pekte rett til værs. Skjegget under haka strittet, — han kneppet,
lyttet og kneppet igjen. Nu hørte jeg.de andre tiurene også. Jeg
hadde en rett ut til venstre for meg, der det lå en snøflekk inni en
skogkrull. .. . Først så jeg røya som smatt lavbent over snøen. Så
spilte tiuren. Skottflekken lyste inni mørket, — — og der kom hele
fuglen fram. Han var nok en dreven kar. Spillene gikk i hverandre.
Han gjorde rundkast og kastet med vingene. Så var han borte i
mørket igjen. Men skottflekken gled fram igjen over snøen. Jeg så
hodet med gult nebb mot svartgrønt bar. Han ristet på skjegget,
og undernebbet skalv mens han saget etter klunken.
Det spilte to tiurer lenger nede. Jeg brukte kikkerten og så dem
fremved myrkanten, nu og da. Røy smatt mellom treleggene der
også. Rett ut til høyre spilte den fjerde tiuren — hørtes han satt i
tre, men jeg så ham ikke. Han i grantoppen kastet seg ned på myra
foran meg. Det var heller ingen ungfugl, så jeg, og han spilte til
sola rant. Rimet i myrgraset tinte og blinket mot sola, småfurua ble
lys grønn, og åsen bortom tjønna var nesten gråblå. Skyggen av
tiuren gled fram og tilbake over myra som ble mer og mer varm i
tonen. Han fra skogkrullen kom fram fra snøflekken sin og spilte
ned bakken mot sola, var grå over halsen og grønn i brystet. Men
bildet du ser er av han som satt i grantoppen og kneppet mot natthimmelen.
Jeg raklet hjem over myrene utpå morgenen. Slengte meg nedpå
i en lynghaug ovom hytta. Her var lufta varm og mettet av duft
fra bar og nypløyd å k e r . . . . Der kokte jeg morraskaf f e, mens sola
stod blank mellom furuleggene austi åsen og fylte hele skogen

med lys.
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ÅRSBERETNING FOR

1954

67 ÅRSBERETNING

Generalforsamling ble holdt i Britannia Hotels spisesal torsdag den 13. mai
kl. 20. Der møtte 33 medlemmer.
Formannen, Reidar Jørgensen, mintes fru Gudrun Schulz og Kristoffer Eriksen.
Sekretæren leste årsberetningen. Formannen nevnte at TT hadde fått flere
bidrag til Storerikvollens ombygning. Regnskap og fortegnelse over bidrag vil bli
tatt med i årboka når ombygningen er ferdig. Videre nevnte formannen Fjellfloraen, som nå også kommer på finsk. Han ga til slutt en oversikt over driften
av saugården på «Nordpå». Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Forretningsføreren leste regnskapsoversikten. Nikolai Dahl ba om forklaring
på at årsberetning og regnskap ikke stemte overens m. h. t. saugården på «Nordpå».
Formannen redegjorde for differansen. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Styrets forslag til budsjett for året 1954 ble enstemmig godkjent.
Valg: Formannen redegjorde for hvem som var på valg. Finn Kleven tok
ikke imot gjenvalg. Valgkomiteen hadde foreslått gjenvalg for de andre tre og
som nytt styremedlem av styret Øivin Jystad.
Bjarne Eriksen, Hjørdis Mørkved og Erling Nielsen ble gjenvalgt, og Øivin
Jystad ble valgt <— alle med 33 stemmer. Som lønnet revisor ble gjenvalgt Knut
Lande. Som valgte revisorer ble gjenvalgt Nils Klinge og Arvid Heirung, Ny
valgkomite ble: Finn Kleven og Kaare Domaas.
Kontingent 1955. Styrets forslag om samme kontingent som for året 1954,
kr. 10 for hovedperson, kr. 6 for koner og kr. 3 for ungdom under 19 år, ble vedtatt, likeså kr. 150 for livsvarig medlem.
• Jøldalshytta: Styrets forslag til forandring av Jøldalshytta ble drøftet. Formannen redegjorde for ark. Tønseth's planløsning. Et løselig overslag lyder på
ca. kr. 40.000,00. Til dekning av dette beløp foreslo styret anvendt fru Gudrun
Schulz's gave på ca. kr. 27.000,00. Resten ville styret søke å skaffe på annen
måte, uten å ta opp nye lån. Herr Torgersen foreslo at styret måtte stå fritt
m. h. t. å ta opp lån. Arne Falkanger foreslo at det straks ble gitt styret fullmakt
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til å ta opp lån med følgende ordlyd: «Eventuelt lån begrenses til kr. 15.000,00.
Dette ble enstemmig vedtatt.

Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

Formannen refererte uhellet med Modolf Moens hest som før påsken druknet
under transport til Trollheimshytta. Han nevnte at der privat var tegnet et beløp
på kr. 500.00 som erstatning til Modolf Moen. Videre appellerte han til medlemmene om å søke dette beløp øket slik at T T kunne sende kr. 1000.00 som
erstatning. Dette er senere ordnet, og kr. 1180.00 sendt Modolf Moen.
Innkommet forslag: Ing. H. Heggenhaugen hadde foreslått fredning av Nedalen for all slags jakt. Styret hadde behandlet forslaget og et flertall foreslo at

Nedalen forsøksvis fredes for årene 1954-55 og 1956. Mindretallet i styret foreslo den gamle ordning bibeholdt. Finn Kleven mente at fredning av Nedalen ville
bli illusorisk uten et effektivt oppsyn. Han tok opp mindretallets forslag om at
fredning ikke iverksettes. Arne Falkanger mente at styret burde poengtere at det

så saken som ledd i en videre plan: en eventuell nasjonalpark, når den nye naturvernlov forelå. Formannen la fram følgende forslag: «Styret slutter seg til ing

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,
sparebankvilkår

og folio

samt

utfører

alle vanlige bankforretninger. — —

S I K K E R H E T S B O K S E R
H J E M M E S P A R E B Ø S S E R
FORMUESFORVALTNING

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbe-

varing av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Heggenhaugens forslag idet det foreslår for generalforsamlingen at T T's eiendom Nedalen blir totalfredet for jakt og snarefangst i årene 1954-55 og 1956
Styret forbeholder seg å stå fritt i tilfelle spørsmålet berører ny forpakter i Nedalen. Styret vil ha sin oppmerksomhet henvendt på arbeidet for å få et større
område i Sylene utlagt til nasjonalpark.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Prisene: Formannen nevnte at styret hadde funnet det nødvendig 'med en
mindre forhøyelse av prisene.
Radio på hyttene: Formannen nevnte ønsket frå Kasa om radio også på
denne hytta.
Til slutt takket formannen alle som hadde støttet T T i året som gikk. Spesielt
ville han nevne Finn Kleven og det store arbeide han hadde lagt ned i styret især
i byggesaker. Vertinner og betjening fikk en særskilt takk for utmerket arbeide
kanskje det viktigste for T Ts trivsel. Likeså takket han funksjonærene, inkassator og syforeningen og ikke minst styret for godt samarbeide.
Til å underskrive protokollen ble valgt Finn Kleven og Kaare Jystad.

I styremøte 20. mai ble følgende valg foretatt:
Eivind Kierulf ble gjenvalgt til viseformann.
Tilsynshavende i Sylene:
Magne Haave.
—»—
Trollheimen:
Gunnar Birkeland.
—»—
Orkelsjøområdet: Bjarne Eriksen.
Følgende komiteer ble oppnevnt:
Utstyrs- og personalkomite: Fru Signe Falkanger, Hjørdis Mørkved og sekretæren.

Årbokkomite: Magne Haave (formann), Helge Foss og Tor Johansen.
Møte- og propagandakomite: Erling Nielsen (formann), Arne Falkanger
Øivin Jystad og Arne Rønning.
Turkomite: Per Vinje (formann), Kaare Jystad, Magne Haave,. Bjarne Eriksen, Hjørdis Mørkved, Tor Johansen, Bård Norberg og B. O. Bjerkestrand.
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DE TUSEN H3EMS DESSERT
GELEER
PUDDINGER
SAUSER

Proviantkomite: Bjarne Eriksen og sekretæren.

Valgkomite: Eivind Kierulf (styrets repr.), Finn Kleven og Kåre Domaas.
Forretningsfører har vært Arne Gjengset og sekretær Magne Haave.
Styret har holdt 9 møter og behandlet 108 saker. Arbeidsutvalget har holdt
26 møter og forberedt og delvis avgjort 125 saker. Arbeidsutvalget har funnet
det påkrevet og fornuftigst å holde møte en fast dag i uka.
Ruteinspektøven, Helge Foss, har viet sitt arbeide til Trollheimen sommeren
1954. Se mere om det i hans rapport i årbok 1954. Sommeren 1955 vil merkingsarbeidet mest mulig bli konsentrert i Sylene.
Vinterstakinger.- Trondheim Elektrisitetsverk har merket en rute fra Emaosen
til Storerikvollen. Det har vist seg at Essandsjøen p. g. a. tapping alltid holder
Seg apen-ute ved osen. Råken er ofte meget lang oppover sjøen og kan være

farlig for skiløpere. Den nye staking som er merket med liggende rød-'og blåmalte kors, går langs vestsiden av Essandsjøen helt opp til Mulen. Herfra og til
Storerikvollen blir det så kvistet av oss. Denne ruten er morsommere enn den
9 km lange vandring på sjøen, men selvsagt er den noe lenger.
Sommervardinger: Ingen nye ruter er merket i år, men sommerruten øst for
Skardørsfjellet er nå merket helt rundt, også på svensk side. Trondheim E.verk
har merket en del på svensk side ifølge kontrakt.
Taristopplysningskontoret er stadig like populært blant dem som søker opplysninger, især tilreisende turister. Det hadde også i år sitt kontor i I. N. Bruuns
forretning, Olav Trygvasons gt. 37 med herr Åge Klemetsen som leder
Gaver: Fra Jon Berggård, Tydal, har T T mottatt et utstoppet hode av en

elg som han skjøt under jakten i Pikhaugene siste høst. Gaven vil være på plass
til innvielsen av Storerikvollen i juli 1956.
Fra smedmester Schei har vi mottatt 2 gamle norske folkelivsbilder.
Fra Gudrun Schulz's dødsbo har T T mottatt en del gamle innrammede fotografier fra våre hytter og fjell. Fra Turkomiteen har styret mottatt et stort blink-

SMAKSTYPER
Rødvin
Citron

Selskaps
Ananas
Karamell

Punch
Mandel
Appelsin
Vanilje '
TRONDHEIM

og manqe flere.

fyr til Trollheimshytta. Dessuten har' vi mottatt en rekke gaver til bygqet på
Storerikvollen.
Bidrag: Vi har mottatt følgende bidrag: Fra Trondheim kommune kr 5000 00
fra Adresseavisen kr. 2000,00, fra Strinda kommune kr. 750,00, fra Sør-Trøndelag
fylke kr. 2000,00, fra Meråker Smelteverk til Storerikvollens ombygning kr.
5000,00, fra Feriefondet til Storerikvollen kr. 10.000,00, fra Forretningsbanken
kr. 713,33, fra Den Nordenfjeldske Kreditbank kr. 250,00 og fra Turkomiteen
kr. 500,00 til fremviserapparat.
Trondhjems Turistforening vil også på denne måte takke alle gave- og bidragsytere for den enestående interesse de har vist for T T's arbeide.
Møter: Til første «vårmøte», 29. januar, var vi så heldige å få konservator
Olav Gjærevoll,. som nettopp hadde deltatt i en botanisk ferd i tidligere lite
utforskede områder i Canada. Foredraget var ledsaget av en praktfull samling
fargelysbilder. Tross det store lokalet i Folkets Hus var hver billett til foredraget utsolgt.
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Til vårmøte nr. 2, den
som foredragsholder med
i Britannia Hotel, og som
Til høstmøtet den 21.

17. februar, hadde vi gleden av å ha ing. Tjønneland
hans foredrag: «Der elvene starter». Møtet ble holdt
vanlig var det fullt hus. Foredraget høstet stort bifall.
oktober fikk vi professor Werner Werenskjold som

foredragsholder. Han fortalte om isbreene i Norge og viste lysbilder av dem.

Hans'småpussige måte å fortelle på vakte jubel og bare det å se denne kjempen
av en ekte turist var en opplevelse.
Vertinnemøte: I forbindelse med høstmøtet hadde styret invitert alle vertinnene til byen for på den måten å få drøftet forskjellige saker med dem; Foreningen ville samtidig vise dem gleden ved å ha dem som gjester. Møtet ble holdt
på Hotell Bristol i forbindelse med en middag. Slike møter viser seg å være meget
nyttige for alle parter og bør bli en fast tradisjon.
Kåserier med lysbilder: Sekretæren har holdt kåserier med fargelysbilder i Oslo,
Hamar og Lillehammer foruten i mange foreninger i vår egen by med omegn.
Da det ble hevder at kvaliteten av lysbilder også avhenger av et godt fremviserapparat, gikk Turkomiteen inn for anskaffelse av et slikt. Kr. 500,00 ble forært
av turkomiteens midler til innkjøp av et Leitz fremviserapparat. Det har gjort
utmerket nytte.

Hyttenes åpningstider:

I påsken var følgende hytter åpne f. o. m. 4. april

t. o. m. 20. april: Gjevilvasshytta, Nedalshytta og Storerikvollen. Følgende hytter
var åpne f. o. m. 10. april t. o. m. 20. april: Kasa, Trollheimshytta, Jøldalshytta,
Schultzhytta og Kjøli gruve. I sommersesongen var samtlige hytter unntatt Gjevilvasshytta åpne f. o. m. 26. juni t. o. m. 31. august. Gjevilvasshytta åpnet først
28. juni av hensyn til Turistlandsmøtet som ble holdt her 26. og 27. juni. Orkelsjøhytta var stengt i påsken. «Nordpå» i Aunegrenda, Haltdalen, var åpen
hele året.

Priser på hyttene:

Påsken
Medlem

Velgjørende - Velsmakende -Verdensberømt.

Nattlosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikke
medlem

Sommeren
Medlem

Ikke
medlem

kr. 3,50 kr. 6,00 kr. 3,50 kr. 5,50
» 3,50 » 3,50 » 3,50 » 3,50

» 4,50
» 5,50
» 1,50
» 13,60

» 4,50
» 5,50
» 1,50
» 16,00

» 4,50
» 5,75
» 1,50
» 13,85

» 4,50
» 5,75
» 1,50
» 16,25
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Oversikt over hytter, vertinner og overnattinger lor året 1954 :

SENTRALE LAGRE

NORD FOR DOVRE

Senger

Hytte

Trollheimshytta
Jøldalshytta . . . .
Gjevilvasshytta
Kasa (leiet) . . .
Orkelsjøhytta . .
Nordpå . . . . . . .

Kjøli . . . . . . . . . .

NYE EFFEKTIVE LAGRE

i
TRONDHEIM

Nedalshytta
+ gården . . . .
Storerjkvollen . .
Schulzhytta . . . .
Sum

Antall overnattinger
Vertinne

55
43
52
16
10
36
12

Frk. M. Kielland 276
777
Frk. A. Grendal 632 2423
Fru Ba Foss
512
121
74
Fru H. Røtvei
0
Fru I. Galåen åpen h eie året
Fru Handberg
274 • 130

63
28

Fru K. Haave

463

Fru O. Reitan

30

Fru B. Kvernmo

494
198

345

Frk. K. Bolme

Påske Sommer

312

2770

1220

Sum
1954

Sum

•

i

1953

1532 1414
1053 1149
3055 3129
633 423
74
88
3190 3196
404 269

+ 118
H- 96
-r- 74

+ 210
-H 14
-4- 6

+ 135

1564
389

-M77
+ 174
+ 56

8210 14170 13844

+ 326

1583
1244
247

2046
1738
445

2223

Bygget 1953
HARSTAD
Bygget 1950

KRISTIANSUND
Bygget 1948

,'iE.A.S

"w"'

TRONDHEIM

KRISTIANSUND N.

STÅR TIL TJENESTE FOR

VÅRE KUNDER
HURTIG OG SIKKER
LEVERING AV
JERN — STÅL — METALLER
JERNVARER — BYGGEVARER

§ E. A. SMITH

Grunnl. 1869
KRISTIANSUND - TRONDHEIM - HARSTAD
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Avtale om kvarter hadde vi hos følgende:
Kårvatn i Todalen . . . . . . . . . . . . . Gudmund Kårvatn
Holten seter, Vindøldalen . . . . . . Gregorius Holten
Dindalshytta, Lønset . . . . . . . . . . . Hjalmar Olsen
Hilmo, Tydal, Flaknan p. å. . . . . Per Hilmo
Stordalsvoll, Meråker . . . . . . . . . . Inga Stokke
Stugudal, Tydal . . . . . . . . . . . . . . . Herlov Stugudal
Råvollen ved Rien . . . . . . . . . . . . . Peder Ridal
Evavollen, Glåmos . . . . . . . . . . . . John Sakrisvoll

Plass etter behov
6 senger
16
»

5

»

12
20
10

»
»
»

6

»

Våre ombudsmenn: Namsos: Karoliussens Bokhandel. Steinkjer: Steinkjer
Bokhandel. Levanger: Thurn Paulsens Bokhandel. Stjørdal: Kjøpm. I. Skille.
Selbu og Tydal: Kontorist Thomas Solem, Selburuta, Selbu. Oppdal: Kjøpmann
Olav Odden, Oppdal. Løkken Verk: Bjarne Storsve. Orkanger: Kjøpmann Ingv.
Solbu.
Værvarsling: Påsken 1954 ble det ikke sendt spesielle meldinger fra Sylene
eller Trollheimen gjennom T T, da Værvarslinga hadde ordnet med egne meldinger. Dessverre ser det ut som resultatet ble dårlig, da varslene og virkeligheten stemte dårlig overens. En opplagt feil var at Sylene og Trollheimen ble slått
sammen. Det første strøk er et typisk innlandsstrøk, mens Trollheimen hører til
kyststrøkets fjellverden. Det er meget beklagelig at ikke værvarslinga i Bergen
makter å gi bedre varsler for våre fjellstrøk, ja be-nt frem ødeleggende for manges

137

eis billig
med NSE

l|iiteopplegg. En pussighet er det at de svenske værvarsler passer bedre for Sylifiarådet — et forhold som Værvarslinga burde være den første til å få undersøkt.
i l Om været i påsken kan sies at det ble meget bra med mye sol og føre uten
!: jsniøfingsvanskeligheter. Sommeren var stort sett ganske tørr, men kold med et
par riktig gode perioder innimellom.
Påskeandakter: Tradisjonen tro ble det også i påsken 1954 holdt andakter
på våre hytter. Sportsinteresserte prester tok ofte lange turer inn i fjellet for å
bringe påskens egentlige innhold til fjells — et tiltak som har slått godt an.
Markedsuka: På grunn av Turistlandsmøtet som skulle holdes på Gjevilvasshytta sist i juni fant styret at propagandaen i markedsuka måtte utstå dette år.

Årboka: For første gang på lenge ble årboka såpass tidlig ferdig at alle fikk
den før jul. Den ble meget godt mottatt i pressen. Vi som steller med boka, håper
medlemmene er oppmerksomme på at foreningen gjerne mottar bilder og artikler
i såpass god tid at boka kan bli en julegave.
«Nordpå» saugård: P. g. a. uheldige omstendigheter viste det seg at driften

av saugården ikke ble som ventet. Etter at det nå er ansatt ny bestyrer, er forholdene blitt vesentlig bedre,, og vi har det beste håp om at resultatet skal bli
godt. Bestanden av dyr er pr. dato: 31 sauer, l vær, 10 fjorårslam og 13 årslam.
Til Fjells: Etter forslag av propagandakomiteen ble våre brosjyrer omarbeidet
bl. a. slik at både Sylene og Trollheimen kom med i samme hefte. Brosjyren er
hendig og ble sendt til fordeling på arbeidsplasser, reisebyråer, andre turistforeninger, samtidig som den deltes ut gratis til alle som søkte opplysninger om
våre fjellområder.
Totalfredning av Nedalen: Se om dette under generalforsamlingen.

/ denne folderen vil De finne en
oversikt over alle de forskjellige former
for moderasjoner som Norges Statsbaner yter.
De (år folderen i alle reisebyråer
og på de (leste stasjoner.
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-NORGES STATSBANES»

Båter ved Nedalshytta: Det viser seg hvert år at båtene ved Nedalshytta lir
vondt om vinteren. Båtene blir om høsten trukket på land og hvelvet, men hver
vår viser det seg at båtene har vært brukt om høsten og at de ikke er blitt trukket
opp igjen. På den måten blir de enten tatt av vårflommen eller klemt istykker av
snøen om vinteren. Siste sommer måtte det derfor anskaffes nye båter. Disse er
mindre enn de gamle, men det skulle da også være lettere å dra den opp. Det
er å håpe at alle som må bruke båtene vil sørge for at de blir tatt ordentlig vare på.
Nødskikjelker: Da det har vist seg at skikjelkene på hyttene er noe tunge for
en eller to mann, har vi forsøksvis anskaffet lettere nødskikjelker på et par hytter.
Villa Tipp: Denne gamle koia ved Gjevilvasshytta er nå restaurert og forsynt med nytt innbo. Den er blitt meget koselig og benyttes meget av familier
som har leiet den i kortere eller lengere tid.
Oppmerksomheter: Da Alfred Unsgaard og frue, Vektarstua, feiret Vektarstuas 25 års-dag siste vår, sendte T T en krystall blomstervase. Norges Statsbaner
feiret 100 års jubileum i 1954 og T T sendte blomster til Trondheim distrikt og
formannen møtte ved en mottakelse.
Vår formann, Reidar Jørgensen, og medlem av styret, Bjarne Eriksen, rundet
begge 50 år, henholdsvis 5. og 6. oktober. De øvrige av styret møtte i deres hjem,
ønsket tillykke og overbragte gåver.
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Kanalisering av Hulta: Styret gikk med på å delta i utgiftene til kanalisering
av Hulta i Aunegrenda, Haltdalen. Kanaliseringen vil få betydning for vår eiendom ved elven.
Storerikvollen: Her har arbeidet med nybygget fortsatt, og alt bygningsmessig arbeide, bortsett frå maling, rørleggerarbeide og litt innredningsarbeide,
var ferdig før jul. Det er meningen å benytte det nye kjøkken og kjellere i

påsken 1955.
Styret besluttet i august 1954 å foreta en forandring i planene, idet man i
stedet for å innrede det gamle vaskerom, som var tilbygg til 2-etasjen, å rive
tilbygget da dette var svært dårlig, og heller forlenge 2-etasjebygget slik at
man fikk 4 nye soverom, 3 med 4 senger og l med 2 senger. På denne måten
skaffer man foruten plass til betjeningen også 8 nye gjestesenger. Dette tilbygg
ble også ferdig til jul. Det er meningen å ha utvidelsen fullt ferdig til sommersesongen 1956.
Før vi imidlertid kan anse oss ferdig med Storerikvollen er det meget ønskelig
at det kan anskaffes et dieseldrevet elektrisk aggregat, ikke minst på grunn av
at man ikke har vanntrykk på hytten. Alt vann må pumpes, da brønnen ligger så
lavt i forhold til bygget at man ikke får naturlig trykkvann. Foreløpig greier vi
oss med håndpumpe, men med det .store besøk som denne hytten har, er dette
i lengden uholdbart. Samtidig er det en stor fordel å ha elektrisk lys på grann
av den minskede brannfare, og slik at man kan ha lys i kjeller, ganger o.s.v.
Dessverre tillater ikke økonomien anskaffelse av et slikt aggregat med en gang,
men det er et av de mål som styret har satt seg snarest å få anskaffet et aggregat
her oppe. Bidrag til dette mottas med takk.
Jøldalshytta: Her har styret sammen med arkitekt Tønseth og byggekomitéen
vært på befaring, og endelige planer er så godt som ferdige. Arbeidet har allerede så smått begynt,, idet tomten for tilbygget ble gravet ut siste høst. Trematerialer skal anskaffes og kjøres opp til vinteren, men på grunn av de store
snømengder på ettervinteren ser det ut som dette kan bli vanskelig før det blir
sommerføre.

Overnattingshytte ved Ramsjøen: På grann av at mange synes det er for
drøy dagsmarsj mellom Storerikvollen og Schulzhytta, har styret som tidligere
nevnt arbeidet med planer om å anskaffe en selvbetjent overnattingshytte mellom
disse steder. Etter stor imøtekommenhet fra oppsitterne i Ås i Tydal har vi blitt
enige om en overenskomst, slik at en hytte som ligger ved sør-øst-enden av Ramsjøen blir satt i stand og avlåst. Interesserte får mot depositum utlevert nøkler
på Storerikvollen og Schulzhytta, og nøklene leveres tilbake ved ankomsten til
en av disse hytter. Hytta kommer til å inneholde det nødvendige av sengetøy,
kokeredskaper o. 1., og er beregnet på selvbetjening. En slik ordning står og
faller med at de besøkende oppfører seg ordentlig og setter hytta i stand etter
seg. Nødvendige materialer er anskaffet og blir kjørt opp våren 1955, og det er
meningen å få hytta i stand i løpet av sommeren 1956.
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Gavekort: Før jul'har det alltid vært spørsmål om medlemskort som julegåver.

For å imøtekomme dette og helst på en vakker måte, sørget propagandakomiteen
for å få laget et pent gavekort som kan brukes som betaling for medlemskap eller
utgifter ved besøk på en av våre hytter. Vi ,ber våre medlemmer være oppmerksom på dette og gjøre det kjent.
'
M-edtemstallet.
.
Hovedpersoner . . . .

7003

Koner . . . . . . . . . •

732

Junior . . . . . . . . . .
Livsvarige medlemmer

286

92

Æresmedlemmer . . . .

I alt

Den nye Trollheimshytta

Sanitæranlegg et
med badstubad

Hyttenes assuransesum:
Gjevilvasshytta .. . . ..
Trollheimshytta . . . . . .
Jøldalshytta . . . . . . . .
Kasa . . . . . . . . . . . .
Orkelsjøhytta . . . . . . . •
«Nordpå» i Aunegrenda
Kjøli gruve . . . . . . . .
Nedalshytta .. . . .. . .
Nedalen gård .. . . . . . . Storerikvollen
.. . • • •
Schulzhytta på Stormoen

8117, medlemmer

kr. 300.000,00
. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • kr,
» 230.000,00
, . . . . . . . . . . . , . . - • •
150.000,00
»
.. • • • • • • • • • • • • • • •
»
10.000,00
- - - - • • •• • • •• •• •• •
»
19.000,00
• • •• •• •• •• •• •• •• •
»
210.000,00
. . .. .. . • . . • • • • • • •
»
16.000,00
. . •• •• •• •• •• •• •• •
» 200.000,00
. - • • •• •• •• •• •• •• •
69.000,00
»
• • • • - • • • • • ••• • • • • •
»
200.000,00
•• •• •• •• *• •• •• •• •
149.000,00
»
. . .. - . • • • • }• • • • • • •

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.553.000,00

Trondheim, den 27. april 1955.

er l e v e r t av

TRONDHJEMS TURISTFORENING

K. LUND A-S
ETABLERT 1874

RØRLEGGERFORRETNING — RORHANDEL
TELEFON SENTRALBORD 2O01 1

Reidar -Jørgensen
Eivind Kierttlf

Gunnar Birkeland

Øivin Jystad

Bjarne Eriksen

Hjørdis Mørkved

Helge Foss

Erling Nielsen

TRONDHEIM

Magne Haave
sekretær
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