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Trollheimen blir viet spesiell oppmerksomhet i denne årboka, og artikkelen som 
presenterer hytter og turer i dette unike fjellområdet vil også bli trykt opp 
som egen brosjyre. I år er det hundre år siden den første Jøldalshytta ble bygd.
Asgeir Våg forteller om hyttas historie.

Sylan er et kjerneområde for friluftslivet i regionen, og vi har satt søkelyset 
på hvordan vernebestemmelsene virker inn på tilrettelegginga for friluftsliv 
i området. Vi presenterer det nyopprettede Sylan landskapsvernområde og
Sankkjølen naturreservat. Årboka inneholder også en gjennomgang av kraft-
utbygginger i Sylan og Trollheimen.

“Skal vi bygge landet med hytter eller forsiktig videreutvikle det eksisterende?“,
spør TTs bygge- og vedlikeholdskomité. Vi får et innblikk i hvilke utfordringer TT
står overfor på hytte- og anleggssektoren i åra framover. Vi får også vite hvilke 
oppgaver og ansvarsområder administrasjonen i TT må håndtere i sine daglige
gjøremål.Vår guide på TT-brygga er Randi Wiggen som også tar for seg TT-styrets
ansvar og funksjon.

Frode Støre Bergrem omtaler TTs hedrede i 2008 mens Karl H. Brox presenterer
Finn og Ågot Klevens gave, et av flere fond med en økonomisk avkastning som 
kommer TT til gode. Som vanlig inneholder årboka TTs styreleder sin faste spalte
samt årsberetning for 2007.

Vi retter en spesiell takk til alle som har bidratt med tekst og bilder til denne 
årboka. Alt materiale leveres på dugnadsbasis. Samtidig inviterer vi alle som har 
lyst til å komme med ideer og bidrag til neste årbok.

Årbokkomiteen i TT 

Forord 
Turistforeningens kampanjebudskap;“Kom deg ut – meld deg inn!”, ser ut til å nå
fram til stadig flere turinteresserte i Midt-Norge. I skrivende stund er medlems-
tallet i TT passert 16 000 og ennå er det mye igjen av sesongen.
Den gledelige veksten er med på å sikre det økonomiske grunnlaget for TTs 
arbeid for å legge til rette for allment friluftsliv i fjellet og i markaområdene.

Også samarbeidet med våre “turpartnerne” i næringslivet bidrar til større
økonomisk handlefrihet. Dette gir blant annet muligheter for mer offensivt 
å gjøre våre aktiviteter og turtilbud kjent. I neste omgang vil en slik satsing 
være avgjørende for medlemsutviklingen i åra framover.

I denne årboka deler flere bidragsytere sine fjellopplevelser med oss.
Vi blir med elever og lærere ved Orkanger ungdomsskole på den årlige 
skituren til Jøldalshytta. Morten Aspås og Anne Østbø Brevik tar oss med på 
høsttur i Hessdalsfjella mens Odd Harald Eriksen er “hærfører” på årets første
fellestur – i Karolinernes fotspor i Tydalsfjella.

Oddbjørn Bruland viser oss at barn slett ikke trenger å være noen hindring for å
komme seg til fjells. Vi har supplert hans artikkel fra famileturen til Skålatårnet i
Nordfjord med noen enkle tips som det kan være lurt å følge dersom fjellturen
med barna skal bli vellykket. Ellers får vi gode råd om bekledning i fjellet, signert
Odd Harald Eriksen.

Veteranan er en sprek og aktiv gruppe i TT, og Ivar Maske gir oss et tilbakeblikk 
på deres ti første år. TT driver i dag bevertningsstedet Rønningen i Leinstrandmarka
ved Trondheim, og Harald Lauglos artikkel om gamle stedsnavn i området vil være av
interesse for mange. Ellers fikk TT ny fane i 2007, og Anne-Donia Hafskjold forteller
om prosessen fra idé til ferdigsydd fane.
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