
101

Elsa og Hans Smith

• Elsa startet som kokk på Gjevilvasshytta 
påska 1997, og overtok som vertinne den 
sommeren. Fra sommeren 1999 har hun
vært vertinne på Nedalshytta. 

• Hans har jobbet som vert fra sommeren
1998, han har tatt en stadig større del av 
den jobben de senere årene. 

• Som vertinne har Elsa tatt stort ansvar. 
Hun har gjort mye mer enn det man kan 
forvente både med ansettelser av mann-
skapet, og logistikken på hytta. Elsa og
Hans har virkelig tatt ansvaret for Nedals-
hytta disse årene.

• Det har ikke bare vært lønnet arbeid for 
Elsa og Hans. Hans har hatt tilsyns-
funksjonen på Nedalshytta noen år, og 
gjort en super jobb med hytta de årene. 
Elsa har stilt opp for TT og blant annet 
sydd de bunadene som serveringsjentene 
på hyttene bruker. Hun har sydd gardinene 
til «nye» Jøldalshytta, og ellers bidratt på 
mange dugnader.
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Nils Flå

• Nils har gjennom en årrekke, sannsynligvis 
over 25 år vært den viktigste ildsjelen TT
har hatt i forbindelse med Jøldalshytta. 

• Han har vært ansvarlig for transport til og
fra hytta og har sørget for å bringe betjening
og varer inn til hytta uten unntak. Nils har
sjarmert et ikke ubetydelig antall vertinner,
kokker og setertauser med sin innsats og
handlekraft.

• Han har en periode vært tilsyn på hytta, med 
det oppfølgingsansvaret som det innebærer

• Nils har klargjort, og stengt ned hytta hver
vinter. Han har vært den som har hatt 
kontroll på det relativt kompliserte tekniske
anlegget der inne, og har vært den folk har
ringt til når et eller annet ikke fungerte. 

• Nils har alltid stilt opp. Alle som har vært 
i Jøldalen vet at det ikke alltid er solskinns-
dager der inne.

Reidun Okkenhaug

• Reidun har turistforeningens høyeste
turlederutdanning og har vært aktiv som
turleder i TT siden tidlig på 90 tallet
(sannsynligvis før det også)

• Hun har vært primus motor og arkitekt for
TTs utenlandsturer. Hun har stått for det 
aller meste av administrasjon rundt disse 
turene, og selv vært turleder de fleste 
gangene

• Dette arbeidet har vært så omfattende at 
det har gitt TT et meget godt økonomisk
resultat på disse turene. Ikke fordi prisene
har vært høye, men fordi TT ellers måtte 
ha brukt mye innleide ressurser på dette
arbeidet

• Reidun har lang fartstid i både turkomiteen
fra 1995 og fram til i dag og Møte- og
arrangementskomiteen fra 1999 og fram 
til i dag. Hun har også sittet i foreningens 
styre fra 1995 til 1997.

Hedrede i TT i 2008

Reinrosa med gull eikekrans

Innbudt livsvarig medlemskap
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