Årsberetning 1978
92. årsberetning

S T Y R E , K O M I T E E R , R Å D OG O M B U D 1 9 7 8
Styret:

Formann Frants-G. Mørch, nestformann Gustav Lien, Karl H. Brox, Momme
stens, Alfhild Dyrdahl, Trond Gjettum, Ivar Maske og Tore Mo.
Rådet;
Gunnar Birkeland, Fritz Christensen, Arne Heimsjø, Rolf Høyem, Knut Karlseg
vind Kierulf, Finn Kleven, Oddmund Lien, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Nils M Vi
land, Gunnar Wettergren.
Desisorer: Hans J. Jonassen, Amund Stav.
*
Tilsyn:
Dindalshytta: Roar Nålsund
?
Gjevilvasshytta: og Bårdsgården: Franck Rindal
^
Græsli og Ramsjø: Astrid Olsen
Jøldalshytta: Toralf Aune
Kjøli: Ivar Maske
Nedalshytta: Tore Mo
Orkelsjøhytta: Christian Klemetsen
Schulzhytta: Odd Johnsen
StorerikvoUen: Bjørn Dyrdahl
Trollheimshytta: Erik Hansen
Arbeidsutvalg: Trond Gjettum, Gustav Lien, Frants-G. Mørch
Branninspeksjon: Arnold Berg
Bygge- og vedlikehold, eiendomsforvaltning: Trond Gjettum, Frants- G. Mørch, Nils M Vaagiagd
Møte- og propagandakomité: Karl H. Brox, Ivar Maske, Tore Mo
Proviant- og hyttedrift: Momme Carstens, Alfhild Dyrdahl, Karstein Myren
Tilsyn med ruter og karter: Rolf Høyem, Oddmund Svendsen
Turgruppe: Tore Mo (formann), Eli Laake, Reidun Sviggum, Torgeir Aalberg
Utstyrskomité: Alfhild Dyrdahl, Astrid Olsen, Tore Tønseth
Valgkomite: Fritz Christensen, Franck Rindal, Trond Gjettum (styrets repr.)
Årbokkomité: Per A. Strickert (redaktør), Karl H. Brox, Franck Rindal.
Komite for Gjevilvasshytta: Trond Gjettum, Franck Rindal, Rolf Trøen, Tore Tønseth.
GENERALFORSAMLING 1978
Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet 25. april 1978 kl. 19.30. Formannen Frants--ø.
Mørch ønsket velkommen til TT's 91. ordinære generealforsamling.
Formannen refererte til innkallingen i Adresseavisen og Arbeideravisen i henhold til § 5 i lovene.
Ingen innsigelser og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Årsberetningl 977, regnskap 1977
og budsjett-forslag 1978 hadde vært utlagt på kontoret 14 dager før generalforsamlingen
I/IA

liste • h e n d h o i d til § 5 i l o v e n e :
'årsberetning for 1977
gevidert og desidert regnskap for 1977
gudsjettforsalg for 1978
Valg Forslag fra valgkomiteen er fremlagt. Ingen andre skriftlige forslag var lagt fram for
Styret
Kontingent for 1979.
Ingen andre skriftlige saker var mottatt fra medlemmene pr. 1 /3.78 som skulle behandles på
generalforsamlingen.
Eventuelt.
»fcde var 46 medlemmer, herav 45 stemmeberettige.
til å undertegne protokollen ble Ivar Wold og Ivar Belsaas. Valgt til å telle stemmer ble
tene Flack og Roar Nålsund.
I^lt 1 : Å r s b e r e t n i n g 1 9 7 7 .
inne hadde vært lagt fram for rådet i møte 21/2 1978 som da uttalte: Årsberetning 1977, med
gMil tilføyelser tilrådes godkjent av generalforsamlingen. Årsberetningen vil også komme med i
joken som ventes ferdig i 2. uke i mai.
fsberetning ble ensstemmig godkjent.
j|tok2: R e g n s k a p 1 9 7 7 .
^^nskapet hadde vært lagt fram for rådet i møte 21/2 1978.
gdets vedtak var: «Rådet anbefaler regnskapet godkjent av generalforsamlingen. Styret og forretrtngsføreren svarte på noen spørsmål fra medlemmene og deretter ble regnskapet ensstemmig godkjent av generalforsamlingen.
f a k 3 : Budsjettforslag 1 9 7 8 .
ludsjettforslaget hadde vært lagt fram for rådet i møte 21/2 1978. Rådets vedtak var:
:^Budsjettforslaget anbefales godkjent av generalforsamlingen.»
Belsaas tok opp spørsmålet om en medlemsvervirigskampanje for å skaffe TT flere medlemmer, og
S&mmet et forslag om at styret måtte få generalforsamlingens samtykke til å bruke opptil kr.
•JO 000,- fordelt på 2 år til en slik kampanje. Karl H. Brox redegjorde for hva som er blitt gjort av
'Styret og kontoret for å skape mere blæst om Turistforeningen. Videre ble det orientert om fremti<jl|e planer.
'Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å bruke opptil kr. 25.UUU,- i 1978 til en medlemsverVingskampanje hvis dette viser seg nødvendig. Det kom i samme forbindelse inn forslag om hvordan en slik kampanje kan legges an.
Budsjettforslaget ble enstemmig godtatt slik det ble lagt fram til generalforsamlingen.
$ak4: Valg.
Formannen overlot ordet til valgkomiteens formann Fritz Christensen som redegjorde for hvem
som sto for valg og leste valgkomiteens forslag.
4 medlemmer av rådet var på valg.
Formannen er på valg.
Valgt ble:
Valgt ble Frants-G. Mørch.
A. Heimsjø, Gjenvalgt
3 styremedlemmer er på valg.
F. Kleven, Gjenvalgt
Valgt ble:
E. Kierulf, Gjenvalgt
Carstens, Momme
I. Sollie, Gjenvalgt
Gjettum, Trond
Mo, Tore
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Lønnet revisor Magne Flack ble gjenvalgt.
Kritiske revisorer, Hans J. Jonassen og Amund Stav ble gjenvalgt.
2 medlemmer til valgkomiteen: Styret foreslo Fritz Christensen og Franck Rindal. Disse ble va
Formannen takket valgkomiteen for arbeidet.

jfistlandsmøte:
^e ble holdt i Oslo 4.6. TT var representert ved Frants- G. Mørch, Trond Gjettum og Karstein
Ijfren
^øtet behandlet vedtekter for Norske Turistforeningers Forbund.

S a k 5: K o n t i n g e n t f o r 1 9 7 9 .
>
Bjørn Dyrdahl foreslo at differensen mellom medlemspris og ikke medlem måtte bli støne slilf^
man blir bedre motivert til å stå som medlem.
' p
Styrets forslag om ikke å endre kontingenten for 1979 ble ensstemmig godtatt.
å

turistforeningenes S a m a r b e i d s u t v a l g .
y#te ble holdt i Oslo 27/2, og behandlet Norske Turistforeningers Forbund

Sak 6: Eventuelt.
J
Formannen og Trond Gjettum redegjorde for saken om Norske Turistforeningers Forbund lÆ
svarte samtidig på spørsmål fra salen vedr. dette.
é
Til slutt rettet formannen en takk til Gunvor Hoff og Franck Rindal for deres arbeide i styret, O j ^
delte foreningens hederstegn til Franck Rindal for hans 9 årige virke i styret.
A
Møtet hevet.
^

ÅRSRAPPORT 1978
Styremøter:
Det er holdt ialt 13 styremøter og det er behandlet 146 saker.
Arbeidsutvalgsmøter:
Det er holdt 5 møter og behandlet 36 saker.

J
A
^
^
_'^

Rådsmøter:
4.
Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 21.2 og 24,10. Det første m«l^|
behandlet regnskap 1977, årsberetning 1977, budsjett 1978 samt dannelsen av Norske Tunstf^s^^
ningers Forbund.
|
Det andre møtet behandlet Norske Turistforeningers Forbund og byggesaken på Gjevilvasshytfe \
Vertinnemøte:
é
Dette ble holdt 10.10. på Dronningen Bed & Breakfast. Våre vertinner fra påske og sommersesongen og tilsynet fra de betjente hyttene var tilstede sammen med styret og kontorets persoiieS,
Møtet behandlet Arbeidsmiljøloven, arbeidsforhold på hyttene, hytteregnskap pr. 30 8 sa^j
besøksoversikt.
Medlemsmøter:
Førpåskemøtet ble holdt i Handelsstandens Hus 14.3.
Program: 1. «Fotturer og nasjonalparker i Nord-Norge».
Kåseri og lysbilder ved tidligere generalsekretær i DNT Toralv Lyng.
2: «Om redningstjenesten i fjellet.» Orientering ved politifullmektig Jan H. Dahle
3: Kunstnerisk ved visesangeren Kjell Grytdal.
Høstmøtet ble holdt på Hotell Prinsen 23/ I 1.
Program: I: «Ikke fjell, men mye verneverdig natur likevel.»
Kåseri og lysbilder ved vit.ass. Nils Røv.
2: «De vardede stier» av dikteren Hans Kristiansen.
/lO

^
P
^
p
^
^
^
p
p
é.

IHfcretærmøte:
^ t ø r ikke vært holdt sekretærmøte i 1978.

Ii^ndomsgrenser:
c«nsetvisten mellom Jøldal Sameie og gårdbrukere fra Meldal ble av Jøldal Sameie, hvor TT er
cilem anket inn for Høyesterett. For Jøldal Sameie ble Saken ført av h.r.advokat Nils M. Vaagjjd Dom ble avsagt i Høyesterett den 4. februar 1978. Høyesteretts kjennelse lyder som følger:
Oen grense som er beskrevet i forlik av 1,1. juni 1842 og i jordskifterettens kjennelse i slutningens
pikt 2, er eiendomsgrense mellom de ankede parters eiendom Jøldal Sameie og ankemotpartenes
tendommer. Grensen går så langt ankemotpartenes eiendommer tilstøter videre fra bolt i berggUg på Jølfjellet (grensemerke 26 i jordskifterettens kjennelse) i retning mot høyeste punkt på Tov^Isberga Saksomkostninger tilkjennes ikke.»
igrmed har Jøldal Sameie fått medhold i sitt syn på grensespørsmålet mot Meldalsiden. Tvisteløfsmålet som er oppstått innen Jøldal Sameie om hvorvidt det er et eller to sameier i Jøldalen,
iBimer opp for Orkdal, herredsrett sommeren 1979. TT er her saksøkt sammen med de fleste av
fe øvrige sameiepartene. Saken har stor interesse for TT, da dette gjelder område rundt hytta. ProMfulmektig for TT og de andre saksøkte er h.r. advokat Nils M. Vaagland.
^ grensesak mellom Åshamna Sameie, Jøldal Sameie og Meldal og Minillkroken Sameie, ble ført
jør Orkdal Jordskifterett sommeren 1978. Denne endte med grenseforlik forsåvidt som det gjaldt
.gjttsene mot Jøldal Sameie, og må derfor ansees som avsluttet for TT's del.

'ording og m e r k i n g a v ruter:
#r påske 1978 kjørte vi ut vinterstaker på strekningen StorerikvoUen - Ramsjøhytta - Schulzhytta
^ meningen var at vi sommeren 1978 skulle få disse staker satt opp permanent. Grunnet uheldige
røstendigheter maktet vi ikke dette. Men ved hjelp av bl.a. H V-12's Ungdomsavdeling fikk vi reist
fekene mellom StorerikvoUen og Ramsjøhytta, mens stakene mellom Ramsjøhytta og Schulzhytta
rst kan bli satt ned permanent sommeren 1979.
påske 1979 skal det kjøres ut staker på ruten mellom Schulzhytta og parkeringsplassen ved Bletås (ikke langt fra Hersjøen i Selbu). Disse vil også bli satt opp permanent sommeren 1979. Vi håer 1 og med at vi staker denne gamle vinterruten at interessen i Selbu for å ta skiturer inn til
iehulzhytta vil tilta.
•mmeren 1978 ble det satt ut endel skilt på rutene i Sylene og Trollheimen. Arbeidet med dette vil
ftsette sommeren 1979.
\ ny rute er under arbeide fra Rotvoll i Stordalen (Meråker) over de gamle brudd i Gilsåfjellet, og
feim til SkarpdalsvoUen. En håper dermed å øke trafikken mellom Stordalen og Ramsjøen.
<»"øvrig fortsettes arbeidet mpd merking av ruter i Sylene og Trollheimen. Staker for vinterruten
p s Gjevilvasshytta over Svarthamrene er kjøpt inn.
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T r a f i k k e n i fjellet:
^
Året 1978 må karakteriseres som meget godt for TT. Været var ikke spesielt bra i påsken, mfHil
sommersesongen var det ypperlig nesten hele tiden. Dette medførte at besøket økte med 1688 i f s ^
hold til -77. I denne økningen ligger også at det har vært en stigende interesse fra skolen og firtng^
for opphold i fjellet. Vi håper at dehrte utviklingen fortsetter og at mange flere skoleelever og a n ^
får dra nytte av vårt gode tilbud.
>
Sikringstjenesten i påsken ble utført som vanlig med radiofolk på hyttene med forbindelse til må/
ningssentralen ved Skarvatnet.
Sikringstjertesten var som vanlig underlagt Uttrøndelag Politikammer. Sikringstjenesten og Fofsv».
ret var også i år behjelpelig med kjøring mellom hyttene og kvisting av enkelte ruter.
Turkomitéen:
Turkomitéen har i 1978 hatt ialt 17 turer og 2 kurs på programmet. Tre av turene ble avlyst p |
grunn av manglende påmelding. De mest populære turene er fremdeles førpåsketurene. Selv onj^
dette året hadde satt opp to turer i Sylene og en i Trollheimen var de alle fulltegnet i god tid før f^
ske.
Noen av våre søndagsturer vil vi innarbeide som faste turer på våre program. Dette gjelder i sæ||^
grad sesongavslutningen på ski til Storlien og Mogopturen til Kongsvoll, som begge har meget-g^
oppslutning. De andre søndagsturene hadde ikke så mange deltakere som ønsket, men vi vil likesf^
prøve dem ett år til.
De 14 turene som gikk hadde ialt 174 deltakere.
Det andre turlederkurset i TT's regi ble arrangert i 1978. Det var ialt fire teorikvelder i byen ogÆfr
sluttende øvelse over en helg på Nordpå. 14 nye turledere ble utdannet, men avgangen er stor p g t
flytting til andre kanter av landet. Det vil derfor stadig være behov for nye turiedere hvis komite^
nåværende virksomhet skal opprettholdes. Vi har også satt som mål at alle turer skal gå med ^
ledere.
Snøhulekurset var også fulltegnet. Det hadde ialt tre teorikvelder i byen og avsluttet det hele m^
overnatting i nærheten av Dindalshytta på Dovre.
Turkomitéen er fortsatt interessert i tips om nye turer, særlig slike hvor kollektive transportmidla
kan nyttes.
Fjellsportgruppa:
Årets opplegg har vært en oppfølging av programmet fra 1977 med noen forandringer, og har t%
lukkende bestått i et åpent tilbud om turarrangement som har fordelt seg på ulike typer turer, f?if
det mest primitive som snøhuleturer via telt- og hytteturer både sommer og vinter, til litt mer fc^
vende opplegg som brevandreturer på opptil en ukes varighet. Tilsammen ble det planlagt 10 turøi
men bare 6 av disse klarte vi å gjennomføre. Turene ble annonsert i forbindelse med turkomife?»
program for fellesturer. Tilsammen har turene samlet 92 deltakere, og de korte breturene eil4k
mest populære.
For å bli med i Fjellsportgruppa, må man foruten å stå tilsluttet en turistforening, årlig betale irø-^
beløp på kroner 10,-.
11978 har 63 personer latt seg registrere. Fjellsportgruppa. har også i år blitt drevet av et selvop^
nevnt styre på 3 personer.
Årboken:
Årboken kom i -78 ut i 6000 eksemplarer. Det fine arbeidet med boken ble utført av Wennbei^
Trykkeri. Den ble som tidligere sendt til alle våre hovedmedlemmer, alle norske turistforeninga
samt Svenska Turistforeningen. Den ble også fordelt til skolebibliotek i Sør-Trøndelag og våre Wt"
ter.
Årbokkomitéen har nå kommet med forslag til stoff i årboken for endel år fremover. Styret metw
også at dette arbeidet må planlegges i god tid for å få et best mulig produkt.
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,aver o g b i d r a g :
j-oodhjems og Strindens Sparebank
foareskillingsbanken
l^øndheim Kommune
gg
'etiefondet
fijblikasjonsfondet

kr.
1.500,kr.
500,kr. 70.000,kr.
1.000,kr. 25.000,kr. 19.000,-

'forbJØ™ 0"^^^"

^'^-

'•°°°''

kr.

3.000,-

^-Trøndelag Fylkeskommune
(kulturformål)
iar-Trøndelag Fylkeskommune
(staking Trollheimen)
i-UlleBlom
Adolf Øiens Fond
I^ffiijøverndep

kr.
8.000,kr.
1.000,kr. 30.000,-.
kr.
5.000,-

-v.

kr. 165.000,alkangers Fond:
Jondet har pr. 1.1 .-79 en kapital på kr. 113.232,43.1 dette beløper det også inkludert renter for -78
tftgdkr 7 954,98. I 1978 er det uttatt kr. 1.150,-av fondet. Dette er brukt til å dekke endel av kostnadene på «Ungdomstur i Sylene». Denne turen tar spesielt sikte på å få ungdom ut i fjellet.
HJørc^iS 0 9 O l a v K l i n g e n b e r g s l e g a t :

•
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^Æ

i

•^

åk.
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ii^"i

;.£•' W

'•kklejellene Hjørdis Bergland Klingenberg og Høyesterettsadvokat Olaf Sverresøn Klingenbergs
' ifålmentariske gave lii Trondhjems Turistforening.
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Fru Hjørdis Klingenbergs testamentfullbyrderbo ble sluttet i desember 1978. Som det tidligere«,
redegjort for ble TT innsatt som hovedarving til ektefellenes samlede formue. Etter at man ved ba«
oppgjøret har fratrukket kapitalverdien av den i testamentet angitte legatarv, samt forøvrig forefe»t
oppgjør etter avdødes ønske når det gjelder innbo og diverse løsøregjenstander, gjenstår det ?Qt«
nettoarv på TT kr. 450.320,76. De.tte beløp er utlagt i verdipapirer og bankinnskudd. Dessuten f^
refinnes det et par musikkinstrumenter og også enkelte løsøregjenstander som det foreløbig er dk
ponert over.
Finansdepartementet har truffet avgjørelse om at arven til TT ikke skal belegges med arveavgift
Når det gjelder forvaltning og anvendelse er det fra testamentfullbyrders side i samråd med Tf f^s^
lagt nedenstående bestemmelser:
Høyesterettsadvokat Olaf Sverresønn Klingenberg, f 14. august 1886, avgikk ved døden 25, ^
gust 1968. Hjørdis Bergland Klingenberg, f 8. oktober 1890, overtok det felles bo til fri rådigto
i h.t. testament, datert 30. august 1916. Ved sin død 3. oktober 1977 har fru Klingenberg ved (e^
tament av 7. mars 1974. med senere tillegg, bestemt som sin siste vilje at den samlede arv eiyé»
. henne - med visse forbehold og unntak - skal tilfalle Trondhjems Turistforening. Det heter i téj,
tamentet at gaven er gitt «i erkjennelse av de hyggelige minner og den glede som Trondhjej^
Tursitforenings gavnlige virksomhet beredte min mann og meg gjennom_de mange år da vi tUfc
ragte våre ferier på fottur i fjellet».
Arven - hvis formål er å gjøre fjellet tiltrekkende for fotturisten - overlates til forvaltning og 41^,
vendeise etter bestemmelse av Trondhjems Turistforenings styre, idet styret forutsettes best ^
kunne disponere midlene således at de kommer Foreningens virke og dermed fotturisten !{f
nytte.
Ved styrets disponering av gaven skal i overensstemmelse med testatrix' vilje følgende gje!<%^
1. Gavemidlene og deres avkastning skal som eget legat holdes helt adskilt fra Trondfcjsfs
Turistforenings øvrige formue og regnskap og kan således ikke brukes til å betale Forenlo
ens gjeld med eller taes beslag i av Foreningens kreditorer.
Gavemidlene står ikke under offentlig bestyrelse eller kontroll, idet legatets regnskap mvjÆ
res av Turistforeningens faste revisor. Regnskap og beretning om midlenes anvendelse ^m
taes i Turistforeningens årsberetning, og fremlegges på årsmøtet.
^
2. Legatet og dets avkastning skal fortrinnsvis benyttes til anlegg, opparbeidelse, istandbriBia
og vedlikehold av klopper m.v., stier, veivisere og lignende som er til støtte og gavn for M
ristene på deres vandringer i fjellet.
Midlene kan også anvendes til andre formål som fremmer fjellvandringen. Legatets kÉ^
skal - underhensyntagert til pkt. 3 nedenfor - også kunne benyttes som finansieringshjeip'»
realisering av bestemte byggeprosjekter. Midlene skal i slike tilfelle stilles til rådighet sort» }|
mot pantesikkerhet, og forrentes og tilbakebetales Legatet som for vanlig I. prioritets ^
Trondhjems og Strindens Sparebank bestemt.
3. Så lenge frk. Aslaug Martinussen, født 18/3-1889, som fra 25. august 1925 har stått for «k
fellene Klingenbergs hushold, opprettholder og/eller benytter seg av egen selvstendig inM
og husholdning, skal av legatets inntekter et årlig beløp innen rammen av avkastnmgeft i
enhver tid av fru Klingenbergs innenlandske aksjer ved dødsfallet, tilfalle frk. Martimi»
Den årlige utbetaling skal dog ikke overstige det beløp som årligårs utgjøres av Folketrygd
grunnbeløp. Det forutsettes truffet nærmere avtale mellom frk. Martinussen og Legatet <
det årlige beløps størrelse, ordning av utbetaling m.v. Så lenge nevnte inntektsnytelse løf
skal de innenlandske aksjer fortsatt bero til forvaltning i Trondhjems og Strindens SpaféM
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4 Det er ifølge testamentet en forutsetning at Trondhjems Turistforenings styre rådfører seg
med testamentfullbyrderen, høyesterettsadvokat Nils Daae Rogstad, for så vidt angår de
spørsmål som er knyttet til anvendelsen av de midler med avkastning som overiates Turistforeningen gjennom Legatet. Dette gjelder også med hensyn til frk. Martinussens inntektsnytelse
Trondheim, den 30. november 1978.
Vedtas av Trondhjems Turistforening
Nils Daae Rogstad (sign )
Frants - G. Mørch (sign.)
h.r. advokat
testamentfuUbyrder
•JU Hjørdis Klingenberg var helt til det siste opptatt av hvorledes gavebestemmelsene vedkomisnde TT best kunne utformes, nemlig dette å ivareta fotvandrerens interesser og behov. Fra ekteienes mange vandringer i fjellet til skiftende årstider, var de vel kjent med behovet for klopper,
pgbroer, stier, staking vinterstid, og andre tiltak til trygghet og lettelse ved fjellets bruk året rundt'
høyesterettsadvokat Klingenberg hadde et langt og arbeidsfylt liv i jussens tjeneste. Fru Hjørdis
fcgenberg delte sin manns interesser i faget, men levet ellers et rolig og tilbaketrukket liv med
tee daglige gjøremål og i omgang med venner og familie. De var begge i sin livsførsel preget av
ftr nøkternhet. De var begge klar over at de hadde fått levet et godt og trygget liv. Et fellesbehov
tf dem begge var imidlertid å få være med i aktiv og nyttig virksomhet. Hverken i yngre år eller
SSiere 1 alderdommen lot de den økonomiske rummelighet som forelå på noen måte prege sitt levert eller sm innstilling. Særlig Hjørdis Klingenberg følte seg som en forvalter av de verdier hun
At der 1 boet ingen gjeld var, gir også et godt uttrykk for en bestemt innstilling. Tidene skifter
mHsamfunnsforholdene
endres. Det har gått opp og ned etter de skiftende konjunkturer - og vil formm fortsette med å gjøre det. Det gode sinnelag, det vindskipelige vesen, nøkternhet og sparWhet 1 de daglige ting, representerer imidlertid varige verdier på et noe annet plan enn de svingl e konjunkturer, og utenfor de forgjengeligheter hvor møll og rust tærer. Slike verdier lar seg
^ pr testament nedarve og dermed komme til gode for de senere skiftende slekter. Kanskje
rtne VI imidlertid, noen og hver av oss, klare å tilegne oss også andel av denne «tilleggsarven»
I måtte da være, hvis vi Under fjellvandringer til fots eller pr. ski, ved passering av kloppen over
IShtrende strøm - eller når vi vintersdag i utrygt vær blir ledet av den solide staking, kunne ta til
at her har ikke bare TTs fjelltrenede og praktiske mannskap vært ute, men her nyder vi en bis4 muliggjort av omhu og sparsomhet fra noen av de mange som har vandret her før oss og tatt
teets sterke inntrykk til seg.

Mlemstall:

1977

iysvarige
OY^dmedlemmer
tefeller
ftiormedlemmer

1978

474

484

4966
1031

5038
1014

462

348

6933

6884

+
+
_
-

10
72
17
114
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|reningens kontor og ansatte:
|ningens daglige drift har i 1978 vært ivaretatt av forretningsfører Karstein Myren og kontori s Anne-Mari Bergquist. I den travleste tiden juni-august har vi som ekstrahjelp hatt Kine
persen og Grethe Skogstad,
«nskapsfører har vært Rolf Kjeldstad og revisjon har vært utført av Magne Flack.

15.1

Den daglige drift:
^
Infromasjonsvirksomhet
.4
Den voksende interesse for friluftsliv i fjellet generelt, har økt behovet for informasjon ovenfij
medlemmer, opinion og myndigheter. På generalforsamlingen 25.4.-78 ble styret/kontoret ( W
fordret til å drive mere PR-virksomhet, bl.a. fordi vi ikke har hatt den ønskede vej^
(medlemmer/besøk) sammenlignet med andre tujiistforeninger. Generalforsamlingen mente <f^
burde brukes opptil kr. 50.000,- fordelt på 2 år til dette formål.
Etter mange år uten planlagt propagandavirksomhet har vi nok dessverre kommet en god de| ^
etterskudd hva dette angår. Umiddelbart etter generalforsamlingen ble det imidlertid utarbeidet.ø^
PR-plan for resten av året. Denne plan gikk primært ut på å skaffe mere blæst omkring forenmgøjL
Det ble satt igang en medlemsvervingskampanje, og det ble skrevet en god del pressemeldifi^
som ble sendt ut til 15 aviser i Midt-Norge, samt NRK. Det ble også arrangert endel vindusm^
Unger,utover sommeren, og det viste seg at alle var positivt inrtstilt til å hjelpe oss.
^
Det PR-materiell vi disponerte på dette tidspunkt var ikke stort, så vi måtte sørge for å få ordes ^
dette først. Det ble bl.a. ordnet med 9 store farvebilder og endel plakater. Vi ventet ikke at d ^
skulle gi resultater over natten, men at det på litt sikt ville medføre fiere besøk på vare hytter ^
fiere medlemmer. For 1979 er det utarbeidet en mere omfattende PR-plan. Det vil føre for langf^
ta for seg denne i detalj, men i grove trekk kan nevnes at vi både i Adresseavisen og Arbeidera*^
vil benytte endel bilder fra våre fjellområder i tilknytning til annonser. Det vil også bli endel vanfl^
annonser, der vi spesielt tar sikte på å få ungdom ut i fjellet.
Ellers vil vi fortsette med å sende ut pressemedlinger om det som foregår i foreningen Det er (Bg.
ningen at vi skal begynne å sende ut disse også til aviser utenfor Trøndelag, bl.a. til Sverige (tiUe^|
til dette vil vi med jevne mellomrom annonsere i forskjellige aviser spesielt med sikte på å få skilla',
firmaer etc. til å besøke våre hytter. Denne form for besøk utenom sesongen har økt vesentlig d^
siste året.
^
Dessuten vil vi arrangere en PR-tur for endel aviser for at disse skal bli bedre kjent med var Vil%
somhet og hva vi står for. Det vil også bli en artikkel eller to i ukepressen om våre to fiellområ^^
Når det gjelder utstillinger i banker og forretninger vil vi gå mer offensivt til verks i forhold til.%.,
og vi er allerede lovet vindusplass på flere steder. Det er også laget en brosjyre om rT"s tilbu^
Denne vil trykkes i 15 000 eksemplarer og vil fås på hyttene og kontoret. Vi vil vurdere om vi 0^3
skal slippe den i endel postkasser. Den vil bli lagt ut på legekontor, tannlegekontor etc og deq sii^
bli levert ut fra endel sportsforretrtinger i byen.
^
Det er laget endel reklameskilt for biler. Ellers følger vi det samme reklameopplegg på kmoenej;
-79, som foregående år.
For at skoler og andre interessert;é skal få et innblikk i hva TT har å tilby, har vi anskaffet end§l^
desbilder, plansjer for overhead og en film om TT som vi viser for interesserte. Dette har fått s å ^
respons at vi allerede har fullstappet program fram til sommeren med 2 til 3 foredrag 1 ukem *
Reglement/brosjyrer:
Det er også revidert og trykt opp endel reglementer. Det dreier seg om hyttereglement. reglems>E*
for teltliggere og reglement for hunder. Det er også utarbeidet en vert;inneperm for alle verunti^
med retningslinjer for deres arbeide. I disse dager revideres alle de gamle instrukser som gjeldet fe
tjening, tilsyn osv. Disse skal være ferdige til bruk påsken -79.
En god del rutiner er lagt om og bedret, og disse er så langt det er mulig ført ned på
(Detaljerte kontorrutiner, arbeidsrutiner TTT, betalingsrutiner, samt div. kontroller.)
^^
Da det viste seg at de blanketter, skjemaer, blokker etc. som vi var i bestittelse av var oppb«M|
måtte nye trykkes opp. Disse ble da samtidig revidert.og tilpasset de rutiner vi har idag Nye p t o |
leggingskart vinter for Sylene og Trollheimen er også trykt opp.
^ |
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\^ andre tiltak som det har vært arbeidet med i -78 kan nevnes langtidsplanlegging. Det er nedsatt
-utvalg på 4 personer som har fått i oppdrag å legge fram en detaljert langtidsplan for styret. Når
ftnlie er godkjent av styret, vil den så bli lagt fram på generalforsamlingen. Utvalget består av
gflfltme Carstens, Rolf Høyem, Erik Stabell og Karstein Myren. Arbeidet vil også fortsette i 1979.
mdre T i l t a k :
jjy andre tiltak kan nevnes at arkivopplegget er forandret og gjort mere «up to date», og at kontolel har overtatt en rekke funksjoner som tidligere ble utført av komiteer og andre enkeltpersoner.
[ver termin blir det utarbeidet en regnskapsoversikt, likviditetsoversikt, kreditor/debitorlister, panrgieldsoversikt, byggeregnskapsoversikter, samt endel andre oversikter/kontroller når det er be^V for dette. 3 ganger i året blir det utarbeidet hytteregnskap for hver enkelt hytte, slik at vertinner
•4 tilsyn får se hvordan de respektive hytter står økonomisk og sammenlignet med foregående år.

[yttenes tilstand og vedlikehold
iønereit:
fovedinnsatsen i bygge og fornyelsesarbeidet i 1978 ble gjort på Gjevilvasshytta. Her er det bygget
^gy betjeningsfløy og nytt kjøkken. Arbeidet er i det vesentligste avsluttet.
j tilegg til arbeidene på Gjevilvasshytta, har TT maktet å legge ned ca. kr. 110.000,- i vedlikehold•afbeider på de andre hyttene. Året 1978 har således vært et aktivt år på bygge- og vedlikeholdssekliCren

/I fikk også i -78 verdifull hjelp til vedlikehold av hyttene, både i form av arbeidsinnsats og ellers
fester av forskjellig art. Flere dugnader har vært gjennomført, og flere av våre medlemmer, både
Ssyn og andre, har nedlagt mye arbeid for å ivareta foreningens verdier. Fra en rekke firmaer har
^tnottatt både gratis og rimelige tjenester. Vi vil på denne måten rette en varm takk til alle som har
^tott til hyttenes vedlikehold og forbedring.
3re e n k e l t e h y t t e n e :
}årdsgarden:
3s kvarteret eies av Harald Berdal, blir det vedlikeholdsarbeidet som etterhvert viser seg nødven^g, utført av ham.
Hndalshytta:
Restaureringen av Dindalshytta, som opprinnelig var planlagt å gå over 3 år, ble igangsatt høsten
1^7.1 1978 så styret seg nødt til å holde igjen noe her p.g.a. andre pressende oppgaver som måtte
pses, og arbeidene på Dindalshytta vil derfor trekke noe lengre ut i tid enn opprinnelig forutsatt.
Ijevi I vass h y t t a :
feter anbudskonkurranse inngikk TT kontrakt med A/S Hulvandskog om bygging av ny betje^gsfløy. Arbeidet ble igangsatt forsommeren 1978. Under rivingen av den gamle betjeningsfiøm ble det oppdaget at bærekonstruksjonene i kjøkkenfløyen var så råteskadet at også denne del av
^ta måtte rives og erstattes med nybygg. På grunn av den nære sammenheng både bygningsmes[ og funksjonelt mellom betjeningsfløy og kjøkken, var det klart at nytt kjøkken måtte bygges
titidig. Dette var en alvorlig situasjon idetfinansieringenvar lorden bare for det som var planlagt
gangsatt, nemlig betjeningsfløyen. Trondhjems og Strindens Sparebank har imidlertid vist stor forl i s e og velvilje, og innvilget en heving av det bevilgede byggelån fra kr. 150.000,- til kr.
350 000,-. Trondheim Kommune har også vist velvilje i denne situasjonen og har stillet komniunal
Jiranti for lånesummen. TT er Sparebanken og Trondheim Kommune meget takknemlig for den
||elp VI på denne måte fikk.
arbeidene med nytt kjøkken og ny betjeningsfløy er i alt vesentlig ferdige. Det gjenstår i hovedsak
P#ktriske arbeider som vil bli utført før påsken -79.
fesepsjonen er også bygget om i forbindelse med nybyggarbeidene.
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Nå står hovedhytta for tur. Her skal det utføres ut- og innvendig oppussing, omlegging av deføtf^
det elektriske anlegget, ny varmtvannsforsyning, utskifting av eksisterende galvaniseri;e VAntA^
ninger, ominnredning av kjelleren med ny dusjavdeling, utskifting av en del vinduer, samt anta^
lig omlegging av deler av taket. Fremdriften av det videre arbeid vil være avhengig av videre U.
nansiering, men det antaes at man må fordele arbeidene over flere år.
.^
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Græslihytta:
Hytta er i meget bra stand. Ingen lakkering eller utvendig behandling er nødvendig
Jøldalshytta:
Det er også i år utført endel større og mindre arbeider i tillegg til det rutinemessige vedlikehold Døt
ble i sommer lagt nytt papptak på uthuset, hvor det også ble skiftet vindskier, disse ble malt, s&n^
dig som endel malerarbeide ble utført på hovedhytta. I selvbetjeningsrom er det satt på lufteve!^
tak og vinduer er malt og gulvet er lakkert to strøk.
*
Gulvene på herre- og dametoalett samt gulvet i kjellergangen er malt. Alle gulv unntatt i peiSestj^
er lakkert. På loftet er alle gulv malt to strøk. Alle vinduer i 2. etg. er malt to strøk. Det er satt ^
nytt tørkestativ og nytt gjerde rundt hytta er påbegynt. Takrenner og nedløp er malt, og det er f^^
tatt restaurering av endel møbler i peisestue og spisestue.
Kjølihytta:
^
Det har ikke vært utført noe vedlikeholdsarbeide på Kjøli i -78. Vinduslemmene har fått isld*
hard medfart av vinden og nye bør lages. Likeledes er det endel småarbeider samt malmg m^
gjenstår. Uthuset er utsatt for telehiv, og dette har man fortsatt ikke sett seg råd til å få gjort ^
med.
If'
Nedalshytta:
Det har ikke vært utført noe vedlikeholdsarbeide i -78. Hytta er fortsatt i god stand, men i -78^
det være behov for endel ut- og innvendig malerarbeide. Videre er foreningen av Tydal Hei»^
pålagt å legge om kloakkutslippet.
Orkelsjøhytta:
Det har heller ikke i -78 vært foretatt noe vedlikeholdsarbeide. Hytta er nå i så dårlig stand a t ^
har besluttet å stenge den fo.m. 1.1.-79 og inntU videre.
Ramsjøhytta:
Hovedhytta har i flere år vært utsatt for telehiv, men det har foreløpig dessverre ikke vært s>M
misk mulig å foreta utbedring av dette. Ellers er den i bra stand. Noe utvendig preparering éf i
nødvendig, men gulvene må lakkeres.
Schulzhytta:
Hyttas tilstand er stort sett bra. Komfyren er skiftet ut med ny, og varmtvannstanken er demoS
Ellers er det gjort en del forberedelser for det snekker- og vedlikeholdsarbeidet som vil bh wjl
løpet av første kvartal -79.
StorerikvoUen:
Også i -78 var det svært vanskelig med vannforsyningen på StorerikvoUen, spesielt i påM
grunn av frost gikk vanntankene istykker og måtte skiftes ut med en glassfibertank. Arbeidetl
ført i oktober av en dugnadsgjeng. Endel av hyttas vinduer er i dårlig forfatning, og nye viB!^
allerede innkjøpt. Disse vil bli skiftet i løpet av sommeren.
Trollheimshytta:
Hytta er i meget bra stand. Nytt skur for propanflasker vil bli bygget i løpet av sommers^
Tørkerommet er for lite, og det vil også bli omgjort i løpet av året. Det er absolutt nødven^l
blir anskaffet en mobiltelefon i inneværende år, slik at alle våre betjente hytter i sommerfår telefonforbindelse.
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