11. Lørdag 22, og søndag 23. august 1953 — fellestur til Gjevilvasshytta. 30 deltakere. Leder Bjarne Eriksen.
12. Søndag 9. september 1953 — bærtur til^Meråker. 89 deltakere. Ledere: Kåre
Jystad og Bård Norberg.

Turene 4 og 5 var populære ekstraturer.
Alt i alt deltok 1617 deltakere i fellesturene med gjennomsnittlig 147 deltakere
pr. tur.
Det samlede antall viser tilbakegang sammenlignet med 1952, da deltakerantallet
var 1751 (125), 1951 — 977 deltakere (139), og i 1950 1471 deltakere.
Turkomiteen avslutter årets sesong med en hjertelig takk til alle turdeltakere og
de trafikkselskaper og andre man har hatt et hyggelig og behagelig samarbeid med.
Det er beklagelig at enkelte turer er blitt avlyst, men ansvaret vis a vis dampskipsselskapene er for stort, slik at Turkomiteen kvier seg for å ta unødige chanser.
T.T.-vimpelen ble i sommer satt opp på toppen av Storklukken, 1108 m.o.h. —
I 1952 ble vimpelen plasert på Fonnfjellet og Stenfjellet.
Turkomiteens arbeidsutvalg og styre har i sesongen hatt ialt 7 møter.
Turkomiteen har bestått av Per Vinje, formann, Hjørdis Mørkved, Magne
Haave, Kaare Jystad, Kristoffer Eriksen, Bjarne Eriksen og Bård Norberg.
Arbeidsutvalg: Per Vinje, formann, Kaare Jystad, sekretær og kasserer, og
Magne Haave.
Turkomiteens mangeårige formann, Hilmar Nilsen, frasa seg i år formannsvervet på grunn av private gjøremål.
I et fellesmøte på Skistua i høst, hvor bl. a. foreningens formann, rektor Reidar
Jørgensen, var tilstede, ble Hilmar Nilsen takket for sitt store og banebrytende
arbeide i Turkomiteen og samtidig overrakt en minnegave.

Trondheim i oktober 1953.
For Trondhjems Turistforenings Turkomite •— Arbeidsutvalget
Per Vinje,
formann.
Magne Haave.
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Kaare Jystad.
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VARE B E D R E D E

Æresmedlemmet:
1907
1920
1922
1924
1935
1935
1947
1953

Carl Schulz, direktør
Axel Sommerfelt, rektor
Olaf Grilstad, kjøpmann
W. Cecil Slingsby
Fridthjof Brun, bokhandler
Ludvig Sivertsen, banksjef
Roar Tønseth, arkitekt
Arne Falkanger, kjøpmann

Innehavere av vårt hederstegn — Reinrosa med gull ekekrans:
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1931
1935
1935
1939
1941

Carl Schulz
Axel Sommerfelt
Olaf Grilstad
K. S. Klingenberg, direktør
Anne Aae, fhv. vertinne
Ola Stugudal
Ludvig Schulerud, lektor
Fridthjof Brun
Ludvig Sivertsen
Olaf Jenssen, disponent
Håkon Aas, bestyrer

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1949

Thor Tharum, sorenskriver
Hilmar Nilsen, agent
Nikolai Dahl, kemner
Knut Rolvsjord, bonde
Ragnh. Lien, fhv, vertinne
A. P. Stordalsvold, st.mest.
Astri Mittet Angermann,
lærerinne
1952 Trygve Kristiansen,
kontorsjef
1953 Arne Falkanger, kjøpm.
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Innbudte livvarige medlemmer:
1914 Chr. Grøndahl, stadsingeniør
1914 Hans Grendahl, arkitekt
1920 Jørgen B. Lysholm, ingeniør
1920 Gudmund Kårvatn, bonde
1920 Josva Halle, ingeniør
1920 Ola Stugudal, bonde
1929 Effe Magnusson, redaktør
1941 Magnus Kluksdal, bonde
1947 Kristoffer Haugen, bonde
1953 Jon Berggård, altmuligmann

NÅ VET DE AT

Fremmedboka på Storsylen er kommet til Trondheim .— fulltegnet. Etter å ha ligget oppe i toppvarden på Storsylen fra 1947 til
juli 1952 — i all salgs vær, harde vinterstormer og regnblaute
somrer, men også i strålende sommerdager, må en si at boka er
i fin form. Dette er en stor honnør til Fridthjof Brun som sørget
for at det ble skaffet en solid og tett jernkasse. Inni denne er
det et sinkfuteral som boka ligger i. Utenpå jernkassen er det
selvsagt sørget for T.T.'s vimpel. Kassen er ved en kjetting og
et lite anker gjort fast mellom vardesteinene. •— I løpet av disse
5 år har 2790 personer skrevet sine navn i boka. Av disse er
2572 svensker, 169 nordmenn, 19 briter, 12 dansker, 5 hollendere og 13 av forskjellige nasjoner, bl, a. 2 amerikanere og
l newzealender. Storsylen ligger på norsk side av grensen, men
med lettest adkomst fra Sylstasjonen, så det er naturlig at svenskene er i flertall. Det er allikevel forbausende at så få nordmenn har tatt seg tid til å gå opp på Sylenes høyeste topp. Etter
at det nå er merket rute fra Nedalshytta og helt til topps, håper
vi at flere landsmenn finner veien opp til dette strålende utsiktspunkt.
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Jakobsen
/* gammelhytta
påo Storerikvollen,
1. rekke: Magne Nypan, Emil Gåtschmann, Thomas Wold, Wilh. Jakobsen.
2. rekke: ?, Aksel Bruun, Emil Rognhaug, Akcel Ovesen, Ola Østby, Mikal Wold.
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en kjent kontorsjef her fra byen følte seg arbeidsløs da han lå
på Nedalshytta i sommer. Han tok resolutt med seg en øks og
ryddet stien forbi Hånktjønna, — en handling som alle turister
setter pris på, da småbjørk i regnvær er noe vemmelig å gå i.
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