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Ikke siden årboka for 1984 har Trondhjeins Turistforening gitt ut en «vanlig» årbok.
Følgende har vært temaer for årbøkene siden den gang: 1985: Roltdalen, 1986 - 87:
TTs IOO-årsjubil60m, 1987: redusert årbok, fra jubileet, 1988: Trollheimen, vern,
1989: Sylene, no.rsk og svensk tilrettelegging, 1990: håndbok for Trollheimen og
Sylene, 1991: barn i fjellet, 1992: fjellopplevelser, 1993: TTs egen virksomhet, 1994:
de nære turområder til Trondheim og 1995: turhåndbok med miljøvennlige turer i
Trondheimsområdet.
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I årboka for 1996 har vi med el spennende bidrag fra familiene Hygen, Braathen og
Angell-Petersen etter ti år med vinterferie på Gjevilvasshytta. Eir Grytli har laget en
fin bakgrunnsartikkel om gårdsturisme med utgangspunkt i Storlidalen i Trollheimen.
Arne Espelund følger opp sin innsats på mange kultur/kunnskaps-fellesturer med en
artikkel oin vår interessante jernutvinningshistorie. Vi har med flere fine turbeskrivelser. Leiv Wangen forteller om sin skitur til Okla, Reidar Dahl har vært med venner,
unger og kano på Rien. Det er 30 år siden Innerdalen ble vernet som landskapsvernområde. Kaare Kopreitan forteller om den spesielle bakgrunnen for vernet.
Perspektiver på videreutvikling av hytte- og rutenett for fjellturer mot Røros trekkes
opp i en artikkel av Øyvind Næss. Kristen Aspaas gir et tilbakeblikk på jegeraktiviteter i Trondheimsmarka på siste halvdel av 1800-tallet,
TT arbeider aktivt for å legge forholdene til rette for barnefamilier i fjellet. En brosjyre
om mulighetene i TTs områder skal gis ut og den klargjøres gjennom årboksarbeidet
som et samarbeid mellom TTs komiteer for informasjon og årbok.
Det stilles stadig krav til turistforeningas hytteanlegg. Jan Fredrik Kvendbø er leder i
byggekomitéen og forteller om foreningas byggevirksomhet. 1 Gammel årgang har vi
valgt å presentere noen av TTs gamle plakater, brosjyrer og oppslag.
Vi håper dette blir inspirerende lesning både for å leve oss inn i andres opplevelser, for
planlegging av nye og anneriedes lurer og for å vite litt mer om hyttene og de områder
vi går på tur i. Og vi tror det blir satt pris på at årboka som helhet trykkes i farger.

."^Æ^"-'

•iil \.

^k

^-tivi,

k:^

Takk til alle bidragsytere som har sfilt artikler, bilder og grafikk gratis til disposisjon
forbruk i årboka!
Årbokkomitéen
Erik Stabell

Per Christiansen
redaktører

Reidar Dahl

Maria Sand

Mari Lise Sjong

Øverst: Fullt hus på Slorerikvollen i gnistrende f nt påskevær Folo: Erik Stabell
Nederst: Schulzhylla er et trivelig sled å komme til en midtvinters ettermiddag,
Kaldt, helt stille og ulen spor av mennesker før oss. Foto: Erik Stabell

