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TURKOMITEENS RAPPORT
FOR SESONGEN 1957
På TT tur — på TT tur

der er det ingen som er sur
og er det noen som er sur —
da er det ingen TT tur.
(Fritt frå Trollheimturen.)
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Turkomiteen avslutter sin 28. sesong med å kunne rapportere om et meget
givende og vellykket år. Vel har man tidligere hatt et større samlet deltakerantall på våre turer, og det mest takket være båtturene som nu er passe, men
så mange turer i løpet av en sesong som i år har ikke tidligere forekommet.
Alt i alt er det arrangert 21 turer og 1 foredragsaften i Britannia med jågmåstare Folke Thorn frå Stockholm som foredragsholder. På våre turer og
arrangements har det deltatt i alt 1 036 personer, hvorav 469 har vært med
på ski- og fotturene. En stor del av deltakerne kommer stadig tilbake til tur
etter tur. Komiteen har inntrykk, av at alle deltakere liker seg svært godt og
trives sammen i selskapet og setter pris på våre tiltak — bedre lønn for strevet
kan ikke Turkomiteens medlemmer få.
Bare 2 turer er blitt 'innstilt — skituren til Kirkebyfjellet på grunn av teleforbud dg fotturen til Munken av hensyn til kong Haakons dødsfall.
Foruten de faste årlige turer, har komiteen også ført deltakerne til «nytt
land» for å nevne seterturen til Budal og da vi i august søkte tuftene etter den
gamle Kongsveien over Dovre — Vårstigen i Drivdalen. Glemmes må heller
ikke de to vellykkede ukesturer som Bård Nordberg med stor dyktighet ledet i
Trollheimen og Sylene — et eksperiment som lokker til gjentakelse.
Oppslutningen om våre fotturer tar vi som et gunstig tegn og vi vil love
å komme tilbake med nye forslag til neste år.
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Trollheimen, Budal, Sylene, Dovre, Meråker og Haltdalen.
Takk for i år! til alle deltakere på våre turer.

Trondheim, 6. november 1957.
Vennlig hilsen fra

TTs T U R K O M I T E
Per Vinje,
formann.

Magasin rotasjon

Boktrykkeri
Bokbinderi
Offsettrykker!
Klisjeanstalt

Kontormaskiner
Kartonasje
Papir en gros

Kontorutstyr

TELEFON

S E N T R A L B O R D

fjelleé under fellesturen 11. august. Foran fra venstre:
Baaré No**» ** V** o9 Tor fansen.
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