Forord
Årbokkomitéen har gleden av å presentere Årboken 1980 for våre
mange lesere. Vårt håp er at vi har maktet å bringe fram artikler som
både gleder og engasjerer naturinteresserte. Billedstoffet er viktig for
årboken, forhåpentligvis er noen av motivene nye for noen - mens
mange vil nikke gjenkjennende vil velkjente partier fra TT's fjellheim.
Vi er inne i et nytt tiår, og hva årene som kommer vil brmge kan
ingen spå om idag. Det vi vet, er at Trondhjems Turistforening fortsatt vil arbeide aktivt for å legge forholdene best mulig til rette for de
mange gamle og nye fjellvandrere som hvert år søker fjellets ro og
skjønnhet for å hente det overskuddet det moderne mennesket
trenger i sitt daglige virke.
Men for å makte dette fullt ut, i en tid da priser og kostnader øker i
et aksellerende tempo, er Turistforeningen avhengig av at medlemmene støtter opp om virksomheten, besøker hyttene og forøvrig de
tiltak foreningen legger opp til.
Ta gjerne med venner til fjells, slik at også deres interesse for TT's
arbeide kan gi seg utslag i medlemsskap. Vi trenger flere medlemmer
for å holde hjulene i gang.
Til årets mange bidragsytere til årboken vil vi si: Takk for innsatsen! Uten den velvilje vi har møtt, ville årbokkomitéens arbeid
vært håpløst.
Og til dere som planlegger årets fjelltur: Ta med kameraet (gjerne
med sort/hvitt-film) på turen, og ha årboken i tankene. Vi håper på
mange bidrag til neste årbok.
I årbokkomitéen:
Per Amund Strickert
Redaktør
Karl H. Brox
Fraøck Rindal
Kattefot, Fokstua

(Jon Arne Sæter/BF)

Foto på de to neste sidene:
Tveråa krysses, med Reitåssetra og My renset ra i bakgrunnen
(Frode Berg).
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Betjeningen på Jøldalshytta påsken 1980. Fra venstre: Evy Fjelstad, Trondheim, Ellen Lundereng, Trondheim, Lars Utne, Trondheim, vertinne Jorunn
Svingen, Stjørdal, Anne Merete Hage, Garli, Gunn Marit Aas, Rennebu og
kokk Harry Roger Gjevik, Trondheim.
(Even Kvittem)

I^ÅRE ANNONSØRER'
Adresseavisen
Anlegg
Arnstad O
Berge Roar
Bergen Bank
Bo-tekstil
Bremnes Lasse
Brun Ola
Bruns F. Bokhandel .
Bruun Axel A/S
Bøndernes Bank A/S

82
85
89
92
167/1 86
80
92
97
64
88
167/1 86

Bøndernes Salgslag ....
Carstens Momme A/S
Christophersen Cato ..
Dalaker Hugo
Dahl Ole
Dahls Bryggeri
Dahlsveen Ola A / S ...
Den Grønne Brygge A /S ..
Det Nordenfjeldske Dampsk ibsselskab
Dillner & Støens hande ssko e
Domaas Odin

70
J08
92
92
89
74
81
72
68
76
81

Her er vi på svensk side, og har utsyn mot Snasahågarna og Silverfailet
(i skaret til høyre i bildet) på vei sørover fra Enafors.
(Roar Nålsund)

