
TT har en tung bygningsmasse som skal 
vedlikeholdes, oppgavene er mange og 
omfattende. Driftsinntektene våre kommer 
fra medlemskontingenten og inntjeningen vi
gjør på hyttene. Men sesongen er kort og 
værforholdene i fjellet sommer som vinter, 
har vi liten mulighet til å påvirke. 
Så også i 2007. Værforholdene i påsken 
dette året var ekstreme, og selv om sommer-
sesongen så ut til å ende bra, pøste regnet ned
fra midten av august og ut sesongen. Slikt
virker inn på besøket. Besøkstallet hadde en

nedgang på over 3 000 overnattinger, noe 
som gir store konsekvenser økonomisk og
reduserer handlefriheten. Men TT har lang
erfaring med svingninger. Været har alltid 
vært en uforutsigbar, men en viktig faktor som
er avgjørende for antall besøk  på hyttene og
antall dager fotturisten befinner seg i fjellet.

De nærmeste årene vil det være et hovedsats-
ingsområde å styrke foreningens økonomiske
situasjon. Det er nødvendig å bygge opp en
egenkapital som gjør oss i stand til å få til 

ønsket standard på hyttene og opprettholde 
og videreutvikle kvaliteten på tilbudet og
aktivitetene. Medlemstallet er et bilde på 
hvor mange som verdsetter arbeidet som
gjøres, og det stiger jevnlig hvert år etter en
kort periode med utflating. Vi har nå over 
15 000 medlemmer.

Satsingen på Rønningen i Leinstrandmarka,
har vært vellykket. I samarbeid med
Trondheim kommune, har TT og vertskap,
utviklet Rønningen til et allsidig aktivitets-
tilbud for turfolket. Trilleturer, strikkekafé og
en rekke enkeltarrangement, har bidratt til økt
besøk og flere folk i marka. Det er satt ned en
komite som skal jobbe med videreutvikling av
Rønningen som aktivitetsområde. Trondheim
kommune har installert septiktank som sikrer
toalett og dusjforhold for betjeningen i første
omgang. Leiligheten til vertskapet er ferdig-
renovert og har vært et satsingsområde for TT.

Skolen er en arena der vi når store grupper. 
TT har utarbeidet og revidert en skoleperm,
som er distribuert i DNT-systemet. Det er 
også tatt initiativ til et samarbeid med skolene
i Trondheimsregionen.    

Vi har to fjellområder vi opererer i.
Trollheimen er jevnt godt besøkt, mens
besøket i Sylan har hatt nedgang. Vi har 
satset på markedsføring i Sverige, uten de helt
store endringene i besøkstallet fra svensk side. 
For å forsøke å snu denne utviklingen, har
styret valgt å gjøre Sylan til satsingsområde 
i to nye år fremover.

Men optimismen rår fortsatt i styret og admin-
istrasjonen. Vi har et flott produkt å tilby som
vi er stolte av og har stor tro på. Nå er det
viktig  å bruke ressursene på å foredle det pro-
duktet vi har. Hver av hyttene våre har fortsatt
utviklingspotensial. Rutenettet må forbedres
ytterligere for å gi nødvendig trygghet for
enda flere. En videreutvikling og styrking av
tilbudet vi har, er viktigere på kort sikt enn
utvikling av nye tilbud.
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Randi Wiggen, styreleder i TT, på tur med schæferen Varg.  Foto: Helge T. Blindheim

Hver vår behandler styret i TT årsberetningen før generalforsamlingen. Den er like
imponerende lesing hvert eneste år. Her legges den samlete aktiviteten gjennom hele året
fram. En imponerende innsats både av ansatte og frivillige dugnadsfolk, er årsaken til det
høye aktivitetsnivået og stor medieomtale. Vi gir tilbud til alle aldersgrupper og syr sammen
aktiviteter og turer etter ønsker og behov.

TT – i dag

Styrelederen i TT har ordet ...
I de siste 30 årene har testamentariske gaver
opprettet som fond, gitt oss muligheter  
til vedlikehold, utbygging og investering i
inventar og utstyr på hyttene. Ingen fonds-
midler kan benyttes til den daglige driften.
Fondene har egne styrer som behandler 
søknader til fondet og påser at midlene blir
benyttet slik testamentator ønsket og i henhold
til vedtektene. 

Det første fondet ”Falkangers fond”, ble 
gitt i 1971 og skal gå til fremme av barns 
og unges interesse for turer i fjellet.  
I 1974 fikk vi ”Publikasjonsfondet”.
Inntektene kommer fra royalties fra salg av
”Fjellflora”, som er utarbeidet av Olav
Gjærevoll og Reidar Jørgensen med illu-
trasjoner av Dagny Tande Lid. Her er det
fokusert på utstyr til hyttene og støtte til 
tiltak som fremmer interessen for friluftsliv.
I 2000 fikk vi ”Finn og Ågot Klevens gave”.
Formålet her er å gi bidrag til utstyr og 
vedlikehold av de betjente hyttene.

Vi får også tildelt testamentariske gaver 
som øremerkes til engangsbenyttelse. 

Det er også åpnet for å kunne gi inntil 
kr 12 000 skattefritt årlig, til frivillige og
humanitære organisasjoner.  

Vi er svært takknemlig for både store og små
gaver, som alltid kommer friluftsfolket til gode
på en eller annen måte.   

Randi Wiggen
Styreleder i Trondhjems Turistforening
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