssted på strekningen må kartlegges.
Det vil fortsatt bli jobbet med nytt Sylankart.
I Trollheimen skal det fortsatt jobbes med merkearbeid for 
å knytte Viongen til det etablerte rutenettet. Omfanget av
dette arbeidet avhenger av de nødvendige tillatelser fra
berørte myndigheter/grunneiere. Det skal også legges noe
plank (de første plankene i Trollheimen!) på ruta mellom
Gjevilvasshytta og Vassendsætra.

6.8 TURKOMITEEN
For vintersesongen ble det satt opp seks dagsturer, av disse
ble to gjennomført. Deltagelsen var varierende og noen turer
ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte, mens andre ble
avlyst på grunn av dårlig vær og føre forhold.
Av åtte planlagte overnattingsturer ble seks gjennomført.
Det var de «klassiske» turene som trakk folk, interessen for
nye turer kan derfor synes liten.

En vintersesong med mange avlysninger og få deltakere på
de gjennomførte turene ble avsluttet med en tur 1. mai helga
gjennom Sylan. Kronen på verket for deltakerne på denne
turen var gleden av å se jerv på nært hold.

For sommersesongen ble det satt opp syv dagsturer, av 
disse ble fem gjennomført. 
Det var god oppslutning om dagsturene og da særlig de 
med kulturhistoriske innslag.

Det ble planlagt 16 overnattingsturer for sommersesongen,
10 ble gjennomført.
Årets utenlandstur gikk til Chamonix i Frankrike med 16
deltakere og utgjorde et populært tilbud til TT's medlemmer.
Totalt deltok 178 deltakere på 23 gjennomførte turer.

De tre nye sommerturene, med tilknytning til havet var 
alle meget populære og fulltegnet. Turene gikk til Smøla,
Inderøy og Halten.

Som følge av at de tradisjonelle fellesturene ikke har den
samme oppslutning som før ble det i oktober holdt en ide-
dugnad over hva vi kan gjøre for å få opp deltakelsen på
arrangementene våre. Mange forslag kom opp og det vil
være viktig i årene som kommer å jobbe med turtilbudet
vårt slik at de kan framstå som attraktive også i framtida.
Følgende konkrete momenter skal det jobbes med neste år:
• Ivaretakelse av de som har deltatt på turene for å få de

med flere ganger og som viktige ressurspersoner for å
rekruttere nye

• Turleders rolle som motivator for deltakerene. Både i 
forhold til å informere deltakere om nye turmuligheter, 
og i forkant av turene for å gi oppdatert informasjon til 
potensielle deltakere 

• Sammensetting av deltakere, se på om vi kan gå inn med
turleder i etablerte grupper i stedet for motsatt

• Videreutvikle de turene som går bra og redusere de som
ikke trekker deltakere

Turdeltakerfesten ble, den nye tradisjonen tro, avholdt i 
TTs egne lokaler. Det var plass til mange flere, men de 
som hadde lagt turen til Sandgata fikk en hyggelig kveld.

6.9 ÅRBOKKOMITEEN
Årboka inneholdt en rekke artikler med bred appell. 
Vi fortalte litt om innsatsen til Bjørn Schjetne, Erik Hansen
og nå avdøde Johan Bolmes og Fagne Flack og deres
tilknytning til fjellet. 

Årboka har med en bred presentasjon av fjellgården,
Kårvatn, historien til stedet, den rene naturen her, hva de
driver med, hvilke planer de har for framtida og, ikke minst,
turmulighetene i området. 

Årboka har også med fortellinger om mange og ulike fjell-
opplevelser, fra ungdommen som fra byen tok seg fram med
sykkel og til fots til Trollheimen, soldatene som i 1940 dro
heim fra krigsinnsats gjennom Trollheimen, stillheten som
ligger så nær byens travelhet, en fellestur langs Homla i
nærterrenget til Hommelvik og til et dikt om kjærligheten 
til en fjellkar.  

Barnas Naturverden finner du i fjellet helt øst i Trollheimen
mellom Nerskogen og Rennebu. Børge Dahle har laget en
eventyrfortelling som knytter seg til Barnas Naturverden. 
Vi har også tatt med enda ett eventyr. Det er Marit Flå som
forteller om hvordan Trollauget fikk navnet sitt.

Mye av historien til Trondheim E-verk har angått
Trondhjems Turistforening. TEV fylte 100 år i 2001 og to
historikere, Astrid Wale og Stig Kvaal, har skrevet E-verkets
historie: «En spenningshistorie, Trondheim Energiverk gjen-
nom et århundre». E-verket og forfatterne har gitt TT anled-
ning til å gjengi den delen av historien som handler om
oppdemminga av Nedalen rundt 1970.

Artikkelen «Småjutulan i vinterfjellet» av Børge Dahle ble
også trykt opp som stivinnbundet bok for løssalg. Boka har
blitt solgt i bokhandlere i Trøndelag. Det ble trykt 4.000 eks
på norsk og 1.000 eks på engelsk.

Artikkelen «Kårvatn – fjellrike, kulturlandskap, og eventyr-
land» av Roar Nålsund ble trykt opp som særtrykk i 8.000
eks som eget hefte på 16 sider.

Takk til årbokkomiteen og alle dere som på dugnadsbasis
har bidratt med artikler og bilder til disposisjon til årboka.

6.10 Barnas Turlag
Barne- og familiekomiteen planlegger og gjennomfører
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aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn og barne-
familier. Aktivitetsnivået er stadig økende og det har i år
2003 vært arrangert 44 turer, en økning på 18 turer sam-
menlignet med 2002. For å videreutvikle tilbudet i kom-
munene ble det etabler et lokallag i Oppdal og Surnadal. 
I tillegg har BT et lokallag i Melhus. Det er gjennom
ressurspersoner turtilbud ledes lokalt. BT har i år hatt et
samarbeid med ”Barn og Natur”, som er Det Kongeloge
Norske videnskabers selskaps tilbud for barn og barne-
familier. En del turer har vær arrangert i samarbeid.

Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende, og
vi får stadig tilbakemeldinger på at TTs satsing på barn og
barnefamilier er en riktig prioritering. Barnas Turlags
medlemskontingent var på kr. 50. Hele 1648 betalte
medlemskontingenten, en økning på 13,1% sammenlignet
med 2002. Tallene vitner om at interessen er betydelig og
stadig økende. 

Barnas Turlag har samarbeid med Dronning Mauds Minne
om utdanning av veiledere. Studenter ved friluftsstudier gis
veilederkompetanse lik egne veilederkurs. Det betyr at disse
resurspersonene kan komme inn i vår organisasjon og gjøre
veilederoppgaver for Barnas Turlag.

6.11 UNGDOMSGRUPPA

Aktivitet
Etter å ha hatt et tilfredsstillende tilbud på turlederkurs i
2003, har ungdomsgruppa nå mange, nye, dyktige turledere.
Året før var det underskudd på turledere.

Turarbeid
TTU har i perioden fra forrige årsmøte gjennomført disse
turene/ aktivitetene.:
• Isfisketur.
• Påsketur til Jotunheimen.
• Dagstur til Snota.
• Første Mai- tur.
• Sykkeltur.
• Padletur til Forra.
• Kick –off topptur i Rondane.
• Klatredag med grilling på Tikneppen i Bymarka.
• Fisketur til Budalen.
• Wireklatring på Munken, Fosen.
• Høsttur til Storlidalen.
• Tur til Sylane.
• Julebord
• Romjulstur til Dindalshytta.
• Januarskitur Kongsvoll/ Reinheim.
• Søndagstur i Bymarka.
• Snøhuletur til Budalen.
• Vinterferietur. Storlien – Ås i Tydal.
• Alpin/ telemark/ Snowboard -helg på Oppdal.

Turkomiteen har i år som tidligere lagt vekt på et variert tur-
program. Dette for å treffe et bredest mulig spekter av ung-
dommer og for å ha et mest mulig interessant tilbud 
for våre faste turdeltagere.

Vi har de siste par årene fått utvidet vårt aldersspenn noe.
Fra å tradisjonelt ha dekt 15 – 25 år, dekker vi i dag 
13 – 25 år. Det siste året har gitt noe økende respons både
fra ungdomsskole og høyskolenivå. I tiden som kommer 
bør vi sannsynligvis sette klarere aldersgrupper for en del 
av turene. Dette vil kreve større ressurser av oss på turleder-
siden.

TTU har i det siste året fått støtte til innkjøp av førstehjelps-
utstyr. Vi har også fått en Jervenduk. Etter å ha blitt fra-
stjålet utstyrspulk og lavvo, har vi også måttet se oss nødt til
å anskaffe en ny lavvo.

Arbeidet i TTU må sies å fungere meget bra. Styre og
ressurspersoner er godt sammenspleiset, men svert åpen for
nye medlemmer. Dette preger hele turmiljøet.

Etter ni år i TTU er det en stolt turkomiteleder som ser
hvordan miljøet stadig utvikler seg. En stor takk til nye 
og gamle venner som har vert med å gjort dette året til et
eventyr.

PR-komiteen 
Årets PR-komité har jobbet videre med det arbeidet
tidligere PR-komiteer har gjort. Skolekontaktordningen har
ikke blitt utviklet videre, bare oppdateringer av skolekontak-
ter. Nye plakater og stadige oppslag om turer er viktig for at
denne ordningen skal fungere.

I 2003 har PR-komiteen jobbet mye med å forbedre kom-
munikasjonen ut til medlemmene. Medlemsbladet
HutteTTU har fått ny layout. En tilnærming av HutteTTU
layouten til det nye profilprogrammet til DNT-ung vil være
nødvendig og en arbeidsoppgave for den nye PR-komiteen
hvis styret vedtar å bruke DNT-ung sitt nye profilprogram.

Gjennom ny e-postliste og informasjon om turene på inter-
nett når styret sine medlemmer gjennom nye kanaler. PR-
komiteen har opprettet en e-postliste. Den må oppdateres
ved å legge til e-postadresser manuelt. Dette kan bli
tungvint i lengden. Derfor vil det være en fordel om oppda-
tering kunne skje automatisk ved at brukerne melder seg inn
og ut via internett. Jeg tror dette kommer til å bli mulig
gjennom DNT-ung sine nye internettsider. Informasjonen
som legges ut på internett, legges i stor grad ut av turled-
erne. Instruksjoner om hvordan dette gjøres finnes på kon-
toret. Dette må imidlertid følges opp av det nye styret og
kursing vil være nødvendig når de nye internettsidene kom-
mer.

PR-komiteen har også laget nye og mer effektive rutiner for
å sende ut vanlig post (turinnkallinger) til de aktive
medlemmene. Instruksjoner finnes på kontoret.

Andre PR-tiltak PR-komiteen har utført er PR-stunt i
Midtbyen. Vi gikk rundt iført tur- og klatreutstyr med 
flygesedler med informasjon om romjulsturen og tur-
programmet fram til sommeren 2004. Dette var en suksess

og bør gjennomføres flere ganger, men da bør man oppsøke
arenaer med flere friluftsinteresserte, f. eks. spesielle 
messer, arrangement og skoler.

Skolebesøk har også blitt gjennomført for å få flere på tur.
Vi viste fram en film og fortalte om aktiviteten i TTU.
Mange ble overrasket over at det finnes et slikt tilbud og vi
fikk flere nye aktive medlemmer. Derfor bør vi gjennomføre
flere skolebesøk, men nye plakater og brosjyrer må lages
først for å få ut mest mulig informasjon ved et slikt besøk.
Både ungdomsskoler og videregående skoler er aktuelle
målgrupper.

Lista over aktive medlemmer er oppdatert. Medlemmer
eldre enn 26 år og medlemmer som har flyttet eller ikke vil
ha informasjon lenger er slettet. Det kan nevnes at en slik
oppdatering bør skje kontinuerlig. Mottakere av brev som
kommer i retur må slettes fra medlemslista slik at TTU spar-
er porto.

Økonomi
I 2003 hadde TTU er overskudd på 21.203,79. Grunnen 
til dette er hovedsakelig et mer kontrollert forbruk på turer.
Etter fjorårets underskudd på 48.234,89 måtte vi sette et
generelt mål om å gå mest mulig i 0,- på vanlige fjellturer,
og dette har vært svært vellykket! Vi har også mottatt drift-
støtte fra Trondheim Kommune på 73.750,00.
Regnskap og revisjonsberetning 2003 ligger ved.

Hege Grostad Julie Nåvik Hval
sign sign

Edel Thyve Agersborg Harald Haltvik
sign sign

Magne Gilberg Inger Lise Sortland
sign sign

Øyvind Grønning
sign

6.12 FJELLSPORTGRUPPA

Generelt om aktiviteten i TTF
TTF gjennomførte totalt 27 turer i løpet av 2003, ut i fra en
opprinnelig turplan på 31 turer. 3 turer ble avlyst pga dårlig
vær eller liten interesse, samt at en tur ikke lot seg gjennom-
føre pga at flommen i august tok med seg veien inn til
Eikesdalen. I tillegg sto totalt 4 kurs på programmet, hvorav
et ble avlyst pga for liten påmelding. TTF har i 2003 hatt
410 personer på tur eller kurs i løpet av året, en økning på
over 10% fra foregående år. Og totalt har 189 forskjellige
mennesker har vært med på tur, noe som igjen er en økning
på 18% fra året før. Den desidert mest aktive TTF’eren var
Øystein Svendsen med 16 loggførte TTF-turer. Deretter lå
aktiviteten på 8-11 turer for de aller mest aktive, mens svært
mange deltar kun på noen få turer.  I gjennomsnitt har det

vært neste 14 deltakere pr tur.

Årets store suksess var gjennopptakelsen av felles sommer-
samling, et arrangement som hadde ligget brakk i noen år.
Sommersamlingen var lagt til Lofoten i midten av juli, og
ble en gedigen suksess. Det var hele 26 personer som deltok
på samlingen, 2 stk kom til og med helt fra Oslo! Med en
stor lavvo og en mengde telt på teltplassen ved klatrefeltet
Kalle utenfor Henningsvær, var det stor og ulik aktivitet
hele uken. Klatring var selvfølgelig hovedaktiviteten med
bla. flere taulag på Svolværgeita, men også sykkelturer og
ordinære fjellturer. Her var det opp til hver enkelt å sørge
for å planlegge og komme seg på tur.  

Andre turer med spesielt stor deltakelse var skituren i
Sunndalsfjellene i februar med 19 deltakere, telemarks-
samling i Åre med 31 stk, klatresamlingen på Oppdal i juli
med 20 deltakere, for ikke å glemme kajakkturen i mai ved
Stabblandet på Nordmøre med 24 kajakkentusiaster! 
I tillegg ble også årets nyttårstur en stor suksess med 
29 feststemte fjellsportere samlet på Vangshaugen i
Sunndalsfjellene. 

TTF har heldigvis vært forskånet for store skadeuhell i
2003, men hadde en skade med et kutt i hode ved et fall
under en skitur. Heldigvis fikk den skadde hjelp av en til-
feldig forbipasserende snøscooter slik at han kom seg raskt
til lege. Men denne episoden viser hvor lite det er som skal
til før noe kan skje, og minner oss om viktigheten av å ha
med førstehjelpsutstyr på tur.

TTF mistet i 2003 vårt styremedlem og aktive turvenn
Størker Garberg Jr. som døde under en tragisk båtulykke i
august 2003. Denne ulykken har satt dype spor i gruppa, da
Størker var et felles samlingspunkt for en veldig stor del av
miljøet vårt.

TTF deltok i 2003 med en instruktør på DNT-F sin 
instruktørsamling/årsmøte, i tillegg til NF sitt Rådsmøte/
Sikkerhetsseminar. Denne deltakelsen er et ledd i å styrke
TTF sin fjellsportskompetanse, samt  holde kontakten med
de øvrige fjellsportgruppene rundt i landet.

Kurs
Kursåret 2003 fortsatte med den gode trenden fra tidligere
år med god oppslutning på våre kurs. Vinterkurset ble
arrangert i Storlidalen i midten av februar med 9 deltakere
og 2 instruktører (Kjetil Johannessen, Espen Hoøen). 
Her ble det tradisjonen tro bygd snøhule for overnatting, 
og for første gang ble det også bygd iglo! I tillegg ble
selvfølgelig de tradisjonelle vintertemaene som orientering,
kart/kompass, skred, veivalg i bratt terreng gjennomgått. 

For andre år på rad hadde vi i år to ulike klatrekurs, både
nybegynnerkurs og videregående klatrekurs. Det har vist seg
å være stor interesse for et videregående klatrekurs for de
som har klatret en del og som er i startfasen på å lede ruter
på egen hånd. På det videregående kurset får deltakerne
prøvd seg sammen med en kyndig instruktør og får hele
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tiden rettledning på sine metoder. Begge klatrekursene ble
holdt i Innerdalen. Instruktører på videregående kurs var
Terje Valentinsen, Per Selnesaunet, Beathe Sundgård og
Odd Arne Børseth. Instruktører på nybegynnerkurset var
Thor-Aage Heiberg, Barbro Karlsson, Anders Flaarønning,
Erlend Aarflot, Morten Bjerkås, An-Magritt Aune, Wenche
Sjøholt og Kari Hallan. Årets brekurs ble tradisjonen tro
gjennomført i august på Krossbu i Jotunheimen med 14
deltakere. Instruktører var Mona Fjærtoft, Kjetil
Johannessen og Kari Hallan.

Nytt av året var at vi forsøkte å arrangere et skiseilkurs i
januar. Dette er en aktivitet som har stigende interesse blant
fjellsportere generelt, og også her i TTF. Dessverre ble 
det for liten påmelding til at kurset kunne gjennomføres.  

Medlemsmøter og andre aktiviteter
TTF gjennomfører trofast sine medlemsmøter den siste tors-
dagen hver måned. Stedet er gjerne TT-kontoret, men med
noe varierende innhold. De fleste medlemsmøtene gikk også
i år til å mimre over tidligere gjennomførte turer med bilde-
visninger, men i februar hadde vi et svært så lærerikt møte
med Jan Otto Larsen hvor vi fikk en grundig innføring i
snøskred og dertil hørende emner. På høsten arrangerte vi
en kveldstur ute i Skaun for å hedre vår turvenn Størker
Garberg som døde tidligere på sommeren, «I Størkers fot-
spor».

Medlemsbladet «i Hytt & Vær»
I 2003 har det blitt fokusert på å lage et bedre og mer
”tiltalende” medlemsblad enn tidligere. Dette har ført til at
det har blitt laget ny layout på bladet, det er mer bruk av
bilder til illustrasjon, samt at forsiden av bladet nå prydes av
et bilde. Det har vært veldig positive tilbakemeldinger 
på denne renovasjonen av medlemsbladet. Pga endrede
bestemmelser for å betale moms på reklameinntekter, så 
har styret besluttet å kun gi ut medlemsbladet 4 ganger 
i året i stedet for 5. Det satses i stedet på forbedret kvalitet

på utgivelsene. 

TTF's økonomi, utstyrsutleie og innkjøp
TTF var 171 betalende medlemmer ved utgangen av 2003,
noe som tyder på et stabilt medlemstall fra tidligere år. Det
ble våren 2003 ryddet opp i medlemsregisteret ved at gamle
medlemmer som ikke hadde betalt medlemskontingenten
ble slettet fra medlemsregisteret. Det er ca 190 navn på TTF
sin epost liste, som på denne måten ønsker å motta infor-
masjon om våre aktiviteter. 

TTF har i 2003 kjøpt inn en del nytt utstyr, både som erstat-
ning for eksisterende gammelt utstyr og som supplement 
til eksisterende utstyr. Vi ønsker å ha fullstendige sett med
såkalte ”brepakker”, og har forsøkt å komplettere dette. 
Vi har bla. kjøpt inn 3 relativt korte breøkser da de gamle 
vi har generelt er for lange til bruk av jenter, samt noen nye
stegjern da de eldste stegjernene ikke var brukbare lenger.
Vi har også utrangert en del av de gamle klatreselene, og
Barnas Turlag har fått disse selene mot at TTF fikk et nytt
bretau i stedet. Selene var gamle og det var derfor ikke
ønskelig å bruke disse til klatring på led lenger. Nytt utstyr
merkes med innkjøpsår. Ved gjennomføring av kurs er det
nødvendig å leie inn ekstra utstyr fra andre grupper da vi
ikke har nok utstyr selv.  

Det har vært noe mindre inntekt på utleie av utstyr enn bud-
sjettert til tross for at TTF har forsøkt å «reklamere» for det
utstyret vi har til utleie. 

Regnskapet for 2003 viser at vi generelt sett har hatt mindre
utgifter enn budsjettert, samt et større overskudd på kurs
enn budsjettert. Det har de siste årene vært stor interesse for
å delta på TTF sine klatre- og brekurs. Dette medførte at
TTF gikk med et lite overskudd i 2003 mot et budsjettert
underskudd. 

6.13 VETERANAN
Styret har bestått av: Hans Engan, Harriet Herjuaune,

Solfrid Helåsaunet, Sven Kolstad, Jostein Skotvoll, styre-
leder Ivar Maske og representant for T.T. styret  Sissel
Mathiesen.

Årsmøte for 2003 ble avholdt i T.T. sine lokaler i Sandgata
den 3 mars kl. 1200, med 26 medlemmer til stede.
Styreleder ønsket velkommen og takket de frammøtte for
oppmøte og ga derpå ordet til Sven Kolstad som var blitt
valgt til møteleder. Årsmeldingen ble referert og styreleder
gikk gjennom årets turprogram.

Valg. Valgkomiteen har bestått av: Berit Buch, Roar
Rønning, og formann Ivar Solli.
Gjenvalgt ble: Sven Kolstad og Jostein Skotvoll. Som nye
medlemmer av  VETT styret ble Hariett Herjuaune og
Solfrid Helåsaunet  valgt.

Møter. Det har vært avholdt 10 Styremøter og 9 medlems-
møter i T.T. s lokaler i Sandgata. Disse «mandagsmøtene»
holdes hver første mandag i måneden, unntatt månedene
juli, august og desember. Møtene har etter hvert blitt  pop-
ulære  med servering av kaffe / te og rundstykker. Med opp-
møte fra ca. 20 til over 40 (da var det trangt) vil vi alle gi
Berit Buch både ros og takk for hennes gode humør og det
arbeid hun gjør både innkjøp og klargjøring av drikkevarene
og en haug rundstykker. Tilsammen på alle «mandags-
møtene» har vi vært ca. 300 personer.

Turer. På programmet for 2003 hadde vi 22 turer. En av
disse ble ikke gjennomført Deltakerantallet på turene har
økt, vi har ikke hatt noen uhell. og vi kan vel i all beskje-
denhet si at turene har vært vellykket. Tilsammen på alle
turene har vi vært ca. 500 deltakere. Takk til alle hyggelige
deltakere, og til koordinatorne.  

Turer utenom programmet. Et styreønske har vært at
mandagsmøtene også skal være avtalested for impulsturer
utenom programmet. Det skal ikke være nødvendig å sitte
hjemme i godværet å vente på at det skal dukke opp en tur
på programmet og vi kan ikke programmere tur alle dager.
Derfor tillater jeg meg å nevne de som har tatt initiativet.
Den første så vidt jeg husker som ville vise oss turterrenget
sitt var Hariett Herjuaune. Fin tur, litt spennende, på holka
rundt Vulusjøen - med Harietts spesialkjeks til kaffen.
Neste impulstur var det Solfrid Helåsaunet som tok initia-
tivet til .Jeg var ikke med så jeg skal ikke prøve å beskrive.
Neste initiativtaker var Finn Kleveland som ville ta med
deltakerne på gamle tomter hvor hans forfedre hadde
bedrevet industri  i terrenget rundt Vådan og Skjelbreia. 
En,  meget godt forberedt tur. Karl. H. Brox hadde lavet
forhåndsreklame med liten artikkel i Adresseavisens 
«Ut på tur». 56. deltakere var med på turen.
Vi vil takke alle initiativtakere og ønske nye velkommen.
Og sist, men ikke minst, en takk til arkitekt Stie V. Krogh
for en godt forberedt og interessant historisk vandring på
Kalvskinnet.

7. Årsberetning og regnskap 2003 

samt budsjett 2004

ÅRSBERETNING 2003

Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest
mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig
friluftsliv. TT driver sin virksomhet fra kontorer i Sandgata
30 i Trondheim. Driften for øvrig drives i all hovedsak i fjel-
let hvor foreningen har 15 hytter, betjente, selvbetjente og
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler
foreningen sommer og vinterruter på ca. 800 kilometer.
Foreningen arrangerer fellesturer og aktiviteter i fjellet og
nærmarka rundt Trondheim. En stor del av aktivitetene
utføres på dugnadsbasis.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet
for 2003 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. 
I 2003 har det totale sykefraværet vært på ca. 3,5%. Dette
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.

Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring
kr. 69.000, som tilsvarer ca 1,1% av foreningens totale 
personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende
«Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet». 

Foreningen har 14 mannlige og 92 kvinnelige ansatte. Styret
er sammensatt av 4 mannlige og 4 kvinnelige medlemmer.

Ytre miljø
Foreningen arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på
det ytre miljø blir så liten som mulig.

Trondheim 8. mars 2004

Randi Wiggen Håkon Gammelsæter
styreformann

Jonas Holme Kjetil Lehn

Anne Karin Braathen Sverre Kirksæther

Sissel W. Mathiesen Vigdis Heimly

Frode Støre Bergrem
daglig leder

BALANSE 31. 12. 2003
Noter
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EIENDELER 2003 2002
Anleggsmidler
Bygninger NR 7 3209307 2976341
Bårdsgarden 100 100

Sum driftsmidler 3209407 2976441

Tydal Båtrute AS 100 100
Oppdal Båtservice AS 10000 10000
Sum andre anleggsmidler 10100 10100

Sum anleggsmidler 3219507 2986541

Omløpsmidler
Varelager NR 8 513000 462000
Kundefordringer 271482 411302
Andre fordringer og periodiseringer 18600 18600
Bankinnskudd, kontanter mv. NR 9 3771100 3330819

Sum omløpsmidler 4574182 4222721

Sum eiendeler 7793689 7209262

GJELD OG EGENKAPITAL 2003 2002
Egenkapital
Kapitalkonto NR 10 4332861 4427514
Eiendom/byggefond NR 10 718232 1479966
Fond livsvarig medlemsskap NR 10 299225 286700

Sum egenkapital 5350318 4714214

Langsiktig gjeld
Lån i DNT 5000 5000
Lån i fond 200000 200000
Sum langsiktig gjeld 205000 205000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 172724 553906
Skattetrekk/arb.g.avg. 304096 252082
Skyldig merverdiavgift 108567 -46560
Skyldig feriepenger 536592 299011
Forsk.bet. kontingent 982420 1131858
Annen korts. Gjeld 133970 99751

Sum korts.gjeld 2238369 2290048

Sum gjeld og egenkapital 7793687 7209262

Trondheim, 31.des. 2003, 8. mars 2004

Randi Wiggen Håkon Gammelsæter
styreformann

Jonas Holme Kjetil Lehn

Anne Karin Braathen Sverre Kirksæther

Sissel W. Mathiesen Vigdis Heimly

Frode Støre Bergrem
daglig leder
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2003

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2003

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
• foreningens investeringer i nybygg aktiveres når 

utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg
inntektsføres når de mottas eller når det er gitt skriftlig
tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden 
tilskuddet er ment å dekke, er påløpt. Bidraget/tilskuddet
benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og
utstyr til administrasjonen kostnadsføres direkte. 
Eiendommene avskrives ikke. Oppussingskostnader av
kontorlokalene i Sandgata avskrives over 10 år.

• Resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad 
enn regnskapslovens krav.

• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - 
kostnaden er lik premien, TT er tilsluttet ordningen 
for avtalefestet pensjon (AFP) for sine 6 fast ansatte 
i administrasjonen. Forpliktelsen er i henhold til god 
regnskapsskikk for små foretak ikke balanseført. En 
ansatt er aktivt inn under ordningen. TTs direkte andel 
av utbetalingene (25%) vedrørende dette utgjør ca 
kr 30.000,- pr år i tillegg til den ordinære premien.

NOTE NR1 og NB1
Økningen i «andre inntekter» 2003 skyldes i hovedsak økte
automatinntekter. Pga. usikkerheten rundt drift av spille-
automater fra Norsk Tipping velger styret å ta ut automat-
inntektene av driftsregnskapet for 2004 og heller føre de
som eventuelle ekstraordinære inntekter til styrking av
egenkapitalen.

NOTE NR 2 STØTTE OG BIDRAG
Sum 596

FNF, drift og tiltak 294
Klevens gave 73 Utstyr til hyttene
Til Topps 39
Ferskvannsåret 2003 15 Fra DN via DNT
Frifonds midler 118 Til forskjellige prosjekt
Fjellfest 2003 20 DNTs fjellfest ved åpning

av sommersesongen
Barnas naturverden 30 Småjøtulan
Annet 7

NOTE NR 3 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:

2003 2002
Lønninger 4.851.401 4.503.060
Arbeidsgiveravgift 619.628 589.339
Pensjon 81.506 105.423
Andre lønnskostnader 606.164 502.473

Sum lønnskostnader 6.158.699 5.700.295

Godtgjørelser daglig leder styret

Lønn 399.773 0
Annen godtgjørelse 15.471 0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr. 39.423.

NOTE NR 8 VARELAGER
Varelager; varelageret er vurdert til minste kostpris.

REGNSKAP 2003 OG BUDSJETT 2004

Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap
2004 2003 2003 2002

Noter

DRIFTSINNTEKTER
Bevertning og kiosksalg 5289 4966 5531 5220
Losjiinntekter 3062 2911 3127 2978
Medlemskontingent 4564 4476 4327 3962
Annonseinntekter NR 5  NB 5 200 159 205 150
Turer/kurs/arrangement 370 434 450 468
Andre innteketer NR 1  NB 1 30 281 150 162
Støtte og bidrag NR 2 400 596 200 137

Sum inntekter 13915 13823 13989 13077

DRIFTSKOSTNADER
Varekjøp 1939 1816 2100 1820
Medlemstjenesten 1142 1115 920 864
Drift hyttene NR3  NB3 4923 4692 4820 4534
Drift TT-Brygga NR3  NB3 4278 4204 4350 3859
Drift løypenett NR4 100 171 80 21
Turer/kurs/arrangement 350 440 400 434
Informasjon og markedsf. NR 5 NB 5 900 819 1100 839
Avskrivninger NR 6 70 70 70 70
Tap på fordringer 10 32 10 10

Sum kostnader 13712 13359 13850 12451

DRIFTSRESULTAT 203 464 139 626

FINANSPOSTER
Rente- og finansinnt. 150 120 110 170
Rente- og finanskostn. 10 1 10 83
Sum finansposter 140 119 100 87

ÅRSRESULTAT 343 583 239 713

Disponeringer
Avsetning til eiend-/byggefond NR 10 43 280 239 379
Avsetning til kapitalskonto NR 7 300 303 0 334
Sum disponeringer 343 583 239 713

Byggeprosjekter netto kostnad 300 303 0 334
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NOTE NR 9 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, bankinnskudd med børs
avkastning, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig
medlemsfond, kasse og postgirokonti. Bundne midler utgjør:
skattetrekksmidler kr. 163.338.

NOTE 10 EGENKAPITAL

Endring av egenkapital
Inngående kapitalkonto 2 947 548
Korrigering feil tidligere år 40 677
Overført fra Eiendomsfond 1 041 671
Årets overskudd 302 965
Utgående kapitalkonto 4 332 861

Endring Eiendom/byggefond
Inngående eiendomsfond 1 479 966
Overført til kapitalkonto - 1 041 671

Fra årets overskudd 279 937
Utgående kapitalkonto 718 232

Endring fond livsvarig medlemsskap
Inngående fond livsvarig medl. 286 700
Tilført i 2003 12 525
Utgående kapitalkonto 299 225

Overføring fra Eiendomsfond/byggefond har sammenheng
med tidligere byggeprosjekter på hyttene som skulle vært
belastet dette fondet og ikke kapitalkonto. Eiendomsfondet
har sammenheng med en egen bankkonto som ble opprettet
og avsatt penger på fra tidligere overskudd i driften av for-
eningen. Eiendomsfondet er nå avstemt mot bankkontoen.

Korrigering av feil tidligere år kr. 40 677 har sammenheng
med tilbakeføring av kostnader utgiftsført i 2002 i
forbindelse med fellestur til utlandet.

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2003
2003 har vært et godt år for Trondhjems Turistforening.
Selv om det har vært en nedgang i antall overnattingsgjester

NOTE NR 7 BYGNINGER

Bokført verdi Nybygg Nedskriving Nedskriving Avskriving Bokført verdi
01.01.03 off. støtte Gaver 31.12.03

Sandgata 30 495993 70000 425993
Dindalshytta 9000 20055 29055
Fiskåhøgda 18000 18000
Gjevilvasshytta 302520 302520
Græslihytta 18000 18000
Jøldalshytta 263726 57648 321374
Kjølihytta 202067 202067
Nedalshytta 429808 32273 462081
Nøstebu 0 0
Orkelsjøhytta 0 0
Ramsjøhytta 136000 188 136188
Remslistuggu 111850 111850
Schulzhytta 26005 26005
Storerikvollen 767703 39060 806763
Trollheimshytta 190737 92212 282949
Vekvesætra 4932 4932
Helgetunholtsætra 10291 10291
Bru Gml.sæterdalen 51238 51238

2976341 302965 70000 3209306

De største prosjektene det er brukt penger på i 2003 er:
Nedalshytta kr. 32.000 nytt kjøkken selvhushold
Storerikvollen kr. 39.000 miljø- og enøk prosjekt
Dindalshytta kr. 20.000 nytt kjøkken
Trollheimshytta kr. 92.000 ombygging fyrrom
Jøldalshytta kr. 58.000 utvidelse av hytta
Helgetunholtsætra kr. 10.000 etablering av nytt selvhushold

I tillegg er det bygging av bru i Gammelsæterdalen under oppføring. Hittil brukt kr. 51238.
Alle er holdt innefor de beregnede kostnadsrammene.

Budsjett Regnskap
2004 2003

Note NB3  NR3  hyttene Sum 4923 4692

Lønn og sos.kostn. 3533 3365
Brannvern/vedlikehold/HMS 250 167 B39, v124, hms3, k1
Oppvarming/strøm og renhold 420 427
Transport og reise 300 294 T, r
Telefon og porto 120 115
Utstyr, rekv. 120 135 U104, r11,div20
Forsikring 150 153
Forpakn/tomteavg o l 30 36 F/t32, g4, 

Note NB3  NR3  TT-Brygga Sum 4278 4204

Lønn, sos.kostn. og AFP 2815 2677
Revisor 40 40
Regnskapsfører 80 83
Husleie 336 316
Telefon og porto 200 201
Oppvarming/strøm/renhold 150 147
Rekvisita, representasjon 90 92 R71, r21
Gebyrer 100 130
Vedl.hold, EDB, utstyr 147 238 Vh10,br5, edb36, i/u187, 
Møter,komit.,reise,hytteopph. 200 258 M34, r/h227, 
Forsikring 20 19
Landsmøte på Røros 100 3

NOTE NR 4 DRIFT LØYPENETT
Merforbruk skyldes ekstraordinær innsats med å bygge opp 4 bruer etter flom i Trollheimen.

Note NR 5 NB 5 Budsjett 2004 Regnskap 2003
Info og markedsføring ann. innt kostnad ann. innt kostnad

200 900 159 819
Årbok 37 322
104 turer
Vinter GLEDE 20
Sommer GLEDE 29
Fjell GLEDE 53 146
Barnas Tur GLEDE 1 50
Turer for folk flest 35
Turprogram VETT 0 0
Planleggingskart 10 18
Brosjyre 22
Medlemsk/abonem 52
Annet, annonsering, markedsf. 9 174 Diverse annet infoverdi

NOTE NR 6 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.
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på TTs hytter, har det aldri vært flere medlemmer i TT.
Våre lokaler i Sandgata har blitt utviklet og funnet et godt
fundament som informasjons- og aktivitetssenter. TTs kom-
munikasjon og informasjonsflyt har stadig utviklet seg og
må kunne sies har vært en suksess også i 2003.
Dette og flere andre gode grunner har gjort til at 2003 har
vært et godt år for TT.
Styret ønsker å styrke og bygge opp egenkapitalen i forenin-
gen etter flere år med store investeringer. Overskuddet settes
derfor av til senere vedlikehold, ombygging, nybygg eller
andre nødvendige investeringer som skal tjene våre
medlemmer.

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2004
Det er lagt inn prisstigning på ca. 6% på bevertningsprisen
og ca. 5% på losjiprisene, tilnærmingsvis DNTs anbefaling.
Vi forventer å opprettholde besøks- og overnattingstallet på
hyttene.
Medlemskontingenten følger tilnærmingsvis DNTs anbefal-
ing som tilsier en størst mulig likhet over hele landet. Det er
ikke lagt noen medlemsvekst  i 2004.
Vi ønsker fortsatt å prioritere innsatsen på brannvern og
vedlikeholdssida samt HMS for å imøtekomme offentlige
krav og et etterlengtet behov.
I tillegg vil driften av løypenettet også i 2004 bli en av de
prioriterte oppgavene.

8. Lover for Trondhjems Turistforening
(Sist endret på generalforsamlinga 5. mai 2003)

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

Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak 

for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak 

som kan lette og trygge framkomsten
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av 

interesse for 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 grupper medlemmer:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer
Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har
betalt sin kontingent innen 31. desember.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte
medlemsgrupper.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptre-
den eller på annen måte skader foreningen. Den eksklu-
derte kan innanke saken for generalforsamlingen.

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

4 Foreningens ledelse:

STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. 
Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, 
og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær,
nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende 
ved stemmelikhet.

TTUs til enhver tid sittende leder har møte og talerett 
i TTs styremøter.

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 arbeidsutvalg
(bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) 
og de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter 
personale og fastsetter lønninger.

Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nest-
formannen og ett styremedlems underskrift.

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

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

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede,
og de øvrige styremedlemmer gis anledning til 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 til generalforsamlingen 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 til behandling

5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mai.
Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunn-

gjøres 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 fylt 15 år, var innmeldt
innen 1. februar, og har betalt kontingenten.

Beslutningen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig
flertall 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 kontingenten for årsbetalende 

og livsvarige medlemmer.
Dog gis styret mandat til:
• å øke kontingenten i forhold til konsumprisindeks

avrundet oppover til nærmeste femkrone.
• å regulere kontingenten parallelt med kontingent-

utviklingen i DNT hvis det anses nødvendig
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) 1 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 skriftlig

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 etter skriftlig forslag til styret
fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsam-
ling er kunngjort.

Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag for
samtlige valg unntatt valgkomite.

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen
samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år, hvert år
uttrer det 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 skriftlig begjæring av minst 

30 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og
stemmerett gjelder det samme som for den ordinære 
generalforsamling.

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

8 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær general-
forsamling med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret
i hende innen 1. mars.

9 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 
påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3/4 flertall 
og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400
medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går forenin-
gens midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjems 
bys vel, som avgir midlene til 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.

9. Bilag til årsberetningen

9.1 HJØRDIS OG OLAV KLINGENBERGS GAVE

Av regnskapet for 2003 fremgår det at legatets formue 
pr. 31.12.03 var kr 5 307.701,-
Pr. 31.12.02 var formuen kr 5.143.710,-

Økningen i formuen skyldes kursendringer på verdipapirer,
samt aksjeutbytte og renteavkastning.

Legatets midler er plassert i h.h.v. bank og grunnfondsbevis.

Fra legatets midler er ytet et tilskudd stort kr 15.000,- til
foreningen, samt avsatt midler til delfinansiering av prosjekt
«Nye Jøldalshytta».

Etter legatstyrets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning. Verdipapirfond er innløst og overført bank. 
Det arbeides kontinuerlig med alternative plasseringer.

Legatstyret består av Trond Ekker som formann, med 
Karl H. Brox, Ivar Sollie og Randi Wiggen som styremedl.

Trondheim den 18. mars 2004

Trond Ekker Karl H. Brox
sign sign

Ivar Sollie Randi Wiggen
sign sign

9.2 FALKANGERS FOND
Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes 
til fremme av ungdommens interesse for turer i fjellet.
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Det er ikke blitt utbetalt bidrag i 2003.

Beholdning pr. 1.1 2003 kr. 486.939,08
Renter 2003 " 19.895,00

Beholdning pr. 31.12.2003 kr. 506.834,08

Trondheim, 2. mars 2004

Randi Wiggen Frode Støre Bergrem
leder daglig leder

9.3 FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE

Virksomhetens art og hvor den drives
Stiftelsen ble etablert den 15. mai 2000 med grunnkapital 
kr 1 000 000,-. Stiftelsens formål er at disponibel 
avkastning hvert år  benyttes til utstyr og/eller vedlikehold
av Trondhjems Turistforenings betjente hytter. 
Stiftelsen drives fra Trondheim og er registrert hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
I år 2003 har stiftelsen utbetalt kr. 73.275,- til 
Trondhjems Turistforening.

Fortsatt drift
Stiftelsens årsregnskap for 2003 er satt opp under forutset-
ning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø – likestilling
Stiftelsen har ingen ansatte og det er følgelig ikke registrert
noe sykefravær. 
Stiftelsen har som mål å tilstrebe full likestilling mellom
kvinner og menn. Styret består av 3 menn.
For øvrig er miljøet i stiftelsen godt.
Stiftelsen driver ingen virksomhet som forurenser det ytre
miljø.

Trondheim, den 11. mai 2004
I styret for Finn og Ågot Klevens Gave:

Fredrik Kleven    Terje Tapper Karl H. Brox
sign. sign sign

9.4 PUBLIKASJONSFONDET
Publikasjonsfondets inntekter som kommer fra royalties fra
salg av «Fjellflora,» utarbeidet og gitt TT av Olav Gjærevoll
og Reidar Jørgensen.

Regnskap/balanse 2003

Grunnfond 1/1/03 kr. 258.359,53
Renter kr. 10.555,00

Grunnfond 31/12/03 kr. 268.914,53

Driftsfond 1/1/03 kr. 249.366,08

Utbetaling av tilskudd gitt tidligere år kr. 189.000,00

Salgsinntekter kr. 6.992,05
Gebyr kr. 57,00
Renter kr 3.647,00

Driftsfond 31/12/03 kr 70.948,13

Av driftsfondet er det i 2003 utbetalt tidligere innvilgede
beløp, 25.000,- fra 1999, 20.000,- fra 2000 og 144.000,- 
fra 2001.

1/3 av grunnfondets avkastning legges hvert år til 
grunnfondets kapital
2/3 av grunnfondets avkastning overføres til driftsfondet 
og disponeres i henhold til vedtektene

REVISJONSBERETNING
Vi har revidert årsregnskapet for Trondhjems Turistforening
for regnskapsåret 2003, som viser et overskudd på 
kr 583.000,-. Vi har også revidert opplysningene i års-
beretningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregn-
skapet består av resultatregnskap, balanse og noteop-
plysninger. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre og
daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet
og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 

Vi har utført revisjon i samsvar med revisorloven og god
revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi
planlegger og utfører revisjonene for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler
av materialet som underbygger informasjon i årsregnskapet,
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet 
i og presentasjonene av årsregnskapet. I den grad det følger
av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennom-
gåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og
intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at:

1. Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter,
og gir et uttrykk for foreninges økonomiske stilling 
31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret 
i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.

2. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig 
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regn
skapsopplysninger i samsvar med lov og god regn
skapsskikk i Norge.

3. Opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om
fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er 
i samvar med lov og forskrifter.

Trondheim, 9. mars 2004
Inter Revisjon Trondheim AS

Stein Erik Sæther
statsautorisert revisor
sign.




