En del Innvendige etterarbeider samt utvendig planering og oppgruslng for gårdsplass, torv på tak m.v. ble utført I løpet av våren,
og 24. juni var det klart for Innvielsen.
Nedalshytta mottok sine 73 gjester i strålende solskinn fra klar
blå himmel, nysne på Syltoppene og knall blå Nesjø.
Det var gjester fra fjern og nær, fra Svenska Turistforeningen,
Den Norske Turistforening, Tydal Kommune, Trondheim Kommune, Trondheim Elektrisitetsverk, Forsvaret, byggmester og mange
av T.T.'s gode venner og hjelpere.
Innvielsen foregikk etter beste T.T. tradisjoner med overrekkelse av nøkkel fra byggekomité til formann og til vertinne Jorun
Selllset. Hun ledet etter gammel tradisjon gangen gjennom bygningene.
~^
Festmiddagen var T.T.'s festkost, rømmegrøt og spekemat. Ved
kaffen var det taler og Nedalshytta ble beriket med mange hyggelige gaver.
Det fullførte hytteanlegget med 2 peisestuer, kjellerstue, spisesal, kjøkken, 54 gjestesenger, betjenlngsrom, forrådsrom, dusjer og
badstu har vært meget godt besøkt av begeistrede fotturister, og
sommeren 1972 har også mange bilturister besøkt hytten på dagstur.
Hytten ble også benyttet av Trondheim Katedralskole en måned fra slutten av august for undervisning i naturfag og friluftsliv,
under ledelse av faglærer Børge Dahle. Dette var et utmerket tiltak
som er i pakt med T.T.'s formål, og som en håper vil fortsette.
Hytten har I sitt første driftsår hatt 2621 overnattende gjester.
Hvor mange dagsbesøkende har vi Ikke tall for.
Byggeregnskapet for hytten er ikke helt avsluttet ennu, men
byggekomiteen mener at den nye Nedalshytten vil koste:
Bygningene
kr. 1.431.700,—
Vannverk, kloakk, utomhusarbeld
«
155.000,—
Inventar, utstyr
«
150.800,—
Honorarer, byggeadministrasjon skjønnsutgifter
«
214.500,—
Pliktige avgifter
196.000,—
kr. 2.148.000,—
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Nedalssaken er med dette avsluttet og et viktig kapitel I Turistforeningens historie er endt.

Våre hedrede
Æresmedlcmmer:
1947 Roar Tønseth sr., arkitekt
1953 Arne Falkanger, kjøpmann
1957 Reidar Jørgensen, rektor
1970 Eivind Kierulf, overingeniør

Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans.
1947 Thor Tharum, sorenskriver
1947
1947
1947
1949

Hilmar Nilsen, agent
Roar Tønseth sr., arkitekt
Ragnhild Lien, fhv. vertinne
Astrid Mittet Angcrmann,
fhv. lærerinne

1952
1953

Trygve Kristiansen, kontorsjef
Arne Falkanger, kjøpmann

1954
1954
1957
1957
1957
1957

Edvard Løchen, hr.advokat
Andreas Backer, generalsekretær
Kirsten Haave, fhv. vertinne
Ola Hilmo, bestyrer
Reidar Jørgensen, rektor
Finn Kleven, smedmester

1957 Erling Nielsen, kjøpmann
1957 Gunnar Raabe, ruteinsp. i DNT.
1962 Martine Unsgård, fhv. vertinne
1962 Olga Reitan, fhv. vertinne
1962 Hjørdis Mørkved, frk.
1962 Gunnar Birkeland, disponent
1962 Helge Foss, lektor
1964 Eivind Kierulf, overingeniør
1967 Astrid Olsen, sekretær
1967 Magna Kjelland, fhv. vertinne
1967 Bjarne Eriksen, f.hv. overbetjent
1969 Rolf Høyem, disponent
1970 Magnhild Lereggen, sekretær
1970 Tor Johansen, sekretær

Innbudte livsvarige medlemmer:
1957 Halvard Lilleevjen, bonde
1957 Modolf Moen, bonde
1962

Ragnhild Næssmo, kokke

1962 Thomas Solem, bestyrer
1962 Asbjørn Clausen, bonde
1967 Manda Hilmo, husmor
1967

Svein Grøtte, bonde
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Kjære fjellvandrer!

FJELLET! For et vakkert ord — det rommer så meget.

HUSKELAPP
Påkledning:
Lue
Skjerf
Undertrøye
^
Underbenklær
Sportsskjorte
Tynne sokker
Frottesokker
Gode støvler av
lær eller gummi
Innleggssåler
Solide bukser
Vindjakke eller
anorakk
Kniv
1 lommene:
Penger, nøkler
medlemskort I
turistforeningen,
solbriller

1 ryggsekken:
Niste - sjokolade
Solid regntøy
Tykk genser
Ekstra sokker
Undertrøye og lange
underbukser helst ull.
eller treningsdrakt
Skjorte
Votter eller vanter
Lommetørklær
Varmt drikke
Fyrstikker
Kart I mappe
Kompass
Enkeltmannspakke
Plaster, sårsalve
Myggolje
Talg mot gnagsår
Toalett-saker
Lakenpose
Vaselin

Sorgløse dager med hvile for sjel og kropp, vandring I vakker
og mektig natur med frihetskjensle I sinnet, lek med ørretstang,
kafferaster ved bekker og tjønn, seterldyll med kuraut og bjøUeklang, koselige kvelder I godt lag foran flammende peisbål — velsignet hvile og velvære!
Da Trondhjems Turistforening ble startet I 1887, var det litt av
et karsstykke å dra på tur til fjells. Siden den gang er det hvert
eneste år nedlagt et betydelig arbeid for å legge forholdene til rette
slik at flest mulig trygt kan legge I veg på fjellturen. Nye hytter er
bygget, gamle hytter utvidet, og et nettverk av vardete stier og
tråkk binder dem sammen. Skilt og avvisere hjelper vandreren tU
å holde rett veg, klopper, bruer og heisestoler letter overganger over
bekker og elver.
Dagsmarsjene er rimelige, og på hyttene får fjellvandrere en
god seng og solid, enkel kost. Vertinnen og hennes hjelpere gjør sitt
beste for at gjestene skal trives og hygge seg, og resultatet er at samværet på hyttene er preget av godt humør, lys stemning, hjertelighet
og vennskap.
Alle er like velkomne, både medlemmer av TT og andre. Medlemmene får betydelig moderasjon og dessuten årboka med vakre
bilder og Interessante artikler. Det har vært en glede for oss å konstatere at den som har besøkt oss en gang kommer igjen.
Hjertelig velkommen til Trøndelags herlige fjell,
til Trollheimen og Sylene.
TRONDHJEMS TURISTFORENING
Hans Hagerups gt. 1 - Trondheim — Telefon 31 863
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