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1. ÅRSRAPPORT 2019
Trondhjems Turistforening (TT) er Midt-Norges største friluftsorganisasjon med
22.095 medlemmer. TTs visjon er å legge til rette for «naturopplevelser for livet.» TT
skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningens administrasjon og turinformasjon
holder til i Sandgata 30 i Trondheim. I tillegg har TT lokale lag, og grupper som
opererer i sine lokalmiljø. TT har aktivitet og/eller lokale grupper i 20 av 25 kommuner
(tidligere Sør-Trøndelag fylke). Driften for øvrig utøves i all hovedsak i fjellet og
markaområdene hvor foreningen driver 18 hytter (betjente, selvbetjente, ubetjente og
dagsturhytter). I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler foreningen sommer og
vinterruter på ca. 1.000 kilometer. Det ble i 2019 gjennomført totalt 1887
arrangement. De fleste av disse aktivitetene ble utført på dugnad, og innbefattet
fellesturer, og forskjellige andre aktiviteter i foreningens fjell- og nærområder

KART ?

Viktige resultater i 2019
1.

Medlemstallet falt med 1,5 % til 22.095 medlemmer. Dette året var det
dessverre de unge under 19 som falt mest med 5,7 %.

2.

Det var 26.567 overnattinger på våre hytter. Det er 313 færre enn året
før, men likevel blant de tre beste årene noensinne, og viser en meget
høy aktivitet.

3.

Vekst i dugnadsarbeidet Dugnadsinnsatsen er gledelig nok økende. 34
079 timer er ca. 5 % høyere enn året før. Det er dugnadstimer på stiene
og turarrangementene som øker mest.

4.

Friluftsarenaen på Rønningen er i ferd med å ta form etter at TT fikk en
avtale med Trondheim kommune om utvikling av aktivitetsområdet.
Turboskogen og gapahuk nummer to er kommet til, og det har vært
mange flotte arrangement der oppe gjennom året.

5.

Motstanden mot vindkraftutbygging i sårbare naturområder har vært et
viktig arbeid dette året. Nasjonal ramme for vindkraft på land ga
signaler om en satsing på vindkraft som i stor grad ville ramme sårbare
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naturområder og viktige friluftsområder. Vårt arbeid bidro sammen med
mange andre til å legge videre satsing på dette på is. Kampen er ikke
over, men TT er fornøyd med at det nå ser ut til å bli endringer og
innstramminger i konsesjonssystemet som vil gjøre hensynet til natur
viktigere.
6.

TT vedtok sitt nye veivalgsdokument for de neste årene. Et rikt liv med
enkle midler bygger på DNTs veivalg for samme periode. Inkludering og
bærekraft er viktige stikkord i dette dokumentet.

7.

Årets ildsjelpris (for innsats i 2018), gikk til Tove Strickert for hennes
ekstraordinære innsats for Barnas Turlag på Røros over flere år. Dette
er også en anerkjennelse av at ildsjelene i TTs 16 Barnas
Turlagsgrupper har bidratt sterkt til at turistforeningen er tilgjengelig
også for barn og barnefamilier.

8.

Et solid arbeid med å søke midler til aktivitet og tiltak på hytter og ruter
gjør at det økonomiske resultatet er godt til tross for at medlemstall og
besøk sviktet litt dette året.

Styret mener at informasjonen gitt i denne årsrapporten gir en rettvisende oversikt
over Trondhjems Turistforenings drift, eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp
under denne forutsetning.
Økonomi
Høy aktivitet, stabilt medlemstall og gode resultater på søknad om tilskudd gir et godt
økonomisk resultat. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av
foreningenes stilling og resultat i 2019. Regnskapet viser et driftsresultat på 1,3
millioner mot 1,7 millioner i 2018. Investeringsregnskapet viser en netto investering på
-1,4 millioner mot 4,7 millioner i 2018. Ved utgangen av 2019 var foreningens
langsiktige lån på 3,8 millioner, mens anleggene hadde en regnskapsmessig verdi på
19,7 millioner.
Arbeidsmiljø
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Arbeidsmiljøet i TT anses som godt. Det har blitt arrangert et personalseminar for
ansatte på Nedalshytta høsten 2019. Det er totalt 32,4 årsverk i foreningen, mange av
disse er sesongansatte. Det registrerte sykefravær i 2019 var på 0,8 % mot 0,35% i
2018.
TTs administrasjon består av 3 kvinner og 9 menn. TTs styre består av 4 menn og 4
kvinner.
Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet. Mye av vår virksomhet
foregår i fjellet og medfører naturlig nok risiko. Flere av hyttene har hatt omfattende
pålegg som etter omfattende arbeid i år er lukket. Smittevern har det også vært i
fokus etter tilfeller av blant annet Norovirus på DNT-hytter andre steder. Våre turer og
arrangementer er underlagt strenge rutiner knyttet til kompetanse for de som skal
lede turer, og til risikovurdering av de enkelte turene.
Foreningen har høye ambisjoner om en mest mulig sikker og miljøvennlig drift.
Arbeidet med internkontroll prioriteres høyt i samarbeid med offentlige
tilsynsmyndigheter.
Det har ikke vært rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Styret har bedt om at det utarbeides et bedre verktøy for rapportering og
avviksregistrering.
1.1. Medlemstall 2019
Egen tabell

1.2. Besøk på hyttene
Egen tabell

Til sammen hadde våre 18 hytter (inkl Barnas Naturverden) 26.567 overnattinger.
Tallet er 1 % lavere enn i 2018. De betjente hytter hadde totalt 19.445 (19 720)
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overnattinger og de selv- og ubetjente hyttene hadde 7.122 (7160) overnattinger.
Besøket i Sylan viser en flott utvikling med en vekst på 6 % som er det beste besøket
der noensinne. Så er det litt svakere i Trollheimen med en nedgang på 5,5 % og
dermed litt svakere enn de tre siste, riktignok meget gode årene vi har hatt der.
Nedalshytta er den hytta som har størst vekst med 12 %, mens Gjevilvasshytta har
størst nedgang med 17 % som er det svakeste besøkstallet de siste ti årene. Tallene
viser at satsingen på økt besøk i Sylan som TT har hatt fokus på de siste årene gir
flotte resultater. Tallene i år gir grunn til å se på om noe skal gjøres for å snu en litt
negativ utvikling i Trollheimen.

1.3. Hytter og ruter
1.3.1. Hyttedrift
TT eier og driver hytter i Trollheimen og i Sylan, samtidig som TT har losjiavtaler med
en del private. For mange medlemmer er hyttetilbudet den aller viktigste
medlemsfordelen.
2019 ble et nytt godt driftsår. Vi har rutinerte vertskap på samtlige hytter som nå
setter sitt særpreg på hver hytte og gjør de enkelte hytter til en egen opplevelse. Det
er vi stolte over. Det er blitt mange gode tilbakemeldinger på service og god mat og
det er skapt Naturopplevelser for livet for våre besøkende.
Det er noen utfordringer i driften som peker seg ut, og som setter vertskap og
administrasjon på prøve. Vannsituasjonen er en av dem. Dette året har vi hatt færre
problemer på grunn av at det er etablert nye vannsystemer på Nedalshytta og
Storerikvollen som nå fungerer godt.
Energisituasjonen på Storerikvollen er krevende. Aggregatet er slitt og stopper når vi
trenger det mest. Med et rutinert vertskap, dreng og kokk på plass så har det likevel
gått veldig bra. Dette er et anlegg det arbeides godt med å finne en erstatning for
som skal gi både forsyningssikkerhet og miljøeffekt.
Sikkerhet er i fokus i arbeidet med hytter og ruter. Brann, vann, mathygiene,
smittevern og skadedyr er viktige temaer i arbeidet med hyttedrift. Det er et tett og
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godt samarbeid med tilsynsmyndighetene om løsninger og kontrollsystemer som gjør
oss i stand til å fange opp avvik før de skjer.
1.3.2 Vedlikehold av hyttene i Trollheimen og Sylan
Foreningen har vedtatt et ambisiøst program for vedlikehold og oppgradering av
hyttene og rutene i fjellet. I 2019 har TT brukt ca. seks millioner kroner på dette
arbeidet inkludert verdien av over 10 189 dugnadstimer.
Arbeidet med vedlikehold og oppgradering av hyttene gjøres i en kombinasjon av
dugnader og innleid arbeidskraft der det kreves. Arbeidet planlegges og ledes av
fagansvarlige, som er ansatt i TT-administrasjonen.
På Gjevilvasshytta fortsatte arbeidet med å oppgradere takene. I år ble den andre
halvdelen av taket over Sliperstu skifta på dugnad. Da ble eternitten sanert, ny taktro
lagt, og nye beslag montert på de to pipene. I tillegg ble steintrappa foran
hovedinngangen reparert, og to trinn tatt bort. En råtten syllstokk ble reparert. Det ble
bygd «pauseplatt» for de ansatte på nordvestsida av huset. Det er satt inn ei ny,
tofløya dør mellom gangen og resepsjonen. Arbeidet med å gi tak og vegger i ganger
og trappeløp to strøk med brannsikker maling, er videreført, og nærmer seg
ferdigstilling. Bare kjellernedgangen fra gangen gjenstår. Hele hytta er delt inn i
brannceller, noe som gjøres for å begrense skadene ved en eventuell brann. Det er
montert dørpumper på alle branndører som henger på magnet, noe som betyr at de
lukker automatisk ved brann. Alle brannslanger er skifta, og det er montert en ny
brannslange i kjelleren.
På Jøldalshytta er det også gjennomført tiltak for å bedre brannsikkerheten. Alle
brannmeldere i andre etasje på nyfløya ble skiftet etter gjentatte feilmeldinger.
Sjølhusholdet har fått maling og lakk på golvene, og det er montert ny pipehatt. Det
er montert gassalarm, og styringspanelet for strømmen til brannvarsling og
strømstyring i sjølhusholdet og sikringsbua er skifta. Det er montert «bypass» mellom
brannvannet og drikkevannet for å redusere sårbarheten om en av kildene fryser.
Arbeidet med båsinndeling på soveloftet har fortsatt, og er nå nesten ferdig. Det
meste av sikringsbua ble også beisa utvendig. På hovedhytta er det tettet en lekkasje
ved pipa i ansattefløya. Rundt hovedhytta er gjerdet beiset, alle utebenker er oljet for
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andre gang, trappene til soveloftet og betjeningsinngangen har også fått et strøk olje.
Det er begynt på arbeidet med å legge steinheller på gårdsplassen.
På Trollheimshytta har sjølhusholdet fått ny ytterdør, nytt kjøkken med utslagsvask
samt ny vedovn (Jøtul F 118 som før.) I hovedhytta er det gamle tørkerommet ryddet
og malt, og har fått fem nye sengeplasser. I den store peisestua er det satt inn en
peisinnsats, og golvet er malt. Det nye tørkerommet på loftet over aggregatrommet er
tatt i bruk, og det fungerer utmerket. I selvbetjentkvarteret er propanen flytta ut fra
kjøkkenet til et skap på utsiden av hytta.
På Storerikvollen er ny vannforsyning på plass. Det ble boret brønn i oktober 2018.
Pumpa i brønnen er montert på batteribanken, og driften sommeren 2019 gikk fint.
Mange av vinduene i sovefløya og i påbygget fra 1954 er restaurert. Den andre
halvdelen av taket på sovefløya er satt i stand. Eternitten er sanert, taktro forsterket,
15 cm rocktorvisolasjon er lagt, og torva er på plass. Dermed er taket på sovefløya
ferdig. Ellers har sjølhusholdet fått ny ytterdør og to nye batteri er anskaffet til
brannsentralen. Utedoet har fått en levegg, og hellene foran dørene er senka 10 cm.
I uthuset har vedbua fått betonggolv for å lette arbeidet med ved. Nå setter traktoren
pallene inn på golvet, og de kjøres på plass med jekktralle. I Størhuset er vegger,
golv og tak malt og nye hyller montert. I verkstedet i uthuset er det montert plater på
veggene og det er bygd en ny arbeidsbenk. I hovedhytta er damedusjen oppgradert
med nytt belegg på golvet, nye plater på veggene, nye dusjer og nye lys. Det er satt
inn en ny ovn med glass i tre sider i resepsjonen. Alle dører i hovedhytta er høvla til
sånn at de lukker lett. I kjelleren er golvene og en del av veggene malt. Lysene i
kjelleren er montert på batteribanken så det er lys der sjøl om aggregatet ikke går.
På Nedalshytta er foretatt en del innvendig maling av golv og listverk i hovedhytta,
og det er malt gulv i sjølhusholdet og på utedo. Brannvannet er kobla om, og kommer
nå fra gammelbrønnen i elva, og ikke fra det nye brønnen med pumpedrift. Det har
vært mange utfordringer med radonanlegget tilknytta den nye brønnen. Det viste seg
at det var gjort en feil under monteringen fra starten av, men dette ble ordna i løpet
av sommeren, og har siden fungert som det skal. Til gjengjeld havarerte
fettutskilleren i 2019, og den skal erstattes i 2020.
På Schulzhytta er det satt inn «ny» fyrkjel. Den gamle var svært slitt, og den ble
erstattet av den gamle (1971), men ubrukte fra Nedalshytta. Den har fungert meget
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bra så langt. Det er satt opp et ekstra solcellepanel, med to nye batteri. Det er satt
inn nye lyspunkt i tørkerommet og i proviantlageret. Et gitter er montert rundt ovnen
på tørkerommet for å bedre brannsikkerheten. Vertinnerommet og pikerommet har
fått nye hyller, og på kjøkkenet er golv, tak, hyller og skapdører malt. Alle stolene i
spisesalen er malt og lakkert. Panelveggene i resepsjonen, golvet innenfor
resepsjonen og veggene i kjellernedgangen er malt. Alle veggene i kjellerrommet er
slemma med hvit slemming (tynn murpuss). Begge dusjene er restaurert med nye
glassdører, flis på golvet og nye armaturer.
På de selv- og ubetjente hyttene ble det også gjort en del arbeid.
På Ramsjøhytta er solcelleanlegget på sikringsbua oppgradert med ett nytt
solcellepanel som øker ladekapasiteten, og det er satt inn to nye batterier både i
sjølhusholdet og i sikringsbua.
På Orkelsjøhytta er gavelveggen over kjøkkenet isolert, utedoet er tømt, det er
montert ny lysbryter på kjøkkenet og det er utført en del innvendig maling og utvendig
beising.
På Kjølihytta er det laget et hjerteformet vindu på do, og det er utført tetting av taket
rundt pipa på hovedhytta.
Også i år har DNT-ung Trøndelag bidratt med innsats på ulike hytter. Både
Orkelsjøhytta og Græslihytta er beiset og malt. Det er også etablert ekstra belysning
og USB-ladere.
I 2018 kjøpte TT Harravolden ved Løsvatnet på Fosen, og Fosen turlag har i 2019
fortsatt arbeidet med å sette hytta i stand som sjølbetjeningskvarter. På grunn av
utfordringer med sårbarhet i området er hytta foreløpig kun til bruk på fellesturer og til
turer for lokallag og grupper i TT.
1.3.3 Stier og løyper
TT har et omfattende rutenett i Sylan og Trollheimen, bestående av over 705 km med
sommerruter og 325 km med vinterruter.
Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle dette gjøres hovedsakelig gjennom det
arbeidet som de ruteansvarlige gjør og det som organiseres som dugnader.
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Ruteansvarlige
Til å foreta vedlikehold på de forskjellige rutene, har TT 40 frivillige som har ansvar
for en spesifikk rute i Sylan eller Trollheimen. Ruteansvarliges hovedoppgave er 1 til
2 ganger pr sesong kontroll av skilt og merking. Ved behov friskes rødmerkingen
opp, og vegetasjon ryddes. I 2019 bidro ruteansvarlige med 800 dugnadstimer.
Fellesdugnader
For større oppgaver arrangeres det fellesdugnader. Disse annonseres på TT’s
nettsider, og deltakerne melder seg på. I 2019 ble det arrangert 34 dugnader. Til
sammen 81 personer deltok og bidro med 2054 timer.
Fellesdugnadene i Trollheimen har bestått av klopplegging mellom Nerskogen og
Jøldalshytta, der det ble lagt klopper av brent materialer. Det ble også klopplagt langs
Gravbekken i Gjevilvassdalen. Det ble bygd ny bru over Strankåa i Naustådalen,
mellom Kårvatn og Trollheimshytta. Brua ble levert av Rennebubjelken på Berkåk.
I Sylan ble det lagt klopper mellom Schulzhytta – Prestøyhytta, og mellom
Schulzhytta – Ramsjøhytta. I Remslia øst for Storerikvollen der kloppene delvis var
sunket ned i nyra, ble de hevet ved å legge nye underliggere.
Både i Trollheimen og Sylan ble det startet opp et arbeid med utplassering av nye
skilt i tråd med DNTs nye merkestandard. Grønne skilt med hvit skrift. I 2019 ble
dette prioritert til «Trekanten» og «Norge på tvers».
1.4. Turer og aktiviteter
1.4.1. Fellesturer og kurs
Turåret 2019 startet med et inspirasjonsforedrag hvor 170 medlemmer fikk høre
eventyreren Andrè Spica dele sine tanker om hvordan man kan bli flinkere til å oppnå
sine turdrømmer. Mange lot seg inspirere til å finne sin hverdagstur eller melde seg
på kurs og fellesturer etter dette foredraget.
I forbindelse med at turkonseptet OPP24, besøk de 24 høyeste toppene i “gamle”
Sør-Trøndelag, offisielt ble avsluttet 31.12.2019, ble det i 2019 arrangert fellesturer til
de fleste av toppene. Mange ønsket å fullføre Opp24 og fellesturene ble raskt
fulltegnet, både dagsturer og flerdagers turer i høyfjellet.
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Våre grunnleggende kurs i kart og kompass er svært populære og dette gjør at vi for
neste år dobler antall kurs på dette området.
Kurset “Isvett- introduksjon turskøyter med vekt på sikkerhet” ble arrangert for tredje
år på rad med rekorddeltagelse. Forholdene de siste årene med tidvis lite snø har
nok gjort turskøyting til et nytt og spennende turalternativ for mange.
1.4.2. Turgruppa «Til Topps»
Turgruppa Til Topps er et integreringstilbud for innvandrere, der målet er å bli kjent
med friluftsliv i Trondheim og omegn. Det er et samarbeidsprosjekt mellom TT, Røde
Kors Trondheim og Løkken Frivilligsentral. Trondheim kommune (ved TROVO,
Trondheim voksen opplæring, og OPAL, enhet for enslige mindreårige asylsøkere) er
også viktige samarbeidspartnere. TT har rollen som turledere.
Turgruppa er en stabil og populær aktivitet som legger til rette for språktrening, bedre
fysisk og psykisk helse og nettverksbygging. Fokus på samhold og mestring legger til
rette for et godt miljø innad i turgruppen. Det er en naturlig, lett tilgjengelig,
inkluderingsaktivitet.
Det har vært arrangert 12 treningsturer i 2019, med i snitt 30 deltakere. Minst 2
turledere er med på hver tur, i tillegg bidrar ressurspersoner fra de andre
organisasjonene. Til sammen har ca.120 personer vært deltagende. I juni var 36 fra
Turgruppa med på tur til Storsola i Sylane. To aktivitetsledere fra DNT Ung var også
med. Nedalshytta fungerte da som base. Uvær gjorde at vi snudde før toppen, men
det var en eventyrlig tur for alle som deltok.
Deltagere fra turgruppa bidro også i år som frivillige under TOPP 7 (bemannet første
klippepost) og med brødbaking ved Rønningen under «Kom deg ut dagen».
Til sammen har ressurspersonene fra TT bidratt med ca.300 dugnadstimer i dette
arbeid.
1.4.3. Nærturer
10 nærturer i Trondheim er et samarbeid med Trondheim kommune. 10 turruter,
som har tilknytning til ulike boområder og bydeler i Trondheim, skal merkes og
skiltes. I 2019 ble Forsvarsrunden og Ranheimsrunden fullført.
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RETT UT er nå et helårstilbud, med to organiserte turer i uka gjennom hele året i
Trondheim (tirsdag på dagtid og onsdag på kveldstid). RETT UT Trondheim har en
ressursgruppe som planlegger og gjennomfører tilbudet. 15 turledere har gjort dette
mulig. Alle turene er organisert slik at det er enkelt å delta, det er ingen påmelding og
startpunktet er tilgjengelig med offentlig transport. I snitt er det 30 deltakere på tur
hver uke, 1200 i løpet av året. Mange av turene finnes på ut.no og inspirerer til
egenaktivitet i nærområdet.
RETT UT Hitra. Hitra Turlag arrangerte i 2019 hele 34 turer som er 11 flere turer enn
året før. Alle i samarbeide med Hitra LHL og Hitra Revmatikerforening.
Nærturlederkurs er for frivillige som ønsker å være turleder i nærområdene våre.
Kurset gir en fin innføring i hva det vil si å være turleder, fra planlegging til
gjennomføring. Våren 2018 gjennomførte Hitra Turlag et slikt kurs med hele 20
deltagere.
Friluftstrim: Høsten 2019 startet Trondhjems Turistforening opp friluftstrim. Målet
med tilbudet er å bidra til at flere er i stand til å gå tur i naturen, vise frem TT til nye
grupper og bli mer synlig i nærområdene.
Fysisk aktivitet er en av de viktigste ingrediensene i et langt og godt liv. Ved å bruke
uterom som møteplass for fysisk aktivitet og samvær ønsker vi å bidra til at flere
voksne hjemmeboende lar seg inspirere til uteaktivitet i fellesskap. Trondheim by er
svært godt tjent med aktive innbyggere, og dette ønsker vi å bidra til gjennom
friluftstrimmen. Trimtilbudet har fokus på styrke- og balansetrening i friluft, som igjen
vil øke evnen til å gå tur i all slags terreng. Alle øvelsene har forskjellige nivåer og
vanskelighetsgrad slik at alle har mulighet til å bli utfordret på sitt nivå. Trimmen
avsluttes med felles sosialt samvær der en TT- vert stiller med te og kaffe. Tilbudet er
gratis og åpent for alle.
Tilbudet ble lagt til Lademoen parken. Parken tett på byen og meget lett å nå ved
hjelp av kollektiv transport. Lademoen er også en bydel med en del sosiale
utfordringer og få TT-medlemmer. Tilbudet er en del av prosjektet bynært friluftsliv og
finansieres gjennom dette.
1.4.4. Barnas Turlag
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Antall aktiviteter: 118
Antall deltakere: 3.416
Antall camper & friluftsskoler: 8, med totalt 169 deltakere
Trondhjems Turistforening ønsker å være en aktiv pådriver for å fremme friluftsliv
som varig livsstil allerede i barne- og ungdomsårene. Deltakelse på turer og andre
aktivitetstilbud i nærmiljøet vil bidra til at også de inaktive finner trivsel i fysisk aktivitet
og friluftsliv. Tilbudet gjennom Barnas Turlag inkluderer hele familien, ikke bare
barna.
I 2019 har vi utvidet tilbudet på Fosen ved å starte opp BT Statsbygd. Der er det 4
entusiastiske familier som står klare med turprogram og ferskt pågangsmot i 2020.
Turtilbudet i Barnas Turlag er fortsatt allsidig og mangfoldig. Slagerne i 2019 har vært
#nattinaturen, utemiddag, lommelykttur, skileik, aking, insektjakt i fjæra, sykkeltur og
topptur. Men viktigst av alt er fortsatt å møte andre barnefamilier som man kan dele
fluftsopplevelser med.

1.4.5. DNT ung Trøndelag
Antall aktiviteter: 61
Antall deltakere: 2656

DNTung Trøndelag arrangerte i 2019 landsmøte for hele DNTung. Langhelga 4.-7.
april var over 70 ungdommer samlet på Teveltunet i Meråker hvor deltakerne
gjennomførte viktige diskusjoner blant annet om dilemmaene knyttet til
vindkraftutbygging i verdifulle naturområder. De fikk også oppleve Trøndersk natur
snakket sammen, lekt og kost seg.
Turåret 2019 har også bydd på et bredt spekter av ulike aktiviteter nært og fjernt med
større deltakelse enn året før. Det er avholdt 2 brattkortkurs, skredhelg og
turlederkurs for ungdom. Alle kurs har vært fulltegnet og er et viktig bidrag til ny
rekrutering av deltakere, styremedlemmer og turledere.
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1.4.6. Fjellsportgruppa
Medlemmer: 249
Antall turer: 20
Antall kurs 10
Antall deltakere: 262 + 98
Dugnadstimer: 1.702

Fjellsportgruppa (TTF) har hatt et innholdsrikt og aktivt år. Turprogrammet har
inneholdt skiturer, toppturer, iglootur, fjellvandring, klatring, isklatring, tinderangling,
sykkelturer, festtur og sommersamling.

Høsten 2019 ble det arrangert 8 hverdagsturer (fotturer i marka, løpetur, skøytetur og
langrennstur). Flere ildsjeler i TTF har i tillegg til hverdagsturene også bidratt til å
gjennomføre torsdagsklatringer, både inne og ute, og dratt i gang onsdagskjøringer i
Vassfjellet vinterpark. TTF arrangerte Skredvettdag i Meråker alpinsenter i samarbeid
med blant annet NTT Fjellsport. Grønn fredag ble arrangert, i samarbeid med DNT
Ung, Framtiden i våre hender og POW (organisasjonen bevar vintrene). Det ble
arrangertet faglig foredrag, sy- og fiksekveld på TT-brygga, og turplanleggingsmøte
med ekstraordinært årsmøte. På årsfesten i november deltok 40 TTFere.

TTF har gjennomført 10 kurs med til sammen 98 deltakere. Dette har vært skredkurs,
vinterkurs, isklatrekurs, klatrekurs, stisykkelkurs, DNT-Ambassadørkurs, fjellsportkurs
og brekurs.

Informasjon til medlemmene distribueres via nettsiden til TTF, e-postliste og TTF`s
facebookside. Det ble opprettet en instagramkonto for TTF våren 2019.

1.4.7. Veteranan (VeTT)
Antall medlemmer: 398
Antall aktiviteter: 81
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Antall deltakere: 1920
Antall dugnadstimer: 2305

2019 var det 20. driftsåret til Veteranan. 20 års-jubileumet ble feiret på Nedalshytta
17.-19.september med 55 deltakere og et flott opplegg laget av festkomite og
turledere. Tross snø og ruskevær i fjellet disse dagene ble alle turer som var satt opp
gjennomført, deriblant en tur gjennom Skardøra frem til Væktarstua.

Veteranan lager et omfattende turprogram som blir distribuert til alle TT-medlemmer
over 67 år. I tillegg benyttes både nettsider, facebook og nyhetsbrev. Veterangruppa
har tatt i bruk de moderne kommunikasjonsplattformene de har til rådighet, og klarer
derfor å kommunisere effektivt med medlemmene.

Det sosiale er viktig i gruppa, det gjenspeiler seg i god deltakelse på medlemsmøter,
nyttårsfest og sommerfest.

Høy sikkerheten på de arrangerte turene er viktig for Veteranan og på alle turer er
det med førstehjelpsutstyr, liggeunderlag og sambandsutstyr. Det har i 2019 blitt
gjennomført både et førstehjelpskurs og nærmiljøturlederkurs.

Veteranan bidrar med viktig dugnadsinnsats. Også i 2019 var det medlemmene her
som sto for jobben med å være postmannskap og veivisere på Opptur. Mange deltok
også som mannskap på Topp 7. Arbeidet til styret, turkomite, turledere og andre
representerer en dugnadsinnsats for turistforeningen og Veteranan på 2305 timer.
1.4.8. Arrangement
Barnas Store Fjæredag 2019
Barnas Store fjæredag er årets happening for barn. Arrangementet er gratis, og lett
tilgjengelig både til forts og med buss og tog i Rotvollfjæra. TT samarbeidet i 2019
med 15 eksterne aktører for å få et bredest mulig faglig fokus. Viktigheten av å ta
vare på fjæra er også sentralt i arrangementet.
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Anslagsvis 4000 besøkende var det totalt i Rotvollfjæra 28. april. Deltakere fra alle
samfunnslag oppdaget, grublet, spurte, tok på, undret seg over og smakte på de
mange spennende arter fjæra har å by på.

Opptur 2019
Antall OPPTUR arrangement: 5
Antall OPPTUR deltakere: 2.427 ungdommer og rundt 300 lærere
OPPTUR er et landsomfattende arrangement, og 8. klassingenes nasjonale turdag.
Her går deltakerne en ca. 11 km lang merket løype i marka. I 2019 hadde vi 5 ulike
OPPTUR arrangement i flere kommuner. I Trondheimsområdet var så å si alle skoler
representert. Rennebu ungdomsskole deltok sammen med Oppdal ungdommsskole,
mens Hitra og Frøya hadde hvert sitt arrangement. Hommelvik ungdommsskole
syntes det ble for langt å dra inn til Trondheim, så de laget sin egen Opptur.
Topp7
Topp7 holder fremdeles posisjonen som Midt-Norges største turarrangement med
2641 startende i sitt niende arrangementsår. Nye Trondheim Spektrum var ikke ferdig
men det nye vrimlearealet mot Klostergata fungerte likevel veldig godt som start og
innkomst for turen. TT takker alle frivillige som er med på å gjøre denne dagen mulig
å arrangere.
Kom-deg-ut dagene er spesielt tilrettelagt for barnefamilier, men mange andre finner
også veien til disse arrangementene. Hovedarrangementet gjennomføres på
Rønningen i Trondheimsmarka, og lokale Barnas Turlag, samt Frøya Turlag og Hitra
Turlag sørger for gjennomføring på ulike andre steder. I februar ble det gjennomført
11 arrangement med 1.491 deltakere, og i september var det 11 arrangement med
2.188 deltakere. Turboskogen ble åpnet på Rønningen i høst, noe som ble en stor
opplevelse for små og store.
17. mai. TTs deltakelse i folketoget er en flott og virkningsfull markedsføring av
foreningen. Menneskene som står langs traseen toget går, roper og klapper når TT
passerer. Mange TTmedlemmer går bak den flotte fanen, og representerer
foreningen med stolthet. Det er gøy å oppleve responsen fra alle vi passerer.
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Før folketoget er det servering på TT-brygga. Det er alltid trivelig å treffe medlemmer
i feststemning over en kaffekopp.
Arrangementskomiteen består av de samme som startet det hele i 1996. I tillegg
stiller også Veteranan med hjelpemannskap.
1.4.9. Egenorganiserte turkonsepter
Opp24
Opp24 ble etablert i 2015. Turkonseptet gikk ut på å bestige den høyeste toppen i
hver kommune i Sør-Trøndelag, til sammen 24 topper i 25 kommuner. For å delta på
Opp24 måtte man registrere besøkene med turappen “UT på tur”. Dette var et
pilotprosjekt som TT utviklet sammen med DNT. Opp24-appen ble senere
videreutviklet til “DNT SjekkUT”. Etter fylkessammenslåingen mellom Nord- og SørTrøndelag, og sammenslåing av flere kommuner ble konseptet mindre tydelig og
aktualiteten forsvant. Det ble derfor bestemt å avvikle Opp24 ved utgangen av 2019.
I perioden 2015-2019 hadde Opp24 totalt 2838 deltakere og 295 personer hadde
besøkt alle 24 toppene.

Til Topps
Til Topps er et turtilbud utviklet av Trondhjems Skiklub og Trondhjems Turistforening.
Adresseavisen og Trondheimsregionens friluftsråd er samarbeidspartnere. 2019 var
18. året på rad dette turtilbudet, som går ut på å besøke syv utvalgte turmål i
Trondheimsmarka, ble gjennomført. På hver topp står det en registreringstavle med
et kodeord som registreres manuelt eller man kan “sjekke inn” med turappen “DNT
SjekkUT”.
DNT-Signatur
“Norge på tvers” og “Signatur Trollheimen” er på DNTs liste over Norges ypperste
langturer, kalt DNT-Signatur. “Norge på tvers” har etablert seg som et viktig
turkonsept for TT og det er 2536 personer som har gått ekspedisjonsturen siden
oppstarten i 2010. I år ble det deltakerrekord med 458 personer. Dette utgjør ca 2750
overnattinger i år på NTT- og TTs hytter i Sylan. Turen gir en årlig omsetning på ca
1,5 mill. “Signatur Trollheimen” har ingen form for registrering. Derfor er det ingen
gode tall å rapportere på her.
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1.5 Friluftslivarena Rønningen
I 2018 begynte Trondhjems Turistforening for alvor å satse på «friluftslivsarena
Rønningen.» Dette er et prosjekt som alle kan ha glede av, både drevne turgåere, og
de som ikke er så vant til å være ute. Gjennom dette prosjektet legges det til rette for
en aktiv og variert bruk av Rønningen. I 2019 er det bygd gapahuker, Turboskogen
er etablert, ekstra mange skoleklasser har vært på besøk, og det er arrangert
foredrag og forestillinger på Rønningen.
Gapahukene
Det er viktig for mange å ha et mål å gå til, og det er ekstra lett å komme seg ut
dersom man vet at man kan ta seg en pause under tak dit man kommer. Når
Rønningen er åpen, kommer mange inn for å kjøpe seg mat og drikke, men når
kafeen er stengt, er det godt å ha alternative plasser å oppholde seg. De siste par
årene har mange brukt lavvoen som står nord for gårdstunet, og det er populært å
fyre i bålpanna der inne, og søke ly for vær og vind. Det er også mange som ønsker
å overnatte ute. Derfor er det nå besluttet å lage et tun med gapahuker som alltid
skal stå tilgjengelige for folk som er på tur.
Lørdag 11. mai 2019 ble den første av tre gapahuker åpnet. Denne gapahuken er
lafta, og har oppheng for 8 hengekøyer. Så langt har gapahuken vært en gedigen
suksess. Gjesteboka forteller om overnattinger der flere ganger i uka gjennom hele
året. Bygginga ble gjennomført som et laftekurs. Til sammen ble det nedlagt 1050
arbeidstimer på denne bygningen, derav 410 dugnadstimer i 2019. I september
startet bygginga av gapahuk nummer 2, og denne var under tak før jul. Her utførte de
frivillige 369 dugnadstimer i 2019. Prosjektet er gjort mulig gjennom
Gjensidigestiftelsen, som har gitt et stort bidrag til dette arbeidet
Turboskogen: Turbo er en blå fjellrev og barnas turlags egen maskot. Han elsker å
være ute, og er svært begeistret over å ha fått sin egen skog. I august 2019 ble
haugen bakom Rønningen gård til Turboskogen. Det ble bygd en egen
inngangsportal som leder inn til den tette granskogen (70 dugnadstimer). Portalen
har både klatrevegg og små rom til å gjemme seg i, og er dermed både klatrestativ
og en passasje inn til en spennende verden. I Turboskogen finnes det mye fin mose,
lyng og trær å utforske. Det titter frem små Turboer her og der, klarer du å finne alle?
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Rundt om på haugen er det gjemt et slengtau, to slakkliner, et klatretau og en zipline.
I tillegg kan du finne velta trær å balansere på, og skatte-heller med en ukjent verden
av insekter under. Kanskje du finner din helt egen hemmelige skatt gjemt i skogen?
Turboskogens formål er å vekke interesse for skog samt oppdage alt det fantastiske
den har å by på! Det er satt ut noen leker og figurer for å hjelpe interessen på vei,
men håpet er at det er trærne og steinene som kommer til å fenge og motivere barna
på lang sikt, ikke det menneskeskapte. Naturen er verdens største lekeland.
Rønningen som arrangementsarena For å gjøre Trondhjems befolkning kjent med
friluftslivarena Rønningen, er det lagt en rekke, (stort sett) gratis arrangement dit.
Begge Kom-deg-ut-dagene med tilhørende #nattinaturen legges hit. Juleforestillinger
er lagt på låven og det er gjennomført et uteforedrag med Une Cecilie Oksvold.
Sistnevnte trakk 100 personer hvor av de fleste aldri hadde vært på Rønningen, eller
visste om tilbudet der oppe. Rønningen er også en foretrukken kursarena, og det er
avholdt både grunnleggende turlederkurs, lærerkurs og kart og kompasskurs her.
Friluftsskolen og diverse skole og feriearrangement blir også lagt til Rønningen.
Mange skoleklasser besøker Rønningen, og tilretteleggingen for dette fortsetter i
2020.
Første onsdagen i måneden ble det arrangert quizkveld på Rønningen. Dette
arrangementet fortsetter å lokke deltakere som er mer vant til å gå på pubquiz, ut i
marka og minimum 6 km gange.
1.6. Lokale turlag
1.6.1. Fosen Turlag
Antall medlemmer: 585
Antall turer: 15
Antall deltakere: 325
Antall dugnadstimer: 947
For å starte med en gladmelding så ble det i 2019 satt ny medlemsrekord med til
sammen 654 medlemmer i Fosen Turlag.
Jobben med å få godkjent Harravolden som selvbetjningshytte lar vente på seg, men
turlaget har i 2019 fortsatt arbeidet med vedlikehold og oppgradering av hytta.
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Turlaget arrangerer mange turer, både sommer og vinter. Veterangruppa har svært
god deltagelse på sine onsdagsturer og spesielt kan nevnes en tur fra Råkvåg og inn
Nordfjorden med svært godt oppmøte. Turen ble gjennomført i strålende vær og
deltagerne fikk både naturopplevelser og informasjon om gamle brygger og
aktiviteter.
Foruten noe vedlikehold på stimerking, måtte turlaget ta tak i situasjonen på Storheia.
Her var deler av stien til Seksortklumpen helt ramponert av veibygging og vindmøller.
Etter krav fra turlaget og befaring har utbygger gjort fremkommeligheten grei, men
opplevelsen med fri og uberørt natur kommer aldri få tilbake der.

1.6.2. Frøya Turlag
Antall medlemmer: 162
Antall turer: 7
Antall deltakere: 148
Antall dugnadstimer: 653
Frøya Turlag arrangerte flere flotte turer i 2019. Den årlige turen med Norsk
Ornitologisk forening gikk i år til Seterdalen. Kom deg ut dagen og Opptur ble
gjennomført med god deltakelse. Strandrydding, ordførerens tur og Stormtur var
også spennende turer i variert Frøyanatur.
Turlaget bidrar som samfunnsaktør på Frøya ved å gi innspill til planer som har
konsekvenser for natur og friluftsliv, inntrykket er at laget har en viktig stemme i dette
arbeidet og at innspillene blir lyttet til. I 2019 var kampen mot vindkraftutbygging i
sårbar natur altoverskyggende, Frøyasamfunnet er sterkt berørt og engasjementet er
stort. Frøya Turlag har vært en tydelig stemme for at det ikke er riktig å ødelegge
verdifull natur for å redde klimaet. Frøya Turlag arrangerte støttemarsj for naturen tilk
Besselvassheia med over 100 deltakere.
Stiene brukes aktivt, noe som fører til slitasje på naturen. Frøya turlag har også i år
bidratt med dugnadsinnsats for å forsterke noen av stiene med klopper.
1.6.3. Hitra Turlag
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Antall medlemmer: 148
Antall turer: 42 (inkludert Rett-Ut turer)
Antall deltakere: 230
Antall dugnadstimer: 1050

Hitra Turlag legger til rette for friluftsliv på Hitra, gjennom å finne varierte og
spennende turmål. Det er en kombinasjon av søndagsturer, hverdagsturer i
nærområdet, og arrangement for barnefamilier og ungdom.

Opptur for 8. klassen gikk Strømsveien over til Margrethes Minde hvor alle elevene
fikk mulighet for å delta på quiz. 44 elever deltok på denne tradisjonsrike turen.

Hitra Turlag har hatt en flott økning i antall deltagere på Rett UT-turene.

1.7. Informasjon og markedsarbeid
TTs årbok hadde i 2019 fjellområdet Sylan som hovedtema. Opprinnelig var dette
tenkt som et samarbeidsprosjekt med Svenska Turistföreningen (STF) der formålet
var å presentere Sylan som et stort sammenhengende hytte- og rutenett på begge
sider av grensen. Da STF trakk seg fra prosjektet ble denne ideen likevel videreført i
TT-regi. Som vanlig ble årboka til gjennom et stort dugnadsprosjekt der medlemmer
og andre bidro med tekst og bilder. Boka fikk tittelen «38 turer i Sylan &
Jämtlandsfjällen». Ekspedisjonsturen «Norge på tvers» er viet god plass i boka. Hver
etappe er grundig beskrevet for å gi nyttig tilleggsinformasjon som vil berike turen. I
tillegg til utvalgte hytte til hytte-turer på begge sider av grensen inneholder boka
forslag til dagsturer fra TTs turisthytter. Boka har også en rekke artikler som tar for
seg ulike temaer knyttet til dette flotte fjellområdet samt en samlet oversikt over
overnattingstilbudet på begge sider av grensen. Boka ble distribuert til TTs
medlemmer og utgitt som salgsbok i et opplag på 1 500 bøker.
1.7.2 Synliggjøring av TTs tilbud
Også i år ble de to friluftslivsmagasinene “Vinter- og Sommer-Glede” distribuert som
ilegg i Adresseavisen. Omfanget var på henholdsvis 28 og 32 sider, og
papirutgavene ble utgitt i et opplag på 44 000. I tillegg ble elektroniske utgaver av
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bilagene publisert på adressa.no over en lengre periode fram mot sesongene, slik at
bilagene ble gjort tilgjengelige for dem som leser avisa kun digitalt eller ikke er
abonnenter.
Det redaksjonelle innholdet i “Sommer-Glede 2019” ble publisert på tt.no for å bygge
relevant innhold som skulle gi økt rating hos google. Vi ser at den organiske trafikken
inn til tt.no har økt betraktelig på bakgrunn av dette. TTs store sommerkampanje har
også hatt disse sidene som landingssider. I tillegg ble det ledet trafikk til sidene fra
TTs egne digitale kanaler og dnt.no. Denne annonsekampanjen fikk også i 2019
meget god respons.
På tampen av året ble veggkalenderen “Tur-Glede 2020” produsert og distribuert til
TTs medlemmer. Kalenderen inneholder alle turer og arrangementer for neste år.
Påfølgende års turprogrammer for Barnas Turlag og Veteranan ble sendt ut til
gruppenes respektive medlemmer.
1.7.3 TTs mediedekning
TT hadde i 2019 god dekning i media med oppslag både i regionale og lokale aviser,
samt i radio og på TV. I hovedsak er det tilbudet vårt som er blitt eksponert, men den
største enkeltsaken var vindkraft på land. Kampen mot vindkraft ble definitivt den
store satsingen, spesielt i første halvår fram til nasjonal ramme for vindkratutbygging
ble lagt frem. Det ble også utarbeidet leserinnlegg og kronikker som fikk bred dekning
i media regionalt. Også redaksjonelle artikler spesifikke for lokale aviser sitt
nedslagsfelt ble utarbeidet. TT har også fått til en god samhandling med DNT på
dette området, noe som har ført til flere nasjonale reportasjer på TV.

1.7.4 Digital kommunikasjon
I 2019 har TT brukt mange digitale flater i sin kommunikasjon. Dette er nå viktige
kanaler som står sterkt hver for seg, men er også viktige supplementer til
papirkanalene. Samhandling mellom kanalene og sampublisering er viktige
elementer for å oppnå best effekt.
Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring har hatt prioritet og programmet MailChimp er
brukt som verktøy. Det sendes ut ett til to nyhetsbrev i måneden. Det er utarbeidet
segmenterte e-postlister for å øke relevansen i nyhetsbrevene for mottakeren. Det
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gjøres også mye for å analysere og måle effekten av våre digitale satsinger for å
sikre at alle får mest mulig relevant informasjon, og samtidig oppnå god spredning av
informasjonen.
TT bruke også filming og dronefilming i tillegg til foto. Dette vil i enda større grad
formidle opplevelsen i våre produkter og inspirere folk til å komme seg ut på tur. Vi
har også hatt en god samhandling med DNT. Blant annet gikk DNTs fotograf “Norge
på tvers” og filmet og sendte i både TTs og DNTs kanaler. TT har også levert
egenproduserte saker som har blitt brukt i DNTs kanaler.
Ved inngangen til 2019 hadde TTs Facebookside 51 500 følgere og ved utgangen av
året var dette økt til 56 705. Vi er godt fornøyde med denne veksten, spesielt tatt i
betraktning at det nå er vanskeligere å få nye følgere. Det viktigste er heller ikke
antall følgere, men i hvilken grad man klarer å nå ut til de med et budskap. TT er
fortsatt størst av medlemsforeningene i DNT på Facebook, tett fulgt av DNT Oslo.
Det er inspirasjon som er hovedintensjonen på denne kanalen. Dette er også en stor
trafikkdriver til egne nettsider. Kanalen er også viktig til egne kampanjer. Det har vært
krevende å tilpasse seg de nye algoritmene. I år har vi også testet ut ulike måter å
promotere fellesturene på.
TT har også en rekke mindre Facebooksider for Rønningen, Barnas Turlags
avdelinger, lokallagene, trilleturer, DNT ung Trøndelag og for RETT UT-turene.
TTs Instagramkonto har hatt en vekst i 2019 fra 15 000 følgere til 20 000 ved
årsskiftet. Denne kanalen egner seg godt til inspirasjon via bilder og filmsnutter og er
et fint supplement til Facebook. Publikumet består av 70 prosent kvinner og 30
prosent menn. De fleste er mellom 25 og 54 år og 53% har bosted i Trondheim.
TTs nettsider tt.no hadde i 2018 307 000 sidebesøk og i 2019 hadde besøket økt til
339 000. I 2018 var det 171 000 besøkende og i 2019 hadde dette økt til 192 000.
Det betyr at det er i snitt 526 personer innom tt.no hver dag og de bruker 1 min og 52
sek i snitt på nettsiden. I toppsesongen er det mer enn 2000 besøkende daglig.
1.7.5 Turpartnersamarbeidet
TTs turpartnere er med og bidrar til å gi medlemmene et bedre tilbud. Bidragene er
betydelige tilskudd i form av tjenester, medlemstilbud, markedsstøtte og økonomiske
tilskudd. I 2019 var Adresseavisen TTs hovedpartner. Turpartnere har vært:
Trykkpartner, Okkenhaug Bil, Gjensidige, SpareBank1 SMN og Axel Bruun Sport.
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Partnerne våre gjør det mulig for TT å gjennomføre viktige satsinger. Avtalene
utløser også goder for medlemmer gjennom bl.a. gunstige tilbud på forsikring og
egne handledager. Partnerne bidrar også med markedsføring og er aktivt med på
store arrangementer som Opptur, Topp7 og Kom deg ut- dagen.
1.7.6 TTs historiske arkiv
På Statsarkivet på Dora ligger TTs historiske dokumenter godt bevart. Dette består
av hytteprotokoller, dokumenter fra stiftelsestiden, gamle styredokumenter og et
komplett sett av TTs årbøker. Disse er tilgjengelig for publikum om man besøker
biblioteket der. Går man inn på www.arkivportalen.no kan man søke opp hvilke
dokumenter som er lagret. I alt består TTs arkiv av 11 meter med hylleplass.
I tillegg er årbøkene til Trondhjems turistforening digitalisert og publisert i samarbeid
med Trondheim folkebibliotek. Komplett utgave fra 1888 tom 2008 finner du på:
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/voksen/tema/tematrondheim/trondhjems-turistforenings-arboker/
1.8. Turinformasjon og turbutikken
Turen starter her. Dette skal være byens beste butikk for turveiledning, turbøker,
turkart og turutstyr. Tursenteret har videreført satsingen fra tidligere år med å være
en kompetanseleverandør til medlemmer og friluftslivsinteresserte. Tursenteret er
landsdekkende på kart. Vareutvalget er gjennomprøvd, og rettet mot fjellvandreren.
Utvalget fornyes i takt med produktoppdateringer og felles satsinger i DNTs
varesamarbeid.
Turbutikken hadde i 2019 en omsetning på ca 2,2 millioner. En nedgang på 400’ fra
2018. Det ble solgt til sammen 6 800 varer, hvorav 1 579 kart og 1 719 varer i
kategorien turutstyr. 529 medlemmer deponerte på DNT-nøkkelen som går til 550
DNT-hytter over hele landet. I snitt selger Turbutikken 30 varer hver åpningsdag.
Det var i 2019 tre ansatte i turinformasjonen pluss ferievikarer. Deres arbeidsområde
dekker turinformasjon, turbutikk og administrasjon av alle TTs turer, kurs og
arrangement.
1.9. Samfunnsaktørrollen
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Turistforeningen har en helt spesiell rolle, i mange av de viktigste og flotteste
fjellområdene, gjennom sine nettverk av hytter og ruter. Dette er vernede områder
som ikke vil åpne for nye omfattende tilretteleggingstiltak. Derfor er stiene og hyttene
unike i fjellet i Norge. For TTs del betyr det en rett og en plikt til å skjøtte dette
arbeidet til beste for allmennheten.

Vindkraft i trønderske fjell og kystheier ble den store saken i 2019. Det meste av
ressurser til samfunnsaktørrollen gikk med til dette arbeidet. TT var i dette arbeidet
tydelig på at vi kan ikke redde klimaet ved å ødelegge naturen, og det ble arbeidet på
mange fronter for å nå fram med dette budskapet i forbindelse med at «Nasjonal
ramme for vindkraft på land» ble utarbeidet.
For å klare å oppnå resultater i dette arbeidet har vi lagt vekt på samarbeid og
ryddighet i prosessen. I Trøndelag har vi samarbeidet med Nord-Trøndelag
Turistforening, Forum for Natur og Friluftsliv, og vi er representert i den nasjonale
ressursgruppa mot vindkraft i sårbare naturområder. Vi har brukt mange virkemidler.
Blant annet har vi skrevet kronikker som vi har fått publisert i de fleste lokalaviser, vi
har skrevet brev til alle fylkespolitikerne, og invitert oss inn hos mange av
fylkespartigruppene for å snakke om denne saken. Vi har også vært aktive i media,
og invitert til å bidra i konferanser og temamøter som innlegger og deltakere i
paneler. TT har også gjennomført en støttemarsj for naturen på Frøya med ca 100
deltakere.
Det har vært lagt vekt på ryddighet i vårt arbeid. Vindkraftdebatten inneholder mange
perspektiver av energipolitisk og økonomisk art, men TT har lagt vekt på å
argumentere utelukkende med argumenter som handler om natur og
friluftslivsverdier. Dette har vært viktig for debatten har tilspisset seg og det er lett å
miste troverdighet hvis man argumenter som senere viser seg å være unøyaktige
eller diskuterbare. I samarbeid med FNF er det etablert en Facebookside som heter
«bevar Trøndersk natur.» Der har det vært formidlet viktige innlegg om spesielt
vindkraft. Vi ser der at det en sterk polarisering i denne debatten, og for å bevare
troverdighet har det vært viktig å moderere debatten på denne siden.
TT har erfart konsekvensene av en storstilt vindkraftsatsing fra utbyggingene på
Fosen, og øyene Hitra, Frøya og Smøla. Vi har derfor både en troverdighet og en
ekte bekymring når vi argumenterer i denne saken. Dette har vært nyttig også inn
mot foreninger i DNT som ikke har følt dette i samme grad. Vi hadde besøk av DNTs
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styreleder og DNT Oslo og omegn. De var rystet og overrasket over hvor massivt
inntrykk anleggene på Fosen gir i landskapet.
Ved utgangen av 2019 er fasit at nasjonal ramme for vindkraft er lagt i skuffen.
Konsesjonsregimet er til revisjon, og det er håp om at verdien av urørt natur vil bli
sterkere vektlagt i framtidig energiutbygging. Det er ingen grunn til å tro at «kampen»
er vunnet, men det må være lov å hevde at vår innsats i saken har bidratt positivt til
en bedre utvikling.

I Trollheimen har TT plass i styret for landskapsvernområdet. I Sylan har TT en plass
i det rådgivende utvalget for verneområdet i Sylan og Nasjonalparken Skarvan og
Roltdalen.
Dette er viktige roller, der TT får mulighet til å skape forutsetninger for egen
virksomhet, advare mot en utvikling som kan innebære skadelig bruk av områdene
og knytte kontakt med naboer og samarbeidspartnere i fjellregionene. 2019 har
besøksstrategier for verneområdene blitt innført. Dette har vært viktige prosesser å
delta på. Det legges opp til en styrkning av besøksforvaltningen som gjør at det vil bli
lettere å få støtte til tilrettelegging, samtidig som «kampen om arealene» gjør at det
er krav om å kanalisere ferdsel slik at det blir vanskelig å legge til rette for organisert
ferdsel utenom de merkede stiene.

I samarbeidet over grensen med Sverige har TT ledervervet i «Grensefjell i
samarbeid» til Svenska Turistforeningen. Følgelig er det kun arrangert ett fjellforum i
2019. TT mener det fortsatt er viktig å holde dette samarbeidet i gang og vil arbeide
med det også framover.

Etter at det ble gitt åpning for å etablere løyper for fritidskjøring med snøscooter har
dette blitt gjort i flere kommuner i Trøndelag. TT har engasjert seg i diss sakene for å
forsøke å begrense omfanget mest mulig, til å hindre at det blir etablert løyper over
kommunegrenser og over til Sverige. Til nå har Selbu og Tydal etablert et stort
nettverk. Åfjord har en løype og Holtålen har en. TT har i samarbeid med FNF avgitt
uttalelse i Holtålen uten at det har ført fram. TT er også part i en klage på løypenettet
i Selbu. Denne saken er ennå ikke avgjort.
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1.10.

Styret

Styret har gjennomført 10 styremøter. Det er behandlet 57 ordinære saker i tillegg til
orienterings- og drøftingssaker. Viktige arbeidsoppgaver for styret er utvikling av
strategiplaner, med årlige handlingsplaner og budsjett.

Årsmøtet for 2019 ble holdt på TT Brygga. 38 medlemmer deltok på møtet.

Styret vil trekke frem følgende viktige saker som har vært behandlet i 2019
•

Ramsjøhytta har også dette året vært en omfattende og krevende sak for
styret. Styret har på bakgrunn av konsekvensutredningen for reindrift som TT
fikk laget endret prosjektet i tråd med rådene som ble gitt. Prosjektet er tatt
ned i størrelse og det arkitektoniske uttrykket er dempet. Styreleder var
personlig involvert i dialogmøte med kommune, forvaltning og reindrift i denne
fasen. Prosjektet er godkjent i kommunen og på nyåret 2020 ble det også klart
at Fylkesmannen har gitt sin godkjennelse til prosjektet. Antatt byggestart blir
da sommeren 2020.

•

Veivalgsdokumentet for de neste fire årene ble godkjent av årsmøtet. Et rikt liv
med enkle midler er et godt grunnlag for foreningens videre drift.

•

Et strukturutvalg har arbeidet med å utvikle en struktur som stimulerer til mer
frivillighet og en bedre arbeidsflyt i foreningen.

•

Styret har vedtatt en ny skiltstandard som følger nasjonale føringer i
merkehåndboka. Den nye standarden er grønne metallskilt med hvit skrift. I
2019 ble mange av startpunktene satt opp med de nye skiltene.

•

Styret har satt ned et profilutvalg som ser på om TTs profil er klar nok, om vi
skal knytte oss tettere mot DNT, eller om TT er tjent med å beholde en tydelig
lokal profil.

•

Styret besluttet å søke om å få arrangere DNTs landsmøte i 2021. Dette ble
vedtatt på årets landsmøte. Landsmøtekomiteen er i full gang med arbeidet og
det er blant annet avgjort at landsmøtet skal holdes på Scandic Nidelven hotell
i Trondheim.

•

Trøndersamarbeidet, der TT og Nord-Trøndelag Turistforening samarbeider
for et best mulig friluftslivstilbud i fylket har vært aktivt. Sammenslåing av
fylkene er gjennomført, og Trøndersamarbeidet er inne i en litt annen fase,
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men foreningene er enige i å videreføre den tette dialogen og opprettholder
derfor Trøndersamarbeidet som institusjon.
1.11.

Administrasjonen

Administrasjonen er navet i foreningen der mye av aktiviteten koordineres og
tilrettelegges. Her legges grunnlaget for arbeidet i felten, med drift av hytter, ruter og
arrangement. TTs administrasjon har i 2019 bestått av 11,3 årsverk.

Foreningen har en sunn økonomisk utvikling, og det er små avvik i forhold til budsjett.
TT kan vise til en robust økonomi med god likviditet, og det skyldes flere år på rad
med god styring og gode resultater.
1.12.

Rådsmøter

Rådet har hatt to møter i 2019. Rådet har, i tillegg til årsmøtesakene, gitt sine innspill
veivalg for de neste fire årene. Rådet har også drøftet viktige saker som
strukturutvalget og Ramsjøhytta.

1.13.

DNTs landsmøte

DNTs landsmøte ble avholdt i Svolvær. Fra TT stilte foruten landsstyremedlem
Håkon Gammelsæter styreleder Kjell Fordal, Synnøve Farstad, Jorunn Iren Husby,
påtroppende landsstyrerepresentant Lillian Fjerdingen, Frode Støre Bergrem, Torunn
Haugrønning og Anne van der Wijst.
TTs delegater deltok på flere sesjoner under DNT Forum, blant annet arbeidet mot
vindkraft i verdifull natur, bærekraft, inkludering, samhandling og den offensive
satsingen på digital framtid
1.14.

Framtidsutsikter

Styret ønsker at alle, uansett forutsetninger, skal kunne finne et tilbud blant TTs
hytter, ruter og aktiviteter. Det gjelder både tilrettelagte stier og hytter, arrangementer
tilrettelagt for alle, og en god synliggjøring av muligheter på våre
kommunikasjonsplattformer. Dette arbeidet er nå konkretisert i prosjektet «En tur for
alle» som skal bidra til spennende tiltak framover.
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Bærekraft er et sentralt satsingsområde for turistforeningen denne veivalgsperioden.
DNT er allerede en garantist for en naturvennlig tilrettelegging. Turer i skog og fjell er
noe av det mest miljøvennlige du kan gjøre på fritiden. Samtidig kan vi gjøre mye for
å ytterligere lette vårt fotavtrykk. Transport, turutstyr, og energiforsyning på hyttene
kan reduseres, og det vil vi gjerne bidra til. Dette kan gjøres både ved å arbeide
systematisk med forbedringer i organisasjonen, og ved å påvirke våre leverandører,
våre medlemmer og samfunnet rundt oss til å ta smartere valg. TT deltar i et
strategiutvalg i DNT som skal meisle ut en ambisiøs strategi for dette arbeidet.

TT skal videreutvikle nettverket av ruter og hytter. Rutene skal forsterkes i takt med
økningen i ferdsel, og i tillegg bli bedre og tryggere. De betjente hyttene skal ha på
plass trygge og miljøvennlige energiløsninger, vann og avløpssystemer.

Planene for nye Ramsjøhytta er nå godkjent, og arbeidet med å realisere dette
prosjektet vil prege dette året. Det er et betydelig arbeid med selve bygget, og
finansieringen som skal gjøres. Styret ser fram til å få til dette etter at prosessen har
vært lang og krevende. Styret ser likevel at det har vært nødvendig og lærerikt, TT
har gjennom dette fått ny kunnskap om sårbarhet i dette området.

Arbeidet med å lage en ny struktur for frivillighetsarbeidet har ført fram til en ordning
som styret har tro på at vil styrke frivilligheten i TT betydelig. Det er en uttalt
målsetting at dette arbeidet skal stimulere til at det blir enda mer interessant å bidra
frivillig til TTs arbeid.

Med mange engasjerte medlemmer, dyktige frivillige og en kompetent administrasjon
ser styret lyst på tiden framover.
Trondheim 19. mars 2020

Kjell Fordal (styreleder), Synnøve Farstad, Lindis Burheim, Jorunn Iren Husby,
Håkon Gammelsæter, May Eli Vatn Kristiansen, Roger Monsø, og Jostein Gravås ,
Frode Støre Bergrem (daglig leder)
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1.15

Oversikt over foreningenes tillitsvalgte og ansatteOrganisasjonskart

Administrasjonen
Ledelse og stab består av daglig leder Frode Støre Bergrem og Torunn Haugrønning,
økonomi- og organisasjonsansvarlig. Tur og kursavdelingen består av leder Eva
Austvik, Knut Balstad turinformasjon og medlemsservice og Anne van der Wijst
ansvarlig for barn- og ungdomsaktivitet. I tillegg har Hennie Drøyvold og Vilde
Østerås vikariert i turbutikken i perioder. Driftsavdelingen består av driftssjef Jesper
Sjåstad Jørgensen, Eskil Følstad fagansvarlig hytter, Odd Harald Eriksen fagansvar
brannvern og Per Gunnar Østeraas er ruteansvarlig. Informasjons- og
markedsavdelingen består av informasjons- og markedssjef Jonny Remmereit,
Asgeir Våg redaktør og grafisk formgiver og Henrik Lerdahl
kommunikasjonsmedarbeider.

TTs vertskap på hyttene
Gjevilvasshytta

Randi Horghagen

Jøldalshytta

Karl Olav Mærk

Trollheimshytta

Elisabeth Johansson og Didrik Hjertås

Nedalshytta

Turid Strickert

Storerikvollen
Schulzhytta

Anette Berglund
Mari Nygård

Styrer, råd, grupper og utvalg (etter årsmøtet 2019)
Styret
Styreleder Kjell Fordal, Synnøve Farstad, Lindis Burheim, Jostein Gravås, Roger
Monsø, May Eli Vatn Kristiansen, Jorunn Iren Husby og Håkon Gammelsæter.
Styrets arbeidsutvalg
Kjell Fordal, Lindis Burheim og Synnøve Farstad
Rådet
Rådsordfører: Vigdis Heimly, Jonas Holme, Reidun Okkenhaug, Anne Karin
Braathen, Morten Wedege, Torgeir Gunleiksrud, Annette Nordseth, Bente Skorge,
Tom-Ivar Bern, Sissel Wedervang Mathiesen, Kari Hallan og Trond Christen Setsaas
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Kontrollutvalget
Arent M. Henriksen og Tore Castberg.
Revisor
BDO AS, v/Stein Erik Sæther
Tilsyn
Dindalshytta

Svein Arne Johansen

Gjevilvasshytta

Per Halvor Størseth

Græslihytta

Harald Græsli

Jøldalshytta

Karl Olav Mærk

Kjølihytta

John Arne Aasen

Nedalshytta

Turid Strickert og Atle Aas

Orkelsjøhytta

Jan Meijer

Ramsjøhytta

Kjartan Kjelland

Schulzhytta

John Arne Stokke

Storerikvollen

Anette Berglund og Rolf Egil Brandsfjell

Trollheimshytta

Kari Oldervik og Kristian Tøndel

Barnas Turlag
Barnas Turlag Agdenes

Turid Bylund

Barnas Turlag Byåsen

Linda Kristensen

Barnas Turlag Frøya

Ingunn Teigås

Barnas Turlag Hitra

Sara Renate Lund

Barnas Turlag Klæbu

Henriette Vaagland

Barnas Turlag Malvik

Monica Normann

Barnas Turlag Melhus
Barnas Turlag Oppdal

Edel Thyve Fjellvang

Barnas Turlag Orkdal

Gunda Ø. Lindberg

Barnas Turlag Ranheim
Barnas Turlag Rennebu

Marit Sørhus Holden

Barnas Turlag Røros

Tove Strickert

Barnas Turlag Selbu

Eva Dahlø Fossan

Barnas Turlag Skaun
Barnas Turlag Soknedal
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BarnasTurlag Statsbygd

Line Bratseth

Barnas Turlag Tiller

Ingvild Elvestad

Barnas Turlag Trh Øst

Randi Hoff Braaten-Jakobsen

Barnas Turlag Ørlandet

Melanie Degen

Barnas Turlag Åfjord

Karin Dokset

Kontaktperson for styrene

Anne van der Wijst

Bygge- og vedlikeholdskomiteen
Eskil Følstad, Kristian Tøndel, Erik Stabell, Jostein Gravås, Sten Paltiel og Lindis
Burheim
Naturvernkomiteen
Erik Stabell, Frode Støre Bergrem, Torgeir Gunleiksrud, Trond Christen Setsaas og
Synnøve Farstad.
Turkomiteen
Eva Austvik, Barbro Karlsson, Merete Aarstein, Torunn Vist von Krogh, Trygve
Megård og Jan Olav Hårsaker
Ressursgruppe “Rett Ut”
Merete Bjørnås Aarstein, Nina Johannessen, Tone Brandt, Tove Eivindsen
TT Veteranan
Knut Krogshus (leder), Trygve M. Østraat, Greta Kvam Øberg, Oddrun Bollingmo,
Torgeir Gunleiksrud og Solvor Kolsrud
Fjellsportgruppa (TTF)
Jørn Foros (leder), Nina Lundberg, Magnus Irgens, Kristian Engdal, Bjørn Pedersen
og Einar Ryeng.
DNT ung Trøndelag
Mathias Sellevold (leder), Egil Andreas Behrens, Tord Sætran, Ingrid Mælan,
Leander Hovde og Nils Christian Sellgren
Fosen Turlag
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Peter Dybdahl (leder), Erling Arnet, Oddbjørn Gissinger, Didrik Frengen, Kjersti
Groven, Bjørg L. Werme, Anders Refsnes, Willy Rømma, Odd Morten Reitan og
Tormod Overland.
Frøya Turlag
Gunhild Riiber (leder), Jussi Evertsen, Marit Riise Andersen, Marthe Ervik, Jarle
Kjørsvik, Espen Håvard Hauan (vara) og Ranveig Riiber (vara)
Hitra Turlag
Kari Raaket (leder), Inger Schei Næss, Per Kr. Berg, Marie Pettersen og Ingrid
Sandstad
Valgkomiteen
Tom-Ivar Bern, Lillian Fjerdingen og Kari Hallan
Årbokkomiteen
Per Christiansen, Jonny Remmereit, Roar Nålsund, Erik Stabell og Asgeir Våg
(redaktør)
17. mai-komiteen
Randi Wiggen, Anne-Karin Braathen, Jorunn Svingen, Anne Marie Eilertsen og Lillian
Fjerdingen
Fondsstyret TT
Leder Kjell Fordal, Randi Wiggen, Jarle Malvik og Vigdis Heimly
Finn og Ågot Klevens gave
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven

EKSTERNE STYRER OG UTVALG
Den Norske Turistforening:
Representant i Landsstyret

Håkon Gammelsæter

Representant i Landsstyret

Lillian Fjerdingen

Medlem av ressursgruppe Vindkraft

Frode Støre Bergrem

Hyttedriftsutvalg

Jesper S. Jørgensen, Eskil Følstad

Kommunikasjonsgruppa

Jonny Remmereit
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Skolegruppa

Anne van der Wijst

Foreningen Grensefjell i samhandling
Nestleder for styret

Frode Støre Bergrem

Prosjektet Nærturer. Utvikling av stier i Trondheim
Medlem av Styringsgruppa

Frode Støre Bergrem

Prosjektleder

Per Gunnar Østerås

Rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Medlem av gruppa

Frode Støre Bergrem

Partssammensatt styre for Trollheimen Landskapsvernområde
Medlem av styret

Frode Støre Bergrem
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