Nå vet De at
— forfatterinnen av «Utsyn fra Reinsfjellet» i fjorårets årbok
var fru Gunnvor Ellingsen, Trondheim.
— forfatteren av nekrologen over Ola Stugudal i samme bok var
Jon Næsvold, Tydal, og ikke Jon Næsgård som det feilaktig stod.
— en turistpublikasjon bør være en passende blanding av kulturhistorie, alminnelig turiststoff, instruktive artikler og godt humør.
Hjelp oss å skaffe noe av dette stoffet. Det er sikkert mange av medlemmene som har ett eller annet på hjertet. Send oss artikler, helst
maskinskrevne, og vi skal love Dem spalteplass, såfremt artikelen
holder mål.
— halvparten av årbokas verdi, etter manges mening, er godt
billedstoff. Er De enig i dette, så hjelp oss å finne fram til dem
som har gode bilder. Ofte er fotografer meget beskjedne og synes
ikke de har noe å vise fram. Vi ber innstendig — hjelp oss å finne
nettopp disse fotografer. Hjelp oss å lage en lekker årbok.
— betjeningen er takknemlig mot alle som har vist hjelpsomhet
på mange måter. Oppvasken er ofte drøy på store dager, og veden
går ikke inn på peisen av seg seiv.
— det bør herske en mønstergyldig orden på hyttene. Rot ikke
i bokhyllene, bruk askebeger, kast ikke tomme sigarettesker ut av
vinduene. Skulde De være så heldig å komme i nærheten av et passende redskap, så hjelp oss å rydde både i og utenfor hytta. Vi skal
ikke ta det ille opp. Kanskje De snarere oppnår en ekstra kopp
kaffe.
— hunder ikke bør tas med på hyttenes soverom eller andre fellesrom. I den utstrekning det er mulig vil vertinnene anvise oppholdsrom for hunder.
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— gjerdet rundt hyttene er oppsatt for å verne om gjestenes tøy
bl. a. Det er jo ikke så artig å se etpar unevnelige, en bluse eller ens
eneste, skikkelige skjorte forsvinne i en kuvom. Finn Dem derfor
en grinn å gå gjennom. Særlig om vinteren går! det hardt utover
gjerdene.
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— fiskeretten i Essandsjøen tilhører noen gårder i Østbygrenna
i Tydal. Da mange har spurt om det, vil vi derfor gjøre oppmerksom på at vår forening ikke har fiskerett i Essandsjøen, dessverre.
— eldste turist i sommer var 78 år og yngstemann var 7 uker.

— vi har mottatt som gave fra L. M. Strand, Elgeseter gt. 17,
Trondheim, et barometer som nå henger på Storerikvollen. Det glær

oss å se at medlemmene husker våre henstillinger, og vil herved
takke alle glade givere både i dette tilfelle og i framtia.
— postgangen er svært ujevn på alle våre hytter. Brev og aviser blir
svært gamle før de kommer fram. Her kan turistene hjelpe stort.
Merk Dem hvor posten ligger og ta den med når De går forbi. Posten

finner De for
Sondal: På Sona stasjon.
Stormoen: I kasse ved Roltdalsveien (Kubjørga).
Storerikvollen: Poståpner John Østby, Ås, Tydal.
Nedalen og Nedalshytta: I kasse ved bommen over den nye veien
Stuevollmoen, Tydal.
Kjøli: Reitan stasjon.
Orkelsjøhytta: Opdal meieri.
Gjevilvasshytta: Opdal meieri.
Jøldalshytta: I kasse ved Grindal, Rennebu.
Trollheimshytta: I kasse ved Grindal, Rennebu.
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— nettopp på turisthytter gjelder den gamle og gode oppfordring:

Er De fornøyet med stellet, så si det til flest mulig av Deres kjente,
er De misfornøyet, så si det til oss.

Styret.
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