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FORENINGEN

ÅRSBERETNINd
1979

Våre h e d r e d e i 1 9 7 9 .

Vart hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans
Hrik Hansen
Innbudte livsvarige medlemmer:
Nils M. \aagland.

Medlemmer

Moieliomile: Ivar Maske, Tore Mo.
Tilsyn med ruter og karter: Rolf Høyem. Steinar Nygard.
Turkontiieen: Anne Karin Bråthen. Tore Mo, Karl Sellgren. Torgeir .Å.lberg.
Fjellsporigruppa: Arne Ljones. Rønnaug Mølmen. Roy Nilsen, Roar Nålsund.
Uislyr.skomiie: Alfhild Dyrdahl, Karstein Myren. Astrid Olsen. Tore Tønseth.
Valgkomile: Fritz Christensen, Alfhild Dyrdahl (styrets repr.) Trond Gietlum.
Arbokkomile: Karl H. Brox. Franck Rindal. Fer A. Strickert (redaktør).
Byggekomité jbr Gjevilvasshytta: Trond Gjettum, Franck Rindal. Rolf Trøen, Tore Tønseth.
Falkangers Fond: Eivind KierulF Tore Mo, Frants-G. Mørch.
NTF's nalurvernlwmile: .AlHiild Dyrdahl.
NTF's landsstyre: Frants-G. .Mørch. Varemann Trond Gieitum.

|-'oreningens medlcmslall gikk i 1979 ned med 46 IVa 68X4 lil 68.18. Fordelingen pa de forskjellige
niedlenisgrupper er:

1978
Livsvarige
Hovedmedlemmer
Ektefeller
.luniormedlemmer

1979
•)

484

486

50.18
1014
.148

502.1
1011
.118

- 15

6884

68.18

46

.t

Administrasjon

^ ,1
- .10

Tillitsvalgte
Siyrcl:
Rudci:

Desisorer:
Revisor:

Formann Franls-G, Moreh. neslformann Ciustav Lien. Momme Carstens. .Mlliild
Dyrdahl. frond l-:kker. SlelTcn llaarberg. Ivar Maske og 'fore Mo.
Gunnar Birkeland. Fritz, Christensen. Reidar Harkjerr. ,\rne lleimsjo. Rolf lloyem.
Knut Karlsen. Ijvind Kierulf Finn Kleven. Oddmund Lien. Asu-id Olsen. Ivar Sollie.
Nils M. \aagland.
Hans .1. .lonassen. Amund Sta\.
Magne Flaek

Tilsyn - komiteer - utvalg
77/,sr/;.'
Dindalshyua: Roar Nålsund
Bårdsgården og
Cijevilvasshyua: Franck Rindal
Joldalshylla: foralf Aune
Trollheimshylla: Fj-ik Hansen
Græsli og
Ranisjo: Astrid Olsen
Kjoli: Steffen Haarberg
Nedalshylla: Bjorn Dyrdahl
Schulzhytta: Odd .lohnsen
StorerikvoUen: Ivar Maske
\ ækuirhaugen: Tore Mo
Arbeidsutvalg: Ainiild Dyrdahl. Gustav Lien. Frants-G. Morch,
Branninspcksion: ,\rnold Berg
Bygge- og vedlikehold, eicndomsjorvallning: Steffen Haarberg. Frants-G. Morch. Nils M. \ a a g land,
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Karstein Myren
Forreln.jbrer

Anne-Mari Bergcinisl
Kontordame

Lillian Svingen
Kontordame

Ha rek Lund
Bud

Foreningens daglige drift har også i 1979 vært ivaretatt av forretningsfører Karstein Myren. P.g.a.
økt aktivitet og arbeidspress på kontoret, har foreningen i 1979 ansatt to nye personer i administrasjonen. I tillegg til kontordame Anne-Mari Bergquist, har foreningen ansatt Lillian Svingen i halvdags stilling. Harek Lund er blitt ansatt som bud på deltid.
Kontoret har fatl en betydelig ansiktsløfting gjennom de 2—3 siste år.

Møter
Generalforsamling
Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet 24. april 1979 kl. 19..10. Formannen Frants-G.
Mørch ønsket velkommen til TT's 92 ordinære generalforsamling.
Formannen refererte til innkallingen i .Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til S 5 i lovene.
Ingen innsigelser og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. .Årsberetning 1978. regnskap 1978
og budsjettforslag 1979 har vært utlagt på kontoret 14 dager før generalforsamlingen.
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Saksliste i henhold til .si 5 i lovene;
1. .Årsberetning for 1978
2. Revidert og desidert regnskap for 1978
.1. Budsjettforslag for 1979
4. Valg. Forslag fra valgkomiteen er fremlagt. Ingen andre skriftlige forslag er lagt fram for styret.
5. Kontingent for 1980.
>
6. Forslag til endringer i foreningens lover.
7. Eventuelt.
Ingen andre skriftlige saker er mottatt fra medlemmene pr. 1 /.1.79 som skal behandles på generalforsamlingen.
Før møtet mintes formannen fru Kirsten Haave som har gått bort i løpet av året.
Tilstede var 54 medlemmer, herav 52 stemmeberettigede. Valgt til å undertegne protokollen ble
Rolf Høyem og Eivind Kierulf
Valgt til å telle stemmer ble Magne Flack og .Astrid Olsen.
Sak I: Årsberetning 1978.
Denne har vært lagt fram for rådet i møte 27/2 1979 som da uttalte: .Årsberetning med noen få endringer tilrådes godkjent av generalforsamlingen. .Årsberetningen vil også komme med i årboken
som er kommet i disse dager. .Årsberetningen ble ensstemmig godkjent.
Sak 2: Regnskap 1978.
Regnskapet har vært lagt fram for rådet i møte 27/2 1979. Rådets vedtak var: «Rådet anbefaler
regnskapet for 1978 godkjent av generalforsamlingen.» Revidert og desisert regnskap for 1978 ble
ensstemmig godkjent.
Sak .1: Budsjettforslag 1979.
Budsjettforslaget har vært lagt fram for rådet i møte 27/2 1979. Rådets vedtak var: «Budsjettforslaget anbefales godkjent av generalforsamlingen.»
Budsjettforslaget ble ensstemmig godtatt slik det ble lagt fram til generalforsamlingen.
Sak 4: Valg.
Formannen overlot ordet til valgkomiteens formann Fritz Christensen som redegjorde for hvem
som var på valg og leste valgkomiteens forlsag. 5 styremedlemmer var på valg.
Valgt ble:
Alfhild Dyrdahl, gjenvalg
Gustav Lien, gjenvalg
Ivar Maske, gjenvalg
Steffen Haarberg, Ny, valgt for I år.
Trond Ekker. Ny
4 inedlemmer av rådet var på valg.
Valgt ble:
Rolf Høyem, gjenvalg
Oddmund Lien, gjenvalg
Nils M. Vaagland, gjenvalg
Reidar Haarkjer, ny
Lønnet revisor Magne Flack ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Kritiske revisorer. Hans J. Jonassen og Amund Stav ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens
forslag.
Medlemmer til valgkomiteen. Styret foreslo Fritz Christensen og Trond Gjettum. Disse ble valgt.
Formannen takket valgkomiteen for arbeidet.
Sak 5: Kontingent for 1980.
Styrets forslag om å øke kontingenten for 1980 til:
kr. 70.- for hovedmedlemmer
kr. .10.- for ektefeller
kr. 40.- for juniormedlemmer og
kr. 1000.- for livsvarige medlemmer
ble enstemmig godtatt.
Sak 6: Lovendringer.
Lovendringene har vært fremlagt for rådet i møte 17/2 1979.
Rådet anbefaler lovendringene godtatt av generalforsamlingen.
A) Følgende lovendring ble ensstemmig vedtatt: S 2. siste setning strykes. «Medlemmer som har
betalt kontingent uavbrutt i 40 år. går uten videre over til livsvarige medlemmer.»
B) Følgende lovendring ble vedtatt mot I stemme: .^ 5 pkt. 5
«Generalforsamlingen behandler:
Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer.»
Følgende setninger tilføyes:
«Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminnelige
prisutvikling uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for
arsbetalende medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, eller annen tilsvarende indeks, og kan avrundes oppad til nærmeste femkrone.»
C) Trond Gjettum orienterte om dannelsen av Norske Turistforeningers Forbund.
Deretter ble det ensstemmig vedtatt at Trondhjems Turistforening skulle tilsluttes forbundet. Ny
S 7 ble ensstemmig vedtatt.
Trondhjems Turistforening er medlem av Norsk Turistforeningers Forbund. -Styret oppnevner
foreningens representant til Norske Turistforeningers Forbunds Landsmøle. Videre innstiller
styret til landsmøtet på valg av regional(e) representant(er) til Forbundets Landsstyre.
Videre endring av eksisterende S V til ,S 8
Videre endring av eksisterende S 8 til S 9
Sak 7: Eventuelt.
Gunvor Hoff overleverte en lysestake fra klubb Storsylen soni en forsinket 90-årsgave.
Erik Hansen fikk tildelt foreningens hederstegn for sin innsats som tilsyn på Trollheimshytta.
Det ble spurt om man kunne gå over til helårsåpning av TT's selvbetjeningshytter slik det har vært
på Græsli og Dindalshytta en tid.
Til slutt rettet formannen en takk til Karl H. Brox og Trond Gjettum for deres arbeide i styret.

Styremøter:
Det er holdt i alt 9 styremøter og det er behandlet 81 saker.

Arbeidsutvalgsmøter:
Det er holdt 6 møter og det er behandlet 69 saker.
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Rådsmøte:

, „

, .

Det er holdl 1 fellesmote mellom radet og styret. Mølel ble holdl 27/2 og behandlet arsberelning
-78. regnskap -78. budsjeu -79 samt lovendringer.

Vertinnemøte:
Motet ble holdl pa Nedalshytta 8 . - 9 . sept og behandlet hl.a.^renhold pa hyllene og brannvern.

Årsmøte i NTF:
Konstituerende mole ble holdl i Oslo 1. sept. IT var representerl ved Iranls-G. Morch. I rond C>jeltum og Karstein M\ren. \ edtekler for N"IT se pkl, 9.

Landsstyremøte NTF:
Det er holdt 2 landsslyrcmøler siden konslilueringcn av NfF,

Arbeidsutvalgsmøter NTF:
Det er holdt .1 arbeidsutvalgsmøter i samme tidsrom.

Nordisk fjellmøte:
Møtet ble holdt i Oslo 6 . - 7 . oktober. Ff var representerl ved Iranls-G. Morch og Karstein Myren.
Fa mølet ble bl.a. disse saker tall opp:
— L'tviklingstrekk i de ulike land
— Foreningenes forhold lil offentlige myndigheter.
— Servicegraden på fiellhyllene.
— Forholdet lil samene og rutemerking i sameområder.
— Sikkerheten i Ijellet — redningsaksjoner.

Sekretærmøte:
Motet ble holdl i Oslo 2, sepl. Tl' var representert ved Karstein Myren. Der ble bl.a. disse saker lall
opp:
—
—
—
—
—

F.rfaring m.h.l. budsjett og planleggingsfunksjoner.
Kontakten mellom foreningene.
Nøkkelsystemer.
Rutemerking.
Myndighetenes økende krav.

Møte med Nord-Trøndelag Turistforening:
Det er holdl .1 møter med NTT i forbindelse med den samarbeidsavtale som er inngått mellom •Flog NTT. Avtalen er i sin helhet taU med i pkl. 8.

E i e n d o m s g r e n s e r og s k j ø n n m.v.

sameiere er også turistforeningen som eier av setereiendom i området. Senere ble også eierne av
Gjelsetra og Oppstuggusetra trukket inn som saksøkte.
Under saken hevdet eierne av Øyasetra m.fl. å eie området helt frem til Storbekken- JølvatnetFjellbekken. Det innebar at både Oppstuggusetra. Gjelsetra og selve Jøldalshytta ble liggende i saksøkernes eiendomsområde. De saksøkte på sin side hevdet at eiendomsgrensen måtte gå i en linje
fra toppen av Gråfjellet og mellom Haugasetra og Oppstuggusetra og videre etter en linje mot en
høyde i Langfjellet.
Orkdal herredsrett avsa dom i august 1979. Besynderlig nok tok retten i det hele tatt ikke standpunkt til eiendomstvisten.
Rettens flertall de 2 domsmenn fant imidlertid at de saksøkte «som Jøldal Sameie» ikke hadde noen
rettigheter syd for Storbekken - Jølvatnet og Fjellbekken. Dette er en dom som eierne av Jøldal
Sameie ikke på noen måte kunne godta. Saken er derfor nå innbragt for Frostating lagmannsrett.
Det hører også med at etter herredsrettens domsavsigelse har eieren av Oppstuggusetra inntatt det
standpunkt at det omtvistede område ikke inngår i Jøldal Sameie, men utelukkende eies av eierne
av Oppstuggusetra og Gjelsetra.
I Tydal er det i 1979 etter at avslag var gitt i første omgang meddelt nødvendig konsesjon for gjennomføring av et makeskifte. TT ervervet i 1945 ved arv fra minister H.H. Bachke eiendommen
Stuevold Vestre. Grunnet manglende konsesjon måtte denne eiendom avstås. Foreningen fikk
imidlertid beholde en parsell på ca. 100 mål som ble skyldsatt og fikk betegnelsen Stuevollåsen,
gnr. 188. bnr. 12. Meningen var med tiden å bygge en turisthytte her. Den nåværende eier av Sttievoll. vestre Per L. Stugudal har imidlertid vært interessert i overtagelse av denne parsell til bruk for
sin gårdsdrift. Foreningen har funnet å ville etterkomme hans ønske forsåvidt. Til gjengjeld er det
blitt enighet om at foreningen skulle overta en parsell på ca. 200 da. tilhørende Per L. Stugudal noe
lenger opp i fjellet. Enighet om dette ble oppnådd i 1974 og parsellen som TT skal overta ble 11975
skylddelt og fikk betegnelsen Skardølslia, gnr. 188, bnr. 105. I og med at konsesjon nå er meddelt
TT for ervervelse av denne parsell vil makeskiftet kunne gjennomføres. Departementet har i sitt
konsesjonsbrev tatt forbehold om at TT"s parsell ikke kan bebygges uten departementets tillatelse.
TT har videre deltatt i et vassdragsreguleringsskjønn som behandlet en del forhold som var utsatt
ved tidligere avholdte skjønn angående overføring av Lødølja og regulering av Nesjøen. Trondheim elektrisitetsverk ble i det utsatte skjønn efter krav fra TT pålagt som tiltak:
«.... innen I.l. 1881 i samråd med Trondhjems Turistforening å bygge bro over Lødølja på passende sted i nærheten av Sankåa av utstyr og størrelse tilstrekkelig for ferdsel til fots og på ski.»
Dette pålegget er begrunnet i at øket vannføring kan medføre at Lødølja i alle fall til tider ikke vil
være forsvariig å passere på vinterføre.
Etter krav fra TT, Teodor Brandsfjell og flere ble videre elektrisitetsverket pålagt som tiltak:
«å anbringe flytebrygger med utstyr og av størrelse i forhold til dagens båtbruk og den almindelige trafikk på vannet (Essandsjøen) ved Nøsteråa, Sankavika, StorerikvoUen, Fiskåbukta og den
gamle dammen i Essandsjøen.»
Videre ble pålagt å anlegge et enkelt båtoppdrag med spill ved Nøsteråa til felles bruk for samtlige
bruksberettigede samt for båter som brukes av den almindelige konsesjonerte passasjebefordring på
sjøen. Trondheim elektrisitetsverk har for sin del funnet ikke å ville godta noen av disse pålegg og
har begjært overskjønn. Overskjønnet skal avholdes sommeren 1980.

Foreningen har eiendom og interesser Dere sleder rundt i vare [iellområder. Rettsforholdene vU her
ofte være uklare. Det er da ikke lil å unngå at foreningen kan hli innblandet i rettssaker selv om
dette ansees lite ønskelig.
For tiden pågår det en rettssak som gjelder omradet omkring Jøldalshytta. Saken ble anlagt av eierne av Øyasetra. Uaugensetra og Hosetselra ved Orkdal herredsrett i juli 1977. Saksøkte var i
første omgang ialt 1 2 setereiere i området, sameierne i det såkalte «Jøldal Sameie.» En av disse
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2 . T R A F I K K E N I FJELLET
Vintertrafikken
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Påsken 1979 ga en vesentlig økning i besøket på hyttene. Sammenlignet med påsken 1978. som var
normalt bra. ble den gjennomsnittlige prosentvise stigningen på over iO%. Trollheimshytta hadde
den største økningen med 50"() mere belegg enn året før. Dette innenfor den ordinære åpningstid.
\'æret i påsken var bra og det ble ikke registrert ulykker av ne|,neværdig art. Sikringstjenesten ble
som vanlig utført med radiofolk fra HVs ungdomsavd. på hyttene med forbindelse til redningssentralen ved Skarvatnet.
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Sommertrafikken
Det er lenge siden vi har hatt en så dårlig sommer — værmessig sett — som i 1979. Det så en stund
ut som dette ville resultere i minimalt besøk på hyttene, men det tok seg betraktelig opp i august og
en total oversikt for sommeren viser at det ble flere overnattinger enn i 1978. For året ga dette vel
1700 flere overnattinger enn fjoråret. Dette er en økning på vel .1400 fra 1977.
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3 . V I R K S O M H E T I FJELLET
Nybygg og vedlikehold
Generelt:
Det ble også i 1979 gitt verdifull hjelp til vedlikehold av hyllene både i form av arbeidsinnsats og
ellers ijenester av forskjellig art. \'i reUer en varm takk til alle som har bidratt til hyllenes vedlikehold og forbedring.

Bårdsgården:
Da kvarteret eies av Harald Berdal. blir det vedlikeholdsarbeidet som etterhvert viser .seg nødvendig
utført av ham. Hytia er forøvrig nylig oppusset og er i god stand.

Dindalshytta:
Det er heller ikke i år gjort nevneverdig restaureringsarbeider pa Dindalshytta da det er vanskelig a
få noen til å ta på seg oppdraget.

Gjevilvasshytta:
Arbeidene med nytt kjøkken og ny lietjeningsfløy er nå ferdig. Nå star hovedhytta for lur. Fremdriften av det videre arbeid vil være avhengig av videre finansiering, men det antas at man må fordele arbeidene over Fere ar.

Græslihytta:
Hylla viser seg a være meget dårlig fundamenterl. Det vil til varen bli foretatt grunnundersokel.ser
og kostnadsregnet alternative løsninger for ny fundamentering. Problemene med ovn/pipe ma
søkes løst i .samme forbindelse.
Ltbedringsarbeidene er gitt hov prioritet av styret.

Jøldalshytta:

I 2S
"S *- >-,
f~~ ^

-fi

N

2 == ^ =
^ S. H --r^

Det er også i ar utført endel rutinemessig vedlikehold. Hyita er na i bra .stand, men pa en betjent
hytte er det alltid noe vedlikehold av et eller annet slag som må gjøres.

Kjølihytta:
Del er utførl rundvask. opprydding samt noe forefallende vedlikeholdsarbeider pa hylla i år. Noe
småarbeider samt maling gjenstår, men hytta er i bra stand.

Xi \n 7^ ir.
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Nedalshytta:
Det er i ar utført en del ut- og innvendig vedlikeholdsarbeider. Hytta er fortsatt i god stand selv om
endel vedlikeholdsarbeider ma også utføres til sommeren. Ombygging av renseanlegg for avløpsvannet et planlagt utført sommeren 1980.

V a r d i n g o g merking a v ruter:
Orkelsjøhytta:

I .Sylene er del merket en ny rule mellom Skarpdalsvolden og Rolvold i Slordalen. Rulen følger den
gamle lerdselsarc Ira .Vs i fydal mn lil Ciilsa Gruve og videre lil Slordalen. Denne rulen
n æ•
en vanasion nar en skal ga fra Slorerikvollen lil Stordalen, eller omvendt. .Sc forøvriu egen artikk
annet sled , årboken om denne rulen. Pa cuervinleren ,979 ble del k,ør, ut v nt a

Hytta er i så dårlig befatning at styret besluttet å stenge den fo.m. 1/1-79 og inntil videre.

Ramsjøhytta:
Problemene er de samme som for Græslihytta. Nødvendige forundersøkelser og overslag for ny
fundamentering må utføres i sommer. 1'tbedringsarbeidene har prioritet etter Græslihytta.

>l>. I 01 paskc 1980 skal del kjøres m vinlerslaker mellom Slorerikvollen o« grensen mol Sylstasjonen og. fra Slorerikvollen fram iil grensen mol Blahammerslugan

fo«,v,-ig Ibregar del kon.inuerlig arbeide med ellersyn og merking av vare ruter i I rollheimen og

Schulzhytta:
Det ble i ar utføn en del snekker- og vedlikeholdsarbeider. Det står imidlertid endel arbeider igjen
for hytta har oppnådd ønsket standard.

iy~. - « * * % .

4. INFORMASJON
Publikasjoner
Årboken:
^Vtboken kom i ar ul i 6000 eksemplarer. Den ble sendl alle vare hovedmedlemmer. alle norske Tunslloieninger saml Svenska furisllbreningen med Uere.

Brosjyrer:
StorerikvoUen:
Nye vinduer er innsatt og endel annet snekkerarbeide utført. Hytta ble malt utvendig, og det ble i
tillegg utført endel ordinært vedlikehold. Hytta er i bra stand.

De, ble luarbcdcl en omfallcnde l>R-p|an lor 1979 og i denne planen er de, forulsall al del sk-,1
uvkke.s opp og deles u, vel 4.).0„0 h,os,yrer. .Al. delle gikk ul , løpel av ses<,nuen -79 o« v
'0.; nød, Ul a skalle Uere bromyrer pa sliulen av arel. Del ble irykl opp ca. .40.000 e k i m t e v

: s n:::" r;"^^?'" '"•"""''-'"''''-'"'''-' -^^ ^"•""" ^'-^^- - -k. .M-; ::b
c

Trollheimshytta:
Nytt skur for propanflasker er oppsatt. Tørkerommet vil bli omgjort i løpet av 1980. Det er også
anskaffet mobiltelefon på hytta, slik at alle våre betjente hytter nå har forbindelse til omverdenen.
Trollheimshytta er i meget bra stand.

Væktarhaugen:
Da kvarteret eies av Martin Nordfjell. blir det vedlikeholdsarbeidet som etterhvert viser seg nødvendig utført av ham.
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' ' "• " ' ' " • " " " ' ^ ^ - ' " P ' - - - oy «>-llcs.urer,> , 25.000 eksemplarer

D ™
,. :
'
" """^ "• " " ' " "'' "'• ' " • " " " •^'-"^^'^'"«^k-' ^ " - koslnad l^r oss'
' : : : : ; ; : : ; : : ' " ' " ' " ' " ' " ' ^ ' ^ ' ' " ^ • • ^ - ' - ' ^ ^ • • - - ' - ' - ^ ^ ^ " - « — ^ - i dekkes av an:

di^ " S r Z l l ; " ':.''""^'^:'^'" ^' '^'•- '^'" "•^'^' ^^^ - ' ^^^^ ^'^l> -^ < '"Pcl - ard. l-ortrmnsvis vil
1 i s II, d sl„b uer. l vare konUik.personer i skoler og bcdrifler. lagl ul i forrelninger. banker clc
due le • den enkelte postkasse. M regner med a. del vil bli uldell nærmere .1.10 .,00 ..-osj^-e i
1980 (,g de.le vil være en økning pa over 70.)",, fra 1979.
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Pressetjenesten
Annonser:

„,

, ,

Det ble i løpel av arel satl inn endel annonser i forskjellige aviser. Fl stort farvebilde av Nedalshytta
ble trykt i Adresseavisen før påske. Dette ble bekostet av forskjellige firmaer i byen.
Del ble dessuten skrevet 16 pressemeldingeriil 15 forskjellige aviser i Trøndelag. Det er senere
undersøkt hvorvidt disse kommer med i avisene. Samtlige vi^har vært i kontakt med kan fortelle al
alle pressemeldingene blir medtan, og at de anser dette for godl stoff for leserne.
Del ble arrangert 2 lurer lil hyllene med pressefolk fra forskjellige aviser. Dette ble gjort for a
oppnå bedre kontakt med de forskjellige og for a informere bedre om vare tilbud.

PR-materiell:
1 forbindelse med utlevering av brosjyrer er del skaffet tilveie en god del materiell det siste aret. Det
er plakater, bilder, forskjellige brosjyreholdere. Dette er et ledd i a distribuere brosjyrene ut til Hest
mulig, pa en mest mulig aurakiiv måte.

Det er holdt .1 samlinger i byen hvoia\ en konsliluering og el arsmøie. alle med aod dellakelse
Fjellsporlgruppas medlemsskriv er i løpel av arel kommet ul 5 ganger og hder innlil xidere niivncl
«I hyll og vær.»
Fremlag.e vedtekter for gruppa ble godkjcn. av T F s s.vre pa sluuen ax are., og dei arbeides videre
med relningslinjcr lor organisering av lurer, hv or del legges opp iil langl friere opplegg sammenlienel med lurkomileen. Delle vil bli ferdig i 1980.

6. REGNSKAP
Økonomi generelt
Kommentarer til regnskapet 1979:
Økonomisk har 1979 værl el normall ar lor ff. Som del fremgår ^^y lablael Imier. Ncrtinner oe
overnall.nger i 1 979 gikk besokslallel opp med 1 72 1 oxernallinger i forhold lil 1978. oc sammeiv
hgner v, med I 976 er del en økning pa 4.175 overnallinger. Hyllenes kapasilel er ikke ulnviiel særlig Ikke om sommeren. Innleklene har i arci lopl bra inn og har ovei-slegei del budsielierle. Llgiflene har hele uden vært under konlroll mol del budsielierle.

Kontaktpersoner i firmaer og skoler:
Del er i ar lagl adskillig mere vekt pa a komme inn i skoler og i de forskjellige bedrifter. I den forbindelse har vi oppnådd a fa ca. 100 kontaktpersoner i de største bedriftene og ca. 50 kontaktpersoner i de forskjellige skoler, .\rbeidet med a fa flere vil fortseue. Hensikten med delte er a kunne spre
informasjon gjennom brosjyrer og spesielle INFO-skriv til de ansatte og til skoleelever.

Medlemsmøter:
Forpaskemølel ble holdl i Kunstinduslrimuseel 4. april der Oskar Hovde holdt kåseri med lysbilder
om «mennesker og natur pa Ny-Guinea.»
Høstmøtet ble holdt i Kunstindustrimuseet 25. okt. og pa programmet slo:
— Knul M. Sollid «Flektrisilel og Natur» m/lysbilder
— Leif B. l.illegard «,\lle er vi turister»
— Bibbi Piene «Trondheim før og na» m/lysbilder.

Gaver og bidrag 1979
Sor-Tro,Klelag, Fylkeskommune
frondhcm kommune
l-orrelningsbanken

^,.
|^,.
,,.

,^ „„„ „„
7,, „„„ „„
,„„,„,

''^'^^' ^'^^"•'^^^"^'^
Spareskillingsbanken
frondhjems og Strindens Sparebank
Feriefondei
„ , .
Pubhkasionslbnde.

kr.
,^,.
|,|.
,
kr.
,^_.

1.007 10
.„„„,,
, j , , , , „„
,„"
.10.000.00
, ^ „„j, ,,,,

IJ';^;^^"""^^

kr.

450:00

• •"

kr.

1.0.10.00

'•^^^-^ScrsV^n,^

|^,.^

^_„„„^,,,,

kr.

150.757.1.)

5. FELLESTURER — K U R S
Turkomitéen:
Turkomitéen hadde i 1979 ialt 16 lurer og 2 kurs pa programmel. 4 av turene ble avlyst p.g.a. for
liten påmelding. Del var ialt 179 deltakere.
Del viser seg svært vanskelig a forutsi hvilke turer som vil oppnå nok påmeldte slik al turen kan ga.
men det har skilt seg ut noen turer som har god oppslutning. Førpåsketurene er stadig like populære. Mogopturen og helgaturene til Nedalshytta og Gjevilvasshytta har også meget god oppslutning.
Turlederkurset malle dessverre avlyses p.g.a. for få påmeldte. Hvis ikke rekrutteringen av turiedere
bedrer seg. vil del bli vanskelig a gjennomføre ønskede antall turer. Snøhulekurset var også i ar
fulltegnet.

Fjellsportgruppa:
Den 9. januar ble Fjellsportgruppa skilt ut som en selvstendig gruppe på lik linje med Turkomitéen
etter 2 års organisatorisk samarbeid med denne under fellesnavnet TT's Turgruppe.
Medlemstilslutningen gjorde et kraftig hopp oppover til 99 medlemmer. Dette fører til en sikrere
oppslutning om arrangementene. Av 10 turer måtte bare nyttårsturen til Bårdsgården avlyses p.g.a
liten deltakelse. Deltakerantallet har variert mellom 5 til 2.1 personer.
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Falkangers fond
Beholdning pr. 1 / 1 -79
PR-kampanje VI
Renter 1979
Beholdning pr. 1/1 -80

kr. 1 1.1.2.12.4.1
kr.

7..).)()..)()

kr.

8.426,61

kr. 1 14.659.04

Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave
Arveoppgjør ble forelan pr. 20/ I 2 1 978. Bankinnskudd slår , frondhiems og Slrindens Sparebank
hvis depouuxleling også oppbevarer verdipapii-ene. Om a\kaslning av midlene i 1979 og gavens
lørmuemessige slalus pr. I / 1 I 980 vises ul nedensuiende oppgaver, frondhiems furis.lbrenmc besidder lorrsalt musikkinslrumenlene .sami noen malerier. H.r.advokat Rocslad bislar oss med^brvallnmg av verdiene.
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Nelloarv iHg. boels regnskap pr. 20/12 1978:
1. \ crdipapirer - aksier eller \crdi 24/10-77
• kjopesuiii a\ n.\e aksjer
2. Innbo (violiii. malerier mv.)
.1. Bankinnskudd pr. 20/12-78
•::
lilsammcn

Regnskap
Resultatregnskap 1979
kr. 269.922.00

DRIFTSINNTEKTER- OG DRIFTSKOSTNADER

kr.

DRIFTSINNTEKTER

8.000.0.)

kr, 172.,198,76

Kr. 450.,120.76

OppebLircl innlckl i 1979;

Bankrenlcr
I ihylle vcrdiiiapirer

kr.
kr,

19.802.17
18,218.0.)

Kr.

.18.020.17

Losjiinntekt
Bevertning
Salg kioskvarer
Badstu-båtutleie
Medl.kom. inkl. livsv. kr. 4000..Årboka - annonser og .salg
Gaver og bidrag

1979

1978

.177.517.97
602.422..10
159.944.60
4.210.00
.129.940.00
2.1.778.00
150.757.10
1648.589.97

.Ltgirier lil foiAallning ci ikke aviegneU. Nar man forelopig holder ulenom legalels imisikkiiislrumenier og malerier, blir lallenc slik:
('ia\ens lormuesmessige slalus pr, 1/1 1980. inkl, oppebaine innleklcr og med ajoiirlbrle kurser:
Bankinnskudd

k''. 3<>X,505.91

\ eidipapircr

k''- •'5S,744.50
Kr, 567,250.4,1

1694.498.26

DRIFTSKOSTNADER

Forbruk av mal og kioskvarer
Lønn. folketrygd, honorar
Inventar og ut.styr
\edlikehold
Forsikringer
Brosjyrer og annonser ,.,,;
Brensel
Transport
,\rboka

248.064..16

.147.154.29

560..165.20

564..156. I.l

.Andre driftsko.stn. Note 2
Ord.avskrivn

207.426.49

66.125.89
46.585.58
60.6.15.00
51,879,0.1

64.1.04.1.64

9.1.285.97
52.701.50
85.570.05
28.176.00

8.000.0.)

15.16.815.07

1562.554.06

Byggeregnskap Gjevilvasshytta
B\ sigckosinadcr GICN iKassIn Ilas rchabililcring.
1976\annverk

^'^

L14.299.00

|977\.,nmcrk
l')7S Bvuoekosmadcr
19-M^ggekoslnadcr

l^''- ^•'•"•'"•""
^''^ •«<>.762..1.1
I^''- 411,7.)4..)0

Kosimider pr ,1112 -79

Kr. 8(,4.695.l 1

DRIFTSRESULTAT

I 1 1.774.90

1.11.944.70

12,555.0,1
24.00

18.5.19.05

76.784.60

24.709.6.1

64.205.57

6.170.58

29.212.94

56.925.8.1

1.09.1.09

.1.797.50

188.971.28

.180.762.2.1

FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER

Renteinntekt
.Aksjebytte
Rentekostn

EKSTRAORD. INNT. OG KOSTN.

linaiisicn slik:
l a n frondhiems oc Sirind, Sparebank

kt. ,150,000.00

lan \ d o i r O v e n s l o n d

k''-

'"•"""-""

Div. inntekter
Repr. og gaver
Byggeprosjekt Gjevilvasshylla
kr. 41 1.704..12 -^ aktivert 222.7,1.1.04 ....

kr, ,160,000.00
Direkle bidrag I cnclondel.
\dolf t5\ens fond.
b\ggc-og tonnclscsfomlcl og drillen

160.851.4.1

^'-

' ' ••

Kr, 864,695.1.1

Resultat for arsoppgj. disp
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.127.6.1.1.90

I 1.1.282.10

201.860.28

11.1.282.10

201.860.28

0.00

0.00

ÅRSOPPGJ. DISP.

Tilført fra bygge-fornyelsesfond
Byggearbeidd er oppfort i balansen pr, ,11/12 -79 med kr, 222,7,1,1.00,

H-

ÅRSOVERSKUDD
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Finansieringsanalyse 1979
TILFØRSEt

o- '-, ^ 2 o,

fr m O

2? g" « ?o- =•
5.9-^

=•3 ?

Resultat regnskap før arsoppgj. disp.
Ord. avskrivn

2 m:

Egenfin
Nytt lån Fra Adolf Øien

1 1.1,282.10
28,176.00
85,106.10
10.000.00
75,106.10

ANVENDELSE
Cl

Nedbet. langsiktig lan
Byggeprosjekt Gjevilv,hylla kr, 41 1,704.00. aktivert

222.7,1.1.00

Nedg. arb.kap

.126.015.00

Øking kortsiktig gjeld
Nedg. oml. midler

220.224.00

28.176.00

105.791.00

.126.015.00

o

u
-<

co

m

— n 3

m

•o

z

t;

::K

TT

>

B^

^
TT

n
'n;
o

to
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ta

? 3D
2 iP--;
n "^^

5

lyj

O

f.

-3

?;•

?^

TT
Q.

- I
C/3

r - Md
'-'N>

3^

o

3J

'

CT ^

m'«
en n
m
m
1—

o

^
3a

Note I \'arer er medtatt i balansen med ca. 50 ''• av verdien. \'arene oppiall ved sommersesongens
sluu.
Note II .Andre driftskostnader.
Skatter og avgifter
Varding og sikkerhetstj
Telefon
Reiseutg. inspeksj
Møter
Div. utgifter
Reiseutg. betjening
Kontorhold
Inventar og utstyr
Porto
Telefon

1,.100.00
.14,561.,11
9,210.54
12,0.10.85
8.8.18.2,1
22,915.00
1 1.884,85
46,7 71.06
,12,515.7.1
20,0.16.20
7..157,80

207,426.49

CD
U
CQ
ffl

CD
3

^

N

'

CD
3

X
CU
CX
CD

4,i

ON

CQ

4i,

O

O

i-fi

OC

c>

so

o

4^

^i:>

I,/i

CC

'w 4^ O p _—
be t-^ O O -'—1
LAI
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O

O
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Oversikt over pantegjeld
Nr,

långiver

Opprinnelig

Bokf pr,
1/1-79

Renler
palbrt i 79

Bokf renler
avdrag i 79

Boklbrl pr.
,11/12-79

l.)0..).)0.00
75.000.0.)

100..).)().00
72.088.90

8,.)82.00
5.407..10

8.082.00
6..1.17..15

100.000.00
71.158.85

1. , \ / S Forrdningsbanken Panl
2. Holellfondd
.1. I l o l e l l f o n d d

.15..).)0.00

.1.1.644.40

2.52.1..10

2.957.65

.1.1.210.05

4. Hotellfondd
5. Trondhiems og Slrindens .Sparebank

50.000.00
50.000.00

48.06.1.40
49.940.00

.1.604.70
4.2.15.00

4.225.-15
4.2,15.00

47.442.75
.49.940.00

.110.00.)..).)

.10.1.7.16,70

2.1.852.-10

25.8,17.-15

-101.751.65

9.1.000.00
.150.000.00
l.).0.)0.00

84.928.00
.150.6-14.00

8.457.00
.19.997.00
510.00

14.000.00
60.640.00
510.00 v

79.-185.00
,129.991.00
10.000.00

76.1.000.00

7.19.298.7.)

72.816.-10

6. frondhiems og Strindens Sparebank
7. Trondhjems og .Slrindens Sparebank
8. Adolf Øyens Legat

100.987..15

721.127,65

Tablå over hytter og eiendommer pr. 31/12 1979.
Nr.

Ilvllenavn

1. Dindalshyua
2. Gjevilvasshylla
.1. Græ^slihylla
4. Jøldalshylla
5. Kjøli

Boklbrt
ei-di 1/1-79
1.000.00
150.000.00
50.0.).).00
20.000.00
45.000.00

N\ bygg
1979

Dekke. o.
byggefondd

Dekket av
driften

4||.7.)4.00

11-1.282.00

75.689.0.)

,\vskrevet
1979

Bokført verdi
pr. .11/12-79

10..)0.).00

1.000.00
.172.7.1.1.00
40.000.00
20.000.00
,16.824.00

8.176.00

NOTE I

Budsjett

1980

DRIFTSINNTEKTER

Losjiinniekl
Bevertning
Salg. kioskvarer
Medlemskontingent inkl. livsvarige
,\rboka — annonser og salg
Gaver og bidrag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

'?
•>•

400.000.00
680.000.00
190.000.00
400.000.00
27.000.00
90,000.00

kr. 1.787.000.00

Skatter, avg., forpaktn. ...
Varding og sikkerhetstj. ,
Telefon, radio, hyttene ..
Reiseutg.. inspeksjon
Møter
Diverse utgifter
Reiseutgifter, betjening ..
Kontorhold
Inventar og utstyr kontor
Porto
Telefon
Kontingent NTF

kl
kl .
kl .
kl .
kl .
kl .
kl .
kl .
kl
kl .
kl .
kr .

.1.000.00
9.000.00
8.000.00
11.000.00
12.000.00
19,000.00
14.000.00
56.000.00
1.000.00
18.000.00
12.000.00
11.000.00

DRIFTSKOSTNAD

Forbruk av mal og kioskvarer
Lønn. Iblkdrygd. honorar
Inventar og ulstvr
\edlikehold
Forsiknnger
Brosivrer oc annonser
Brensel
Transport
Årboka
Andre driflskosm. Note I
Ord. avskrivninger

DRIFTSRESULTAT

kr.
kr.
kr.
krkr.
kr.
kr.
kr.
kr,
kr.
kr.

.140.000.00
741.000.00
40,000.00
100.000.00
65.000.00
25.000.00
97.000.00
40,000.00
97.000.00
174.000.00
40.000.00

kr,

1,759.000.00

+ kr.

28.000,00

-

kr.
kr.

10.000.00
71.000.00

kr.

61.000.00

- kr.
^ kr,

37.000.00
4,000.00

+

kr,

.1.1.000.00

kr.

0,00

kr . 174.000.00

Kommentarer til budsjettet 1980:
Det er foretatt en nøyaktig beregning av de enkelte budsjettpostene. Budsjettet for 1980 er prisnivajustert. men avviker ellers ikke meget fra tidligere års budsjetter.

Kontingent 1981:
Styret foreslår ikke å endre på kontingentsatsene for 1981. men tar forbehold om å kunne regulere i
h.h. til lovens S 5 for alminnelig prisutvikling.

FINANSINNT OG KOSTN.

Renleinnlekl
Rentekosm

EKSTRAORD. INNT OG KOSTN.

Div. inntekter
Repr, og gaver

ÅRSOVERSKUDD
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7 . LOVER FOR T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G
(Nedlatt pa generalforsamling 18. mars 1949, I.l. mai 1958. 10. april 197.1 og 24. april 1979).

Formål
1. Irondhjems furisllbrenings alminnelige foriiial er a ulvikle turiivet. Særlig skal den fremme
Iblvandring og Ijellskiloping ved høvelige lillak og utbre kjeijnskap lil land og folk. \ e d opplysningsarbeide skal foreningen soke a gjøre lurene inleressanl og givende.
Foreningen fremmer sine formal:
a) ved bygging og drifl av lurislhyller. og ved andre tiltak lil bedring i losjiforhold i IjelUrakb)
c)
d)
e)

tene.
ved varding og merking av ruler og ved andre lillak som kan lelle og Irygge framkomslen.
ved årbøker, rulebeskrivelse og andre skrifler av inleresse for lurlivd.
ved felleslurer og moler for medlemmene.
ved andre lillak som slyrel finner nyllig.

Medlemmer:
2. loreningcn har folgendc grupper av medlemmer:
a) ,\|-sbelalende medlemmer.
b) livsvarige medlemmer,
cl Innbudle medlemmer,
d) .l-.resmedlemmer.
Sl\ rei kan slyrke arslxHalende medlemmer som ikke har belall sin konlingenl innen .11. desember. Medlemmer under 19 ar kan. om de oiisker del. bdale redusert konlingenl. men har ikke
krav pa foreningens årbok. Slyrel kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller
pa annen male skader Ibieningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.

Æresbevisninger:
.1. Menn og kvinner som har ylet Ibreningen sæ^rlige ijenesler. kan slyrel ulnevnc lil æ'|-esmedlemmer. lildele foreningens hederslegn. eller innby som livsvarige medlemmer ulen konlingenl.
Herom gir slyrel melding pa generallorsamlingen.

Foreningens ledelse
4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret beslar av formann, nestformann og 6
medlemmer, og er beslulningsdyklig nar formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4
styremedlemmer er til slede.
Formannens, evl. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og
disponerer foreningens midler i samsvar med .^ 1. og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til
generalforsamlingen. Slyret oppnevner de komiteer som de finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger.
Foreningen Ibrplikler enten ved formannen, eller ved nestformannen og ell styremedlems
underskrift.

Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for ,1 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved loddtrekning. Rådet sammenkalles av styret og ledes
av foreningens formann. Det skal innklalles minst en gang i året.
Rådet skal:
a) Føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med lovene og generalforsamlingens beslutninger.
b) Behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse til generalforsamlingen om
dette.
c) .Avgi uttalelse i saker hvor styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig.

Ordinær generalforsamling:
5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden I. april — 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-avfser. Dokumentene skal i denne tiden vicre lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har
fylt 19 år og som var innmeldt innen I. februar. Generalforsamlingen behandler:
.Årsberetning for foregående kalenderår.
Revidert og desisert regnskap for foregående kalenderår.
Budsjett for året.
Valg pa:
a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare eller forslag fra valgkomiteen eller
etler skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen I uke etter generalforsamlingen er kunngjort.
b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og ,1 styremedlemmer ut, de første
ganger ved loddtrekning.
Hvis et styremedlem blir valgt lil formann, velges et nytt medlem til slyret for resten av
funksjonstiden.
Nestformann i slyret velges hvert ar av og blant styrets medlemmer.
e) 4 medlemmer av radet.
d) Lønnet revisor.
e) 2 kritiske revisorer.
f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen
skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntaken valgkomite.
Valg i følge punkt a) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemming kan sløyfes for punkt
b) lil e) hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det.
Fast.settelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer. «Dog kan styret for
det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminnelige prisutvikling uten
å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for arsbetalende
medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, eller annen tilsvarende indeks.
og kan avrundes oppad til nærmeste femkrone.»
Forslag fra styret.
Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til slyrel innen I. mars.
Beslutninger pa generalforsamlingen fattes ved alminnelig llertall med unntak av beslutninger i de
saker som er nevnt i .W. 8 og 9. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid
som de har fungert.
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5.

6.

7.
8.

9.

NTT's andel av felleskontingenten kan ikke være større enn hva NTT's distriktsinedlemmer betaler, og for tiden begrenset oppad lil kr. .10.- for hovedmedlem og kr. 10.- for ektefelle og juniormedlem (under 18 år).
Fellesmedlemmer får direkte tilsendt fra TT foreningens årbok.
Samarbeidet mellom NTT og TT omfatter planlegging, rutemerking. bygging av selvbetjeningshytter og henvendelser ovenfor myndighetene i slike saker, foreningene samarbeider dessuten
om informasjon og opplegg for fellesturer.
Videre omfatter samarbeidet virksomheten innen Norske Turistforeningers Forbunds organer
og i region Midt-Norge.
NTTs distriktsinedlemmer har bare rettigheter innen NTT"s og TT's distrikt. NTT har ikke anledning til å inngå avtale for sine distriktsinedlemmer med andre turistforeninger uten at TT er
enig i dette.
TT's inedlemmer som er bosatt i NTT's distrikt, blir fellesmedlemmer. Videre kan de som selv
ønsker fellesmedlemskap. få det uavhengig av bosted.
Denne avtale gjelder fra det tidspunkt den er underskrevet av begge parter. Avtalen kan tas opp
til revisjon når det foreligger årsmøtevedtak på dette fra en av foreningene. Oppsigelse må skje
innen 1. oktober, hvoretter avtalen utløper ved utgangen av desember måned neste år.
Oppløses NTT og det ikke finnes andre organer i fylket til å ta vare på foreningens oppgaver,
går NTT's hytter og opparbeidede ruter med broer m.v. over til TT's administrasjon. Blir NTT
senere reorganisert, vil den etter nærmere avtale få tilbake de aktiva og passiva TT tidlgiere har
overtatt.

9 . V E D T E K T E R FOR N O R S K E T U R I S T F O R E N I N G E R S
FORBUND
Generelt:
.^ 1 Norske Turistforeningers Forbund er et samarbeidsorgan for norske turistforeninger, turlag
m.v. som på ideell grunnlag arbeider for fremme av fotturisme og liknende former for friluftsliv og sikring og vern av friluftsområder, og som samarbeider gjennom avtaler om felles
medlemmer (særavtaler) eller gjensidige medlemsrettigheter (gjensidighetsavtaler).
Lokalforeninger som arbeider innenfor tilsluttede foreningers arbeidsområde tilsluttes Forbundet gjennom disse. Som nye medlemmer kan Landsmøtet oppta foreninger som arbeider i
områder utenom tilsluttede lokalforeningers områder når de inngår særavtale med Den
Norske Turistforening (DNT).
Når særlige hensyn taler for det. kan også foreninger som driver sin virksomhet innen tilsluttede foreningers virkeområder på avtalte vilkår opptas som direkte medlemmer av Forbundet.

Formål:
S 2 Forbundets formål er å styrke samarbeidet foreningene imellom for å fremme deres ideelle
målsetting, samt med foreningenes samlede tyngde å opptre overfor sentrale myndigheter,
landsomfattende organisasjoner og liknende organer i saker som ikke bare gjelder den enkelte
forening.

følgende saker skal behandles av l.andsmøiei:
a) .Vrsbereining.
b) ,\i-si-egnskap og budsjett for kommende regnskapsår.
c) \ alg av medlemmer av Landsstyret dier inn.slilling fra de enkelte regioner og DNT. jfr.
^i 7.

d) Blant Landsstyrets medlemmer velges l.andsslyreis formann med .1 ars funksjonstid.
e) f astsdting av prinsipper og retningslinjer for prioritering av søknader om bidrag fra sentrale myndigheier og fordeling av disse midler.
f) \ alg av revisor og fastsettelse av hans lønn.
g) Oppta nye medlemmer i henhold til .sj I. Slik opptakelse krever .1/4 nertall av de avgitte
stemmer.
h) Forslag som er fremmet av Landsstyret, eller forslag som er forlangt fremmd av en tilsluttet forening innen utgangen av juni måned.
4 Lkslraordinært Landsmøte kan innkalles av Landsstyret med 4 ukers skriftlig varsel eller nar
loreninger som representerer et samlet stemmetall pa minst 20 i henhold iil stemmerettsreglene i ,^ 5 krever del.
5 Samtlige turistforeninger som er tilsluttel Forbundet skal ha stemmerdl pa Landsmøtet eller
følgende regler:
Foreninger med I—500 medlemmer. 1 siemme
Foreninger med 501 — 1000 medlemmer. 2 slemmer
Foreninger med 1001—2500 medlemmer. -1 slemmer
Dereuer I slemme for hver påbegynt 2500 medlemmer.
I medlemslalld inngår samtlige medlemskategorier — hoved — husslad — ungdom — honnør og livsvarige medlemmer.
•fil grunn for slemmerellsberegningen legges medlemslalld pr. .11/12 arel før L.andsmøiei,
Ingen forening kan avgi mer enn 20 slemmer.
for DN1' regnes bare direkle medlemmer med i medlemsgrunnlaget.
Samtlige tilsluuede foreninger har representasjonsrett pa l.andsmøiei. fji forening kan møle
med fullmakt fra inntil 2 andre foreninger.
6 Landsslyi-d leder Forbundets virksomhei. forvalter deis midler og an.seller Ibrbundssekrelær
som ikke skal være knyttet lil lilslullei forenings adminislrasjon eller slyre.
l.andsslyrel koordinerer og priorilerer søknader om bidrag fra senlrale myndigheier og fordeler disse midler i henhold iil rdningslinjer faslsall av Landsmøiei. jfr. .^ .1 pkl.e.).
L.andssiyi-d avgir pa Forbundets vegne uttalelser i saker som angår sikring og vern av frilufisomrader.
l.andsslyreis llenallsbesluining angående saker nevnl i de lo foregående ledd er bindende for
samtlige medlemmer.
Formannen innkaller til møte minst 2 ganger årlig og ellers sa ofle forholdene gjør del nød\endig. eller nar minst .1 inedlemmer i L.andsslyrel forlanger dei,

Landsmøtet:
.if .1 Landsmøtet (årsmøtet) er Forbundets høyeste organ. Landsmøtet som holdes en gang i perioden 1/9—15/10 innkalles med 4 ukers skriftlig varsel. Sammen med innkallingen skal
følge saksliste. Landsmøtet ledes av den sittende formann i Landsstyret eller av en valgt dirigent.

76

7 l.andsslyrel skal besta av I I medlemmer med personlige varamedlemmer.
Region Øsl-Norge (Østfold. ,\kershus. Oslo. Oppland. Hedmark. Buskerud. Vestfold og Telemark fylker) har 2 representanter med personlige varamedlemmer.
Region Sør-Norge (.Ausl-Agder. Vest-,\gder og Rogaland fylker) har 2 represenianier med
personlige varamedlemmer.

177

Region Vest-Norge (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker) har 2 representanter med personlige varamedlemmer.
Region Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker) har I representant med personlig varamedlem.
Region Nord-Norge (Nordland, Troms og Finmark fylker) har I representant med personlig
varamedlem.
DNT har .^ representanter med personlige varamedlemmer.
Ingen lokal forening kan ha mer enn I representant i Landsstyret.
Hver region og DNT fremlegger for forbundssekretariatet senest 5 uker før Landsmøtet innstilling om medlemmer og varamedlemmer til Landsstyret.
Valgperioden er 3 år. Første år uttrer etter loddtrekning 3 medlemmer, neste år 3 medlemmer
og 3. år 4 medlemmer. Formannen står ikke på valg før hans funksjonstid er ute.
Landsstyret velger selv hvert år 1. og 2. viseformann slik at særavtale- og gjensidighetsforeninger samt DNT er representert som formann, I. eller 2. viseformann.

Oppløsning:
.ij 13 I tilfelle oppløsning fordeles Forbundets aktiva og passiva mellom de tilsluttede foreninger i
henhold til foreningenes medlemstall pr. 31/12 året før oppløsningen finner sted.
Oppløsning kan vedtas av Landsmøtet med 3/4 flertall når minst halvparten av Forbundets
samlede stemmetall avgis for det.
Disse vedtekter er ensstemmig vedtatt på Turistlandsmøtet 4. juni 1978. under forbehold av etterfølgende godkjennelse av vedkommende forenings kompetente organer.

Arbeidsutvalg:
S
. i 8 Landsstyrets formann. I. og 2. viseformann danner et arbeidsutvalg. Dette utvalget skal sammen med forbundssekretariatet forberede Landsstyremøtene, samt ha ansvaret for forbundssekretariatets daglige drift sammen med forbundssekretæren.

Forbu ndssekretariatet:
S 9 Forbundssekretariatet utfører det daglige arbeidet og holder kontakten med de sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner og de tilsluttede foreninger.
Sekretariatet skal forberede de saker som skal behandles av Landsmøtd. Landsstyret og arbeidsutvalget, og derigjennom bl.a. i god tid før Landsmøtet anmode foreningene om å
komme med forslag til inedlemmer av Landsstyret.
Sekretariatet forutsettes gjennom avtale å kunne gjøre bruk av DNTs administrasjonsapparat
og å kunne formidle tjenester fra DNT til de andre turistforeningene.

Utgiftsfordeling:
S 10 Forbundets netto utgifter utliknes på de tilsluttede foreninger i henhold til medlemstalld pr.
31 /12 i foregående regnskapsår. For DNT regnes bare direkte medlemmer med i medlemsgrunnlaget.

Utmelding:
S 11 En tilsluttet forening kan med I års skriftlig varsel gå til utmelding. Ellers kan Landsmøtet
med 3/4 Hertall av avgitte stemmer, når minst halvparten av Forbundets samlede stemmetall
avgis for det, ekskludere foreninger fra Forbundet dersom vedkommende forening har opptrådt i strid med Forbundets vedtekter og formål.

Vedtektsendringer:
S 12 Disse vedtekter kan endres av Landsmøtd med 2/3 flertall av avgitte stemmer nar mmst
halvparten av Forbundds samlede stemmdall avgis for det. og når forslaget om endring er
sendt de tilsluttede foreninger minst 6 måneder før årsmøtet holdes.
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ROHDE

A/s NORSKE ESSO
TELEFON 20166 -

Syltetøyer,
Safter,
Desserter,
Supper

TRONDHEIM

Varebestilling lager Høvringen Tlf. 31610

Ha P. HENRIKSEN
GULLSMED

Vs ROHDE

G u l l , solv, tinn og p l e t t v a r e r
TELEFON 2 1 3 6 1

TRONDHEIM

Støit foreningen
med Deres
medlemsshap
>
IIIM5^£,V^-

L. O. HEGSTAD Vs

;:

FISK- OG VILTFORRETNING

A/S L A N G L A N D & SCHEx
MEKANISK VERKSTED

Etablert 1888

I

S o d e m a n n s gt. 1

TRONDHEIM

Telefoner Sentralbord 29600 - Telegramadr.: «Lohegstad»
i

IRfl

I
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Mosion er godt.
Smak selv.

>øy:
'•'S'-

9:
W:i-S::!:;

ETABLERET 1856

\ W:

Witt^ta\>\itn

-å
m
W:
i%

W:

Rimeliff
med tidsmessig

TURKJBRING
og komfortable

turbusser

II

Kherfop
ihii vdkliiiltE!
De er e i d

HALTVIK
PA NORDRE

: :<!:

NORDRE GT. 12 -

Turbilkontoret har busser for ethvert behov og karv på kort varsel påta seg:

SKOLETURER •

SIGHTSEEING •

SELSKAPSTURER •

TELEFON 26 641

-

TRONDHEIM

BEFARINGER

Ml
Ring 27322 eller 24474 for nærmere opplysninger.

II

TURBILKONTORET

BjirRUTEBILSTASJONEN
BLOMSTERHANDEL

T R O N D H E I M
PERSONBEFORDRING - TURBILKJØRINQ

1
I 8-)

TRONDHEIM

iSpééialit&t
^ermetiAk

kjøttpålegg

Støtt foreningen
med Deres
mediemsskap

og

^urproviant

HEIMDAL CANNING ^
UTSALG:
Ole Kolstads vei 3

A/S ANLEGG

Telef. 46 020, 46 206
7080 Heimdal

INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Terminalen 2

HEIMDAL

Tlf. 45 300

C. L U N D
J E R N B E T O N A/s
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING
BYGGEVARER EN GROS

Hovedkontor: Mellomila 24. Postboks 312, 7001 TRONDHEIM, Tlf. 075 - 21 531*
Avdelingskontorer i Ålesund og Volda

SKIPSEKSPEDISJON
SKIPSMEGLER — SPEDISJON — ASSURANSE

RI

Norsk Olje a.s

NOROL
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«Fjeiiregei nr.

il:»

Husk å ta med frukt i sekken
sommer som vinter.

A-L GARTNERHALLEN
TRØNDELAG DISTRIKT

KONTORMASKINER OG
SERVICEVERKSTED

HDNHE [^HRBTENB n/s

l g

DEISrZVISOM'

Ranhelmsv. 7 A
Postboks 362 - 7001 Trondheim
Sentralbord (075) 16280
Verkstedet direkte (075) 16 286
Bankgiro 4200.06.50646
Postgiro 8 81 54

PHIUPS

•

Prosjektadministrasjon

•
•
•
•

Byggledelse
Boligbygg

•
•
•

Industrianlegg
Kaier
Dammer

Skolebygg
Forretningsbygg

•
•

Fjellanlegg
Takster — skjønn

DIKTERINGS MASKINER OG
HØYTALENDE HUSTELEFONER

SIVIL INGErvJIØR

FRAIMTS-e. M Ø R C H
R Å D G I V E N D E INGENIØRER I BVGGETEKNIKK.
P R D S J E K T A D M I N I S T R A S J O N OG B Y G G E L E D E L S E
IHONOHEiM

NAMSOS

MO I RANA

SANUGI

CARL G U L B R A N D S O N S GT 3 5

O T OLSENS GT

(U77) / 3 3 9 9 - n 0 4 1

(078) 51486

2

( 0 / 5 l J-l .'40
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23

Damenes hjørne vdkommen inn

OLE DAHL

DAMEKONFEKSJON

OLAV TRYGGV.GT. 27

T R O N D H E I M

O. A R N S T A D
TRELASTFORRETNING
SENTRALBORD 2 8 7 2 0 -

TRONDHEIM

Norsk og svensk trelast
s TROMDHJEMSJERNIMDUSTRI

Sponplater — Trefiberplater
Kryssfiner — Parkett
Listverk
Impregnert trelast til hus og have

TRONDHEIM

411

Idun-Gjærfabrikken a-s
Atlhut Imitan -^/s
A L M E X
B1LUETTMASKINER
KASSAREGISTER
VEKTER
B U T I K K M A S K I N ER O G U T S T Y R
TRONDHEIM: JOMFRUGT. 14 — TLF.: '21580
O S L O : R O S T E D S G T . 10 — TLF.: '204256
B E R G E N : M A R K E N 8 — TLF.: 233358
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Treschowsgt. 1, Postboks 4214 T, Oslo 4. Tlf. 2112 55
Moss (032) 52 535 - Bergen (05) 1013 71 - Trondheim (075) 31 506
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CEMENTSTØBERIET

SANDEGRUPPEN

A/S TRONDHJEMS CEMENTSTØBERI OG ENTREPRENWFORRETNING

Sluppenvn. 12, 7000 Trondheim - Tlf. 075/35 500

Støtt foreningen
med Deres
medlemsskap

skal det være
Stratos

BØKER og PAPIR
GLOBUS-FORLAGET A/S
BOK- O G PAPIRHANDEL
Telefoner 24 8 9 3 - 2 1 7 2 9

Kongens gt. 15 — Trondheim

porøs rnolkoBJokolado
ALT TIL HAVE OG GARTNERI
Såvarer — gjfitdning — redskoper
blomsterløk — planter
Kataloger og prislister på forlangende

Kjøp Stratos melkesjokolade idag.
Se hvor porøs og deilig den er.

Kongensgt. 49 — 7000 Trondheim — Tlf. 19 620

IQO
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URMAKER

Tannlegrer i T r o n d h e i m

HÅKON

LIAN

HUGO DALAKER

Fr. Falch's eftf.

M. N. T. F.

Etablert 1866 — Nordre gt. 9
Telefon 22 637

Kongens gt. 30

CATO CHRISTOPHERSEN
M. N. T. F.
Nordre gt. 12 — Gjensidige-gården

ril^EDERSEN
^ ? ^ l l ^ ^ ^

Telefon 20 460

ET«BLERT

Itsa

Butikk og Storkjøkkenavdeling: Olav Tryggvasonsgt. 35

Kopper og Glass til hytta
gaveartikler og suvenir.

LASSE BREMNES
M. N. T. F.
Telefon 30 416

Nordre gt. 12

LYNGS BOKHANDEL A.S.

ROAR BERGE

en Sentraibokhandel

M. N. T. F.
Telefon 22 494

Kongens gt. 66

D e n venn d u s ø k e r d u finner i b ø k e r h o s megr

Olav Tryggvasonsgt. 26 — Sentralbord 28 616
Trondheim

•

! •

^
"frnSdHnf'

BØRGE JOHANNESEN
Spesialist i kjeveortopedi
Dronningensgt. 26

Telefon 31 910

Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider
utføres av våre spesialister.

A.S Trondhjems Papir-- & Papfabrik
192
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mm

MOTE FOR M E N N
DRESSER, JAKKER, BUKSER,
FRAKKER OG KAPPER
SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR

Det store utvalg i herreklær
fra innerst til ytterst,
fra øverst til nederst
finner De hos

^"^1

De fleste mennesker vil før eller senere stå overfor
spørsmålet om anskaffelse av goder som krever større
uttellinger, som f.eks. tomt, egen bolig, hytte, bil,
større anskaffelser til hjemmet osv.
Med en innskuddskonto i en bank skaffer De dem en
bankforbindelse og oppnår derigjennom en preferert
stilling som lånsøker samtidig som De legger til side
den nødvendige egenkapital.

TTRROONNDnHHEEI IMM
Nordre gt. 10

Bergen Bank
Bøndernes Bank A/S
Fellesbanken A/S
A/s Fiskernes Bank
Forretningsbanken A/S

•
•
•
•

Kreditkassen
Samvirkebanken A/S .
Spareskillingsbanken
Trondhjems og Strindens Sparebank
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sSvf&rre

^StrøméLand

TEKSTIL ENGROS

Leirfossvn. 45

Telefon 66 If

7 0 0 0 TRONDHEIM

REPR*
Kartlegging og oppmåling
Planlegging og prosjektering
Flyfotografering og
fjernmåling
Fotolaboratorium sort/hvit og
farge
Reproduksjon og trykk
Dette er Fjellanger Widerøe Is
i 1980

Med 70 års erfaring og utvikling
bak oss fra virksomhet i Norge
og i utlandet og med 250 vel
kvalifiserte medarbeidere, står
vi godt rustet til å møte
80-årenes utfordringer.

FJELLANGER
WIDERØE AS

TRONDHEIM
Sorgenlriveien 9 Postboks 969
7001 Trondheim Telefon (075) 37120

OSLO
Rolfslangv, 12 Postboks 190
1330 Oslo Lufthavn Telefon (02) 1211 20

Distriktskontor I Stavanger, Bergen,Kristiansund N, Bodø og Tromsø

BENSIN - GARASJER - VERKSTED
BILER - BÅTER - MOTORER
MOTORSYKLER - MOPEDER - DELER

^^,
,^^- .

i

PROD. ERLING SANDE A/S
-744Q BERKÅK 074/25 104

er en av Skandinavias største hytteprodusenter med over 25 års erfaring. Leverer hytter i laft og bindingsverk med runde takåser, småsprossede vindu og dører med smijernsbeslag. Finanseringsordning tilbys.
Gunst, betingelser ved snarlig avgj. Kontant- og sesongrabatt. Be om
vår katalog.
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BRUK
ELEKTRISITET
TIL KOKING
OG OPPVARMING

Trondheim Elektrisitetsverk

Nå som før
leveres og monteres
alt i VVS
av oss.

i:',:iT,J2te!'!iiV-a«==a

VVS
SIEMENS

A/S

Postboks 3 2 4 , 7001 Trondheim

TELEFON

TRONDHEIM - ARENDAL - STJØRDAL - STEINKJER - MO
BODØ - SVOLVÆR - HARSTAD - FINNSNES - BÅTSFJORD

37000

99

•• : '-"?^é'
'ti-'-:

-,

,

TRONDHEIM MØRTELVERK A/S
Ormen Langes vei 9 — Telefon 29 673*

^fMimMP
HEIMDAL BETONGSTASJON
Industrivegen — Telefon 46 846 - 46 847

^i~T7Hi?!^'mWiP .••••• ^••--r"SgV-, M '^;?
Ferdigbetong og Tørrmørtel

Nidaros Skomagasin a/s
Ths. Angells gate 13
«Helsport Storheia»
Konstruksjon:
Bygid opp av to lag, som
gjør at posen er uten gjennomsyidde sønnmer. 200
cm toveis gliidelås i siden,
varmeisolerende klaff på innsiden. Storheia kan sidekobles med Storheia dobbel
til en dobbeltpose
Fyllmateriale:
Helsport Thermoguard, en
spesiallaget
huiflberblanding (polyesterfiber).

Stoff:
|\y]g|.
|^ |^
p^^^^^^^^^^e;

Innvendig: Triblend, lys blå.
Utvendig: Polyamid (lakknylon), blå.
Bredde: 80 cm.
Lengde: 225 cm.

Skotøy for hele familien

195 cm.

Laveste
^ ^"^ ,
Totalvekt:

— STOFFSPESIALISTEN —

+ 15° C
2,1 kg.

En gros

Ekspertenes anbefaling —
Deres sikkerhet
Be Deres sportshandler om katalog og fagmannens råd.

n å l KLINGES Endetail
KLÆDESHANDEL

NORDRE GT. 21

Bokreditt og interessekontorene

TELEFON 16260

TRONDHEIM

MERKETSOM GARANTERER KVALITET
7000 Trondheim
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m
>ii^

E.RIELDSETH

iiiiiiiiiii^'

Wi .•••.
\^
•

ELEKTRISITETSFIRMA A.S

^iii

NORDRE GT.5 TRONDHEIM TLE 30631

^

a
APRIL

i

må

S
GILDE og G^MAN
FOREDLETE KJØTTVARER
er noe som smaker etter
Proviant for en vellykket tut
dager med massevis av sol får De i Deres
og frisk luft!
dagligvareforretning.

GILDE
Bøndernes Salgslag

.iSÉr

W",

'^^'''^^^^^:^y^^^^^^^^

;feéte

ødegård Sæter og Fjellstue Rondane 1000 m.o.h. ca. 24 mil
fra Trondheim 6 km fra E6, avkjøring 1 km sør for Brennhaug. Rimelige priser for faste gjester og fotturister. Her er
det fm utgangsposisjon for de som ønsker en tur Rondane
rundt f.eks. til Haverdalen, Dørålseter, Rondvassbu, Mysusæter om Per Gynt, Smukksjøsæter, Høvringen og tilbake til
Skogsætrene.
Inngjerdet parkeringsplass
Velkommen til Ødegård sæter.
tit. 4462 Dovre
203

i(\-)

Firieriiser mid byss
Be om vårt program
for gruppereiser.
Vi har noe for enhver smak.

II^JB

Henmnie O r k l a a a l Hil a g / s
7200 KYRKSÆTERØRA

»«r«%

-et godt
££^må£tid
Reinskinn fra grensefjellene
mellom Norge og Sverige er
vår spesialitel. Spesialpriser.

Egenartete ting fra Skandinavia og fjerne,
fremmende land. En butikk man ikke finner
maken til selv om man reiser langt.

"29ensamlE^rambob

paulsen^A^'
Hj. Kjøpmanns gt./Pronoingens gt.
Postboks 27^2 - 7001 Tron^^
Telefon 075-29569

904

^
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BESØK VÅRT VVS-SENTER
Varmeanlegg
Ventilasjonsanlegg
Sanitæranlegg

Ferie med sol-garanti:

ill

SOLREISER
• : • : • : • : • : • : • : • : • : • :

• • : • : • : • : • : • : • : • : • •

Etablert 1902

- e t Braathens S.A.FE. [Drodukt

Fly med norske Braathens SAFE direkte fra Værnes til
de varme breddegrader:
Om sommeren:
BENIDORM — MALLORCA
JUGOSLAVIA — RIMII\II

— og i vinterhalvåret:
GRAN CANARIA
Be om SAGA's kataloger og drøm deg bort!
SALG - MONTERING -

SERVICE

Mhardenferiendu henger

Setsaas

A
S

^ H M H M H H M H T RONDHEIM

OSLO ÅLESUND - KR.SUND - STJØRDAL - MO - BODØ - TROMSØ

Prinsens gt. 51 - 7000 Trondhaim - Tlf. 31 500
206
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ON

o

CM

Lokket av
for...
•»

kjeldsbergs
kaffe
- blandingen Trøndelag
er kjent for!

A

FALK
fjellstøvler

^4 'h

- ^

^

NK.
/ V.1^
w

•' .A'??

MERCEDES-BENZ

ODD [ M J KLEVELAND A/S
BMW-SENTERET, NARDOVEIEN 9
TLF.

Kraft —
Komfort —
Kvalitet

39 580 - 7000 TRONDHEIM

..
Byens
OPELforhandler

A/s M O T O R - T R A D E
TRONDHEIM

TRØNDER HYTTER

MASKINAfiENTURl
VsAAASKIM^^GENTUR
Hopgm at 27|;(M)4 f*"*"2«'**
Kongensgt 2 7 - T l f . 28760

Dillner og Støens handelsskole
Tidl. Myklands h.sk,
Grunnl. 1908)

Vakre - varme - varige - laftede - tømmer plank

KJELDSTAD - MENNE
Sv. Menne, Menne-gården St. Olavsgt. 14,
7000 Trondheim, Norge Tlf. (a75) 26100

, ^ ^
jM f
*—•»-

• Yrkesskole i handels- og kontorfag
• Handelsskole:
Ett-årig aftenkurs og
halv-årig dagkurs.
Be om skolens plan. Den sendes fritt.
Telef. 23 704

211

Meierismør.
Det kjenner du på smaken.
Norske Meierier har 3 typer meierismør:
Usaltet, Normalsaltet og Setertype. Fåes i pakker å 1/2 og 1/4 kg,
samt bordpakning å 300 g. Smør er et ekte naturprodukt
og inneholder naturlige A- og D-vitaminer.

Smør har ikke flere kalorier enn margarin.

OPTIKUS KOREN
TRONDHEIM

Støtt foreningen
med Deres
mediemsskap

VI er spesialister på
•VERKTØY
•ELEKTROVERKTØY

MB mp ©

•
•
•
•

BESLAG
SMIJERNSVARER
SKRUER OG STIFT
FILING AV NØKLER

LEGG VEIEN OM

«aldor.T- H U s b y 10^3
F)ord9ata56-58-TR0NDHEIM-Sentralbord (075)20520

213

GuUfsmeder i T r o n d h e i m

P. SKARSTEN
Folkets Hus

>

Telefon 22 869

MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S
Munkegt. 3

Telefon 20 439

FRIDTJOF MORKEN
Midt i Nordre gt.

Telefon 22 860

ODIN DOMAAS
Munkegt. 34—36

Telefon 21 785

OLA DAHLSVEEN A/S
Olav Tryggvasons gt. 24

Telefon 25 806

PAUL O. ISDAHL
Innherredsveien 2 B

Telefon 22 658

Støtt foreningen
med Deres
medlemsskap

kunnslwp og service
DDfimmroni
[kekmliMr
DronniiiCBiisStdusknl velge
radioogtv.

S

Vi Stiller meget strenge
kvrtiietskfw tu tim proAAteæ
VI ferer. Men selv de beste
produktene kan ha tjehov tor
service Hvis del ferst skjer
noe med det apparat du
har kjopl hos oss kan du være
sikkel pé al VI giw vArt
beste (or at du skal få det
raskt reparert Og har vi lovt
en ting. si holder vi det.

SPESIAUSri , SPESIAUSTI , SPESIAUSTI
RADIO OGTV ^ RADIO OGTV IN RADIOOGTV

214
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VERN ON NATUREN

@ron6hcim i g å r oc} i6ag

1914-1964

HOLD

Redigert av Haakon Odd Christiansen

RENT!

Boken er et supplement til det tidligere utgitte 4
binds verket «Trondheim Bys Historie» som omhandler
tidsrommet år 1000—1914.
Pris: Skinn kr. 100—, sjirting kr. 90—, hft. kr. 75,—.

Den miljøvennlige renholdssekken
av papir - er et produkt av skogen.
Går fort i oppløsning etter bruk.

N o r s k e SkogBoDcaoagGLFa©!? ^°§
Divisjon Ranlieim Papirfabril<i<
7053 RANHEIM - Tlf. (075)71511 - Telex 55061 kraft n

Gaven til alle som er glad i naturen og fjellet:
GJÆREVOLL/JØRGENSEN

FJELLFLORA
Ny utgave innbundet i mykt plasbind kr. 37,50 1977 utg.
Engelsk utgave kr. 34.00
SVEIN HAFTORN:

FJELLFAUNA
Til en vellykket

Innbundet i mykt plastbind kr. 34,00

\erie

hører et morsomt

håndarbeide

Besøk våre spesialavdelinger og rådfør
Dem med våre erfarne konsulenter.

NYTT OPPLAG

HUSFLIDEN

STRINDA BYGDEBOK l/IV

Klart for fjellturen!
Husk poselaken!

Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet
Innbundet i mykt plastbind kr. 21,50

NORSK HUSFLIDS VENNER
Prinsensgt. 34. — TRONDHEIM

Husk trotte håndkle!

TRONDHEIM TURTERRENG

BO-tekstJI

Søndre gt. 20 — Telefon 28 9 60 — Vis a vis St. Olavs apotek

Rikt illustrert — Innbundet sjirting kr. 225,—

TRONDHEIM I 1000 AR
Historisk guide
Innbundet kr. 32,50

F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG A/S
100 år i bokens tjeneste
TELEFON 20 625

216
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Naturen
greier sin farvelegging selv.
Men gjelder det maling av hytter og hus,
da står vi til tjeneste.

PAPIR OG PAPIRART. ENGROS
KARTONASJE, BOKBIND, EMBALLASJE,
VAKUUMFORMING AV PLAST,
MAGNETSKILTER, PLASTSVEISING,
KONTORREKVISITA ENGROS.

i i S f e p k M i Urzr,
i ^ I,
LliiiJiiLLLii:,'-,^!!, •?<!9J!.i
i.ia

Tl^a!_L

Østerlie^s Farvehandel A.s
Dronningens gt. 42

JULIUS MASKE AS
Lade Allé 61. 7000 Trondheim.Tlf. '(OTS) 19560

FEM FARGETV'ER I E T H A

Trim i fjellet
slapp av i

I.Ferie-TV
2. Barne-TV

4.Kieirerstue-TV

— populær på
barnerommet.

- bruk kjellerstua som
ekstra TV-stue.

3.Hybel-TV

5.Kollisions-TV

— riktig størrelse (or
hybelboere.

Philips 14"og16"farge-TV
bygger på samme teknikk som den avanserte K 12serien. Helt på høyde I driftssikkerhet og naturtro fargegjengivelse. Enkle å bære med seg: Bare 14 og 17,5 kg.

Philips kan faige-TV.

HUS
bygget av

NORVIK S AASEN A/S
BYGGMESTERE
Gamle Kongevei 70
7000 Trondheim

218
719

Hooci
--r^r^o:-.
BETVB

• TIL TRYKKERIENE
7refr/« og treholdig trykk, skriv, kartong, selvkopierende,
offset, karbon, kopieringspapir for XEROX og IBM etc.

En dag kan du trenge et lån!
Benytter du en banks sparelånsordning oppnår
du 6 % rente på dine sparepenger, samtidig som
du opparbeider deg retten til å få låne i banken.
Noe å tenke på?
Henvend deg til oss for ytterligere opplysninger.

• TIL SKOLENE
Skrive- og kladdebøker etc, blyanter, fan/er, passere,
tegneblokker, osv.

• TIL KONTORENE
Brevordnere, permer, blokker, cyclostyle, stensiler,
blyanter, kulepenner, regnemaskinruller, lim etc.

• TIL SYKEHUSENE
Kronikerbleier, vaskekluter, hodeplagg, smekker etc.

•
•
•
•
•

Bergen Bank
Bøndernes Bank A/S
Fellesbanken A/S
A/s Fiskernes Bank
Forretningsbanken A/S

•
•
•
•

Kreditkassen
Samvirkebanken A/S
Spareskillingsbanken
Trondhjems og Strindens Sparebank

• TIL INDUSTRIEN
Industrikrepp, R-tørk, M-tørk, A-tørk, E-tørk, falsede
håndklær, emballasje.

• TIL HUSHOLDNINGEN
Toalettpapir, tørkeruller, engangssen/ice, ser/ietter.

6t|å$ren ^Jatmhankei
TELEFON 32 781

Jriétjof ®Um&56nti^
FARVEHANDEL
ØVRE ALLÉ 1 - SINGSAKER

TZeidar Killi Olsen

EN AV N O R B E S M E S T
PAPIRGROSSISTER

ALLSIDIGE

'Paul Hbod ^
BOKS 1011 -7001 TRONDHEIM
TLF.{07.5) 2 8 8 9 5

FARVEHANDEL
INNHERREDSVEIEN 2 E
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Bygningsartikler
SIVILINGENIØR KR. GJETTUM A/S

NICOLAY BUCH

RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF
VVS- OG KLIIVIATEKNIKK
VAR—TEKNIKK

TRONDHEIM

HOVEDKONTOR:
7000 TRONDHEIM
Erling Skakkes gt. 25
Postboks 660 - Tlf. (075) 32 530

DISTRIKTSKONTORER:
7600 LEVANGER
Håkon den godes gt. 2
Tlf (076) 82 254

7700 STEINKJER
Kirkegt. II
Tlf. (077)62 751

7800 NAMSOS
Abel Meyersgt. 2
Tlf (077)'72 398

LA DET BLI SPORT
- GÅ TIL

LEFSTAD
SPORTSFORRETNING
Munkegaten 44

—

A/S

TRONDHEIM

Telefon 32 922

uene^&(LM?2/
SRUNNIAGT 1166

^
KRAFTFOR

POSTBOKS 35« - 7001 TRONDHEIM
FJORDGATA 3
TELEFON 28 200
POSTGIRO 8 70 97
BANKGIRO 8180.08.57503
TELEGRAMADR. KORNMØLLEN

Ém
ii'fi
HVETEMEL

K«Bli9

S K O M A G A S I N Vs

Olav Tryggvasons gate 17
TRONDHJEM

223
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reis medænd med
9
Alltid og gjerne til tjeneste!
DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB
Trondheim - Telex NFDS 55041 - NFDS 55180 (Passasjer)
Telefon 20 500 — Telegr.adr. «Nordenfjeldske»

/Piad>te4te^
BUNTMAKERE
O. TRYGGV. GT. 17. III. ETG. - TRONDKEIM

v_y byen

~

PRINSEN HOTELL
stedet med de mange serveringsmuligheter
Kafeteria - Spisesal - Festsal
Bistro - Bar - Grill - Vinstue
Kieglekro

994
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