Trondhjems Turistforenings Turgruppe

Norge har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om vern av viktige
våtmarker (Ramsarkonvensjonen), og dermed forpliktet seg til å ta vare
på denne naturarv, samt å verne om de internasjonale vannfuglbestandene som ikke kjennet landegrenser. Skal dette være en
målsetting bør arbeidet med å sikre > våre viktigste våtmarker
intensiveres og vern gjennomføres for at det skal være mulig å ta vare
på et representativt utvalg av disse spesielle naturområder og det liv
som er knyttet til dem før det er for sent. Dette gjelder våtmarker både i
fjellet og andre steder, våtmarker av internasjonal betydning og
områder av mer regional verdi.

Fra Innerdalen mot Storsola.

Foto: Olav E. Ulvund.
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De gamle 3 T er igang igjen etter noen års fravær innen foreningen,
og nå med et lite navneskifte for den aktsomme leser, komité er skiftet
ut med gruppe. Ikke uten grunn, da turgruppens aktiviteter er utvidet
og dekker ikke lenger «bare» fellesturene.
Det nye er at vi også har tenkt å komme med et tilbud til alle som er
interessert i å drive et aktivt og allsidig friluftsliv både sommer og
vinter. Stort sett vil det bli helgaturer i Trøndelag, men vi vil ikke kvie
oss for å «labbe» utenfor den trønderske flellverdenen. Hver sommer vil
vi forsøke å få i stand en turuke til et bre- og fleHrikt område. For
sommeren 1977 er turen lagt til Svartisen.
Organisasjonsmessig har vi delt styret i turgruppen i to; en gruppe er
ansvarlig for fellesturene, og en er ansvarlig for all intern aktivitet. Som
arbeidstitler har vi valgt å kalle disse gruppene for henholdsvis
turkomite og Ijellsportgruppe.
Turkomitéens program vil som tidligere trykkes som en folder og
følge med årboken ut til medlemmene. Flere av disse turene er årvisse,
men nye tilbud er kommet med som vi venter oss mye av: Snehulekurs i
mars og en turuke lagt til Schulzhytta i juli. Dessuten blir den
tradisjonelle Mogoppturen til Kongsvold prøvd igjen først på juni og en
vårskitur til Rundhøgen ved Storlien. Årets siste skitur? Turkomitéen
går litt forsiktig ut — vi er jo avhengig av deltagere, men er meget
takknemlig for nye tips fra medlemmer.
Fjellsportgruppens program for 1977 er tatt med i årboken denne
gang, men vanligvis vil kunngjøring av denne gruppas aktiviteter bli
sendt ut til de som er interessert. For å bli registrert som interessert må
man sende inn kr. 10,- til TT's Turgruppe, Hans Hagerupsgt. 1.
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La deg ikke skremme av navnet. Fjellsportgruppa er ikke tenkt som
en liten snever krets av bre- og klatrefrelste sjeler. Nesten tvert imot. Vi
er svært interessert i å få istand et aktivt turmiljø for alle som ikke liker
å gå alene. Det vil bli tilbud om å gå i taulag på bre og på tind, men
også tilbud for flatmarker som liker å ha h^ele vidda under fotbladene.
Organisering av disse turene blir enklest mulig uten «masete» turledere,
men erfarne iQellfolk vil alltid delta.
Vel møtt alle fjellfolk!
Etter forslag fra formann i turkomitéen, Tore Mørch, ble Turgruppen
i TT godkjent på styremøte den 15. juni 1976 og en uke senere sa 10
personer seg villig til å starte opp virksomheten. I all iveren etter å
komme igang, er det et forhold vi ikke har avklart ennå — og det er
rekrutteringen til styret i Turgruppen, men det blir vel ikke noe
problem — håper vi.
Som leder av Turkomitéen er valgt Bjørn Dyrdahl og for
Fjellsportgruppa's aktivitet er Roar Nålsund ansvarlig.
Tore Kr. Mo
p.t. formann
Styret for TT's Turgruppe
Leder:
Tore Mo
Kasserer: Reidun Sviggum
Sekretær: Torgeir Aalberg
Ansvarlig for Fellesturene
Bjørn Dyrdal
Johan Strømmen
Eli Laake
Torgeir Aalberg
Jan Emilsen
Reidun Sviggum
Ansvarlig for FjeHsportgruppa
Roar Nålsund
Tore MO
Eva B. Riiser
Halvor R. Gåra Edvin Rian
Ansvarlig for Fellesturene
Bjørn Dyrdal
Eli Laake
Johan Strømmen
Jan Emilsen
Torgeir Aalberg
Reidun Sviggum
Alle utgjør til sammen styret i Turgruppa.
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Betjeningen på Trollheimshytta fbrste del sommeren 1976. Bak f.v.
vertinne Inger Withzo. kokke Marit Togstad, jente Randi Kvello og
dreng Jou-Annar Fordal. Bak jentene Laila Lund (t.v.) og EdelJide.
Foto: Arild Withzø.
26—27/2

Helgatur til Orkelsjøen

Tog til Oppdal. Skitur fra Oppdal til Orkelsjøhytta på
lørdag — ca. 2 mil. Søndag går turen til Kongsvoll — 4 mil
— om været tillater. En kan også gå mot Kvikne (buss), eller
tilbake til Oppdal stasjon.
18—20/3

Helgatur til Dindalen — Dovrefjell
Bil til Lønset på fredag kveld og nattmarsj 4 km inn til
Dindalshytta. Skitur retning Snøhetta på lørdag. Muligheter
for overnatting på Loennechenbua, Åmotsdalshytta eller
Reinheim dersom en ikke går tilbake til Dindalshytta.
Søndag: Ski og biltur til Trondheim.

27—30/5

Pinsetur langs Sylryggen
Bil til Stuggudal på fredag kveld. Overnatting i telt 3 km
lenger øst. Lørdag går turen på ski (?) gjennom Skardøra
fram til sørenden av Sylmassivet. Søndag skal Sylryggen
gåes om værgudene tillater. Mandag er det retur gjennom
Skardøra og Tydalen.
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10—12/6

Dugnadstur til Dindalshytta
Innreise på fredag på hjul og til fots. Lørdag og litt av
søndagen går med til viktig småjobbing. Gratis skyss og et
hyggelig arbeidsmiljø kan tilbys.

1—3/7

Bretur og tinderangel i Innerdalen (Vinnufjell)
Bihur til Innerdalen fredag kveld og deretter til fots It før
tehet tas fram. Lørdag deles folket i grupper etter turmål.
Muligheter for bretur/klatring/rusleturer. Nebba, Kongskrona, Dronningkrona er aktuelle mål. Rutene vil ikke bli
vanskelige, men her og der må en kunne tåle litt høyde.

30/7—7/8

Turuke på SvaHisen
Tog til Mo i Rana og bil videre.
Brevandring og breklatring, skiturer og fotturer.
Detaljert program vil bli å få på TT-kontoret.

Fra
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Hulshekkho

Ame Falkanger
til minne

Første påskedag 1976 ble for mange av oss en sorgens dag. Det var da
budskapet kom om at Arne Falkanger var sovnet inn på en skitur fra
sin hytte ved Gjevilvatnet.
Som hans faste turkamerat gjennom mange år var jeg fortrohg med
at det var ute i naturen han helst ville avslutte sin livsvandring. Men
dette syntes å skje på et så urimeHg tidspunkt, for han var så opptatt av
å få realisert alt det han. hadde forberedt for å gjøre sin livsaften
innholdsrik. Med fin kunstnerisk nerve arbeidet han med treskjæring
og keramisk forming, og i de senere år var han meget opptatt av tegning
og maling som skaffet ham rike gledesstunder. Det han med fin
innføling mestret på det fotografiske område, ga han oss i lysbildeserier
av stor skjønnhetsverdi, og i årbøkene hele rekken av de fineste
naturstudier.

