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Takk

Styret vil ret te en takk til alle som gjennom stor frivillig innsats har bidratt til at 
Trondhjems Turistforening kan holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi 
positive opplevelser til så mange.

Styret vil i tillegg rette en takk til administrasjonen for den innsatsen som legges 
ned både i og utenfor vanlig arbeidstid.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er gitt foreningen i 2010. 
TT har mottatt spillemidler, støtte fra fonds og legater, prosjektmidler fra offentlige 
myndigheter og støtte fra samarbeidspartnere. 
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2010 har vært et nytt aktivt år for TT. Styret vil fram-
heve noen av høydepunktene fra året som har gått:

•	Antall	studentmedlemmer	har	økt	med	
 13 %, i tillegg til en jevn og god vekst.

•	En	storsatsing	på	barn	og	ungdom	har
 resultert i tre nye Barnas Turlag i tillegg 
 til de seks vi har fra før.

•	”Ut	i	marka,”	årets	årbok	med	58	turforslag
 i Trondheimsmarka ble i tillegg til å være 
 distribuert til alle våre medlemmer, solgt 
 i over 3000 eksemplarer til turglade 
 trøndere.

•	Sylansatsinga	har	gitt	en	besøksvekst	
 på hyttene i Sylan på 9 %, Schulzhytta 
 ble vinneren med en økning på 41 %.

•	”Norge	på	tvers”	har	blitt	en	slager	på	
	 kort	tid,	over	80	personer	gikk	denne	
 krevende ukes-ekspedisjonen.

•	Det	økonomiske	resultatet	er	godt.		
 Med et overskudd på en million, klarer 
 styret ambisjonen om å bygge opp et fond
 for å kunne ta nødvendige og spennende
 investeringer i årene framover.

•	Organisasjonen	er	inne	i	en	prosess	for	å
 tilpasse driften til framtidas krav. Det er
 gjort omfattende administrative grep, som
 har resultert i bedre økonomiforvaltning,
 og enda bedre systematikk i sikkerhets-
 arbeidet.   
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1.1 Medlemsutvikling
Medlemsveksten fortsetter, vi nådde 18 019 medlemmer totalt, noe 
som er 632 eller 3,6 % høyere enn 2009. Den største økningen finner 
vi blant studentgruppa, med 13 % økning. Honnørmedlemmer følger 
deretter med 8 %. 
For hoved- og husstandsmedlemmer er veksten henholdsvis 4,8 %,
og 2,4 %. For barn og ungdom under 18 år er økningen beskjeden i år, 
0,4 % til 2 439 medlemmer.

Medlemmer i TT 2010  18 019
Hovedmedlemmer  8 777
Husstandsmedlemmer  3 525
Student/ungdom 19-26 år  1 263
Skoleungdom 13-18 år 1 050
Honnørmedl., over 67 år 1 447
Barnas Turlag, tom.12 år 1 389
Livsvarige medlemmmer 568

1. AKTIVITETSRAPPORT

Medlemmer	i	TT	totalt	1887-2010

Foto: Asgeir Våg
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Barnas Turlag er turistforeningens 
tilbud til aldersgruppen 0-12 år. 
Den markerte nedgangen i antall 
medlemmer fra 2003 til 2004 
skyldes at BT fram til 2004 var for 
barn tom. 14 år.

Medlemsutviklingen for skole-
ungdom	13-18	år.	

Medlemsutviklingen for student/
ungdom 19-26 år .

Barnas Turlag 2001-2010

Skoleungdom 2004-2010

Student/ungdom 2004-2010
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1.2  Besøk på hyttene
Besøket i fjellet følger ikke helt opp denne veksten. 
Likevel har det vært en positiv utvikling på de betjente 
hyttene med 2 % besøksvekst. Totalbesøket på de 
betjente hyttene var på 16 727. Sylan hadde en vekst på 
hele 8,9 %, mens Trollheimen opplevde en nedgang på 
1,5 %.  Utviklingen på enkelthytter viser at Schulzhytta 

hadde en flott sesong med en besøksvekst på 41 %, 
mens Gjevilvasshytta opplevde en nedgang på 8 %. 
Det totale overnattingstallet, betjent og selvbetjent, 
er på 21 361 eller en økning på 1,5 %.
Rønningen viser et relativt stabilt besøk, med en 
omsetning omtrent som fjoråret.

Overnattingstall totalt for TTs hytter 2001-2010

Overnattingstall for  Trollheimen og Sylan 2001-2010
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Overnattingstall for turisthyttene 2001-2010

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

TROLLHEIMEN

Betjent 

Gjevilvasshytta 3 539 3 774 4 449 3 514 3 900 3 551 4 305 4 015 3 860 2 867 

Jøldalshytta 3 941 3 592 4 350 3 211 3 308 2 812 2 995 2 914 3 521 3 167 

Trollheimshytta 3 280  3 508 3 667 2 648 3 549 3 072 3 591 3 267 3 477 3 138

Sum betjent 10 760 10 874 12 466 9 373 10 757 9 435 10 891 10 196 10 858 9 172
 

Selvbetjent/ubetjent
Gjevilvasshytta 100 202 82 308  112 184 142 173 187

Jøldalshytta 311 348 254 100  331 362 436 339 418

Trollheimshytta 235 162 228 214  217 265 248 395 311

Dindalshytta 366 387 402 401 476 286 315 449 417 413

Orkelsjøhytta 73 55 83 76 40 40  185 41 97

Bårdsgarden 988 872 1 068 1 122 1 419 1184 1 294 1 408 1 916 1 247

Kårvatn 550 420 487 445 435 422 437 512 771 475

Vassendsetra 56 357 682 439 687 437 440 363 274 225

Viongen     75 166 220 162 223 135

Sum selvbetjent/ubetjent 2 679 2 803 3 286 3 105 3 132 3 194 3 702 3 905 4 499 3 508
SUM TROLLHEIMEN 13 439 13 677 15 752 12 478 13 889 12 630 14 593 14 101 15 357 12 680
  

SYLAN

Betjent  

Nedalshytta 2 737 2 557 2 217 2 234 2 456 2 094 1 930 2 459 2 340 2 123

Schulzhytta 589 417 137 335 673 488 457 450 616 429

Storerikvollen 2 734 2 557 2 097 1 987 2 634 2 688 2 669 2 495 3 127 2 983

Sum betjent 6 060 5 531 4 451 4 556 5 763 5270 5 056 5 404 6 078 5 535

Selvbetjent/ubetjent      

Nedalshytta 186 233 310 228  196 197 191 217 145

Schulzhytta 292 291 670 262  272 270 219 370 363

Storerikvollen 119 216 396 78  124 152 205 223 157

Græslihytta 192 177 167 108 99 144 167 180 258 143

Kjølihytta 81 101 99 128 66 151 198 60 95 193

Ramsjøhytta 992 816 916 721 819 718 747 864 951 775

Sum selvbetjent/ubetjent 1 862 1 834 2 558 1525 984 1 605 1 731  1 719 2 114 1 776
SUM SYLAN 7 922 7 365 7 009 6 081 6 747 6 875 6 787 7 123 8 192 7 311
SUM TOTALT 21 361 21 042 22 761 18 559 20 636 19 505 21 380 21 224 23 549 19 991

2007-tallene er revidert i forhold til tidligere årsberetning, etter som ikke alle overnattinger var tatt med tidligere.
2006-tallene for de betjente hyttene inneholder også overnattingstallene for de selvbetjente kvarterene.
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1.3  Økonomi

2010 ble et godt år økonomisk. Regnskapet gjøres 
opp med et driftoverskudd på 1 115 000,-, noe som er 
516 000,- bedre enn budsjettert. Styret har dermed 
klart ambisjonen om å sette av en million årlig til et 
hytte-, og investeringsfond de tre siste årene.
Den store differansen på driftregnskapet i forhold til 
budsjett skyldes i hovedsak salg av årboka ”Ut i marka,”  
som ble ca 300 000,- bedre enn ventet, Vi mottok også 
mer støtte enn ventet, ca 120 000,-. På utgiftssiden 
har vi brukt vesentlig mindre på varekjøp og lønn, 
hhv 400 000,- og 350 000,-. Reduksjon i lønn skyldes 
at vi har utsatt ansettelse av prosjektmedarbeider for 
rutenettet til 2011. På arrangement har vi merforbrukt 
180 000,- noe som skyldes innkjøp av utstyr til barn 
og ungdom. Vi har også et merforbruk på regnskaps-
tjenester på 130 000,- på grunn av mye arbeid med 
konvertering av økonomisystem. Driften på Rønningen 
har vært krevende. Styret har fulgt denne saken tett, og 
har gjennomført en omfattende snuoperasjon i 2010, 
Den har resultert i en halvering av driftsunderskuddet, 
som fortsatt er på ca 300 000,-. 
Investeringsregnskapet viser en nettokostnad på 
187 000,- ut fra samlet investering på 1 044 000,-. 
Det var budsjettert med investeringer på ca 3 mil-
lioner. På grunn av grunnforholdene ble vi nødt til 
å utsette kloakkanlegget på Gjevilvasshytta til 2011. 
Kostnadene til ruta Storerikvollen- Nedalshytta ble 
vesentlig lavere enn budsjettert. Vannforsyningen 
på Storerikvollen er også utsatt til 2011 på grunn av 
kapasiteten til å følge opp prosjektet.

1.4  Styrets arbeid

Styret har gjennomført 10 styremøter. Det er behan-
dlet 61ordinære saker i tillegg til orienteringssaker. 
Viktige arbeidsoppgaver for styret er utvikling av 
handlingsplaner og budsjett. Styret vil framheve 
endringsprosessen på Rønningen, og arbeidet med 
å forbedre økonomisystemet, som spesielt krevende 
saker i 2010. 
I forholdet til DNT, har styret vært opptatt av å bidra 
til en god utvikling av vedtekter og samarbeidsavtale. 
Styret har gjennomført møter med naboforenin-
gene NTT og KNT. Mye er positivt, og man har 
etablert et grunnlag for godt samarbeid. Unntaket er 
grensetvisten med KNT, der vi ikke finner en felles 
løsning. Saken er sendt til DNTs domsutvalg for 
avgjørelse.
Styret har satt følgende tema på dagsorden. Hytte- 
og rutedrift, informasjon og markedsføring, og tur 
og kurs. Avdelingslederne i administrasjonen har 

orientert om arbeidet, og styret vil at dette følges opp. 
De viktigste resultatene av disse drøftingene er ut-
vikling av sikkerhetssystem for turer og arrangement, 
endring av konsept for årboka, og utarbeidelse av en ny 
hytte og rutestrategi for den neste tiårsperioden. Disse 
tiltakene settes i gang fra årsskiftet 2010-2011. 
I 2012 er TT 125 år, arbeidet med jubileumsmarkerin-
gen er godt i gang.

1.5  Administrasjonen

For å tilpasse TTs administrasjonen til framtidas 
utfordringer er det  i 2010 gjennomført en større 
endringsprosess. I mars ble det tilsatt ny barne- og 
ungdomsmedarbeider i full stilling, noe som har gitt 
oss muligheten til å gjennomføre den satsingen vi 
har ønsket i flere år. TT har også vokst kraftig de siste 
årene, omsetningen er nærmest doblet de siste ti år. 
Organisasjonen har endret karakter i retning større 
profesjonalisering og strengere formelle krav. 
Disse tingene har gjort det nødvendig å endre 
administrasjonen for å legge grunnlaget for den videre 
utviklingen. De viktigste grepene har vært å etablere 
en avdelingsstruktur, der tur og kurs, informasjon 
og markedsføring, og drift er de tre hovedarbeids-
områdene. Omorganiseringen innebærer også en 
vesentlig ombygging av turinformasjonen, og økt 
satsing på turbutikken. I tillegg er det rendyrket en 
stabsfunksjon. Økonomifunksjonen er styrket. Vi har 
etablert samarbeid med Visma Services til regnskaps-
førsel, og fått endret økonomirutinene vesentlig for 
å rette opp de anmerkningene revisor har gitt på for 
dårlige styrings og kontrollrutiner. Dette har vært en 
vellykket prosess.

1.6  Tur og kurs

Det har vært stor tur- og kursaktivitet i alle TT sine 
grupper i 2010. Det har vært arrangert hele 203 ulike 
turer og kurs. I tillegg har det gjennom hele året vært 
arbeidet med implementering av risikovurdering av all 
tur- og kursaktivitet. Dette medfører at det i forkant av 
alle aktiviteter skal gjennomføres en risikovurdering 
og som i ettertid kan dokumenteres.

Barnas Turlag. Fra 1.mars 2010 ble TTs administra-
sjon styrket med et årsverk som skal ha sitt hoved-
arbeidsområde innen barne- og ungdomsarbeide. 
Dette har medført et ekstra trykk på foreningens 
arbeid med å etablere flere Barnas Turlag både som 
bydelslag i Trondheim og i resten av fylket. Resultatet
ble tre nye Barnas Turlag i 2010. Disse finner vi i 
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Malvik, Bjugn og på Ranheim. I tillegg finnes det fra 
før Barnas Turlag i Åfjord, Oppdal, Orkla, Trondheim, 
Rindal og Skaun. Store åpne arrangement som ”Kom 
Deg Ut” dagene på Rønningen, skileik på Frøset Gård 
og sommerfest i Estenstadmarka trekker flere hundre 
deltagere hver gang. Til sammen i de 9 Barnas Turlag 
har det vært 63 turer. Det er også blitt avviklet to fjell-
leirer for barn i aldergruppen 10-13 år. 

DNT ung Trondheim. Det er i år arbeidet kontinuer-
lig for å rekruttere nye medlemmer, og ressurs-
personer til denne gruppen. Rekrutteringsarbeidet 
har skjedd ved å arrangere Basecamp og friluftslivskurs 
for ungdom mellom 15 og 26 år, samt ”Oppstart”. 
”Oppstart” er et turtilbud til ungdom i 8.-10. klasse. 
Der får de anledning til å gjøre seg kjent med DNT 
ung, gjennom en tur til en selvbetjent hytte. Årets tur 
gikk til Ramsjøhytta, og det var 12 fornøyde ungdom-
mer som kom tilbake etter en flott tur i Sylan. ”Opp-
tur,” turdagen, hvor alle 8.klassingene i Trondheim 
kommune blir invitert, ble gjennomført for femte år på 
rad. Hele 1500 elever fullførte den 11 km lange turen i 
Bymarka.  I tillegg har mange skoleklasser også i 2010 
benyttet våre hytter til overnatting i forbindelse med 
skoleturer. Vår nye barne- og ungdomsarbeider har 
også vært medlem av DNT sin skolegruppe og deltatt 
på samlinger i regi av DNT.

Fellesturer. Det har blitt gjennomført 30 fellesturer 
i 2010. De tradisjonelle skiturene fra hytte til hytte, 
og førpåsketurene har som tidligere år vært meget 
populære, og ble tidlig fulltegnet. Samtidig ser man 

en økende interesse for ulike kurs, som skredkurs, 
nybegynnerkurs havkajakkpadling, fotokurs og GPS-
kurs.  I tillegg har de tre første modulene på turleder-
utdanningen vært arrangert, og det er blitt utdannet 
6 nye sommerturledere, og 9 nye nærmiljøturledere. 
Som tidligere år ble også toppturene tidlig fulltegnet. 
Vårskituren til Snota hadde rekordhøy deltagelse med 
hele 45 turglade toppturentusiaster. Det ble i 2010 
arrangert to utenlandsturer, en til Italia og en til Sveits.

Fjellsportgruppa. Turprogrammet til Fjellsportgruppa 
har som vanlig vært bredt sammensatt, og inneholdt 
skiturer, breturer, fjellvandring, klatring, kajakkpa-
dling, sykkeltur, utenlandstur med via-ferrata klatring, 
og toppbestigning. Rent sosiale arrangementene som 
årsfest er det også blitt plass til. Totalt har det blitt 
gjennomført 26 turer med hele 444 deltagere. DNT 
Ambassadørkurs er den første modulen på DNT sin 
turlederutdanning. Kurset ble avholdt for Fjell-
sportgruppas medlemmer, for å rekruttere flere fra 
denne gruppa til å fullføre hele turlederutdanningen. 
Fjellsportgruppa gjennomfører faste aktiviteter som 
skitrening i Bymarka og klatretrening i UTE-hallen. 
De utgir også som den eneste av gruppene i TT et eget 
medlemsblad, kalt ”I Hytt & Vær.” Fjellsportgruppa har 
en del utstyr, som klatre-, bre- og skredsøkingsutstyr. 
Dette leies ut via TT-butikken i Sandgata.

Veteranan. Storparten av Veteranan sine turer gikk 
i nærområdene til Trondheim og trakk i gjennomsnitt 
33 deltagere på hver tur.  I tillegg ble det arrangert 
turer i høyfjellet og til litt fjernere steder som bl.a. 
Radiomuseet i Selbu og Hegra festning, samt del-
tagelse på spelet ”Den siste viking”. Totalt ble det 
arrangert 35 turer.  I tillegg til 10 ordinære medlems-
møter/treff har det vært avholdt 2 møter mellom styret 
i Veteranan og turkoordinatorene hvor hovedmålet 
har vært å formidle nødvendigheten av et sikkerhets-
opplegg for turene, hva som kan gjøres for å hindre 
uhell, og hva man gjør hvis noe likevel skjer.

Turbutikken. Turinformasjonen til TT endret navn 
til ”Turbutikken” i 2010. Her er turinformasjonen 
samlet med tur og kursavdelingen. TT har utvidet 
dette satsingsområdet og har nå 3 ansatte i førstelinje. 
Turbutikkens lokaler har blitt utvidet og vi har nå et 
respektabelt og godt utvalg av kvalitetsvarer med tur-
utstyr og klær. Det er investert i ny butikkinnredning 
og lokalene er blitt større og lysere.
Omsetningen er økt med 20 %  i forhold til 2009. 
Fra 1. januar 2011 utvidet Turbutikken sin åpningstid 
til 17:00 alle hverdager.

 2010 2009
 Arr. Delt. Arr. Delt. 
Fellestur 30 373 39 515

Barn 63 2 828 39 780

Ungdom 8 1 637 7 1 178

Senior 35 977 37 1  375

Åpne 7 2 310 4 1 940

Fjellsport 26 444 35 500

Kurs 20 233 9 154

Medlemsmøter 13 470 11 458

Styrearbeid 73 124 92 400

Feltarbeid/dugnad 34 201 154 330

Turposter/Til Topps 1 10 000 1 7 000

Turleder/Instruktør 185 201 154 330

Sum 495 19 661 526 14 611

Dugnadstimer   2010: 9 201   2009: 11 976

Aktivitetsoversikt
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1.7  Hyttedrift

Brannvern. Dagens branntekniske krav gir oss store 
utfordringer sett i forhold til de tekniske løsninger som 
var vanlig, og ble benyttet da de eldste hyttene våre ble 
bygd. Spesielt gjelder dette pipeløsninger, og avstand 
til brennbare materiale rundt pipeløpene. For å sikre 
våre kulturskatter mot brann, må foreningen framover 
sette trykk på arbeidet for å etterkomme disse kravene. 
Ved Gjevilvasshytta fikk vi etter pipebrann våren 2010 
fyringsforbud i peisen i Sliperstua. Her har vi etter-
montert nytt røykrør i selve pipeløpet, samt montert 
ny stålhette inne i peisen. Det er også planlagt en 
lignende løsning ved Jøldalshyttas tre pipeløp for 2011.
Vi har jobbet videre med å redusere brannbelastnin-
gen ved våre selvbetjente hytter, og dette året ble det 
montert et kombinert brannvarslings- og lysanlegg ved 
Storerikvollen. Anlegget drives av solcelle, kombinert 
med en 12V batteribank. 
Ut over dette er det jobbet med å etterkomme mindre 
krav ifra de kommunale tilsynsmyndighetene ute på 
de forskjellige hyttene. Arbeidet med å få på plass et 
godt analyseverktøy for Risiko og sårbarhets analyse 
ute på hyttene er igangsatt og vil bli fullført i 2011. 
En ser også at strengere offentlige krav gir behov for 
økt kompetanse innfor brannvern blant våre vertskap.

Bygg og vedlikehold. Tøffe klimatiske forhold, 
gammel og tungvindt bygningsmasse, gir oss store 
utfordringer på mange områder. Det har i år vært 
prioritert malingsarbeider på flere hytter. Jøldalshytta, 
Dindalshytta, Trollheimshytta og selvhusholdet ved 
Storerikvollen har fått sine etterlengtede malingsstrøk. 
Den nye sikringshytta på Jøldalshytta, har fått torv 
på taket. Ellers er det gjennomført mange timer til 
vedarbeid, tilrettelegging rundt hyttene, og rundvask 
av hyttene. 
Selv om vi i år har hatt mindre dugnadsaktivitet enn 
tidligere år, er det lagt ned totalt 2300 dugnadstimer 
noe som gjenspeiles i en godt vedlikeholdt hyttepark. 
Dugnadsarbeid er et nødvendig bidrag til å videreføre 
en flott hyttepark, og det vil i årene framover bli jobbet 
for en vesentlig styrking av dette arbeidet

Betjent drift. Vi har i år jobbet målbevist med 
kompetansehevende tiltak overfor vertskapene. Vi har 
fått på plass gode økonomirutiner, samtidig som alle 
de betjente hyttene har fått betalingsterminaler og 
nettilgang. Dette styrker kommunikasjonen mellom 
administrasjonen og hyttene, samtidig som driftsin-
ntekter kommer raskt inn på konto.
Vi har dette året jobbet mye med gjestens opplevelse 
under hytteoppholdet. Fornøyde gjester, er den beste 

reklamen turistforeningen kan få. 
Den uvanlig kalde vinteren skapte flere startproblemer 
for våre betjente hytter denne vinteren. Frosne vann-
inntak, vannrør og lekkasjer, ga hyttetilsynene rikelig 
med utfordringer i forbindelse med sesongoppstarten. 
Løsningsorienterte som de er, løste det meste seg og 
palmehelga kunne vi åpne dørene som planlagt og 
ønske våre gjester velkommen til fjells.
Lokalmatprosjektet er videreført med en meny-
struktur som ivaretar distriktets mattradisjoner. 
Det blir benyttet lokale leverandører for enkelte 
varegrupper der det er mulig, noe som er med på å 
høyne matopplevelsen ute på hyttene. Selvfisket ørret 
i fra vannet ved siden av hytta, selger godt. Kombinert 
med meieriprodukter fra nabosetra, og den atmos-
færen vi finner på våre hytter, er dette en perfekt 
ramme for en god opplevelse.
Ujevn råvaretilgang og sesongsvininger for loka-
leprodusert mat, setter dessverre begrensninger i 
forhold til muligheten for å optimalisere bruken av 
lokale råvarer. 

Inventar og utstyr. Det er inneværende år brukt i 
underkant av 200 000 kroner til oppgradering/ 
fornyelse og nyanskaffelser ute på hyttene. For å opp-
rettholde kvaliteten på inventar og utstyr på hyttene, 
er vi nødt til å ha en kontinuerlig fornyelsesprosess. 
Produksjon og servering av mat til et hundretalls 
gjester, gjør at forholdene må legges til rette for 
effektiv kjøkkendrift. Etter en dag til fjells, et godt 
måltid, gir ei god natts søvn i ei komfortabel seng 
god rekreasjon for neste dags tur. 21361 overnatinger 
fordeler seg på 11 hytter 400 sengeplasser. Dette gir 
en anselig mengde service, bestikk, kasserollesett og 
sengetøy, som skal etterses og vedlikeholdes igjennom 
et år.

1.8  Prosjekter

Gjevilvasshytta. Etter pålegg fra Oppdal kommune, 
er det igjennom året jobbet med å få på plass nytt 
kloakkanlegg ved Gjevilvasshytta. Dårlige infiltrasjons-
masser i området har forsinket arbeidet, og vi har blitt 
nødt til å gå for et biologisk/ kjemisk renseanlegg. Vi 
landet etter en omfattende og lærerik prosess på IPEC 
miljø as som leverandør. Installasjonen vil gjennom-
føres i 2011.

Schulzhytta. I forbindelse med foreningens satsning 
i Sylan, har vi i 2010 gitt hytta et løft. Den tidligere 
inngangen på østsiden av hytta er flyttet på motsatt 
side, der den opprinnelig lå/ skulle ligge. Det er nå 
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et flott skue ut over Roltdalen fra inngangspartiet. 
Også ankomsten videre inn i hytta er blitt vesentlig 
tiltalende. Fra det trivelige overbygde inngangspartiet, 
kommer en inni et vindfang in direkte inn i hallen. 
Selvhusholdets matbod, er krympet, noe for å gi plass 
for et eget personalrom, i ”hummelfussin.” I 2. etasje 
er et firesengsrom delt av for å gi plass for pissoar for 
våre gjester. I kjelleren er noen eldre boder/ vegger 
revet noe som har åpnet opp kjellerarealet. Med 
flislagt gulv, nytt panel i tak og nye ventilasjonskanaler 
over tak fra dusjanlegg, framstår kjelleren langt mer 
tiltalende enn tidligere.
For fullføring av denne første etappe i forbedringen 
av hytta, gjenstår oppføring av ny utedo. Dette bygget 
skal plasseres i tilknytning til nytt inngangsparti, og 
ved utforming og plassering må det tas hensyn til at 
det skal være plass til en sikringshytte og rom for et 
framtidig aggregat.

Nauståbu. Innkorting av ruta i mellom Trollheims-
hytta og Kårvatn, har vært diskutert i mange år. 
Ut fra at behovet blir stadig tydeligere, har BVK 
jobbet fram et prosjekt for nytt selvbetjeningskvarter 
ved Naustådalsvatnet som belyser mulighetene for 
plassering og utforming av en ny hytte. Det legges opp 
til en lavenergihytte med en førsteoppvarmingsdel ved 
få gjester, og etter hvert som flere ankommer hytta, 
vil det være naturlig å ta i bruk/varme opp større deler 
av hytta. Dimensjoneringen av hytta må sees i forhold 
til tilgrensende hytter og bør kunne ligge oppimot 
Kårvatns sengekapsitet.

Ramsjøhytta. Det er setningsskader på både hytte 
og uthus som over år har ødelagt deler av bygnings-
massen. Foreningen har fått utredet en total ombyg-
ging av hytta, men da dette vil bli svært krevende å 
realisere, har BVK inneværende år sett på løsninger 
for nytt uthus/ sikringsbu som første byggetrinn for en 
fornyelse av hytteanlegget som forutsette kombinert 
med en mindre omfattende ombygging av hovedhytta. 
Byggestart sommeren 2011.

Sandgata 30. TT-brygga har i 2010 fått installert 
sprinkleranlegg. 

1.9  Ruter og kart

Å holde tritt med slitasje på 1000 km sommer og vin-
termerkede ruter, krever stor innsatts fra våre frivillige. 
19 ruteansvarlige har ansvar for hver sin rutestrekning 
og legger ned en formidabel innsats. Vi har i år fått på 
plass fire nye personer som har tatt på seg ruteansvar. 

Totalt er det i løpet av året lagt ned i overkant av 800 
dugnadstimer, samt kjøpt 200 timer i arbeidskraft i 
forbindelse med rutearbeid.
Vi har i de senere år fått merke problematikken med 
gjengroing på enkelte strekninger på turistforeningens 
rutenett. Økt trafikk i enkeltområder kombinert med 
våtmark og nedbør, forsterker slitasjen på rutenettet. 
Mangel på rutepersonell gjør at vi henger litt etter i 
forhold til det trykk og vedlikehold vi ønsker å ha på 
vårt rutenett. Dette har ført til at vi har måttet kraft-
samle innsatsen mot våre mest trafikkerte ruter. 
Den enkelte rutes startpunkt er viktig i forhold til 
merking og skilting. Vi har i gjennom året innledet 
samarbeid med Fylkesmannen, og Fylkeskommunens 
satsing mot næring i verneområdene, ”Blilyst,” for å 
utarbeide felles informasjonstavler ved startpunktene. 
Montasje av disse tavlene vil bli igangsatt våren 2011. 
Vintermerkede ruter i Trollheimen er utvidet til også å 
innbefatte kvistet rute mellom parkeringsplassen ved 
Vaulan og inn til Jøldalshytta i påskesesongen.
Nyruta i mellom Nedalshytta og Storerikvollen har 
også i år hatt en betydelig dugnadsinnsats.  Med 
klopplegging og vardebygging er vi på god vei mot 
ferdigstillelse av denne ruta. Ennå gjenstår noe kom-
plettering av klopp på strekningen vest for Fiskåhøgda, 
samt på myrene opp imot vestsiden av Bandaklumpen. 
Vi regner med å ferdigstille ruta i løpet av sommeren 
2011. Omleggingen er blitt godt mottatt av bruk-
erne, som setter pris på åpnere terreng og flott utsikt 
underveis.

1.10 Informasjon og markedsføring

Årboka. ”Ut i marka-58 turer i Trondheimsområdet.” 
Boka ble ut gitt i begynnelsen av desember, og var en 
ren temabok. Boka er full av spennende turforslag, de 
fleste er til fots, eller på ski i Bymarka, Strindamarka, 
Malvikmarka, Nordmarka, og Vassfjellet. Turer langs 
Nidelva og på Ladestien har også fått plass. I tillegg har 
boka egne kapitler som beskriver toppturer, kanoturer 
og sykkelturer. Turene som er godt egnet for barn er 
merka med eget symbol. Du vil også finne mye nyttig 
informasjon om serveringshytter og kulturminner 
knyttet til turene. Boka er på 256 sider og er rikt 
illustrert med praktfulle bilder og kart. Totalt opplag: 
17.000 eks. Løssalgsopplaget: 5000 eks. Det ble solgt 
ut nærmere 3000 bøker før jul. Boka ble tatt godt mot 
og har bidratt til at TTs rolle som lokal tilrettelegger 
er styrket.

Digitalisering av årbøker. Arbeidet med digitalisering 
av TTs årbøker har holdt fram i 2010. Dette arbeidet er 
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et samarbeid mellom TT og Trondheim Folkebibliotek. 
Alle bøkene fram til 1999 er nå digitalisert. Folke-
biblioteket har nå begynt arbeidet med å gjøre disse 
bøkene tilgjengelig på internett. 
Årsberetninger og årbøker vil etter hvert bli 
tilgjengelig på Trondheim Folkebiblioteks nettsider.  
Du vil få muligheten til å søke på tema. Søker du på 
Trollheimshytta, vil du få henvisning til alt som er 
skrevet om temaet i de forskjellige årbøkene. 
Men selv om TT går på nett med sine årbøker, har 
vi ikke planer om å kutte ut papirversjonen. Den vil 
fortsatt bli en av mange medlemsgoder. 

TT i Statsarkivet. Det er gjort et stort arbeid med 
å samle, kategorisere, og arkivere TTs historiske 
materiale. Dette er nå overført til Statsarkivet der 
det skal være tilgjengelig for alle som ønsker innsyn i 
TTs historie. Alt tilgjengelig materiale fram til rundt 
1970 er overført. Nyere materiale er fortsatt lagret i 
Sandgata 30. 

Turprogram. ”Fjell-Glede 2010” er distribuert til 
TTs medlemmer i desember 2009. Opplag 18 000. 
”Fjell-Glede” er en veggkalender med nyttig infor-
masjon knyttet til den måneden den er mest aktuell 
for. Kalenderen inneholder mange flotte bilder, og 
forhåpentligvis vil den få en plass på veggen. Da vil 
medlemmene kunne holde seg oppdatert på hva som 
skjer i TT gjennom året. Hver kalenderside inneholder 
en egen turkalender som viser hvilke arrangementer 
man kan delta på. I tillegg finner man en rekke nyttige 
turopplysninger som er knyttet til måneden. Dis-
tribueres som ilegg i Fjell og Vidde til TTs medlemmer. 
”Barnas Tur-Glede 2010” og ”GLEDE året rundt,” som 
er TTs detaljerte turprogram, ble samprodusert og 
distribuert til alle voksne og barnemedlemmer. Dette 
ble trykket i A5 format og har et opplag på 16.000 eks.

Annonsebilag i Adresseavisen. ”Vinter-Glede” og 
”Sommer-Glede” 2010 ble produsert i tabloidformat 
med et opplag på henholdsvis 97.000 og 200.000 eks. 
Disse avisbilagene er et samarbeid mellom Adresse-
avisen og TT. Bilaget ble distribuert i Adresseavisen og 
Fjell og Vidde og det ble levert ut hos turistkontorene 
i Sør-Trøndelag og hos Axel Bruun Sport. Det er andre 
gang foreningen har distribuert Sommer-GLEDE som 
ilegg i Fjell og Vidde. Erfaringene var såpass gode at 
man vurderer å videreføre dette tiltaket. 

Media. TT har som målsetting å ha minst ett medie-
oppslag pr. uke året igjennom. Det målet ble nådd i 
2010. Det er likevel en liten nedgang i forhold til det vi 
har oppnådd de siste årene. Oppslagene har vært både 
i regionale og lokale aviser, samt radio og TV. Det har 
vært arbeidet opp mot lokale, regionale og nasjonale 
medier for å utløse omtale av fjellområdene Sylan og 
Trollheimen. TT har et godt samarbeid med et bredt 
medienett i Trøndelag. 

Internett. ”www.tt.no” er TTs internettsider. TT har 
felles database med DNT. Stadig flere i TT er inkludert 
i redigeringen av nettsidene, noe som har bidratt til at 
sidene har fått et løft. Ut.no er den nye satsingen til 
DNT og NRK. TT har levert tekst og bilder til denne 
tjenesten, som blir friluftslivets svar på YR.no. Dette er 
en storsatsing, som det blir spennende å følge med på.
TT sender nyhetsbrev på E-post til medlemmer. E-post-
basen er nå på 5500 medlemmer. Dette er et arbeid vi 
får mange positive reaksjoner på. Det er en god layout 
på nyhetsbrevene, de er relevante, og passe hyppige. 
Under etableringen av produktet “Norge på tvers” 
kjøpte vi internettdomener, for å sikre oss muligheten 
til å etablere den ”offisielle Norge på tvers” turen. Det 
er laget en egen nettside til dette turkonseptet. 
TT er etablert på ”Facebook” og har gjort noe arbeid 
rundt dette. Bl.a. ble det brukt som støttemedium 
i.f.m. rekrutteringskampanjer. Også annonsering av 
friluftskurs for ungdom er prøvd ut på Facebook. P.g.a. 
begrensede ressurser har ikke sosiale medier høyeste 
prioritet i TTs informasjons- og markedsarbeid. 

Turpartnere. Trondhjems Turistforenings partnere
gjør det mulig å gi medlemmene bedre tilbud. 
Bidragene fra partnerne er betydelige tilskudd i 
form av tjenester, medlemstilbud, markedsstøtte og 
økonomiske tilskudd. I 2010 har TT hatt Adresseavisen 
som hovedsamarbeidspartner. Turpartnere har vært: 
SpareBank1 SMN, Axel Bruun Sport, Trønder Energi, 
Okkenhaug Bil og Skipnes kommunikasjon. Avtalene 
gir TT nye muligheter, og er med å gi foreningen et 
ekstra økonomisk ”bein” å stå på. Turpartneravtalene 
gjør det bl.a. mulig for TT å gjennomføre viktige sats-
inger, som ellers ville blitt vanskelig. Avtalene utløser 
også goder for medlemmer gjennom bl.a. gunstige 
priser og et godt kurstilbud i GPS, i samarbeid med 
Axel Bruun Sport. Handledager for medlemmer er et 
annet tilbud som gjør at medlemskapet blir enda mer 
attraktivt. Avtalen med Adresseavisen gir TT en helt 
unik mulighet til å markedsføre vårt tilbud. 
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1.11  Samfunnsaktørrollen 

TT har engasjert seg i flere saker i 2010. Grovt sett er 
det tre områder det har vært naturlig å engasjere seg i; 
vindkraftsaker, markasaker og i konfliktsaker mellom 
friluftsliv og andre interesser. TT er en del av FNF 
(Forum for Natur og Friluftsliv,) som er et samar-
beidsorgan mellom 13 natur og friluftsorganisasjoner 
i Sør-Trøndelag. En del av vårt naturvernengasjement 
kanaliseres gjennom FNF.

2010 var preget av at store områder på Fosen og Snill-
fjord ble utredet for vindkraftutbygging. TT leverte i 
samarbeid med FNF og Fosen turlag høringsuttalelser 
til begge disse to områdene, der vi uttrykte frykt for 
at disse prosjektene ville påføre verdifulle friluftsom-
råder uopprettelig skade. Senere på året ble det gitt 
konsesjon på flere prosjekter på Fosen. TT klaget på 
dette vedtaket. Det er ikke kommet svar på klagen ved 
utløpet av året.

TT har gjennom FNF vært representert i Trondheim 
kommunes ”markaråd”. At en relativt stor andel av 
TTs medlemmers friluftsliv i hverdagen er knyttet 
til Trondheims markaområder gjør at TT har valgt å 
delta dette rådet. Der har vi pekt på viktigheten av 
frilufts-organisasjonene får medvirke i arbeidet med 
planlegging av tilretteleggingstiltak i marka. TT har 
vært opptatt av tilrettelegging for friluftsliv fra der folk 
bor, i boområdene, og at det er behov for en større 
satsing på tilrettelegging for friluftsliv i marka. 
For å sette det i perspektiv så ville de midlene som er 
brukt på oppgradering av hoppanlegget i Granåsen 
de siste to-tre årene være tilstrekkelig for å gjøre de 
opp-graderinger som er nødvendig, (i henhold til 
handlingsprogrammet for turfriluftsliv) for å ”ferdig-
stille friluftslivstilbudet” i marka. TT har gjennom sin 
representasjon i markarådet uttrykt at vi er utålmodige 
i arbeidet gjennom følgende uttalelse, til årsplan for 
markaforvaltningen.”Representantene for natur- og 
friluftslivsorganisasjonene mener det forelagte forslag 
til årsplan i for liten grad følger opp målsettingene 
i Markaplan om å prioritere bl.a. tilrettelegging fra 
der folk bor og fra inngangsportene, å styrke tilrette-
legg-ingen fra bydeler med dårlig tilrettelegging og 
å prioritere reparasjons- og opprettingstiltak også 
på skiløyper som ikke er viktige som treningsløyper. 
Det savnes også tiltak for oppfølging av forholdene 
i Granåsen for friluftslivet og hovedturdraget langs 
Leirelva. Organisasjonene er opptatt av at det i årene 
framover må skje en målrettete dreining ut fra mål i 
Markaplanen for å utvikle friluftslivsmønsteret i mer 
miljøvennlig og mindre bilbruksavhengig retning.” 

Grunneiere i Gjevilvassdalen har ønsket å brøyte 
veien for å øke leieinntekter på setre i dalen. TT har 
engasjert seg mot dette tiltaket fordi vi mener at 
biltrafikk vil forringe opplevelsesverdiene i dalen, og 
gjøre den mindre relevant som turområde. Dette er 
et viktig område ikke bare lokalt, men også regionalt, 
derfor har det vært viktig å si fra i den saken. TT har 
skrevet leserinnlegg i Oppdalsavisene, og uttalt oss til 
Adresseavisen, og radio E-6. Status for tiltaket er at det 
foreløpig er lagt på is.

TT har også vært engasjert i verneområdene, gjennom 
deltakelse i arbeidet med forvaltningsplan for Sylan 
Landskapsvernområde, og som deltaker i referanse-
gruppa for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark. TT har 
sammen med reindrifta og Naturvernforbundet anlagt 
sak mot Roltdalen beitelag mot bygging av en driftsvei 
fra Kubjørga, og inn mot nasjonalparkgrensa. Denne 
saken ble avgjort i Beitelagets favør, og status ved 
utgangen av året er at veien vil bli bygget.
 
 
1.12  Spesielt satsingsområde Sylan

Sylan er et av foreningens prioriterte hovedsatsingsom-
råder. Dette har preget prioriteringene i både hytte, og 
ruteutviklingen og informasjons- og markedsarbeidet. 
Samarbeid med den Svenske Turistforeningen STF, er 
et viktig prosjekt. Her er det etablert en styringsgruppe 
med representanter fra turistforeningene på begge 
sider av grensen, og Naboer AB. Utvalget har hatt en 
rekke møter for å arbeide fram konkrete prosjekter 
mot en utvikling av Sylan, som et felles turområde 
tilpasset framtidens fjellturisme. Gruppa har fått 
Interregstøtte til å gjennomføre et forprosjekt rundt 
dette. Det er tilsatt en prosjektleder i prosjektet, som 
ble avsluttet med et seminar på Storulvån. Her kom 
det frem ulike aktuelle satsinger og et nytt prosjekt ble 
satt i gang. Samarbeid mellom turistforeningene og 
samene er viktige elementer i dette.
Expedition Norge på tvers er en nyskapning som ble 
satt i gang i 2010. TT har invitert Nord-Trøndelag tur-
istforening NTT med i prosjektet og de daglige lederne 
fra begge foreningene markerte åpningen med NRK 
tilstede. Turen er nå den offisielle Norge på tvers-turen 
og går fra svenskegrensa langs turistrutene gjennom 
Sylan til fjorden i Stjørdal. I 2010 deltok 88 personer, 
noe som utgjør ca 500 gjestedøgn i Sylan.

EXPEDITION
NORGE PÅ TVERS langs 63º nord  

SYLAN 7 dager – 120 km
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2.1  Årsberetning 2010

Virksomhetens art og hvor den drives 
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er 
å få flest mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og 
naturvennlig friluftsliv. TT driver sin virksomhet fra 
kontoret i Sandgata 30 i Trondheim. Driften for øvrig 
drives i all hovedsak i fjellet og markaområdene hvor 
foreningen har 15 hytter, betjente, selvbetjente og 
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler 
foreningen sommer og vinterruter på ca. 1000 
kilometer. Foreningen arrangerer 203 fellesturer og 
aktiviteter i fjellet og nærmarka rundt Trondheim. 
En stor del av aktivitetene utføres på dugnadsbasis.
Foreningen har en administrasjon, som ved årsskiftet 
var på 7,9 årsverk og engasjerer totalt 15,6 årsverk på 
foreningens betjente hytter. Dugnadsinnsatsen er på 
9 201 timer.

Foreningen har hatt et godt år. Medlemsveksten er på 
3,6 %. Besøksveksten er på 2 %, og det økonomiske 
resultatet er på 1 031 000,-, mot budsjetterte 600 000,-
Styret vil trekke fram følgende punkter, som et bilde 
på et spennende og godt driftsår i TT. 
• Antall studentmedlemmer har økt med 13 %, 
 i tillegg til en jevn og god vekst.
• En storsatsing på barn og ungdom har resultert i tre
 nye Barnas Turlag i tillegg til de seks vi har fra før.
• ”Ut i marka,” årets årbok med 58 turforslag i 
 Trondheimsmarka ble i tillegg til å være distribuert 
 til alle våre medlemmer, solgt i over 3000 
 eksemplarer til turglade trøndere.
• Sylansatsinga har gitt en besøksvekst på hyttene 
 i Sylan på 9 %, Schulzhytta ble vinneren med en
 økning på 41 %.
• ”Norge på tvers” har blitt en slager på kort tid, 
 over 80 personer gikk denne krevende ukes-
 ekspedisjonen. 
• Det økonomiske resultatet er godt.  Med et over-
 skudd på en million, klarer styret ambisjonen om 
 å bygge opp et fond for å kunne ta nødvendige og
 spennende investeringer i årene framover.
• Organisasjonen er inne i en prosess for å tilpasse 
 driften til framtidas krav. Det er gjort omfattende
 administrative grep, som har resultert i bedre 
 økonomiforvaltning, og enda bedre systematikk 
 i sikkerhetsarbeidet .  

Styret mener at informasjonen gitt her gir en rett-
visende oversikt over Trondhjems Turistforenings 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og års-
regnskapet for 2010 er satt opp under denne forut-
setning.

Arbeidsmiljø 
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører 
foreningen oversikt over totalt sykefravær blant 
foreningens ansatte. I 2010 har det totale syke-
fraværet vært på 2,4 %. Dette fraværet inkluderer 
sesongarbeidende på hyttene.
Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad 
på omkring kr. 204 966,-, som tilsvarer ca 2 % av 
foreningens totale personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med 
gjeldende “Forskrift om internkontroll - helse, miljø 
og sikkerhet”. 
Foreningen har hatt 37 menn og 78 kvinner ansatt i 
2010. Styret er sammensatt av 5 kvinner og 3 menn.
 
Ytre miljø 
Foreningen er miljøsertifisert gjennom miljøstiftelsen 
”Miljøfyrtårn,” og arbeider aktivt med å sikre at påvirk-
ningen på det ytre miljø blir så liten som mulig. 

Trondheim 24. mars 2011

Lillian Fjerdingen Vigdis Heimly 
styreleder nestleder

Anne Karin Braathen Eirik Einum 

Kari Halland Kari Mathiesen 

Trond Setsaas Morten Wedege 

Frode Støre Bergrem
daglig leder
 
    
 

2. STYRETS BERETNING
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2.2  Oversikt over foreningens 
 tillitsvalgte og ansatte

TILLITSVALGTE ETTER ÅRSMØTE 2010
Styret
Styreleder Lillian Fjerdingen, nestleder Vigdis Heimly, 
Eirik Einum, Trond Christen Setsaas, Anne Karin Braa-
then, Kari Hallan, Morten Wedege og Kari Mathisen.

Styrets arbeidsutvalg
Lillian Fjerdingen, Vigdis Heimly og Eirik Einum. 

Rådet
Rådsordfører: Randi Wiggen, Jan Fredrik Kvendbø, 
Alf Gunnes, Are Løset, Jan Hofstad, Gunn Kari Kvaal 
Hygen, Inge Nordeide, Børge Dahle, Håkon Gam-
melsæter, Torgeir Gunleiksrud, Arnt Frøseth, og Jonas 
Holme.

Kontrollutvalg
Roar Rønning og Arent M Henriksen.

Revisor
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.

Tilsyn 
Dindalshytta Liv Grimsmo 
Gjevilvasshytta Inger Ishol/ Solveig Torve 
Græslihytta Harald Græsli 
Jøldalshytta Gunilla Svendsen og Stein Grøtjord
Kjølihytta John Arne Aasen 
Nedalshytta Sverre Opheim 
Orkelsjøhytta Administrasjonen 
Ramsjøhytta Odd Langen 
Schulzhytta Knut Morten Stokke 
Storerikvollen Kjell Håkon Lydersen 
Trollheimshytta Kristian Tøndell og Kari Oldervik
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden Bente og Arnt Vassli
Kårvatn Berit og Erik Kårvatn

Barnas Turlag
Barnas Turlag Trondheim: Henrik Berger
Barnas Turlag Ranheim: Trine Marie Larsen
Barnas Turlag Malvik:  Heidi Brøseth
Barnas Turlag Skaun.  Beate Jansson
Barnas Turlag Orkdal:  Gunda Ø Lindberg
Barnas Turlag Oppdal:  Hilde Øyen Haagensen
Barnas Turlag Bjugn: Jorunn Eide
Barnas Turlag Åfjord: Karin Dokset
Barnas Turlag Rindal: Berit Storholt Flåtten
Kontaktperson for styrene: Maria Hanseth Leikarnes

Bygge og vedlikeholdskomiteen
Odd Harald Eriksen,  Jan Fredrik Kvendbø, Kristian 
Tøndell, , Erik Stabell, Hans Jørgen Berg, Thor Aage 
Heiberg, Bjørn Arne Næss og Lillian Fjerdingen 
(styreleder.)

Naturvernkomiteen
Leder Erik Stabell, Frode Støre Bergrem (sekr.), 
Morten Wedege og Trond Christen Setsaas.

Turkomiteen
Leder Jan Hofstad, Ola Magne Sæther, Eva Austvik 
(sekr.), Barbro Karlsson, Harald Lauglo, Terje 
Skjønhals og Vigdis Heimly (styrets representant.)

TTF
Leder Heidi Blekkan, Marianne Solberg, 
Stig Ove Stornes, Lotte Strandjord, Ørjan Mjelde 
og Johan Helle. 

DNT ung Trondheim
DNT ung Trondheim hadde ikke eget styre i 2010

Veteranan
Leder Per K Aune, Erik Moe, Inger Engstrøm, Birgit 
Sivertsen, Magne Myren, og Thore Sundsetvik

Valgkomiteen
Leder Randi Wiggen, Jan Bredeveien og 
Anne Karin Braathen (styrets repr.).

Årbokkomiteen
Per Christiansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit, 
Asgeir Våg (redaktør), Roar Nålsund og Erik Stabell.

Falkangers fond
Leder Lillian Fjerdingen, Torbjørn Falkanger og Randi 
Wiggen.

Finn og Ågot Klevens gave
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.

Hjørdis og Olav Klingenbergs gave
Leder Jarle Malvik, Lillian Fjerdingen, Karl H. Brox og 
Trond Ekker

Publikasjonsfondet
Leder Lillian Fjerdingen, Torbjørn Falkanger og 
Randi Wiggen.



374 TRONDHJEMS TURISTFORENING  ÅRSRAPPORT 2010

ANSATTE
Vertskap
Disse har fungert som vertskap i 2010:
Gjevilvasshytta: Utleid til Randi og Brit Horghagen
Jøldalshytta: Gunilla Svendsen, Eva Hestnes
Nedalshytta: Svava og Sverre Opheim, 
 Ulla Forsbergh
Storerikvollen: Anette Berglund, Astrid Opedal
Schulzhytta: Torbjørg Sandberg og 
 Mauritio Taipee, 
 Mari Nygård, og Peter Olsson
Trollheimshytta: Kari Oldervik og Kristian Tøndel, 
 Ulla Forsberg, Barbro Karlsson 
 og Chriss Sølvberg
Rønningen: Eva Hestnes og Tore Paulsen

Administrasjon
Foreningens daglige drift har i 2010 vært ivaretatt 
av Frode Støre Bergrem som daglig leder.
Tur og kursavdelingen er ledet av Eva Austvik, 
Maria Hanset Leikarnes har ansvaret for barn- og 
ungdomssatsingen, og Knut Balstad for Turbutikken 
og informasjonssenteret.
Driftssjef er Odd Harald Eriksen som har ansvar for 
drift og vedlikehold av foreningens hytter og ruter. 
Informasjons- og markedsarbeidet er ledet av Jonny 
Remmereit, mens Asgeir Våg er redaktør for årboka og 
ansvarlig for grafisk formgiving.
Stabsfunksjonene ivaretas av administrasjonssekretær 
Anne Marie Eilertsen, som også er sterkt delaktig i 
drift av betjente hytter, og økonomiansvarlig Lillian 
Svingen.
 

2.3 Eksterne styrer og utvalg

Forum for natur og friluftsliv
Medlem av kontaktutvalget:  Frode Støre Bergrem
Arbeidet i FNF er omtalt i årsrapporten under 
”samfunnsaktørrollen”

Styringsgruppa for Sylansatsingen
Medlem av styringsgruppa: Jonny Remmereit
Arbeidet i styringsgruppa er omtalt i årsrapporten 
under ”Spesielt satsingsområde”

Trondheim kommunes Markaråd
Representant i rådet: Erik Stabell
Arbeidet i markarådet er omtalt i årsrapporten 
under ”samfunnsaktørrollen”.

DNT:
Leder i Landsstyret: Tom-Ivar Bern
Representant i Landsstyret: Vigdis Heimly

Vigdis Heimly har vært medlem av DNTs Landsstyre i 
2010. I tillegg til å delta på samtlige Landsstyremøter 
og Styreledersamlingen på Preikestolhytta, hun gjen-
nom deltatt i forarbeidet med nytt strategidokument 
for DNT. Hun har ledet IT-strategiutvalget som ble 
etablert på bakgrunn av innspill på landsmøtet i 2009. 
IT-strategiutvalget har lagt føringer for utarbeidelsen 
av IT-strategien som er utarbeidet av en arbeidsgruppe 
i DNT-sentralt. Denne IT-strategien erstatter  DNTs 
IT-strategidokument med planperiode 2005-2008. 
Vigdis Heimly har i 2010 også vært styringsgruppe-
leder for prosjektet Turresepten. 

Leder i DNTFs landsstyre: Kari Hallan
DNT fjellsport har i 2010 jobbet med å se på hvilke 
utfordringer fjellsport vil ha i årene fremover og hva vi 
tror det vil være viktig å fokusere på. En av de viktigste 
utfordringene er at kompetansenivået i miljøet spriker 
stort, og hvor DNT fjellsport på den ene siden skal 
være landets mest kompetente fjellsportmiljø, samtidig 
som vi må erkjenne at flere av våre fjellsportsgrupper
hverken har godkjente turledere eller instruktører. 
Utfordringene og forslagene vil bli sendt til Lands-
styret som innspill i deres strategidiskusjon for hele 
DNT. Det har også vært lagt vekt på å fokusere på 
turlederutdanningen for å inspirere til økt turleder-
kompetanse i de lokale gruppene. I den forbindelse 
har det også vært arrangert 2 samlinger med nettopp 
turledelse i bratt terreng som tema. Det er igangsatt et 
arbeid for å evaluere og videreføre arbeidet med DNTs 
nye kompetansestige for skred. DNT fjellsport utarbei-
det en undersøkelse for å se på gruppenes behov for 
klatreinstruktørkompetanse. Denne ble oversendt NF 
som gjennomførte en landsomfattende undersøkelse, 
resultatene fra undersøkelsen skal oppsummeres 
vinteren 2011. DNT fjellsport har også i 2010 hatt 
fokus på klatreinstruktørutdanningen, og fikk NF 
til å igangsette et evalueringsarbeid rundt klatre-
instruktørutdanningen sommeren 2010. Dette 
arbeidet kom dessverre ikke i mål i løpet av høsten, 
så det er usikkert hva som vil skje videre rundt denne 
saken. DNT fjellsport gjennomførte den aller første 
nasjonale fjellsportsamlingen i Hardanger i pinsen 
2010, noe som samlet over 80 deltakere fra hele 
landet til en fantastisk og innholdsrik helg med masse 
aktiviteter.
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Naturvernutvalget: Erik Stabell 
Arbeidet i utvalget har i 2010 i stor grad dreid seg om 
energisaker og å få aksept på at det generelt skal legges 
mer miljøhensyn og i større grad energisparingsstrat-
egier til grunn for hva som skal bygges ut og hvordan 
utbygging skal skje. DNTs og utvalgets arbeid er rettet 
inn i forhold til mydigheters og energiselskapers sats-
ing på småkraft- og vindkraftutbygging og konkrete 
planer og flere større overføringslinjer som Sima - 
Samnanger (Hardangerlinja), Fardal (Sogn) - Ørskog 
(Sunnmøre) og flere store i Nord-Norge.

Hyttedriftsutvalg: Odd Harald Eriksen 
Skolegruppa: Maria Hanseth Leikarnes

 

2.4  Rådsmøter 

Rådet har hatt to møter, og behandlet følgende saker. 
Foruten de lovpålagte saken årsberetning, regnskap og 
budsjett, har rådet behandlet de store sakene i DNT-
systemet i år, nemlig vedtektene, naturvernstrategien 
og hytte- og rutestrategien.

 
2.5  DNTs landsmøte

TT deltok på årets landsmøte med styreleder Lillian 
Fjerdingen, Trond Christen Setsaas, og Anne Karin 
Braathen. Fra administrasjonen deltok Frode Støre 
Bergrem, Jonny Remmereit, Odd Harald Eriksen, Eva 
Austvik, og Maria Hanseth Leikarnes
De viktigste sakene som ble behandlet var DNTs 
vedtekter og de to viktige strategidokumentene om 
”Naturvern,” og ”Hytter og Ruter.” TT bidro aktivt og 
konstruktivt i arbeidet med å etablere klare formuler-
inger i de nye vedtektene.  

Markahytta Rønningen i Leinstrandmarka. Foto: Asgeir Våg
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3.1 Regnskap og budsjett

     
    Regnskap    Regnskap Budsjett Budsjett

DRIFTSINNTEKTER noter 2010 2009 2010 2011

Losjiinntekter   3 622 165 3 634 406 4 142 449 3 866 880
Salg  bevertning   6 024 396 5 259 870 7 833 057 8 871 610
Salg turutstyr og kioskvarer   2 430 893 2 016 556  
Arrangement   1 155 465 1 107 328 1 173 768 1 370 500
Turpartner-/annonseinntekter  nr 1 1 026 634 1 164 384 1 100 000 1 026 000
Medlemskontingent   6 643 202 6 412 653 4 871 243 5 191 744
Andre inntekter  nr 2 139 346 164 139 100 000 139 000
Tilskudd  nr 3 1 639 303 916 066 1 620 191 1 444 000     
SUM DRIFTSINNTEKTER  22 681 404 20 671 846 20 840 708 21 909 734
      
DRIFTSUTGIFTER     
Varekjøp  -2 902 604 -2 972 138 - 3 339 197 - 3 118 080
Lønnsutgifter nr 4 -10 042 186 -9 376 659 - 10 315 490 - 11 244 940
Transport og reise  -574 276 -612 092  -588 000
Inventar og utstyr  -309 132 -278 661 -338 434 -198 200
Vedlikehold/rep.   -801 -176 982 - 200 000 -244 650
HMS og brannvern  -175 407 -134 760 -90 000 -199 500
Arrangementutgifter  -1 053 154 -747 420 -800 000 - 870 00
Rutearbeid  -53 014 -27 109 -200 000 - 97 250
Revisjon, regnskap, honorarer  - 611 407 -230 654 -480 000 - 504 000
Markedsføring  nr 5 -1 376 166 -1 422 282 -1 503 000 -1 444 800
Drift nr 6 -2 294 341 -1 961 744  -2 964 099 -2 241 900
Andre driftsutgifter    -230 616 
Avskrivning nr 7 -193 475 -70 000 - 70 000 -200 000
Kontingent DNT  -1 787 000 -1 807 762       
SUM DRIFTSUTGIFTER  -21 372 968 -19 808 262 -20 050 836 20 951 370
     
Resultat før finans  1 308 436 863 584 789 872 958 364
FINANS     
Inntekter  112 422 70 959 60 000 
Utgifter nr 8 -374 914 -280 945 -250 000 
NETTO FINANSPOSTER  -262 310 -209 986 -190 000 -246 440     
RESULTAT  1 046 126 653 596 599 871 711 924
     
Prosjektkostnader (netto) nr 9 137 568 267 089 450 000 450 000
 

3. REGNSKAP 2010 OG BUDSJETT 2011
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BALANSE 31. 12. 2010 Noter   
EIENDELER  2010 2009 
Anleggsmidler    
Bygninger nr 10 9 714 972 9 843 014 
Bårdsgarden  100 100 
Sum varige driftsmidler  9 715 072 9 843 115  
  
Investeringer    
Markedsbaserte obligasjoner  10 100 10 100 
Sum investeringer  10 100 10 100 
    
Omløpsmidler    
Varelager nr 11 1 778 509 1 587 278 
Fordringer    
Kundefordringer (inkl. avsetning kr. 110 000)  478 278 928 739 
Andre fordringer     15 809 28 281 
Sum fordringer  494 087 957 020 
    
Bankinnskudd, kontanter mv. nr 12 7 253 520 6 346 287 
Sum omløpsmidler  9 536 216       8 890 585 
Sum eiendeler  19 251 288 18 743 800 
    
GJELD OG EGENKAPITAL  2010 2009 
Egenkapital    
Kapitalkonto nr 13 -7 450 347 -7 450 346 
Fond livsvarig medlemsskap nr 13 -287 284 -287 284 
Sum opptjent egenkapital   -7 737 630 -7 737 630 
Sum udisponert overskudd/underskudd  1 046 126  
Sum egenkapital  -8 783 756  
    
Gjeld    
Avsetninger for forpliktelser  - 50 000  
Sum avsetning for forpliktelser  - 50 000  
Langsiktig gjeld    
Lån til kjøp av TT brygga nr 14 -4 200 000 -4 200 000 
Lån i DNT  - 5 000 -5 000 
Lån i fond nr 14 -900 000 -900 000 
Sum annen langsiktig gjeld  -5 105 000 -5 105 000 
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  -475 498 -1 455 697 
Skyldig offentlig avgifter  - 631 088 -1 449 663 
Forsk.bet. kontingent  -3 109 662 -2 931 564 
Annen korts. gjeld (red.f.  livsvarig kr. 287.283)  -1 096 286 -64 245 
Sum korts.gjeld  -5 312 532 -5 901 169 
    
Sum gjeld  10 467 532   11 006 171 
Sum gjeld og egenkapital  -19 251 288  -18 743 800 
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Trondheim  24. mars 2011

Lillian Fjerdingen Vigdis Heimly
styreleder nestleder 

Anne Karin Braathen Eirik Einum 

Kari Halland Kari Mathiesen 

Trond Setsaas Morten Wedege 

Frode Støre Bergrem
daglig leder 

3.2  Noter til årsregnskapet 2010

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2010
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
• Foreningens investeringer i nybygg aktiveres når
 utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg
 inntektsføres når de mottas eller når det er gitt 
 skriftlig tilsagn, men likevel aldri før utbyggings/
 kostnaden tilskuddet er ment å dekke, er påløpt.
 Bidraget/tilskuddet benyttes til nedskrivning på
 utbyggingen. Inventar og utstyr til administrasjonen
 kostnadsføres direkte. 
• Resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad
 enn regnskapslovens krav.
• Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - 
 kostnaden er lik premien, TT er tilsluttet ordningen
 for avtalefestet pensjon (AFP) for sine 9 fast ansatte
 i administrasjonen. Forpliktelsen er i henhold til 
 god regnskapsskikk for små foretak ikke balanseført. 

nb er note i budsjettet
nr er note i regnskapet

NOTE NR 0 LOSJI OG BEVERTNING
Disse postene må ses i sammenheng når man sammen-
likner 2009, og 2010.

NOTE NR 1 TURPARTNER/ANNONSEINNTEKTER
Hovedsamarbeidspartner: Sparebank 1 Midt-Norge, 
turpartnere: Adresseavisen, Axel Bruun Sport, Trønder 
Energi, Okkenhaug Bil og Skipnes Kommunikasjon.

NOTE NR 2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Andre inntekter består i hovedsak av dusjinntekter på 
hyttene, utleie av jaktterreng, nøkkelutleie, årsbonus 
varesamarbeid og gebyr på innkreving av fordringer.

NOTE NR 3 STØTTE OG BIDRAG

Tiltak  Sum Giver

Lotteritilsynet 184 
DN midler skole  80 Direktoratet for  
  Naturforvalt.
”Kom deg ut dagen” vinter 2010 22 DNT
Frifondsmidler Barn og Ungdom 359 DNT/Frifond
Overskudd DNT 111 DNT
MVA kompensasjon 2009 321 DNT/Kultur-
  departementet
”Kom deg ut dagen” høst 2010 58 DNT
Årets gave 311 DNT
Barnepakken 35 Trondheim 
  kommune
Newton Camp 21 Tekna-teknisk-
  vitenskap
Grasrotaandel          15 Norsk Tipping
Annet 22 Gave ifb. 
  Otto Larsen og
  Jarle Langørens
  begravelser

 
NOTE NR 4 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består 
av følgende poster: 2010 2009

Lønninger 8 741  7 714
Arbeidsgiveravgift 981 912
Pensjon 272 
Andre lønnskostnader 48 751

Sum lønnskostnader 10 042 9 377

Godtgjørelser daglig leder styreledere

Lønn 541 425 6 000
Annen godtgjørelse 13 006 

TT er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjons-
ordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør 
ca kr. 90 000.
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NOTE NR 5 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
TT gir ut egen årbok, Vinter-GLEDE og Sommer-GLEDE gis ut i samarbeid 
med Adresseavisa og distribueres til alle Adresseavisas abonnenter. 
Det produseres i tillegg eget turprogram for Barnas Turlag, Ungdomsgruppa, 
turer for folk flest og for Veteranan.
Brosjyrer og planleggingskart for TTs fjellområder produseres også årlig. 
Det annonseres for åpningstider, etter hyttepersonell og spesielle arrangement. 
TT er aktiv bruker av internett og har utviklet sine hjemmesider www.tt.no 
til å bli en informasjonskanal som svært mange benytter seg av. Dette utgjør i 
stor grad TTs informasjon og markedsføringsarbeid i tillegg til en kontinuerlig 
bearbeiding av massemedia.

NOTE NR 6 DRIFTSUTGIFTER
Her er de største postene transport, lys og varme, porto og telefon, 
regnskap/revisjon, renhold, generell drift av hyttene og administrasjonen.

NOTE NR 7 AVSKRIVNINGER
• Oppussingskostnader av kontorlokalene i Sandgata avskrives over 10 år.
• Eiendom avskrives over 50 år.
Se også note 12. 

NOTE NR 8 RENTE- OG FINANSKOSTNADER
Dekker rentekostnader fra Klingenbergs gave for lån til Jøldalshytta og fra 
Sparebank 1 Midt-Norge for lån til kjøp av TT-Brygga (Sandgata 30b).

NOTE NR 9 PROSJEKT     

 Investeringsregnskap Investeringsbudsjett  Investeringsbudsjett

Finansieringsmatrise 2010 2011 2012

PROSJEKTER Kostnad Inntekt Inntekt  Kostnad Inntekt Kostnad

Ramsjøhytta     1 050 000 1 050 000  

Gjevivasshytta, kloakksystem      60 364   593 000 1 350 000   

Schulzhytta    387 697     303 000     

Sprinkleranlegg SS30 492 934 300 000  80 000    

Fundamentering SS 30     240 000    

Nauståbu sikringshytte      250 000  300 000

Ruta Nedalshytta - Storerikvollen      13 000  359 000 20000   

Storerikvollen, ENØK      13 000 257 000     

Storerikvollen, ny vannforsyning     58 000    

Gjevilvasshytta, brannvarslingsanlegg  142 000      

Nedalshytta, ENØK     20 073     350 000 420 000   

Trollheimshytta Ikmat         85 000    

Jøldalshytta sikringshytte       123 500    

Prosjekt løypenett        46 000 46 000           

 1 045 068 907 500 2 701 000 3 206 000 250 000 300 000 
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Prosjektplan totalt finans          
PROSJEKTER kostnad Tipp eksternt interne gaver dugnad EK
    fond

Ramsjøhytta, sikringshytte 1 400 000 700 000 350 000   200 000 150 000 0

Gjevivasshytta, kloakksystem 1 650 000 593 000 50 000   150 000 50 000 807 000

Schulzhytta 651 000 217 000 86 000    40 000 308 000

Sprinkleranlegg SS30 930 000  250 000 260 000    420 000

Pæling SS30 860 000   340 000    520 000

Nauståbu, sikringshytte 750 000 250 000    100 000    200 000 50 000 150 000

Rindalshytta 1 000 000 330 000 400 000    200 000 70 000

Ruta Nedalshytta - Storerikvollen 718 000 359 000  50 000   200 000 109 000

Storerikvollen, ENØK 460 000 137 000 137 000    100 000 86 000

Storerikvollen, ny vannforsyning 450 000 148 000 50 000    10 000 242 000

Gjevilvasshytta, 

brannvarslingsanlegg 289 000  284 000     5 000

Nedalshytt, ENØK 830 000 260 000 100 000    100 000 370 000
 
SUM  9 988 000  2 994 000 1 807 000 650 000  550 000  900 000 3 087 000
 

NOTE NR 10 BYGNINGER

 Bokført verdi Nybygg Nedskriving Nedskriving Avskriving Bokført verdi
 01.01.10  off. støtte Gaver  31.12.10

Sandgata 30 1. etg -29 007 492 934 300 000  -29 007 192 934
Sandgata 30 4 200 000    84 000 4 116 000
      
Dindalshytta 29 055     29 055
Fiskåhøgda 18 000     18 000
Gjevilvasshytta 284 502 60 364 142 000   202 866
Græslihytta 18 000     18 000
Jøldalshytta 2 280 008  123 500  78 080 2 050 508 
Kjølihytta 202 067     202 067
Nedalshytta 623 356 20 073   22 260 643 429
Nøstebu 0     0
Orkelsjøhytta 0     0
Ramsjøhytta 219 642     219 642
Remslistuggu 111 850     111 850
Schulzhytta 89 375 387 697    477 072
Storerikvollen  1 055 081 84 000 257000   882 081
Trollheimshytta 397 173  85 000  5 660 312 173
Vekvesætra 4 932     4 932
Helgetunholtsætra 12 864     12 864
Bru Gml.sæterdalen 51 238     51 238
Rønningen -85 758    -85 758 0
BC pakke 186 901    186 901 0
Rute Ned - Storerik 173 735    3 475 170 260

Sum 9 843 014 1 045 068 907 500  265 611 9 714 972
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NOTE NR 11 VARELAGER
Varelager; hyttene 220 000,-, TT-Brygga 1 558 509,-, varelageret er vurdert til minste kostpris.

NOTE NR 12 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond og kasse. 
Bundne midler utgjør: skattetrekksmidler kr. 241 075.

NOTE NR 13 EGENKAPITAL

Endring av egenkapital Kapitalkonto Fond for livsvarig Sum
  medlemmer 

Inngående balanse 01.01.10 7 450 346 287 284 7 737 630
Overskudd 2010 1 046 126  1 046 126

Utgående balanse 31.12.10 8 496 472 287 284 8 783 756

NOTE NR 14 LANGSIKTIG GJELD
Foreningen hadde pr 31.12.2010 gjeld på kr 4 200 000,- til kredittinstitusjoner 
som forfaller mer enn 5 år frem i tid.
Øvrig langsiktig gjeld utgjør kr 905 000,-.
Foreningens langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler og varebeholdning. 
Bokført verdi på pantsatte midler pr 31.12.2010 utgjorde kr. 4 200 000,- 

Ramsjøhytta i Sylan ligger fint til innunder Fongen. Foto: Arne Martin Laukvik
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BUDSJETTFORUTSETNINGER 2011
Budsjettet er tilpasset TTs veivalgsdokument for perioden 2010-2013 som igjen er knyttet 
opp mot DNTs veivalgsdokument. Budsjettet er basert på erfaringstall, en vurdering av 
kostnadsutvikling, og er knyttet opp til TTs handlingsplan for 2011.

Regnskapsåret 2010 var et godt år for TT, vi nådde budsjettmålene med god margin. 
I 2011 må vi likevel være nøktern fordi store utfordringer i forbindelse med vedlikehold og 
utvikling av hytter og ruter krever et driftsoverskudd. Vi har lagt inn en betydelig satsing 
på oppgradering av rutenettet, Det legges også opp til en styrking av hyttedriften.  

Inntekter:
Salgsinntekter: Prisstigning 5 %. 
 Besøksvekst 0 %, men økt resultat på Gjevilvasshytta 100 000,-
 Omsetningsvekst Turbutikken 10 %.

Arrangement: Prisøkning 10 % Vi legger opp til å prise TTs kostnader til turleder fullt ut. 
 Turarrangement i Trondheimsmarka bør gi et overskudd på 100 000.

Turpartnerinntekter: Budsjetterer med uendret inngang av turpartnere

Medlemskontingent: Prisvekst 3,9 %.
 Økning med 3 % til 18 500 medlemmer.

Gaver og bidrag: 30 % økning (sett bort fra årets gave som gikk inn med 500’ i 2010) 
 på grunn av at økningen vi så for oss i 2010 ikke slo til slik vi håpet
 100 000 i støtte til rutemerking.

Utgifter: 
Varekjøp: 5 % prisvekst.
 10 % økt salg krever ti prosent vekst av varekjøp.

Lønnsutgifter: 5 % lønnsvekst.
 5-10 % lønnsvekst på hyttene.
 Barne- og ungdomsmedarbeider i to måneder ekstra.
 Ny stilling i driftsavdelingen 250’.
 Videreføring av heltidsansatt vertinne på Jøldalshytta.
 En viss økning av stillingsprosent på vertskap Nedalshytta, 
 og Storerikvollen. 100’.

Inventar og utstyr: 5 % prisvekst.

Vedlikehold, HMS: 5 % prisvekst 125 000,- i branntekniske utbedringer på hyttene.

Arrangementskost: 5 % prisvekst.

Rutearbeid: Styrket innsats.

Markedsf. og info 5 % prisvekst.

Driftsutgifter: 5 % prisvekst, 200’ i økte kostnader i forhold til fjorårets antagelse 
 på regnskapstjenester.
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4.1  Referat årsmøte 2010

REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS 
ÅRSMØTE  27. april 2010

Det 123. ordinære årsmøte ble avholdt i TTs lokaler i 
Sandgata 30 i Trondheim den 27. April 2010 kl. 19.00. 
Styrets leder, Randi Wiggen, ønsket velkommen. 
Hun startet møtet med å skryte av all aktiviteten 
som gjør TT til en aktiv og spennende organisasjon. 
Hun opplyste videre at årsmøtet har vært annonsert 
i Adresseavisen 13. Og 26. april, at den er annonsert 
i Fjellglede og på våre internettsider. Sakspapirene 
har vært utlagt på foreningens kontor i to uker, 
papirene har i år også vært tilgjengelig på våre 
nettsider.
Styreleder spurte om det var merknader til inn-
kallingen, noe det ikke var. Hun erklærte derfor 
årsmøtet som lovlig satt.
Styreleder foreslo Jarle Malvik til møteleder, han ble 
valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var 39 
stemmeberettigede i salen. 
Møteleder foreslo Trond Setsaas og Ragnvald Larsen 
til å skrive under protokollen, Børge Dahle og Frode 
Støre Bergrem som tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Bergrem ble valgt til referent.
Deretter startet de ordinære sakene som årsmøtet 
behandler.

Sak 1  Årsberetning for 2009
Daglig leder Frode Støre Bergrem gikk gjennom års-
beretninga kapittel for kapittel.

Årsberetningen er behandlet av rådet og møteleder 
refererte rådets vedtak som har gitt den sin aner-
kjennelse, og anbefaler årsmøtet å vedta den.

Sak 2  Regnskap for 2009
Daglig leder Frode Støre Bergrem presenterte resultat-
regnskapet med noter og øvrige kommentarer for 2009 
samt årsoppgjørsdisposisjoner. 

Revisor Stein Erik Sæther opp revisjonsberetningen, 
som godkjente regnskapet, men hadde en bemerkning 
om at TT i 2009 på grunn av omlegging av regnskaps-
systemet ikke har hatt nødvendige rutiner godt nok på 
plass for bokføring og ajourhold av regnskapet. 

Møteleder opplyste at regnskapet er behandlet av 
rådet som har gitt det sin anerkjennelse og anbefaler 
årsmøtet å godta regnskapet for 2009.

Sak 3  Rapport fra kontrollutvalget
Rapporten fra kontrollutvalget ble lest opp av daglig 
leder

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2009 ble enstemmig godkjent 
av generalforsamlinga.

Sak 4  Budsjett for 2010
Daglig leder, Frode Støre Bergrem, gikk gjennom bud-
sjettet for 2010 med budsjettforutsetninger.

Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet 
som har gitt det sin anbefaling.

Vedtak:
Budsjettet for 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 5  Fastsetting av kontingent for årsbetalende 
 og livsvarige medlemmer
Generalforsamlingen har tidligere vedtatt at kontin-
gentendringer som følger DNTs endringer og normal 
prisstigning, ikke skal behandles på årsmøtet.

Daglig leder orienterte om at styret for 2011 ikke 
har planlagt med økning av kontingent utover DNTs 
anbefaling.

Sak 6  Forslag fra styret
Lovendringsforslag:
TT har de senere årene gått systematisk gjennom 
lovene for å gjøre dem mer tilpasset nåtiden, uten 
at det har vært større prinsipielle endringer. I år ble 
det presentert et forslag om å endre en del formuler-
inger i lovene slik at språket er mer tilpasset nåtiden. 
Endringene er kosmetiske, og har ingen innvirkning på 
praktiske forhold ved driften av foreningen. 

Vedtak:
Endringene ble enstemmig vedtatt.

Sak 7  Forslag fra medlemmer
Ingen forslag var innkommet fra medlemmene
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Sak 8  Valg
Valgkomiteens innstilling var som følger:

Tittel Navn  
Styreleder: Lillian Fjerdingen Ny
Styremedl.: Kari Mathiesen Gjenvalg
 Morten Wedege Gjenvalg 
 Trond Christen Setsaas Gjenvalg 
 Kari Hallan Ikke på valg
 Anne Karin Braathen Ikke på valg 
 Eirik Einum Ikke på valg
 Vigdis Heimly Gjenvalg
Rådsmedl.: Randi Wiggen Ny
 Inge Nordeide Ny
 Børge Dahle Ny
 Jan Fredrik Kvendbø Gjenvalg
 Håkon Gammelsæter Ikke på valg
 Alf Gunnes Ikke på valg
 Jan Hofstad Ikke på valg
 Gunn Kari Kvaal Hygen Ikke på valg
 Are Løset Ikke på valg
 Torgeir Gunleiksrud Ikke på valg
 Arnt Frøseth Ikke på valg
 Jonas Holme Ikke på valg

Kontrollutvalg: Roar Rønning Gjenvalg 
 Arent M. Henriksen Gjenvalg

Revisor: Inter Revisjon 
 Trondheim AS Gjenvalg

Vedtak:
Alle kandidater ble enstemmig valgt. 

Fra styret kom følgende innstilling til ny person 
i valgkomite:
Randi Wiggen Ny    2 år

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak:
Randi Wiggen ble enstemmig valgt.

Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av 
styret etter styrets konstituering.

Hedrede
Styret har utnevnt følgende til hedersbevisninger i TT:

Erik Stabell til Æresmedlem
Ragnvald Larsen Til Reinrosa med gull eikekrans
Randi Wiggen til Reinrosa med gull eikekrans

Takk
Styreleder takket Jarle Malvik for innsatsen som 
møteleder på årsmøtet og ga han et gavekort.

Styreleder takket Ragnvald Larsen for sin innsats 
i valgkomiteen, Jarle Malvik, Sven Kolstad og Erik 
Stabell for sin innsats i Rådet, de fikk også et gavekort.

Nestleder Vigdis Heimly takket avtroppende styreleder 
Randi Wiggen for innsatsen. Hun fikk et gavekort i 
tillegg til utmerkelsen.

Styreleder takket også alle som har bidratt med 
dugnadsinnsats og økonomiske bidrag til foreningen 
i 2009.

TTs 123. ordinære årsmøte ble hevet kl. 21.10.
   
Trond Christen Setsaas Ragnvald Larsen
sign. sign.
    

4.2   Oversikt over foreningens hedrede

ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemskap henger meget høyt, og bør tildeles 
i gjennomsnitt hvert 5. år til personer som har ytet 
foreningen spesielt store tjenester i form av ikke 
betalt arbeide. Det bør i tillegg til tjenester innad i 
foreningen også ha vært tjenester som har markeds-
ført, eller profilert foreningen på en positiv måte.

1907 Carl Schulz 1967 Magne Asbj. Haave
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Eivind Kierulf
1922 Olaf Grilstad 1975 Astrid Olsen
1924 William Cecil Slingsby 1977 Rolf Høyem
1935 Fridthjov Brun 1987 Frants-G. Mørch
1935 Ludvig Sivertsen 1998 Gustav Lien
1947 Roar Tønseth sen. 2000 Ivar Maske
1953 Arne Falkanger 2010 Erik Stabell
1957 Reidar Jørgensen 

REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang 
i året og forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løype-
inspektører, eller medlemmer av utvalg/komiteer, 
som ikke lønnes av foreningen for den tjenesten de 
yter. Det kreves innsats ut over det vanlige og det 
kreves at innsatsen bør ha vart i ca 10 år.
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1927 Axel Sommerfelt 1969 Rolf Høyem
1927 Carl Schultz 1970 Magnhild Lereggen
1927 Olaf Grilstad 1970 Tor Johansen
1927 K. S. Klingenberg 1974 Fritz Christensen
1927 Anne Aae 1976 Toralf Lyng
1927 Ola Stugudal 1978 Franch Rindal
1931 L. Schullerud 1979 Erik Hansen
1935 Ludvig Sivertsen 1980 Frants-G. Mørch
1935 Fridtjov Bruun 1984 Gustav Lien
1939 Olav Jensen 1984 Teodor Brandfjell
1947 Anders Stordalsvold 1985 Anne-Mari Bergquist
1947 Thor Tharum 1987 Jorun Svingen
1947 Hilmar Nilsen 1987 Ingvild Flåteplass
1947 Roar Tønseth 1987 Thor Risan
1947 Ragnhild Lien 1987 Toralv Aune
1947 Knut H. Rolvsjord 1987 Ivar Maske
1949 Astri M. Angermann 1987 Per A. Strickert
1953 Arne Falkanger 1987 Claus Helberg
1954 Edvard Løchen 1988 Karl H. Brox
1954 Andreas Backer 1990 Johan Bolme
1957 Finn Kleven 1991 Kristine Furan
1957 Erling Nielsen 1993 Jorun Thomasgård
1957 Gunnar Raabe 1994 Olav Gjærevoll
1957 Kirsten Haave 1994 Anne Britt Wavold
1957 Ola Hilmo 1996 Sven Kolstad
1957 Reidar Jørgensen 1996 Roar Nålsund
1959 Magne Haave 1998 Erik Stabell
1962 Martine Unsgård 1999 Arne Vaslag
1962 Olga Reitan 2000 Sverre Kirksæther
1962 Hjørdis Mørkved 2001 Morten Halgunset
1962 Gunnar Birkeland 2002 Erik Martin Braathen
1962 Trygve Kristiansen 2002 Tore Kværnmo
1962 Per Vinje 2003 Kristian Tøndel
1962 Helge Foss 2008 Reidun Okkenhaug
1967 Astrid Olsen 2008 Nils Flå
1967 Magna Kjelland 2010 Ragnvald Larsen
1967 Bjarne Eriksen 2010 Randi Wiggen

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:
Hedersbetegnelsen kan gis:
Ansatte med minst 10 års tjenestetid, og en betydelig 
innsats utover det som kreves i stillingen.
Utenforstående som har ytt foreningen store tjenester 
over tid

1920   Jørgen B. Lysholm 1979  Nils M. Vaagland
1927   Effe Magnusson 1982  Inga Stokke
1928   J. Halle 1985  Johan Bolme
1928   H. Grendahl 2000  Sigrid Gulbrandsen
1928   Gudmund Kårvatn 2000  Sigrid Nerbu
1928   Ola Stugudal 2001  Per Stugudal
1940   Magnus Kluksdal 2003  Gunvor Flønes

1957   Halvard Lilleevjen 2003  Mons Flønes
1957   Modolf Moen 2006  Inga Flatmo
1962   Ragnhild Næssmo 2006  Jørgen Bremseth
1962   Asbjørn Clausen 2006  Torgeir Gunleiksrud
1962   Th. Solem 2008  Elsa Smith
1967   Svein Grøtte 2008  Hans Smith
1962   Per Hilmo 2009 Jan Ivar Bruheim

4.3  Årsberetning TTF

Generelt
Fjellsportgruppa har igjen hatt et innholdsrikt, vel-
lykket og aktivt år. Det er i løpet av 2010 gjennomført 
i alt 26 av 30 planlagte turer. Totalt 444 personer 
har deltatt på turene. I tillegg kommer deltagelse på 
årsfest, sommerfest, medlemsmøter, faste treninger 
og diverse andre sosiale arrangementer. Inntrykket er 
at aktiviteten i TTF fortsatt er høy og stabil og at nye 
medlemmer også kommer til.  

Styret har i 2010 avholdt 9 styremøter. Foruten de 
faste sakene har tema på møtene blant annet vært 
omlegging av TTFs nettsider, risikovurdering av turer, 
turlederkompetanse, handleavtale m.m. 

TTF deltok med 4 representanter på DNT Fjellsport 
sitt årsmøte i mars. Vi ser det som viktig og nyttig å 
delta på disse årsmøtene, både med tanke på kontakten 
med andre fjellsportgrupper og ved å følge med og 
ha innflytelse på saker som diskuteres og besluttes 
sentralt. 

Risikovurdering av turer har i lang tid vært tema i 
styrets arbeid. Det er også økende forventning både fra 
sentralt hold og fra TT om at dette skal gjennomføres 
for gruppas turer. Det ble på slutten av året gjennom-
ført et møte om risikovurdering hvor et utvalg av TTFs 
medlemmer deltok. Det ble på møtet gjennomført 
risikovurdering av en utvalgt tur samt diskutert flere 
tiltak som skal jobbes videre med. Det ble foreslått å 
nedsette en egen komite som får i oppdrag fra styret 
med å koordinere arbeidet videre i 2011. 

For tredje gang ble det også i 2010 gjennomført 
utenlandstur. Turen gikk denne gang til Nord-Italia og 
Østerrike med via-ferrata klatring og toppbestigning av 
Grossglockner som hovedtema. 10 personer deltok på 
turen som i hovedsak ble meget vellykket. Turgruppen 
hadde imidlertid et mindre uhell i forbindelse med 
bestigningen av Grossglockner, men til alt hell ble 
ingen alvorlig skadet. Uhellet ble i ettertid evaluert av 
deltagerne på turen og er også innrapporter til Klatre-
forbundets ulykkesstatistikk.
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Turprogrammet
Turprogrammet har som vanlig vært bredt sammensatt 
og inneholdt skiturer, breturer, fjellvandring, klatring, 
kajakkpadling, sykkeltur, foruten de rent sosiale 
arrangementene som årsfest. Noen av turene ble 
avlyst pga dårlig vær, frafall av koordinatorer eller 
liten deltakerinteresse. 
Folk setter pris på opplevelser i natur sammen med 
andre som deler denne interessen. Det sosiale aspektet 
har fått større og større plass i Fjellsportgruppa i de 
siste årene.  Mange av våre medlemmer har både 
kunnskap og erfaring nok til å kunne gjøre mange 
turer på egen hånd, men velger å gjøre det sammen 
med gruppa, fordi det simpelthen er triveligere!

Kurs 
I 2010 var det planlagt ridekurs i Tydal, vinterkurs, 
skredsøkerkveld, førstehjelpskurs, klatrekurs i Inner-
dalen, brekurs på Bøverbreen og DNT ambassadørkurs. 
Det har vært god oppslutning om kursene, bortsett fra 
vinterkurset som ikke ble iverksatt og klatrekurset som 
ble avlyst på grunn av få påmeldte.
Ridekurset var en del av ei innholdsrik helg ved 
Patrusli gård. I tillegg til nybegynner og videregående 
ridekurs, besto programmet av aking i gårdens ake-
bakke og skigåing. Ca 15 blide fjellsportere deltok.
Skredsøkerkvelden ble arrangert på Tavern med over 
20 oppmøtte. Programmet var to-delt; først en time 
teori innendørs, deretter praktisk trening med skred-
søkere ute i snøen.
Det ble også i 2010 gjennomført førstehjelpskurs. 
Dette ble gjennomført en kveld på TT-brygga, med 
Ulf Stordalmo som engasjert og kompetent instruktør.
TTF’s brekurs med Kari Hallan er klassiker. Opplegget 
i 2010 var som tidligere to kurskvelder i byen og en 
helg på bre i Jotunheimen. Kurset ble gjennomført 
med 12 deltakere, og ga grunnleggende innføring i 
brevandring, sikkerhet og redning på bre.
DNT ambassadørkurs er første trinn i DNT sin 
turlederutdanning. Denne introduksjonen ble holdt 
en kveld på TT-brygga med rundt 20 deltakere.

Medlemsmøter 
Det ble i løpet av 2010 avholdt fem medlemsmøter.
Foruten skredsøkerkveld og ambassadørkurs, ble det 
avholdt sommertreff med presentasjon av sommer-
samling på Kvilhaugen, foredrag om vinterbekledning 
på UTE butikken, og også arrangert et første møte for 
risikovurdering av TTF turer.
Arrangementet på UTE butikken ble etter hvert også 
åpnet opp for eksterne for å fylle opp alle plassene.
Det er godt oppmøte på medlemsmøtene, og 
tilbakemeldingene tyder på at dette er populære tiltak.

Informasjon og web
Rett før sommeren 2010 gikk mailserveren til TTF 
ned. Det medførte store kommunikasjonsproblemer 
utover sommeren og tidlig høst. Arbeidet med å 
vedlikeholde en egen mailtjeneste er for stor til at 
dette er noe som TTF selv bør gjøre. Det logiske valget 
var derfor å finne en profesjonell aktør som kunne 
gjøre dette for oss. Valget falt på Google Groups og 
en ny mailing liste der som ble hetende ‘ttf-listen@
googlegroups.com’. Arbeidet med å få etablert listen og 
å få alle gamle medlemmer over på denne tok litt tid 
da vi ikke lenger hadde en fungerende mailtjeneste. 
Etter hvert har folk kommet seg over på den nye listen 
og vi har per dags dato 230 medlemmer på listen mot 
320 på den gamle TTF listen.

I løpet av 2010 har også arbeid blitt påbegynt for å få 
flyttet våre gamle websider over på Turistforeningens 
publiseringssystem for websider som heter Sherpa. 
Fordelen med det nye systemet er at TTF sine turer nå 
vil bli synlige på alle turistforeningens sider (TTF, TT, 
turistforeningen.no, DNT fjellsport, UT.no, etc.).
Felles aktiviteter / faste treninger
Også i 2010 har det blitt invitert til ukentlige treninger 
i TTF-regi via hjemmesiden og e-post; skitrening i 
Bymarka og klatretrening i UTE-hallen. 
Skitreningene ble gjennomført på tirsdager så lenge 
føret holdt. Oppmøtet var varierende, men tilstrekkelig 
til at treningen ble gjennomført hver uke. 
Torsdagsklatring ble gjennomført ukentlig, med som-
merferie fra juni til august. Her har det vært jevnt godt 
oppmøte med 8 – 12 personer, enkelte ganger opp mot 
20 personer. Pause med vafler og kaffe har bidratt til 
et godt sosialt miljø.
Avgjørende for å opprettholde de faste aktivitetene 
er enkeltmedlemmer som tar ansvar for ukentlige 
påminnelser. Takk til de som har holdt det gående 
i 2010. 

Medlemsbladet i Hytt & Vær
Medlemsbladet kom ut 4 ganger i løpet av 2010. Det 
var én utgave mer enn året før. Arbeidet med bladet 
har blitt fordelt mellom redaksjonsmedlemmene og 
redaktør har hatt ansvaret for å sy sammen redigerte 
bidrag til et ferdig medlemsblad. Redaksjonen har 
som regel hatt minimum ett redaksjonsmøte per 
utgivelse. En del redaksjonsmedlemmer har falt fra 
siden redaksjonen ble utpekt på årsmøte i 2009 og 
disse bør erstattes så tidlig som mulig i løpet av 2011. 
Tilbakemeldingene er at medlemmene setter pris på 
å få bladet i posten og det er en god motivasjon til å 
prioritere arbeidet med bladet. 
Det var ingen betalende annonsører i 2010. 
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Regnskap
I 2010 hadde vi budsjettert med et underskudd på 
kr 23.000 delvis på grunn av utstyr fra Sportsbua for 
kr 32 000,- bestilt i 2009 som først ble mottatt i 2010 
og bokført i regnskapet for 2010. Regnskapet for 2010 
viser et underskudd på kr 36.500, dvs. noe større 
underskudd enn budsjettert. Dette skyldes delvis 
større utgifter ifbm trykking av i Hytt & Vær, samt lite 
overskudd ifbm kurs, innkjøp av PC til styrearbeider 
og utgifter ifbm deltakelse på DNT Fjellsport Årsmøte.
Medlemsbladet i Hytt & Vær kommer normalt ut 
4 ganger i året. Det var budsjettert med utgifter på 
kr 20.000, men trykking og utsendelse kom på totalt 
kr 27.200. Det var budsjettert med kr 2.500 i annonse-
inntekter, men det var ingen annonser i bladene med 
unntak av de fra UTE som også var gratis på grunn 
handleavtalen. Vi hadde dermed ingen inntekter på 
medlemsbladet i 2010. 
Videre har vi i 2010 hatt inntekter fra kurs på kr 
16.100. Dette ligger vesentlig under den budsjettert 
post på kr 45.000, og skyldes at det kun ble arrangert 
to kurs i 2010 (brekurs og førstehjelpskurs). 
Utgiftene i forbindelse med kursene var kr 14.050, 
som også ligger godt under budsjett på kr 32.000.
Utleie av utstyr har gitt en inntekt på kr 17.600. 
Økonomien i Fjellsportgruppa er stabil og sunn. 
Beholdningen er akkurat passe stor for å kunne drive 
en slik virksomhet på dette aktivitetsnivået med 
formål om ikke å generere profitt, men å få mest 
mulig opplevelse for pengene.

Utstyr
Vi leier fortsatt ut forskjellig utstyr, så som klatre-, 
bre- og skredsøkingsutstyr via TT-butikken i Sandgata.  
Vi har et par stortelt som tas med på noen av TTF-
turene. Det ble i 2010 ikke anskaffet noe nytt utstyr.  
Det har de foregående årene blitt gjort en del 
utskiftninger av eldre utstyr.
Det ble i fjor åpnet for at vi skulle anskaffe fire nye 
skredsøkere. Dette er så langt ikke gjennomført. 
Mange har etter hvert egne søkere og erfaring tilsier 
at ikke alle skredsøkerne vi disponerer noen gang har 
vært utlånt til samme tid. 
Dersom det skal gjøres nye investeringer så vil det 
etter hvert være aktuelt å skifte ut noen av de eldre 
skredsøkerne med nye. Det er også behov for å gjen-
nomgå alt av utstyr med jevne mellomrom og reparere 
eller bytte ut utstyr som er skadet eller defekt.  Med 
mange forskjellige brukere blir utstyr fortere slitt.

Handleavtale
Vi har fram til mars 2012 inngått handleavtale med 
Ute-butikken i Kjøpmannsgata.  Denne gir ttf 
medlemmer rabatter på diverse varer og rabatter på 
klatring i Ute-hallen de torsdagene vi har klatrekvelder 
der. Ute-butikken arrangerte dessuten gjennom 
avtalen en kveld høsten 2010 med info og demo om 
bekledning i fjellet.
 
Styret 
v/ Heidi Blekkan
(leder)

4.4  Årsberetning Veteranan– 12. driftsår 

Årsmøtet ble avholdt 1. mars 2010 i Sandgata med 
50 medlemmer til stede. Hans Engan ble valgt til 
møteleder. Årsberetning og regnskap ble referert, 
begge saker godkjent med akklamasjon. Ivar Maske 
gikk av etter 11 år i styret, derav 6 år som leder. 
Han ble takket og hedret for sin innsats i styret og 
som fødselshjelp for Veteranan ved starten i 1998.  
Marit Lauglo ble takket for sin innsats etter 4 år 
i styret. Som nye styremedlemmer ble Inger Engstrøm 
og Magne Myren valgt. Ny valgkomité: Ivar Maske, 
Marit Lauglo og Svein Ustad.
2010 ble nok et aktivt år for Veteranan. Totalt hadde 
vi 45 arrangementer med til sammen 1575 deltakere 
i alt. I tillegg gjennomførte vi 2 møter med styret og 
turkoordinatorene. For 2011 sesongen avholdt vi møtet 
før programmet gikk i trykken for å kvalitetssikre 
detaljene i turopplysningene. Hovedmålet med møtene 
var likevel å formidle nødvendigheten av sikkerhets-
opplegg for turene våre, og hva som må skje hvis 
uhellet først er ute. 

Møter: 425 deltok i alt på 10 treff/møter i 2010.  
Et arrangement mindre enn året før, men med 26 
minusgrader på Rønningen måtte nyttårsfesten av-
lyses. Ellers var oppmøtet på linje med tidligere år.

Turer: Totalt i 2010 hadde vi 35 turer, 2 færre enn 
i 2009. Totalt deltok 1150 på turene, i gjennomsnitt 
33 pr. tur, det var 2 flere i snitt enn året før.
På skiturene var det i gjennomsnitt noe færre del-
takere, noe været får ta skylden for. Spesielt gjaldt det 
turen til Meråker med bare 6 deltakere. Meldinger 
om storm og glatte veger stoppet mange, men likevel 
en fin tur for de tøffe 6 som stilte opp. Vi var 20 
stykker på overnattingstur til Jøldalshytta, og 8 deltok 
i vårturen i høyfjellet som gikk i Sylan. Kjempeturer i 
kjempevær, her burde flere ha benyttet sjansen.
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Sommerhalvåret startet med tur til Frosta og Falstad 
med 62 deltakere. Ellers er det turene i nærområdet 
som trekker flest deltakere. Turer fra Ilsvika til 
Geitfjellet, rundtur på Leinstranda, omvisning i 
Ringvålområdet, gapahuken hos Arnt Frøseth på Rye 
og besøk på Ferstad gård er eksempler på turer med 
over 50 deltakere. 50 var vi også på vandringen fra 
Berg på Byneset gjennom marka langs gamle Bynesvei. 
Vi glemmer heller ikke besøket på Kystens arv og 
spelet ”Den siste viking”, dagen vi hadde på 
Radiomuseet i Selbu og besøket på Hegra festning. 
Opplevelser alt sammen.  Mange flere turer burde blitt 
nevnt, hovedinntrykket er at programmet for 2010 ga 
noe for enhver smak og ble godt mottatt og brukt av 
våre medlemmer.
Helt uten skader ble ikke turene våre i 2010 heller. 
Et ankelbrudd skjedde rett før parkeringsplassen på 
Saksvikvollen, den uheldige tok turen til legevakten 
først dagen etter. For Veteranan ble det dermed ingen 
problemer, men likevel, rimelig trasig å gå med gips 
i flere uker for den uheldige. Med så mange deltakere 
på ski- eller fotturer vil uhellet være ute for noen. 
Vi må bare være forberedt og vite hva vi da må gjøre. 
Veteranans arbeid med førstehjelp må være på kartet 
hele tiden.

4.5  Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

Resultatregnskapet for 2010 viser et årsresultat 
på kr. 236.804,-, hvorav kr. 154.398,- er kursstigning 
på verdipapirer.
Legatets formue pr. 31.12.2010 utgjør 6.591.231,-

Det er ikke søkt om midler fra legatet i 2010.
Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, grunnfonds-
bevis, lån til TT og fast eiendom.
I 2006 investerte legatet kr. 2.881.302 i TTs brygge 
Sandgata 30 B, med en eierandel på 40%.
Etter legatets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig 
avkastning ut fra dagens markedssituasjon.
Legatet har hatt ett styremøte i 2010.
Avkastning på eiendommen Sandgata 30b tas ikke ut. 
Midlene blir avsatt i Sameie Sandgata 30 for frem-
tidige kostnader.

Trondheim, 10. februar 2011.

Trond Ekker  Karl H. Brox  
Jarle Malvik  Lillian Fjerdingen
 

4.6  Falkangers fond
Gaven på 100 000 kroner er gitt av Disponent Arne 
Falkanger i 1971.
Renteavkastningen skal benyttes til fremme av barns 
og unges interesse for turer i fjellet, f.eks som støtte 
til turer og aktiviteter i foreningens regi sommer og 
vinter.

Fondsstyret har mottatt 2 søknader til fondet fra 
Barnas Turlag  på kr. 30.000,-  for arbeider i 2010, 
og fra DNT ung Trondheim på kr. 10.000,- for 
arbeider i 2011.
Det har vært avholdt et møte + årsmøte i 2010

Beholdning pr. 1.1 2010 kr. 571.687,08
Renteinntekter 2010 kr. 11.604,00

Bevilget til Barnas Turlag kr. 30.000,00

Beholdning pr. 31.12.2010 kr. 553.291,08

Trondheim 04.01.2011

Lillian Svingen Lillian Fjerdingen 
(sekr) (leder) 
 
Randi Wiggen Torbjørn Falkanger 

 
4.7  Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave

Virksomhetens art og hvor den drives.
Stiftelsen ble etablert den 15. mai 2000 med grunn-
kapital kr 1 000 000,-.  Stiftelsens formål er at 
disponibel avkastning hvert år benyttes til utstyr 
og/eller vedlikehold av Trondhjems Turistforenings 
betjente hytter.  Stiftelsen drives fra Trondheim og er 
registrert i Stiftelsesregisteret og underlagt Stiftelses-
tilsynets kontroll.

Fortsatt drift.
Stiftelsens årsregnskap for 2010 er satt opp under 
forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø - likestilling.
Stiftelsen har ingen ansatte og det er følgelig ikke 
registrert noe sykefravær.

Stiftelsen har som mål å tilstrebe full likestilling 
mellom kvinner og menn. Styret består av 3 menn.

For øvrig er miljøet i stiftelsen godt.
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Stiftelsen driver ingen virksomhet som forurenser det 
ytre miljø.

Trondheim, den 14. mars 2011

I styret for Finn og Ågot Klevens Gave:

Fredrik Kleven Terje Tapper Karl H. Brox

RESULTATREGNSKAP
 Note 2010 2009
Inntekter
Renter  32 220 39 816
Utgifter 1 7 844 5 950

Resultat  24 376 33 866

Disponering av årets resultat:

Fratrukket/tillagt kapitalen  4 875 6 773
Avsatt til Trondhjems Turistf.  19 501 27 093

Sum disponert  24  376 33 866 
 
BALANSEREGNSKAP  31.12.10 31.12.09

Eiendeler 
Bankinnskudd  1 181 235 1 156 422

Sum eiendeler  1 181 235 1 156 422

Gjeld og egenkapital

Egenkapital
Innbetalt egenkapital  1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital  91 178 86 303

Sum egenkapital 3 1 091 178 1 086 303

Gjeld
Avsatt til Trondhjems Turistf. 2 89 620 70 119
Leverandørgjeld 4 438 0

Sum gjeld  90 058 70 119

Sum gjeld og egenkapital  1 181 235 1 156 422

Noter 2010

Note 0 Generelle prinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven og NRS-8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Selskapets bankkonto er vurdert til virkelig verdi. 
Avkastningen tilføres regnskapet i takt med tilføring 
på konto.
Avsetningen til stiftelsens formål kommer til 
utbetaling i henhold til stiftelsesstyrets beslutning.
Viser for øvrig til omtale i noter.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser og utgifter
Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke utbetalt 
godtgjørelse til styret.
Til revisor et utbetalt kr 3.443,75
Til Lotteritilsynet er utbetalt kr 4.200,-

Note 2 Avsetninger til Trondhjems Turistforening
Trondhjems Turistforening:
Avsatt i 2008 43 026
Avsatt i 2009 27 093
Avsatt i 2010 19 501 
Avsetning pr 31.12.2010 89 620

Note 3 Egenkapital ( grunnkapital)
Selskapets grunnkapital er kr 1.000.000. Stiftelsens 
egenkapital tilføres årlig 20 % av stiftelsens resultat.

Note 4 Leverandørgjeld
Påløpt ikke forfalt revisorhonorar

4.8  Publikasjonsfondet
Publikasjonsfondets inntekter kommer fra royalties 
fra salg av ”Fjellflora”. Fjellflora er utarbeidet av Olav 
Gjærevoll og Reidar Jørgensen med illustrasjoner av 
Dagny Tande Lid og de har gitt dens inntekter ved 
royalties til TT. Gaven ble gitt og Publikasjonsfondet 
ble stiftet 2. januar 1974.
Renteinntektene skal bidra til å støtte fjellvandrerne 
og publikums interesse for friluftsliv i Trondhjems 
Turistforenings fjellområder og nærmiljø. Etter søknad 
ytes bidrag til innkjøp av utstyr til hyttene.

Fondet har mottatt en søknad om bidrag/støtte 
til boka ”Ut i marka ” på kr. 40.000,-
Fondsstyret har avholdt 1 møte i 2010 + årsmøte.

Beholdning pr. 1.1. 2010 grunnfond kr. 306.469,53
Beholdning pr. 1.1. 2010 driftsfond kr 75.289,10
Renter grunnfond 2010 kr 6.248,00
Renter driftsfond 2010 kr 1.476,00
Bevilget til ”Ut i marka” kr 40.000,00                   

Beholdning pr. 31.12.2010 kr. 349.482,63

Renterfordeling fra grunnfondet kr. 6.248,-

Grunnfondet 1/3      kr. 2.082,66
Driftsfond  2/3      kr. 4.165,34
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Grunnfond  kr.  306.469,53
Renter  kr.  2.082,66

Beholdning 1/1-11    kr.  308.552,19

Driftsfond  kr. 75.289,10
Renter driftsfond kr. 1.476,00
    ”      grunnfond kr. 4.165,34

  kr. 80.930,44
Bevilget   kr.  40.000,00    
Beholdning 1/1-11   kr.  40.930,44

Trondheim 04.01.2011

Lillian Svingen Lillian Fjerdingen
(sekr)  leder  

Randi Wiggen Torbjørn Falkanger
    

4.9  Sameie Sandgata 30

INNTEKTER
  
Leieinntekter     
Naturvernforbundet 32 760   
Norsk Ornitologisk Forening 157 548   
Grønn Hverdag (ca 6,5 mndr) 18 018   
Trondhjems Turistforening 168 000 
  
Renteinntekter 7 706 
  
Sum inntekter 384 032 
  
KOSTNADER

A-konto sprinkleranlegg 301 347   
avvregnes i 2011
Hus og avbruddsforsikring 17 703   
Forsikring skade 63 114   
Kommunale avgifter 19 475   
Vedlikehold 69 000   
Husdrift 75 000  

Sum kostnader 545 639   
 
RESULTAT -161 607   
  
Bank beholdning 230 340   
  
Januar 2011, Knut Balstad  

 

4.10  Lover for Trondhjems Turistforening
 
Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 27. april 2010)

Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og 
livssynsnøytral friluftsorganisasjon.

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings formål er å legge til rette 
for at flest mulig skal kunne drive et enkelt, aktivt, 
trygt og naturvennlig friluftsliv.

Foreningen fremmer sitt formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre
 tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeids-
 områder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre 
 tiltak som kan lette og trygge framkomsten
c) ved informasjonsmateriell, skriftlig og elektronisk,
 for å fremme kunnskap og inspirasjon om friluftsliv
d) ved fellesturer, kurs og andre møteplasser for
  medlemmene, Eventuelt også arrangementer for
 andre grupper som styret velger å prioritere
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre
 områder
f) ved andre tiltak som styret finner formålstjenlig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemskap:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke 
har betalt sin kontingent innen 31. desember.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for 
særskilte medlemsgrupper.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig 
opptreden eller på annen måte skader foreningen. 
Den ekskluderte kan innanke vedtaket for årsmøtet.

3 Æresbevisninger:
Personer som har gjort foreningen særlige tjenester 
kan styret utnevne til æresmedlemmer. Styret tildeler 
foreningens hederstegn, og kan innby til livsvarig 
medlemskap uten kontingent.
Styret gir melding om dette til årsmøtet.
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4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. 
Styret består av Styreleder, styrets nestleder og 6 
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder, 
eller i vedkommendes fravær, nestleder og 3 styremed-
lemmer er til stede.
Styrets nestleder velges av og blant styrets medlemmer
Styreleders evt nestleders stemme er avgjørende ved 
stemmelikhet.
Den som skal velges inn i styret må være medlem av 
Trondhjems Turistforening.

En representant for undergrupper i TT, som har 
årsmøte og velger styre, har møte og talerett på TTs 
styremøter.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler 
i samsvar med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker 
som ikke er lagt til årsmøtet. Styret kan nedsette 
arbeidsutvalg (bestående av styreleder, nestleder 
og ett styremedlem) og de komiteer som det finner 
nødvendig. Det ansetter daglig leder og fastsetter 
dennes lønn. Daglig leder er ansvarlig for foreningens 
løpende drift.

Foreningen forpliktes ved styreleder og ett  styre-
medlem i fellesskap. 

RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad 
gangen. Rådets medlemmer kan gjenvelges tre ganger, 
slik at maksimal funksjonstid blir 12 år.

Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant 
Rådets medlemmer. Rådet skal innkalles minst to 
ganger i året.

På rådsmøtene skal styreleder i foreningen være 
tilstede, og de øvrige styremedlemmer gis anledning 
til å delta, alle uten stemmerett.

I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens 
stemme avgjørende.

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi 
uttalelse til årsmøtet  om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødv-
endig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.

d) utpeke ordstyrer for årsmøtet
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til 
behandling

5 Ordinært årsmøte:
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mai. 
Tidspunktet for årsmøte og saklisten kunngjøres 
med 2 ukers varsel i Adresseavisen og på foreningens 
hjemmeside.  Dokumentene skal i denne tiden være 
lagt ut på foreningens kontor.

Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var in-
nmeldt innen 1. februar, og har betalt kontingenten.

Beslutningen på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall 
med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 
paragrafene 8 og 9.

Årsmøtet behandler:
1. Forretningsorden
2. Årsberetning for foregående år
3. Revidert regnskap for foregående år.
4. Rapport fra desisorene
5. Budsjett for inneværende år
6. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende 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 årsmøtet. Slik regulering foretas i tilfelle
 for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer 
 på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, 
 og avrundes oppover til nærmeste tikrone.
7. Strategidokument
8. Forslag fra styret.
9. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig 
 til styret innen fire uker før årsmøtet
10. Valg på:
 a. styreleder for 2 år
 b. styremedlemmer for 2 år
 c. medlemmer av Rådet
 d. lønnet revisor
 e. 2 medlemmer til kontrollutvalget
 f. 1 medlem av valgkomiteen for 2 år. 
  Det tredje oppnevnes av styret

Styremedlemmer kan gjenvelges tre ganger slik at 
deres funksjonstid blir maksimalt åtte år. Hvis et 
styremedlem blir valgt til styreleder, velges et nytt 
medlem til styret for resten av funksjonstiden.

Hele eller deler av valget kan foregå skriftlig hvis minst 
en av årsmøtedeltakerne krever det.
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Valgbar til verv under punktene a, b, c og e, er medlem 
etter forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig fors-
lag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter 
at årsmøtet er kunngjort.

6. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innen fire uker før årsmøtet sende 
skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomite.

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen 
innen samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre 
medlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer velges 
for 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 
inntil tre ganger slik at maksimal funksjonstid blir 
8 år. Hvis et medlem av valgkomiteen faller fra midt 
i en periode gis styret fullmakt til å oppnevne en ny 
representant fram til neste generalforsamling.

7 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av 
Styret, Rådet, eller etter skriftlig forslag fra minst 2 % 
av medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger 
og stemmerett gjelder det samme som for det ordinære 
årsmøte.

8 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske 
Turistforening. Styret oppnevner foreningens repre-
sentanter til Den Norske Turistforenings landsmøte.

9 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinært 
årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være 
styret i hende innen fire uker før årsmøtet.

10 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas på 
2 påfølgende ordinære årsmøter med ¾ flertall og 
dersom det ved siste gangs behandling minst møter 2% 
av medlemsmassen. Hvis lovlig oppløsning er vedtatt 
overføres foreningens midler til Den Norske Turist-
forening som vil forestå den løpende drift i henhold 
til sine vedtakter, herunder bidra til etablering av ny 
medlemsforening for å ivareta de lokale interesser.

Foto: Maria Holo Leikarnes


