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OM TRONDHJEMS
TURISTFORENING
Trondhjems Turistforening er Midt-Norges
største friluftsorganisasjon med over
14.000 medlemmer. TT administrerer
18 turisthytter i Trollheimen og Sylan og
vedlikeholder et nett av merkede sommerog vinterruter som leder inn i fjellet og
mellom hyttene. De siste årene har TT også
økt engasjementet i nærområdene. Friluftsliv
og naturopplevelser har ingen aldersbegrensninger. For familier med barn opp
til 14 år tilrettelegges aktivitetene gjennom
Barnas Turlag. Ungdomsgruppa organiseres
av unge, for ungdom mellom 15 og 25 år.
For dem som søker større utfordringer som
mer krevende fjellturer, klatring og breturer,
har Fjellsportgruppa mange spennende tilbud.
Veteranan er for de som har vandret lengre
enn langt i norsk natur, og som nå ønsker
å dele turgledene med likesinnede.
I tillegg arrangerer vi fellesturer som dagsog overnattingsturer.
Er du medlem i TT er du også automatisk
medlem i DNT – Den Norske Turistforening.
Medlemskortet gir deg rabatt på over 375
turisthytter over hele landet. Medlemskortet
gir deg også lavere priser på hyttene til våre
søsterorganisasjoner i Sverige og Finland.
I tillegg får du rabatter på kart og turutstyr
foreningen selger. Medlemmer får tilsendt
TTs "Sommer-" og "Vinter-GLEDE" som
inneholder blant annet en rekke spennende
turtilbud for folk i alle aldre, DNT-medlemsbladet "Fjell og Vidde" og årbøkene til DNT
og TT.

Turfolkets nye møteplass
Ta turen innom TT i våre lokaler i Sandgata, ei koselig brygge med utstillingsvinduer mot
gata. Her har vi 450 kvm til TT-butikk, et stort
og hyggelig informasjonssenter, kontorer, lager
og møterom. Her vil du finne en rekke
brosjyrer, planleggingskart og mye annet interessant informasjonsmateriell. En administrasjon på 7 personer gir deg råd om utstyr
og informasjon om turmuligheter i nærmiljøet
og til fjells.
Vi kan også friste med en modell av en selvbetjeningshytte og en gigantisk kartvegg langs
63 grader nord, - Norge på tvers.Vi er også
Midt-Norges eneste utsalgssted som selger
kart for hele Norge. I tillegg får du kjøpt en
del nyttig turutstyr som: lakenpose, kompass,
fleecejakke, regntøy, hodelykt, sovepose og
ryggsekk til liten og stor for å nevne noe.
Det nye TT-kontoret finner du i Sandgata 30,
7012 Trondheim, nabobrygga til P-huset i
Sandgata. Kontoret er åpent mandag – fredag.
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