Turkommitéens rapport for 1963
Magne Haave

STRINDENS SPAREBANK
Opprettet 1842

SØNDRE GT. 13

TRONDHEIM

FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1964
73,9 MILL. KRONER

Den moderne sparebank
med tradisjoner fra 1853.

Spareskillingsbanken
TRONDHEIM

Det er ikke greit å være turkomité alltid. Gjennom årene har arbeidet,
stort sett, vært lagt an på samme måte frå sesong til sesong. Da
turkomitéen ble opprettet, var forutsetningen at det skulle arrangeres
turer av forskjellig art til forskjellige steder. Det var ungdommens
krav til TT's styre den gang.
En bør huske at fotturismen var løsenet for snart 35 år siden.
I dag er motoralderen også trengt inn i fjellet. Enten vi liker det
eller ikke, må vi forsone oss med det — og forsøke å bremse — eller
lede utviklingen inn på et sunt spor. Med dette «sukk» er det bare
å erkjenne at bilen har «trampet i våre sirkler». Det økede bilantall,
mulighetene for mange og lette bussforbindelser, de mange offentlige
og private selskapers ordning med billige og gode fellesturer, gjør
at TTTs tiltak av 1930 har fått en sjenerende konkurranse. Resultatet er at fotturer liksom ikke er så i skuddet som de var, dessverre.
For å bøte på dette har TTT «sukret» sine turer med nye innslag:
spesielle guider, spesielle turer, og dette uten tanke på vinning, idet
våre turer bare så vidt skal bære seg.
Å arrangere båtturer blir stadig verre, da båtene selvsagt forsøkes
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holdt minst mulig i opplag. Leieprisene er jo også steget bra, så
ansvaret ved å chartre en båt for en tur er ikke uvesentlig.
Siste år var det et meget følelig avbrekk ved den buss-streik vi
fikk. Tross alt tør vi si at våre turer ble meget vellykte. 8-dagersturene var fulltegnet og bussturene likeså. Skiturene var gode nok,
men vær og føre er vi dessverre ikke herrer over, ennå.
Vi har det håp at turkomitéens medlemmer også i fremtiden vil
finne nye utveier til å lokke mange ut i vår herlige natur. Vi vant
mange nye venner for TTs sak siste år og håper at mange nye vil
komme til i årene framover. I 1963 ble arrangert 12 turer med i alt
426 deltakere. Turkomitéen har bestått av:

Magne Haave
Formann

Tor Johansen

Magnhild Lereggen

Nestformann og kasserer

Sekretær

Bård Norberg

Kjell Nilsen

Ivar Belsaas

Mette Mari Olsen

Tor Lind
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Beate Berner

Axel Rønnelin

Ivar Dyrdahl

Gunnar Kjelsberg
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