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TT og internett

TT og Internett
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Av Ragnvald iMrsen og Tom Reidar Henriksen
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En gang iblant skjer det endringer i den måten vi mennesker kommuniserer på,
Boktrykker-kunsten var en slik endring, telefonen likeså. Internett er også en slik
grunnleggende endring som særiig påvirker omfanget av muligheten til å henvende
seg fil andre mennesker 1 motsetning til en avis eller en bok er det ingen som legger
begrensninger på hva du kan tilby av informasjon.
Internett er et medium i enrivendeutvikling. Noe av det som er spesielt med internett
er at vi kan koble tekst og bilder sammen på en måte som vi kaller hypertekst. 1 stedet
for livløse papirsider har man elektroniske sider med "liv" i og som er koblet sammen
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Fjellet vil nok
klare seg uten datamaskiner også i
framUda. Men
for TT er den moderne teknologien
blitl el nyttig redskap: også i arbeidet for å gjøre
foreningen og de
trønderske fjellområdene bedre
kjent.
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luristforeningeRs lansering på internett er et ledd i
marke dsfBringen vår. Vijnisker å gjøre infomiaqon om
områdene våre tigjengelige for så mange som mulig. Vi
ønsker nye vandrere velkomne til våre områder,
lamddig som vi vil gi våre tidligere gjester et gjeniyn
med geUområdene.
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Ta turen ut i marka
Store deler av Trondheims befolkning bor
nærfinemarkaområder, og veldig mange
har et neert forhold til marka og
turopplevelsene herfi-a. Mulighetene maika
gjr for turer betyr mye for mange
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TTs internettsider gir deg tips om lokale
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med andre relevante sider. Dette er ikke noen ny tanke, og det har tidligere eksistert
flere lignende systemer, men i svært begrenset målestokk. Det er den omfattende populariteten og bruken som gjør dagens internett unikt. Spredning av informasjon via
papir har sine klare begrensninger ved at informasjonen må kopieres opp, og man
trenger et distribusjonsapparat. Dette koster relativt mye energi og penger Internett
fjerner de fleste av disse bamérene. Når man først har internett-tilgang, koster del relafivt lite å legge ut informasjon, og det som legges ut kan i prinsippet leses over hele
verden. El distribusjonsapparat i vanlig forstand er derfor ikke nødvendig. Dette har
da også ført til at de fleste bedrifter og institusjoner har fått øynene opp for det enorme potensialet som ligger på internett, og utviklingen her går raskt, både i teknologi
og informasjonsinnhold!
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Informasjonsteknologi og TT
Tradisjonelt har TT henvendt seg til medlemmene gjennom årboka. I perioder har foreningen også hatt et eget medlemsblad. Utenom dette har administrasjonen talt seg av
henvendelser pr. brev og telefon. Ved oppmøte i administrasjonen har potensielle turgåere kunnet få veiledning fra de ansatte.
Det har vært en gjennomgående praksis for å la i bruk nye tekniske hjelpemidler for å
lette kommunikasjonen med medlemmer og andre brukere av TT's tilbud til fjells. Fra
TT fikk en administrasjonen og frem til i dag har man stadig tatt i bruk nye hjelpemidler.
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• Betjent, 30 senger, dusj,
• Selvbe^ent, 30 senger utenom beljent
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Hvorfor presentere TT på internett?
Grunnenfilat vi satte i gang dette omfattende arbeidet med å presentere TT på internett er at vi tror at det fører lil atfieremennesker finner veien ut på tur. Det er en stor
og voksende målgruppe av mennesker som kan nås gjennom internett. Tidligere undersøkelser for mange år tilbake har visl at den typiske brukeren av datamaskiner (og
også inlernelt) har vært en mannlig datastudcnt i begynnelsen av tjueårene. Men siden internett blir mer og mer vanlig, kan man i dag nå stadig nye målgrupper i alle
samfunnslag. Spesielt ungdom tiltrekkes av dette nye mediet internett representerer,
og siden den oppvoksende generasjon fra før av ofte har et bedre forhold fil innesitling foran TV enn til naturen, tror vi at vi spesielt kan nå gruppen av skoleungdom og
studenter gjennom vårt internett-tilbud. 1997 var jo el rekordår når det gjelder antall
besøk i TTs kjerneområder Trollheimen og Sylene, Dette kan skyldes mange faktorer,
f.eks, Trondheims 1000-års jubileum, men man skal ikke se bort i fra at også internettsidene har hatt sin virkning.
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Den første datamaskinen dukket opp i TTs administrasjon i 1985. Denne maskinen
ble benyttet lil å holde orden på medlemsarkivet. Allerede på dette tidspunktet var internett et faktum, men den alminnelige tilgangen var begrenset til stort sett høyskoler
og universiteter. Det skulle allså ta nærmere 11 år før informasjon om TT som den
første turistforeningen i Norge ble tilgjengelig på internett.

En annen viktig målsetting er å avlaste TTs driftsorganisasjon ved å tilby en ekstra informasjonskanal på internett. Tradisjonelt har mye informasjon blitt gitt via telefonhenvendelser til TTs kontor. Nå når det foreligger alternativ informasjon om TT på internett, vil noen isledel kunne lete opp del de trenger her (spesielt hvis telefonlinjen til
TT er opptatt), og antall telefonhenvendelser vil kunne avla. Dette tror vi spesielt kan
være gunstig i f,eks. påskesesongen hvor "hele Norge" skal på tur samtidig.
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Ligger sentralt til i den vestligste delen av fjellområdet
Sylene, midt i hjertet av Roltdalen, det siste stirre
naturområde i Ser-Trøndelag uten kraftutbygging og
vegforbindelse. Hytta % e r over setergrenda Stormoen
med utsikt over dalen og mot Fongenmassivet.
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TTs internettsider gir deg tips om betjente og ubetjente
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Historien bak TT på internett
Arbeidet med å få TT på internett hadde sin spede start i 1995, Ragnvald laget denne
sommeren en meget begrenset presentasjon av ungdomsgruppa på internett. Noen ord
om moderorganisasjonen TT ble det også plass til, 1 løpel av den etterfølgende vinteren ble sidene lil TT-U utvidet, 1 april sluttet Ragnvald som leder i ungdomsgruppa og
det ble naturiig åfiytteengasjementet el lite trinn oppover. Dermed begynte han å se
på muligheten for å få TT på internett.

I

For å få gjort en skikkelig jobb kontaktet Ragnvald Tom Reidar Henriksen som han
visste fra før av hadde en flott presentasjon av sine egne fjellturer på internett. Tom
tente med en gang på ideen, og i løpet av sommeren og høsten 1996 gjorde vi mesteparten av det arbeidet dere i ski-ivende stund flnner på TT sine web-sider
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En god del fid gikk med til å finne den bakenforiiggende strukturen som skulle bære
informasjonen. Hva skulle vi ta med? Hvor detaljerte skulle vi være? Hvilke teksler
kunne vi benytte? Arbeidet med å samle inn tekst var svært omfattende fordi forskjellige informasjonsfragmenter var spredd over flere årbøker og brosjyrer. Vi lot turboka
"Trollheimen og Sylene" fra 1994 danne en basis, og spedde på med ekstra informasjon og bilder fra et vell av andre kilder. Deretter kom arbeidet med å finne en grafisk
form som fungerte. For å sikre oss mot beskyldninger om kopiering, valgte vi å lage
de grafiske virkemidlene selv. Ragnvald designet grafikk og la inn informasjon om
TT som organisasjon, mens Tom arbeidet iherdig med struktur og informasjon omkring sti- og løypenettene i fjellet. Spesielt viktig var det å vurdere retfighetsforhold
siden informasjon lagl ul på internett blir spredt til hele verden. Flere ganger oppdaget
vi at bilder, grafikk og tekst som er trykket i TTs regi, ikke kunne brukes på internett
pga. åndsverkloven.
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Speilsalen/Blåsalen

^

speilsalen er en gedigen isgrotte nordøst for Blåhø Hke ved den seiveslre
enden av sendre Svarftjem. Grotten er gravd av bekken som farer til
BjShirtjem i juvet mellom BlShø og Falkfangarh*. men Ipner seg bare under
spesieUe klimatiske forhold. 1 andre enden av bekken ved Bl&høtjem % e r
Bilsalen. Med bayere gjennomsnittstemperatur de siste Srene er Speilsalen
og Bilsalen blitt lettere og oftere tilgjengelig, og stadigflerehar oppdaget
disse mektige ishallene med sine veldige buede tak. Speilsalen ble oppdaget
av Knut Rolvsjordi 1919,11935 besakte'Dior Heyerdahl Speilsalen og
skrev en livfull skildring av opplevelsen, bl.a, gjengitt i boka Trollheimen'
redigert av Karl H, Brox.
Foto:P«Chiisli9nsen
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Høsten 1997 ble arbeidet med internett intensivert ytteriigere ved at en gruppe studenter ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap ved NTNU gjorde en
prosjektoppgave for TT, Dagens internettsider er lil dels vanskelige og tungvinte å
oppdatere og dette krever en del innsikt og spesialkunnskap, men studentgruppen fikk
i oppdrag å lage et system som gjør det mulig å oppdatere sidene også for TTs administrasjon uten særiig datakunnskap og på den måten trekke internett "nærmere" TT.
Studentgruppen la ned over 2000 arbeidstimer i det resulterende systemet som ble
døpt "Sherpa", og i skrivende stund pågår det arbeid med åflytteinformasjonen fra de
nåværende internettsider og over på "Sherpa".

Er fremtiden på internett?
I tiden som kommer vil vi forsøke å holde tritt med denne utviklingen, TT på internett
skal ikke sakke akterut! I løpet av 1998 vil vi blant annet se nærmere på muligheten fil
å få gjort filgjengelig et større antall årbokartikler over internett. Vi vil også se nærmere på muligheten til å samarbeide med de næriiggende turistforeningene om områdebeskrivelser Det vil f.eks. være naturiig å få et nært samarbeid om internett med
KNT, NTT og også Svenska Turistforeningen siden disse også har "ansvarsområder"
i Trollheimen og Sylene som er TTs kjerneområder. Etter hvert ser vi for oss el komplett informasjonssystem som omfatter alle hytter og ruter i turistforenings-Norge.
Det vil sikkert ta noen år, men det kommer!
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TTs internettsider gir deg tips om spennende turmål i fjellet og mye, mye mer.

Til tross for dette vil det være galt å si at fremtiden er på internett. Fremtiden hviler
først og fremst på den innsatsen som gjøres gjennom de mange dugnadsarbeider på
TT sine anlegg i fjellet. Internett er sånn sett bare et verktøy for å spre informasjon,
reklamere for fjellet og å avlaste administrasjon. Fremtiden er i Fjellet!
TTs internettadresse; http://www.tt.sl.no
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