HuRKOMITEENS BERETNING FOR 1951
Orkladalens kommunikasjoner
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A.s Trondheim-Orkladal

Billag
TH A M S H A V N
Bussruter:
Trondheim — Orkanger —• Løkken — Berkåk
Trondheim — Buvika —- Børsa '— Skaun
Passasjerer og post

Ilgods og ffaktgods

STASJONER I TRONDHEIM:
For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Tclef. 27322
For fraktgods: Orkla's eksped. Telef. 26303.

Thamshavnbanen
LØKKEN — ORKANGER - THAMSHAVN

og

Motorbåt
THAMSHAVN ~ GJEITASTRAND ~ T.HEIM

Chr. Salvesen & Chr. Thams's
Communikasjon Aktieselskab
THAMSHAVN
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.xJl^Turkomiteen har hatt følgende sammensetning: Hilmar Nilsen (formann),
l|i| Vinje (viseformann), Magne Haave (sekretær). Øvrige medlemmer: Kaare
ifflnaas, Bjarne Eriksen, Kristoffer Eriksen, Kaare Jystad, Hjørdis Mørkved,
lill Stokke og Johan Sæther, samtlige oppnevnt av Trondhjems TuristilStenings styre.
IllSom arbeidsutvalg har fungert: Hilmar Nilsen, Per Vinje og Magne Haave
l|fi funksjoner som ovenfor nevnt. Kaare Jystad har vært utvalgets varamann.
^Arbeidsutvalget har hatt 13 møter i året som gikk. •
... JlÅrets program lød på i alt 9 turer, herav en vintertur og 8 sommerturer. Av
1|| siste ble 2 turer avlyst p.g.a. liten deltakelse. Turene har vært:
11118/4-51. Fellestur på ski Storlien—Meråker. Leder: Magne, Haave. 230 delUakere. Mindre bra vær og føre. Rast på damhytta ved Fjergen. Hjemreise
,.x->x?fra Meråker med ekstratog.
ill 24/6—51. Fottur til Vassfjellet. Leder Kristoffer Eriksen. 7 deltakere. Strå111: lende vær og meget vellykket tur.
|pl8/7—51. Fjordtur med m/s «Fru Inger» til Frosta, Levanger og Innerøya.
iLeder Hilmar Nilsen. 250 deltakere. Grått vær, men god stemning,
i 22/7—51. Busstur til Søvassli, Hemnekjølen. Leder Hilmar Nilsen. 32 delliakere. Kafferast ved Bjarne Eriksens hytte ved Søvatnet, badning og fottur.
,„,J: Strålende vær og tur.
flli 12/8—51. Fellestur til Storlien. Leder Per Vinje. 150 deltakere. Friluftguds'' Itjeneste, fottur til Steinfjellet og Storvallen. Fellesmiddag på Nya Hogfjallet.
li middagen deltok bl. a. den svenske undervisningsminister, frk. Hildur
„,.,:: I Ny green og fylkesmann Asbjørn Lindboe; Bra vær og vellykket tur.
||126/8—51. Multetur til Igelfjell over Garli st. Leder Kaare Jystad. 50 delStakere. Lite bær, men fin fottur med seterbesøk, ..• . . :.
11:7/10—51. Tyttebærtur til Kopperå. Leder Bjarne Eriksen. 258 deltakere.
IlStrålende dag i fjellet, bra med bær (ca 2500 l plukket tilsammen).
II; alt har det deltatt 977 personer i de arrangerte turer. Dette ei- adskillig min"""•;. enn i 1950, da en hadde 14^1 deltakere. Men det må tas i betraktning at
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En
moderne bank

med rike
tradisjoner

jjjurkomtteen drøfter neste tur

BERGENS
PRIVATBANK
Kontorer:

BERGEN /- OSLO ~ HAUGESUND
FREDRIKSTAD - TRONDHEIM
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Knut Storvik

|||195p hadde vi hele 4 fjordturer med «Fru Inger» og et samlet deltakerantall
||ed fjordturene på 1316 stk.
ijurkomiteen vil rette en særlig takk til dem som i første rekke har vært oss
||f jelpehg med å få turene i gang. En tenker da føjst og fremst på forhåndsligningen som alltid like beredvillig foregår hos bokhandler F. Brun og kjøp.
Arne Rønning. Vi har alltid møtt velvilje hos disse to og fått verdifull
anse av deres butikkbetjening.
flffilslutt takker turkomiteen alle deltakere i turene - det har for komiteen vært
H;:giede å få komme i kontakt med alle disse kjekke mennesker av begge kjønn
|alle aldre. Vi ønsker vel møtt til en ny sesong ~ med mange morsomme turer.
„

For Trondhjems Turistforenings Turkomite
I arbeidsutvalget

Hilmar Nilsen

Per Vinje

Magne Haave
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