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Visste De at

Turkomitéen arrangerer en rekke turer. Turprogram fåes på TTs
kontor, Munkegaten 15.

Eivind Kierulf
det stadig blir vanskeligere å skaffe gode bilder til årboken på grunn
av at de fleste har gått over til farvefotografering. Har De derfor
et godt sort/hvitt-bilde, så send det inn omgående.
redaktøren også er begeistret for gode artikler, store som små.
Trondhjems Turistforening har ca. 1000 km sommervardete og ca.
350 km permanent vardete vinterruter og mellom 250 og 300 skilt..
Alle de som har ansvaret for at rutene skal være i best mulig stand,
er derfor meget takknemlig hvis alle som observerer en nedfallen
stake eller vardestein, ofrer noen minutter på å reise den opp igjen.
TT i sesongene har ca. 50 personer som betjening på hyttene, og at
en stor del av disse må skaffes og nyansettes foran hver sesong. Ikke
rart at styret og andre som har ansvaret for at alle disse er på plass
i rett tid, ville ære den høyt som kunne gi tips til forretningsføreren
hvis man kjenner noen som kunne være interessert i arbeid på hyttene.

De kan spare kontoret for meget arbeid hvis De melder adresseforandringer omgående. Særlig ville dette glede dem som bringer
ut årbøkene.
denne årboken trykkes i ca. 8 000 eksemplarer, og at disse deles ut
gratis til medlemmene. Størsteparten går til Trondheim og Trøndelag,
men mange sendes ut over hele landet. Annonsørene skulle derfor
få meget god valuta for sine utgifter.
alle som er fornøyet med stell og opphold på våre hytter, bør fortelle
det til flest mulig, og hvis noen har noe å klage på, så si det til styret.

vår tidligere forretningsfører Axel Rønnelin sluttet 1. april i år og
at den nye forretningsfører heter Jarle Langørgen. Kontorets adresse
er Munkegaten 15 (vis å vis Tinghuset).
hyttene har ca. 4000 overnattinger i påsken og 10—11000 om
sommeren, og at det derfor er påkrevet at alle har med lakenpose
og håndkle, slik at arbeidet for betjeningen blir overkommelig.
styret er takknemlig for om flest mulig av medlemmene ville gå inn
for å skaffe nye medlemmer. En stor og stabil medlemsstokk er
foreningens ryggrad. Reklamer med den betydelige reduksjon som
medlemmene får i prisene på hyttene, og at alle ordinære medlemmer får vår prektige årbok gratis.
medlemskontingenten for juniormedlemmer bare er kr. 5,00 pr. år.
Aldersgrensen er 19 år.
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