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Leietakere i andre etasje er Naturvern-
forbundet, Norsk Ornitologisk Forening,
Grønn Hverdag og FNF (Forum for Natur 
og Friluftsliv). FNF er en offentlig oppnevnt
samling av friluftsorganisasjoner, som bl.a 
gir fellesuttalelser i saker innenfor friluftsliv.
TT har en representant i det fylkeskommunale
FNF-styret. MC Tuning, som har lokaler i
nabobrygga, leier kjelleren. Loftet er uinnredet
og benyttes som lager. Administrasjonen i TT,
har ansvar for utleie og vaktmestertjenester,
noe de hovedsakelig utfører selv.  

AKTIV BRYGGE
Brygga gir en flott ramme rundt planlegging
og utvikling av aktivitetene våre. Barnas
Turlag, TT-Ung, Fjellsportgruppa og Veteranan
har sine møter her, hvor de planlegger turpro-
grammene sine. Styremøter gjennomføres hver
måned. Byggekomiteen, årbokkomite,
turkomite og møte- og arrangementskomiteen
fyller lokalene på kveldstid. Her utarbeides
planer og aktiviteter i fjellet og nærområdet for
å gi best mulig tilbud til medlemmene våre.
Her samles vertinnene på de betjente hyttene

Hverdag  på TT-brygga
Av Randi Wiggen

I 2006, ble TT med hjelp fra et av våre fond, selveier av TT-brygga. Brygga er ca 250 år gam-
mel. Her holder administrasjonen til, møteaktiviteten er stor, og huset gir rom for, og er
tenkt som en møteplass for turfolk. TT okkuperer hele første etasje med store vindusflater
ut mot gateplanet. Når Nordre avlastningsvei er ferdig, vil vi få en miljøgate utenfor 
lokalene våre. Det gir oss mulighet til å utvide det sosiale treffstedet på gatenivå.
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for oppfølging og kursing eller for evaluering
av sesongen. Kurs i TT-regi 
gjennomføres og for tiden er  GPS-kursene 
de mest populære, med ventelister. Kursene
gjennomføres i samarbeid med turpartner 
Axel Bruun Sport. ”Aktiv Brygge” inviterer 
til temamøter og tilbud i butikken. 17.mai
serveres kaffe og noe attåt om formiddagen,
før vi samler oss for å delta i Folketoget.
Første mandag i måneden invaderer Veteranan
det store fellesrommet. Gruppa er blitt så stor
nå at alt som finnes av stoler og bord stuves
inn for å gi plass. Men som på hyttene i fjellet
– det er plass til alle. Generalforsamlingen
arrangeres årlig på brygga og det jobbes nå
med flytting av utstyr fra lagerlokalene til
loftet slik at fellesrommet kan utvides. I
desember hvert år inviteres ressurspersoner
som har gjort en innsats for TT, til åpent hus
hele dagen. Da serveres snitter og kaffe som
takk for innsatsen, i et trivelig førjulstreff.

Brygga har gitt oss mulighet til å utvikle et
butikktilbud som stadig flere medlemmer
benytter seg av. Omsetningen i TT-butikken i
2007 var på 1,8 mill. noe som er en økning på
400.000,- sammenlignet med 2006. Turutstyr
av topp kvalitet for sommer- og vinterturer
finner du her. Trenger du en god anorakk eller
turbukse, ta en tur innom. Siste nytt i votter,
luer og solbriller ligger der og venter på deg.
Et fargesprakende utvalg av turutstyr i alle
prisklasser og for alle aldersgrupper, tema-
bøker om fjellklatring og turplanlegging er
populære gaver til alle anledninger. Og ingen
slår oss når det gjelder tilbud av turkart i fjell-
Norge. Vi har alle turkartene i 1:50 000  for
hele Norge og de aller fleste turkartene.  

I første etasje har  administrasjonen i TT sine
kontorer.  Vinterferie, påske og sommer er TT
mest utadrettet og synbar med aktiviteter og i
mediene. Forut for åpning av hyttene til påske-
og sommersesongen, ligger en hektisk periode
for administrasjon, vertinner og tilsyn. Over
120 mennesker skal ansettes for å betjene tur-
folket på de betjente hyttene, mat skal fraktes
og hyttene settes i stand. Dette krever

opplæring av personell hvert eneste år. Men
det er travle tider også i mellomsesongene,
spesielt i administrasjonen. Offentlige pålegg
og krav skal følges opp, statistikker skal utar-
beides og sendes inn og søknader om prosjekt-
midler utarbeides for å videreføre og utvikle
foreningen. Driftsbudsjettet nærmer seg 
20 millioner. Gjør vi om sesongjobbene til
årsstillinger, har vi ansvar for 29 heltidsstill-
inger i året. Dugnadsinnsatsen ligger på 
10 000 timer i året og organiseringen krever
struktur og planlegging. Med mer enn 16 000
medlemmer, store og små hytter som krever
vedlikehold og oppgradering,  har adminis-
trasjonen omfattende og tidkrevende arbeids-
oppgaver, en administrasjon som består av 
7 heltidsansatte og en 40% prosjektstilling.
Sykefraværet inkludert sesongansatte er bare
på så vidt over 1%.

ADMINISTRASJONEN
i Trondhjems Turistforening består av:

Daglig leder

Frode Støre Bergrem ble ansatt som daglig
leder 1. august 2001. 
Daglig leder i TT har ansvar for å koordinere
og følge opp alt arbeid i TT. Styrende for
arbeidet er TTs tre-årige veivalgsdokument,
som vedtas på generalforsamlingen og TT-
styrets årlige handlingsplaner.
Han er sekretær for styret, budsjettansvarlig 
og skal holde styret til enhver tid oppdatert 
om økonomisk status i TT. 
Ansettelser, personalledelse og kompetanse-

TT-brygga i Sandgt. 30. Foto: Asgeir Våg
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utvikling av ansatte både i administrasjonen 
og på de betjente hyttene ligger også innenfor
daglig leders ansvarsområde.
Nettverksbygging inn mot offentlige etater og
samarbeidsrelasjoner til andre organisasjoner
er en viktig del av daglig leders oppgaver.
Utvikling av TTs virksomhet, er en viktig del
av daglig leders arbeide. Eksempler på større
prosjekter er drift og utvikling av Rønningen,
Utbygging av Jøldalshytta, etablering av
internkontrollsystemer på hyttene og en del
større arrangementer. Det tar tid å forankre
nye oppgaver i organisasjonen, og det er
naturlig at det blir ekstra krevende mens nye
tiltak er i utviklingsfasen.
Gjennom naturvernkomiteen følger han opp
TTs engasjement i naturvernsaker, er kontakt-
person til FNF(Forum for Natur og Friluftsliv)
og fronter saker i media.
Han deltar på ledermøter i DNT (Den Norske
Turistforening), sørger for samarbeid med
andre medlemsforeninger og er administra-
sjonens kontaktperson i fjellsportgruppa og
Veteranan.

Nestleder og økonomiansvarlig

Knut Balstad ble ansatt i stillingen i november
1991. 
Nestleder er stedfortreder for daglig leder.
Som økonomiansvarlig har han ansvar for
budsjettprosessen i TT, utarbeide prosjekt-
regnskap for byggeprosjekter og søknad om
spillemidler.

Han skal også sørge for at TTs forsikringer
opprettholdes og fornyes, at avgifter og skatter
betales i rett tid. Han er innkjøpsansvarlig og
har driftsansvaret for tele- og datasystemene 
i Sandgata.
Nestleder er TTs representant i Sameiet
Sandgate 30. Det medfører driftsansvar for
bygningen, han utfører også huseierfunksjonen
i forhold til utleie av bryggas 2. etasje og
kjeller. 
Nestleder er også foreningens rute- og kart-
ansvarlige, og skal gjennom rute- og kart-
komiteen sørge for vedlikehold og eventuelle
nyetableringer av rutene i fjellet.
Han er administrasjonens kontaktperson inn
mot ungdomsgruppa i TT.

Informasjons- og markedssjef

Jonny Remmereit ble ansatt i stillingen i mai
1999.
Primæroppgavene er knyttet til informasjons-
materiell og markedsføringstiltak. Her inngår
nettsiden: www.tt.no. 
Informasjon er en viktig del av TTs virksom-
het. Avisbilagene Sommer- og Vinterglede 
er viktige informasjonskanaler til potensielt
nye medlemmer, turkalenderen, og turpro-
grammene for de enkelte gruppene, kombinert
med nettsida og nyhetsbrev på e-post er vik-
tige medier for å nå ut med tilbudet vårt. I til-
legg er kontakt med media nasjonalt, men først
og fremst regionalt og lokalt en betydelig opp-
gave. Stillingen innebærer også admini-
strasjon av et rikholdig billedarkiv.
Markedsføring er en viktig funksjon, det er

ikke likegyldig hvordan et budskap blir 
presentert. TT driver betydelig markedsføring
av våre tilbud, i den hensikt å få flere 
mennesker ut på tur.
Turpartneravtaler med næringslivet er en
annen viktig oppgave som er tillagt stillingen.
Inntektsbringende arbeid har blitt viktigere
fordi kostnadene med driften øker. Dette 
arbeidet gir gode synergieffekter, fordi 
avtalene med bedriftene bidrar positivt i
driften av foreningen.
Han er administrasjonens kontaktperson i
styrene i Barnas Turlag.

Driftsjef

Odd Harald Eriksen ble ansatt som driftsjef 
i mai 2006.
Hyttedrift, vedlikehold, og ikke minst krav til
systemer og dokumentasjon har fått et stort
løft ved innføringen av denne funksjonen.
Torgeir Gunleiksrud startet denne prosessen i
2001, med en stor gjennomgang av
brannsikkerheten på hyttene.
Driftsjefen er også ansvarlig for alt praktisk
arbeid i forbindelse med vedlikehold og
opprusting av hyttene, han har et nettverk av
ressurspersoner som bistår i dette arbeidet.
Driftsjefen er ansvarlig for prosessene i
byggekomiteen, herunder nybygg, vedlikehold
og oppgradering av hyttene i TT. Han skal
også følge opp pålegg fra brann og mattilsyn,
HMS (Helse- miljø- og sikkerhet) i TT, og
sørge for etterforsyning av selvbetjenings-
hyttene i samarbeid med tilsyn.
Driftsjefen er administrasjonens kontaktperson
og sekretær for byggekomiteen.

Administrasjonssekretær
Anne Marie Eilertsen ble ansatt i TT i februar
1981.
Stillingen innebærer postmottak, og arkivering,
hun er også kasseansvarlig, og har all
bilagshåndtering i den forbindelse. TT har
etter hvert mye rapportering til offentlige 
myndigheter, sekretæren har mange av disse
oppgavene i forbindelse med skatt og statistikk
En vesentlig del av stillingen omhandler 
personaladministrasjon, Sekretæren har ansvar
for all kontraktsskriving, lønnsrapportering 
og lønnskjøring og skriving av attester. Det
ligger også mye oppfølging av rapportering,
praktiske ting rundt ansettelser, informasjon 
og transport.
Sekretæren er en del av hyttedriftsavdelingen,
og har ansvaret for logistikk til de betjente hyt-
tene. Det innebærer innkjøp, varelager-
kontroll, og transport av varer til hyttene. Dette
foregår i nært samarbeid med våre 
vertskap og kokker. 
Pr. i dag er administrasjonsekretær verne-
ombud og administrasjonens kontaktperson 
i MAK (møte- og arrangementskomiteen) 
og utstyrskomiteen.
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Leder turinformasjonen

Lillian Svingen ble ansatt i september 1979.
Lillian har vært foreningens ansikt utad i
mange år. Stillingen innebærer å møte 
turistene, både i butikken og via telefon, gi 
råd om hvor de kan gå, og i forhold til utstyr
og andre tips. De senere år har også butikken
blitt en større del av turinformasjonens 
virksomhet.
Lillian har ansvar for medlemsservice, 
registrering og oppdatering av medlemmer 
og utsendelser. Hun er også ansvarlig for vare-
lageret i og utvikling av butikken. TT er kjent
for sitt karttilbud for hele landet. Stillingen
innebærer også en del økonomirutiner.

Tur og kursansvarlig, og 
medarbeider i turinformasjonen

Eva Austvik ble ansatt i juli 2006.
Etter hvert som virksomheten har vokst har 
det blitt nødvendig å styrke turinformasjonen.
Med ansettelsen av Eva har kapasiteten i tur-
informasjonen blitt meget god i normalt 
hektiske perioder, i høysesong og ferier er 

det fortsatt behov for å leie inn vikarer. 
Denne stillingen har fått et vesentlig ansvar 
for tilrettelegging og evaluering av turer. 
Den administrative støtten til turledere og
grupper er vesentlig styrket. Likeså utdanning
og oppfølging av turledere og veiledere.
Kvaliteten på våre arrangement er i stadig
utvikling, og turansvarlig er en viktig brikke i
dette arbeidet.
Stillingen er tillagt ansvaret for TTs skole-
satsing, gjennom skoleprosjektet i DNT 
(Den Norske Turistforening)
Hun er administrasjonens kontaktperson og
sekretær i turkomiteen.

Prosjektstilling som 
informasjonsmedarbeider

Asgeir Våg ble ansatt i 40% stilling i juni
2007 og ut 2008, da den skal evalueres.
Han er redaktør for årboka og ansvarlig for
grafisk utforming og produksjon av våre 
publikasjoner og øvrige reklamemateriell. 
TT har gitt ut en rekke turbøker som selges
gjennom bokhandlerne og oppfølging av 
salg og distribusjon av disse er tillagt 
stillingen. Asgeir skal også bistå i planlegging
og gjennomføring av kampanjer og andre
markedsføringstiltak. Han har dessuten ansvar
for å utvikle profileringsartikler for salg på
hyttene.

Har du ennå ikke besøkt TT-brygga, er det på
tide å ta en tur innom. Her får du en hyggelig
turprat og gode råd for turen.  

Vel møtt på TT-brygga! 

Svenneprøven ble et "bakseil" foreningen ønsket seg allerede
til 17. maitoget 2007. Det var ikke mange dager å gjøre på,
så det gjaldt å finne et samarbeidsvillig stoff å arbeide med.
Ved et lykketreff fant jeg et ullstoff som før bruk skulle toves
i vaskemaskin. Strukturen minnet om et gammelt ullteppe,

og den ublekede naturfargen
understreket dette inntrykket.
Stoffet hadde de egenskapene
jeg ønsket, og bakseil med
påskriften "15 000 medlemmer,
resten er på tur" vakte visstnok
munterhet blant tilskuerne til
Borgertoget. Turen mot fanen
var begynt!

En grovskisse av hva TTs
fanekommité ønsket seg ble
bestemt i juni 2006. Forsiden
skulle ha med Snota i sommer-
sol, en varde og TTs logo i riktig
font. Baksiden skulle være Sylan 
i vinterdrakt, gjerne med et
skispor, og med TTs logo helt
korrekt gjengitt. Stoffet jeg 
kom over til bakseilet skulle 
vise seg å være ypperlig. 
Samme stoff fantes i mange
farger. De var vakre og
naturlige, og det ble derfor ikke
vanskelig å finne de rette til å få
fram det uttrykket jeg ønsket.
Silke i skarpe farger egner seg
nok til lakenposene TT selger,
men er ikke så egnet til å få
fram et bilde fra naturen.

Lenge gikk jeg og planla og
drømte om fanen. Når jeg var 
på fjellet, fikk jeg stadig ideer
om hva jeg måtte ha med på
fanen, og jeg fant også inspi-
rasjon i diverse bøker og
medlemsblad fra TT og DNT. 
Det første jeg sydde da jeg
hadde grovskissen klar, var 
varden. Den måtte være stor og
ha riktig fasong. Alle som går 
i fjellet vet hvor viktige vardene
er. Derfor måtte den synes godt

En fan(e)tastisk tur
Av Anne-Donia Hafskjold

I mai 2006 fikk jeg en spennende forespørsel. Trondhjems
Turistforening ønsket å markere 120 års-jubiléet i 2007
ved å skaffe foreningen en lenge etterlengtet fane.
Spørsmålet var altså om jeg kunne tenke meg å lage
denne fanen. Det var et ærefullt oppdrag jeg ikke klarte 
å si nei til.

Anne-Donia Hafskjold viser fram 
TTs nye fane. Foto: Randi Wiggen
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