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1. STYRETS ÅRSBERETNING
1.1. Om virksomheten
Trondhjems Turistforening (TT) er Midt-Norges største friluftsorganisasjon med 21.903 medlemmer. TTs 
visjon er å legge til rette for «naturopplevelser for livet.» TT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningens administrasjon 
og turinformasjon holder til i Sandgata 30 i Trondheim. I tillegg har TT lokale lag, og grupper som opererer i 
sine lokalmiljø. TT har aktivitet i 20 av 25 kommuner (tidligere Sør-Trøndelag fylke). Driften forøvrig utøves 
i all hovedsak i fjellet og markaområdene hvor foreningen driver 18 hytter (betjente, selvbetjente, ubetjente 
og dagsturhytter). I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler foreningen sommer og vinterruter på ca. 1.000 
kilometer.

1.1.1.  Økonomi
Økonomisk ble 2020 svært krevende. Selv om kost-
nadene ble kraftig redusert, var det like arbeidskrev-
ende å holde hyttene åpne denne sommeren med de 
ekstra tiltakene som måtte gjøres. Styret måtte gjøre 
vanskelige avveininger om man skulle gjøre drastiske 
kutt i driften. Både ytterligere permitteringer, redusert 
tilbud på hyttene, større prosjekter innenfor inkluder-
ing, vedlikehold/oppgradering, og årboka ble vurdert 
utsatt.  Det ble imidlertid tidlig klart at selv om våre 
salgsinntekter sviktet på grunn av redusert kapasitet 
på hyttene og arrangementene, så fikk vi svært god 
støtte fra våre medlemmer, støttespillere og sponsorer. 
Nesten alle medlemmene ble med videre dette året, 
turpartnerne forlenget avtalene, Sparebank 1 SMN 
tildelte ekstraordinære midler for at vi kunne holde 
hyttene åpne til tross for inntektssvikt, og de offentlige 
støtteordningene til aktivitet for særlig barn og unge 
ble opprettholdt selv om det ikke var mulig å levere et 
like omfattende tilbud som i et normalår. Dermed ble 
det mulig å starte opp alle de planlagte prosjektene til 
tross for usikkerhet og inntektssvikt. I løpet av somme-
ren ble det også klart at myndighetenes støtteordninger 
ville dekke store deler av våre inntektstap. 

TT fikk kompensasjon på inntektsbortfall på 3,2 mil-
lioner fra krisepakken for frivillighets- og idrettssek-
toren som følge av COVID-19 utbruddet. I tillegg ble 
det gjort et solid arbeid med å søke midler til aktivitet 
og tiltak på hytter og ruter. Foreningen reduserte på ko-
stnader og gjennomførte i tillegg perioder med permit-
teringer når hytter ble stengt og all aktivitet avlyst. Det 
gjør at det økonomiske resultatet er positivt til tross for 
koronarestriksjoner i 2020.

Resultatet for 2020 er på 0,5 millioner mot 1,3 mil-
lioner i 2019. Styret mener det fremlagte regnskapet 
gir et rettvisende bilde av foreningens stilling og 
resultat i 2020.

1.1.2.  Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i TT anses som godt. Det er totalt 28,2 
årsverk i foreningen, der 11,6   er sesongansatte. Det 
registrerte sykefravær i 2020 var på 3 % mot 0,8 % i 
2019.

TTs administrasjon består av 4 kvinner og 9 menn. TTs 
styre består av 4 menn og 4 kvinner. 

1.1.3.  Helse, Miljø og Sikkerhet
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har høy prior-
itet. Mye av vår virksomhet foregår i fjellet og medfører 
naturlig nok risiko. 

Dette året har Covid-19 vært i fokus, og TT har i samar-
beid med DNT utarbeidet gode planer for sikker hånd-
tering av både fellesturer og arrangement, og drift av 
hytter. Beredskapsøvelser er gjennomført for å trene på 
en mulig smittesituasjon. Flere tilfeller av symptomer 
på luftveisinfeksjon, viste at planer og øvelser har gjort 
organisasjonen i stand til å håndtere dette på en god 
måte. Heldigvis fikk vi ingen situasjoner med smitte av 
Covid-19 på våre hytter eller arrangementer.

Våre turer og arrangementer er underlagt strenge 
rutiner knyttet til kompetanse for de som skal lede 
turer, og til risikovurdering av de enkelte turene. 
Foreningen har høye ambisjoner om en mest mulig sik-
ker og miljøvennlig drift. Arbeidet med internkontroll 
prioriteres høyt i samarbeid med offentlige tilsynsmyn-
digheter.

Det har ikke vært rapportert om alvorlige skader eller 
ulykker på arbeidsplassen.

TTs administrasjon består av 4 kvinner og 9 menn. TTs 
styre består av 4 menn og 4 kvinner. 
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1.1.4.  Styret
Styret har gjennomført 13 styremøter. Det er behan-
dlet 78 ordinære saker i tillegg til orienterings- og 
drøftingssaker. Viktige arbeidsoppgaver for styret er 
utvikling av strategiplaner, med årlige handlingsplaner 
og budsjett.

både økonomisk og smittevernfaglig. Risikoreduser-
ende tiltak ble iverksatt, og kommunikasjonen med 
vertskap, grupper og lokallag ble også intensivert på 
grunn av de stadig skiftende rammevilkårene. Det er 
all grunn til å berømme alle frivillige i organisasjonen 
for en offensiv holdning til hvordan vi kunne opprett-
holde aktivitet så langt det var mulig. Vertskapet hadde 
en svært krevende sesong. De ble permittert gjennom 
vinteren på grunn av nedstengning, og de fikk kort tid 
til å forberede sommersesongen da de kom tilbake på 
jobb igjen. Nytt regime med booking skulle innføres. 
Det samme gjaldt rutiner for renhold, avstand mellom 
gjester og ansatte, og en ny måte å omgås hverandre på. 
Nærhet og klapp på skuldra var ikke lenger tillatt. 

Sesongen ble i grunnen ikke så verst, alt tatt i betrak-
tning. Den startet forsiktig, slik den jo måtte for å ta 
hensyn til smittevern, men på grunn av snøen som 
lå lenge var det uansett få i fjellet. Vertskap fikk bra 
med tid til å få rutinene til å sitte, og det ble tid til 
beredskapsøvelser for å ytterligere bevisstgjøre alle 
hvilke utfordringer vi sto overfor og hvordan vi konkret 
skulle håndtere en smittesituasjon, ikke helt ulik den 
metodikken som blir brukt i brannvernarbeid. Det 
er jo heller ikke lenge siden noroviruset gjorde oss 
skjerpet på denne måten å tenke på. Det ble ingen 
smittetilfeller på hyttene eller arrangementene i regi 
av TT denne sesongen. Litt flaks, kanskje, men vi var 
godt forberedt. 

Besøket i fjellet ble ikke høyt, knapt 15 000 overnat-
tinger er ca 60 % av en normalsesong. Dette var som 
planlagt. Vi kunne ikke ta imot flere med de reglene 
vi hadde lagt på oss selv.  600 fellesturer og mindre 
arrangement ble gjennomført. Likevel ble en firedel 
av arrangementene ble avlyst, og deltakerantallet ble 
halvert. De store arrangementene som Topp 7, Opptur 
og Barnas store fjæredag måtte avlyses, selv om det ble 
gjort mange avveininger om hvordan man eventuelt 
kunne arrangere varianter av arrangementet som ville 
være mulig uten å samle så mange samtidig.

1.2. Sentrale hendelser og oppgaver i 2020
2020 ble året der alt ble snudd på hodet. Fra å 
forberede oss på å gjøre fjellet tilgjengelig for flotte 
vinterturer, måtte vi, som resten av Norge og verden 
stenge ned all virksomhet i starten av mars. Hyttene 
ble stengt og arrangementer avlyst. 

Det ble starten på et svært annerledes år der alle ble 
nødt til å tenke og arbeide på en annen måte. Samar-
beid og kommunikasjon ble annerledes. Vi møttes 
mindre, men samarbeidet mye mer. I en slik krisesitu-
asjon ser vi at det er viktig med en sterk organisasjon i 
ryggen. DNT sentralt og de andre foreningene har stått 
fram som et viktig kompetansenettverk som har greid 
å utarbeide faglig gode smittevernplaner, og bidratt til 
at DNTs hytter og arrangementer har blitt drevet med 
stor troverdighet og trygghet for gjester, frivillige og 
ansatte. Styret i TT har utarbeidet ulike scenario for 
å kunne ta riktige grep og vurdere risiko både på den 
daglige driften, og på store prosjekter som Ramsjøhytta

1.2.1.  Drift av foreningen
Utover våren ble mye gjort for å kunne gjennomføre 
så mye som mulig av foreningens planer. Hyttene ble 
tilpasset strenge rutiner, og booking ble innført både 
på hytter og arrangement. Styret valgte i denne situas-
jonen å sette i gang tyngre vedlikehold, stiprosjekter 
og det store byggeprosjektet på Ramsjøen. Dette var en 
krevende prosess og alt var forbundet med stor risiko Foto: Egil A. Behrens

Foto: TTs bildearkiv
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1.2.2.  Samfunnsaktørrollen
Også i 2020 ble vindkraftsaken gitt høy prioritet. Selv 
om nasjonal ramme for vindkraft ble stanset, så vil 
behovet for kraft og næringsutvikling fortsatt legge 
stort press på naturområdene. Arbeidet med konsesjon-
ssystemet fram mot en stortingsbehandling har vært 
den viktigste saken. TT har i samarbeid med DNT, og 
de andre natur og friluftsorganisasjonene i Trøndelag 
arbeidet inn mot politikerne både nasjonalt og region-
alt for å påvirke prosessen. Det er en følelse av delvis 
gjennomslag siden vindkraftkonsesjoner i framtiden 
skal behandles gjennom plan og bygningsloven og 
at kommunene dermed får beslutningsmyndighet. 
Innbyggerne vil da lettere kunne nå fram med sitt 
engasjement, selv om vi vet at også økonomi kan veie 
tungt i kommunale prosesser. Vi tror ikke kampen for å 
ta vare på naturen er vunnet.

1.2.3.  Prioriterte områder
Det store satsingsområdet for 2020 skulle være inklu-
dering. TT har over flere år arbeidet for å gjøre tilbudet 
synlig og tilgjengelig for stadig flere. Det er mange 
muligheter for å skape verdifulle samarbeid med andre 
organisasjoner for å skape aktivitet og opplevelser for 

mange. Prosjektet var planlagt startet opp 1. mai, og 
etter en måneds utsettelse ble det besluttet igangsatt. 
I forbindelse med dette var det søkt midler til å gjøre 
mange spennende aktiviteter. Ferietilbud for barn og 
unge var et satsingsområde for myndighetene. Det 
resulterte i et vellykket samarbeid med blant annet 
Bufdir om ferieopplevelser for mange både i marka 
og på fjellet. Fjelleirene og familiecampene skapte 
gode opplevelser for mange. Også andre spennende 
samarbeid som friluftstrimmen, turtilbudet for ung-
dom i midtbyregionen er eksempler på gode resultater 
allerede det første året i dette prosjektet.

Ramsjøhytta har vært et viktig prosjekt som har tatt 
år å realisere. I 2020 fikk vi endelig alle elementer på 
plass. Samarbeidet med kommune, reindrift og grun-
neiere har etter mange og grundige prosesser ført fram. 
Prosjektet er et stort løft for foreningen og styret la stor 
vekt på grundige forberedelser for å unngå risiko for 
budsjettoverskridelser. Prosjektet ble endelig vedtatt 
18. juni og i løpet av noen hektiske sensommeruker er 
grunnarbeidene gjennomført, det gamle uthuset revet 
og midlertidige toaletter satt opp. Hytta vil bli satt opp 
sommeren 2021, og det planlegges åpning juni 2022.

TurVerket Oppdal.  Foto: TTs bildearkiv
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1.2.4.  Organisasjon
Frivillighet er bærebjelken i vår organisasjon. Det er 
et uttalt mål at frivilligheten skal ha gode kår, og at 
all drift skal ha som mål å styrke frivilligheten. Det er 
gledelig å se at antallet timer frivillig innsats har økt 
de senere år. Det systematiske arbeidet med dugnader 
har gitt gode resultater. Totalt sett har likevel antall 
timer frivillig innsats også gått ned dette koronaåret 
med ca 30 % til nær 25 000 timer. TT har organisert 
mye av det frivillige arbeidet i komiteer. Komiteene har 
bidratt med svært mye innenfor mange fagområder i 
foreningen. I 2020 gjorde ble det gjort en endring for 
å sikre større fleksibilitet, og bedre forutsetninger for 
rekruttering til frivillig innsats. Styret besluttet å endre 
faste komiteer til mer fleksible, ressursgrupper som 
kan opprettes etter behov og tilpasses ulike oppgaver. 

Profil og merkevare er viktig for en organisasjon, og 
DNT er blant de med aller best omdømme i Norge. 
Det er viktig å ivareta og styrke dette. For TT sin del 
har det vært to dilemmaer som har vært behandlet i et 
styrenedsatt utvalg. 

Det ene er i hvilken grad TT er tjent med å rendyrke 
den lokale profilen eller om det er hensiktsmessig å 
i større grad knytte seg tettere opp mot DNTs røde T 
som den viktigste delen av merkevaren. Styret kom 
fram til at den røde T-en er et sterkt og positivt symbol 
som underbygger TTs verdier og det vi står for, og at 
TT bør ta i bruk DNTs felles profil i sin helhet, med det 
lokale som støtteelementer. Dette vil det bli implemen-
tert i 2021.

Det andre dilemmaet er hvordan turistforeningene 
i Trøndelag bør samarbeide, og i hvilken grad det er 
viktig å framstå som én felles organisasjon i profiler-
ingen. Styret vil sørge for en god prosess med NTT 
for å videreutvikle Trøndersamarbeid og bidra til at 
foreningene i Trøndelag samarbeider godt, og fremstår 
slik at medlemmer og samarbeidspartnere lettest mulig 
kan se tilbudet til turistforeningene i Trøndelag som et 
felles tilbud.

1.2.5.  Digitalisering
Digitalisering er en viktig del av arbeidet for å 
sikre effektive arbeidsprosesser og gode verktøy for 
medlemmene når de skal delta på våre aktiviteter. UT. 
no har i 2020 hatt stor vekst i antall besøk, og TT har 
levert innhold til denne plattformen. UT er en effektiv 
kanal for å nå ut til mange, men det er ressurskrev-
ende å produsere godt innhold. Koronasituasjonen 
gjorde det nødvendig å kreve at alle booket plass på 
hyttene. Bookingsystemet Visbook er nå på plass for 
alle de selvbetjente hyttene, og fungerer brukbart. Nytt 

medlemskommunikasjonssystem i DNT vil gi mulig-
heter for å tilpasse informasjonen til medlemmenes 
ønsker og behov. 

Verktøy for administrative prosesser har gitt oss et 
stort løft i forhold til internt samarbeid og kommu-
nikasjon. Teamsmøter gjør at samhandling på mange 
områder har blitt tettere og med mer kontinuitet, 
særlig inn mot DNT-systemet, men også inn mot hyt-
tene, og i styrearbeid. Dette vil på mange måter endre 
samhandling permanent, selv om vi ser fram til fysiske 
møter som er viktig for både det sosiale felleskapet 
og i utviklingsarbeid. TT har også tatt i bruk DNTs 
felles økonomisystem. Dette er et eksempel på viktige 
synergier i et sterkt felleskap der både kompetanse og 
arbeidskapasitet øker gjennom samarbeid.

1.2.6.  Framover
Styret er nå opptatt av hvordan TT skal komme seg 
videre etter denne krisen, og har lagt planer basert på 
ulike scenarier for 2021. Det er realistisk å basere seg 
på at det blir store restriksjoner også i 2021. Derfor blir 
det viktig å tilpasse bookingsystem og smittevernplaner 
for å kunne ta imot så mange gjester og turdeltakere 
som mulig, og finne gode måter å skape aktivitet til 
tross for begrensningene. UT.no, booking- og medlem-
skommunikasjonssystemene blir sentrale. Dette er 
satsingsområder for hele DNT-familien framover. 

Det blir viktig å gjøre tiltak for å opprettholde tilliten 
fra medlemmer og samarbeidspartnere for fortsatt å 
kunne legge til rette for friluftsliv i Trøndelag. Arbeidet 
med nærturer og inkludering blir viktige element i 
arbeidet med å gjøre foreningen relevant i denne tiden 
med strenge begrensninger på vår handlefrihet.

Styret er opptatt av å fortsette en offensiv satsing på 
vedlikehold og videreutvikling av hytte og rutenettet. 
Ramsjøhytta blir det viktigste prosjektet også i 2021. 
Videre er det planlagt nytt toalettanlegg på Nedalshy-
tta, energianlegg på Schulzhytta, og den tredje gapa-
huken på Rønningen skal bygges. Bro over Gravbekken 
på ruta mellom Gjevilvasshytta og Jøldalshytta er også 
på planen.

Styret tror TT vil komme styrket ut av denne situas-
jonen da betydningen av et enkelt og naturvennlig 
friluftsliv antakelig har fått økt betydning etter 
pandemien.

Trondheim 10. mars 2020
 
Kjell Fordal (styreleder), Synnøve Farstad, Lindis Burheim, 
Jorunn Iren Husby, Håkon Gammelsæter, May Eli Vatn 
Kristiansen, Roger Monsø, og Jostein Gravås , Frode Støre 
Bergrem (daglig leder)
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2. ÅRSRAPPORT
2.1. Medlemstall 2020
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MEDLEMSTALL  TOTALT  FOR  TT  1887 - 2020Medlemmer i TT totalt 1887-2020

0-12 år 13-18 år 19-26 år

27-59 år 60+ år

Medlemsutviklingen i Trondhjems Turistforening 2019-2020

Medlemmer 2020 2019 Endring
0-12 år 1 989 2 037 -2,4 %

13-18 år 1 471 1 504 -2,2 %

19-26 år 2 228 2 233 -0,2 %

27-59 år 10 466 10 757 -2,7 %

Over 60 år 5 749 5 564 3,3 %

SUM 21 903 22 095 0,9 %

2.2. Besøk på hyttene
Til sammen hadde våre 18 hytter (inkl. Barnas 
Naturverden) 14 885 overnattinger.  De betjente hytter 
hadde totalt 10 400 (19 445) overnattinger og de selv- 
og ubetjente hyttene hadde 4 485 (7 1 22) overnatting-
er. Det vil si en total nedgang på 11 739 overnattinger 
sammenlignet med året før.

Besøket på hyttene ble sterkt preget av pandemien. 
Både betjente og selv- og ubetjente hytter var stengt 
i påsken og frem mot sommersesong. I tillegg så ble 
kapasiteten på de betjente hyttene halvert i sommer-
sesongen. Besøket var i snitt på 60 % av et normalår, og 
tallene viser at Sylan ble hardere rammet pga våre sven-
ske gjester ikke kunne krysse grensen over til Norge.



11T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G   Å R S R A P P O RT 2020

Overnattingstall for turisthyttene 2011-2020

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011
 
TROLLHEIMEN

Betjent 

Gjevilvasshytta 2 053 3 275 3 958 4 124 3 706 3 919 3 295 3 754 3 366 3 883

Jøldalshytta 2 348 4 543 4 382  4 870 4 485 3 998 4 174 4 074 2 856 3 884

Trollheimshytta 2 078 3 445 3 785 3 805 3 601 3 236 3 652 3 254 1 970 2 991

Sum betjent 6 479 11 263 12 125 12 799 11 792 11 153 11 121 11 082 8 192 10 758
    

Selvbetjent/ubetjent
Gjevilvasshytta 73 232 234 404 210 52 171 233 206 193 

Jøldalshytta 218 396 383 576 627 563 215 490 375 377

Trollheimshytta 191 238 226 370 348 359 240 304 302 300

Dindalshytta 225 261 308 291 330 263 306 393 337 320

Orkelsjøhytta 100 193 99 157 95 47 104 43 59 90

Bårdsgarden 915 1 082 1 208 1 407 1 135 1 046 863 998 1 013 1 104

Kårvatn 491 525 577 522 513 350 350 348 370 380

Vassendsetra 65 382 415 300 282 170 320 290 310 590

Barnas Naturverden 500 850 850 850 844 590    

Sum selvbetjent/ubetjent 2 778 4 159 4 300 4 877 4 384 3 640 2 569 3 099 2 972 3 354
SUM TROLLHEIMEN 9 257 15 422 16 425 17 676 16 176 14 793 13 690 14 181 11 164 14 112
 
SYLAN

Betjent  

Nedalshytta 1 810 3 779 3 376 3 494 3 188 2 680 2 418 2 697 1 642 2430

Schulzhytta 797 1 165 1 053 1 073 913 622 537 537 466 532

Storerikvollen 1 314 3 238 3 166 2 846 3 057 2 042 2 675 2 680 2 195  2 190

Sum betjent 3 921 8 182 7 595 7 413 7 158 5 344 5 630 5 914 4 303 5 152
 
Selvbetjent/ubetjent      

Nedalshytta 183 180 125 320 270 233 330 319 137 231

Schulzhytta 167 315 352 397 325 267 140 356 267 422

Storerikvollen 141 222 216 184 309 234 233 261 160 93

Græslihytta 150 162 230 418 196 147 146 156 133 252

Kjølihytta 69 334 242 140 211 202 138 87 204 83

Ramsjøhytta 997 1 675 1 695 1 989 1 637 1 192 1 048 1 113 924 1 061

Sum selvbetjent/ubetjent 1 707 2 888 2 860 3 448 2 948 2 275 2 035 2 292 1 825 2 142
SUM SYLAN 5 628 11 070 10 455 10 861 10 106 7 619 7 665 8 206 6 128 7 294
SUM TOTALT 14 885 26 492 26 880 28 537 26 282 22 412 21 355 22 387 17 292 21 406

Foto: Morten Noremsaune
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2.3. Hytter og ruter

2.3.1.  Hyttedrift
2020 startet med ambisiøse planer for TTs hytter, mye 
skulle gjøres og vertskapet stod klare for å ta imot alle 
som ønsket seg en tur i fjellheimen. 13. mars smalt 
det, og det ble bestemt at hyttene ikke kunne åpne til 
påske. Covid-19 traff for alvor reiselivet og hyttedriften 
vår. Med stor usikkerhet om åpning til sommeren, for 
vertskap og ansatte som ble permittert er nok dette et 
driftsår vi kommer til å huske lenge. Smitteverntiltak, 
nye rutiner, bookingløsninger og et vertskap/drift-
savdeling i TT som var endringsdyktig og gledet seg til 
å ønske sine gjester velkommen preget våren 2020.

I samarbeid med DNT klarte TTs administrasjon og 
vertskapet å få på plass gode rutiner for smittevern til 
åpning 19. juni 2020. Med forsterkede renholdsrutin-
er, avstandskrav, og antallsbegrensninger mente vi å ha 
et trygt opplegg for hyttedriften denne sommeren.

TTs hytter krever kontinuerlig vedlikehold og op-
pgradering for å være det unike tilbudet som vi ønsker. 
Styret valgte å fortsette dette arbeidet

Energisituasjonen på Storerikvollen er fortsatt ikke 
løst, men vi er kommet lengre i prosessen og ser for 
oss en start nå etter hvert på dette. 

Både Gjevilvasshytta og Jøldalshytta fikk oppgradert 
en del på brannverntiltak og det skal jobbes mer med 
dette inn i 2021.

Vi har jobbet videre med sikkerhet og året 2020 ble 
en milepæl med tanke på at alle våre betjente hytter 
nå har hjertestarter på hyttene sine. Etter å ha fått til-
skudd fra Unistiftelsen på kr 100 000 ble det kjøpt inn 

hjertestartere og holdt kurs for våre vertskap. Håpet 
er at vi aldri trenger å benytte dem, men at de er der 
som en ekstra sikkerhet. Å ferdes i fjellet medfører ofte 
langt til helsepersonell, så det å kunne ha et verktøy 
som er enkelt å benytte og som kan redde liv er noe vi 
er glade for er på plass.

2.3.2.  Vedlikehold av hyttene i Trollheimen og Sylan
TT har vedtatt et ambisiøst mål om antall dugnader og 
arbeid hvert år. Driftsavdelingen jobber i samarbeid 
med hyttene om å utarbeide prosjekter og løsninger 
som gjør arbeidshverdagen enklere, øke kapasitet for 
gjester og tilrettelegge for trygg ferdsel i fjellet. Det 
skal vi fortsette med.

Foreningen har vedtatt et ambisiøst program for ved-
likehold og oppgradering av hyttene og rutene i fjellet

Arbeidet med vedlikehold og oppgradering av hyt-
tene gjøres i en kombinasjon av dugnader og innleid 
arbeidskraft der det kreves. Arbeidet planlegges og 
ledes av de fagansvarlige som er ansatt i TT-adminis-
trasjonen.

På Gjevilvasshytta fortsatte arbeidet med brannfore-
byggende tiltak. Kjellernedgangen fra gangen fikk 
gips og panel med brannhemmende maling, så nå er 
branncelleinndelinga av bygget fullført. Nå gjenstår 
kun noen tetningslister på enkelte dører, så er alle 
avvik på brannrapporten lukket. Resepsjonen og 
kontoret bak ble fullstendig oppussa med ny disk, ny 
belysning og nye hyller og bord. På utsida av den gamle 
hovedinngangen ble det montert ei ny trapp (med 
dekor) som også egner seg som benk. I kjelleren ble 
golvene i og utafor toalettene, i gangen mot dusjene og 
i de to lagerrommene med madrasser og trykktanker, 
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avretta og malt med tokomponent golvmaling. Veggene 
i gangen og madrasslageret fikk seg et strøk med fuk-
tregulerende maling (Biorid). Omtrent alle vinduene 
på fronten av Tingstua ble tatt ut, skrapa, kitta og malt 
med linoljemaling. 

På Jøldalshytta er det også gjennomført tiltak for å 
bedre brannsikkerheten. Inntaket til slangen som 
skaffer brannvann fra Ondustjønna er tynga ned med 
sandsekker så den ligger stabilt og frostfritt og leverer 
brannvann som den skal. Et større arbeid med å skifte 
brannsentral og varslingsanlegg ble satt i gang på 
høsten 2020, og det skal sluttføres før påska 2021. Ny 
batteribank med blybatteri på 48V og 1000Ah samt 
ny vekselretter og ny overvåknings-/loggeelektronikk 
koplet opp mot internett ble satt inn til erstatning for 
den “gamle” på 24V og 2000Ah som kun var knappe 
3 år gammel. Ny kunnsakp, nye rutiner samt et bedre 
balansert anlegg skal hindre at den nye banken får 
så kort levetid. Arbeidet på soveloftet fortsatte, og nå 
gjenstår bare litt maling og flikking. 

På Trollheimshytta har tørrvarelageret ved kjøkkenet 
fått nye hyller. Der er også veggene malt med fuktreg-
ulerende maling (Biorid). Der det gjort en god jobb i 
kjelleren. Golv og vegger i tørrvarelageret ved trappa, 
den gamle dusjen og i lageret lengst SV, er malt med 

Biorid og diffusjonsåpen tokomponent golvmaling. 
Veggen mellom de to gamle dusjene er fjerna. Det nye 
tørkerommet over aggregatet har fått nye skohyller. Det 
er bygd ny terrasse i kroken utafor Gammelskjælet. Yt-
terdøra og en av båsene på do er nymalt. Alle vinduene 
i sjølhusholdet er malt med linoljemaling. Også en god 
del vinduer i hovedhytta er nymalte. Den gamle rund-
ovnen i den store peisestua bla frakta ned på skuter og 
reparert i bygda, og kjørt opp igjen på vårsnøen. Den er 
nå montert og kobla til, og fungerer utmerket. I dame-
dusjen ble det montert baderomsplater på veggene 
og nye dusjarmaturer. I tillegg er det satt inn bidé så 
kvinnene kan gå på toalettet om natta uten å bevege 
seg over tunet. Som koronatiltak ble det montert en 
utevask nede ved bekken. Ved Johanstuggu er det felt 
to store furuer (ca. 145 og 110 år gamle), og disse ble til 
en stor benk ved bålplassen (Trollbenken).

På Storerikvollen ble kokkerommet lydisolert og 
oppgradert med nytt panel på vegger og i tak, samt 
nytt rørsystem til vasken. I sovesalen ble kneveggen 
tatt bort, og taket heva mellom sperrene. Dermed kan 
madrassene legges så folk ligger med bena ut mot yt-
tervegg. Det er starta med å dele inn i båser så gjestene 
skal få litt skjerming. I kjelleren er det installert et 
kjøleaggregat i matlageret, og dette gir betydelig bedre 
kjølekapasitet, samtidig som aggregatet har tørka ut 

TilTopps Nedalshytta.  Foto: TTs bildearkiv
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Foto: TTs bildearkiv

kjelleren på en positiv måte. Dessverre er batterib-
anken så liten og gammel at kjøleaggregatet ikke kan 
gå så mye som ønskelig. 

På Nedalshytta er det montert ny fettutskiller. Den 
ble gravd ned i gårdsplassen rett utafor kjøkkenet. Det 
gjenstår å fjerne den gamle, legge om rørene, samt 
å rive veggene rundt der den gamle sto. Flaggstanga 
er retta opp. Det er foretatt en del innvendig maling 
av golv og listverk i hovedhytta, og det er malt gulv i 
sjølhusholdet og på utedo. 

På Schulzhytta er det montert opp utevask på 
nordenden av Hummelfussin. Det er også montert 2 
gasskap. Sittegruppa utendørs er reparert etter skader 
sist vinter, og inngangspartiet på hytta er malt. 

På de selv- og ubetjente hyttene ble det også gjort 
en del arbeid.

På Ramsjøhytta  ble det bygd nytt, midlertidig toalett 
som et tilbygg til det nye uthuset. Det gamle uthuset 
med toaletter, vedbod og hunderom ble revet, og 
restene brent opp. I tillegg ble det gravd ut tomt til ny 
hovedhytte, det ble støpt fundamenter, og terrenget 
rundt fundamentene ble dandert til ønska utforming. 
Nå står det klart til bygging i 2021!  

På Orkelsjøhytta er gjerdet rundt hytta utvida litt så 
det går an å gå rundt hytta, et knust vindu er fiksa, 
og flere vinduer kitta og malt. Ytterveggen over 
kjøkkenavdelinga er malt, samt det som gjensto på 
tverrveggen mot sør. Det er montert ny timer på 
røykvarsleren på kjøkkenet. (DNT-Ung Trøndelag)

På Kjølihytta er det montert solcelleanlegg med lys 
rundt i hovedhytta. Ytterveggen på sørsida er malt, 
samt deler av vest- og nordveggen. (DNT-Ung Trøn-
delag)

I 2018 kjøpte TT Harravolden ved Løsvatnet på Fosen, 
og Fosen turlag har i 2020 fortsatt arbeidet med å sette 
hytta i stand som sjølbetjeningskvarter. På grunn av ut-
fordringer med sårbarhet i området er hytta foreløpig 
kun til bruk på fellesturer og til turer for lokallag og 
grupper i TT.

2.3.3.  Stier og Løyper
TT har et omfattende rutenett i Sylan og Trollheimen, 
bestående av over 705 km med sommerruter og 325 
km med vinterruter.

Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle dette 
gjøres hovedsakelig gjennom det arbeidet som de rute-
ansvarlige gjør og det som organiseres som dugnader.

Ruteansvarlige
Til å foreta vedlikehold på de forskjellige rutene, har 
TT 40 frivillige som har ansvar for en spesifikk rute 
i Sylan eller Trollheimen. Ruteansvarliges hovedop-
pgave er 1 til 2 ganger pr sesong gjennomføre kontroll 
av skilting og merking. Ved behov friskes rødmerking-
en opp, og vegetasjon ryddes. I 2020 bidro ruteansvar-
lige med 520 dugnadstimer. Dette er en liten nedgang 
fra tidligere år. Rodeansvarlige har begrunnet dette 
hovedsakelig med restriksjoner rundt covid-19.



15T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G   Å R S R A P P O RT 2020

Fellesdugnader
For større oppgaver arrangeres det fellesdugnader. 
Disse annonseres på TTs nettsider, og deltakerne 
melder seg på. I 2020 ble det arrangert 22 dugnader. 
Til sammen 119 personer deltok og bidro med 2570 
timer. Dette er “all time high” for fellesdugnader i 
Sylan og Trollheimen.

Det desidert største prosjektet i 2020 var klopplegging 
mellom Flaksjøen og Kvitfjellhytta. Dette er en del av 
“Norge på tvers”, og er NTT sin rute. TT sto for prosjek-
tering og gjennomføring av oppdraget. Det ble i vinter 
kjørt ut 7 lastebillass med til sammen 16.000 m klopp av 
2’’ x 6’’ CU-imp. I løpet av 2 uker ble materialene kjørt 
ut med snøscooter. I sommer ble kloppene, totalt 5,8 
km, lagt over en periode på 7 uker. En kjempeinnsats 
av frivillige gjorde at hele prosjektet ble ferdig ila som-
meren/høsten.

I Trollheimen har fellesdugnadene hovedsakelig bestått 
av klopplegging i Foldalen. Samtidig ble det bygget 3 nye 
bruer over mindre elver i Foldalen. Her var brukarene 
produsert som byggesett på Rønningen og kjørt ut i 
vinter.

Et lite stykke arbeid (klopplegging) ble også gjort ved 
Tovatna på ruta mellom Bårdsgarden og Innerdalen. 

I Sylan ble det lagt klopper i tre forskjellige retnin-
ger ut fra Storerikvollen. Det største arbeidet var på 
strekningen Storerikvollen mot Bjørneggen. Arbeidet 
her ble ikke helt ferdig, og fortsetter i sommeren 2021. 
I Remslia øst for Storerikvollen der kloppene delvis var 
sunket ned i nyra, ble de hevet ved å legge nye underlig-
gere. Dette arbeidet har gått over flere år, men er nå 
ferdigstilt.

Både i Trollheimen og Sylan ble det startet opp et arbeid 
med utplassering av nye skilt i tråd med DNTs nye 
merkestandard. 110 nye grønne skilt med hvit skrift. I 
2020 ble dette prioritert til «Trekanten» og «Norge på 
tvers».

2.4. Turer og aktiviteter

2.4.1.  Fellesturer og Kurs
Tur og kursåret 2020 startet med god deltagelse på 
våre kurs i “Forberedelse til turer i vinterfjellet” og 
“Smørekurs for fjellski”. Men det ble en bråstopp både 
i tur- og kursaktiviteten 12.mars da Norge ble stengt 
ned grunnet covid-19 pandemien.

Fra mai ble det igjen tillatt å arrangere turer og 
kurs, men med et begrenset antall deltagere og 
kun utendørs. Våre populære kart og kompasskurs 
(teorikurs) som avholdes i mai så da lenge ut til å bli 

vanskelig å gjennomføre, men våre kursholdere snudde 
seg rundt og digitaliserte kursene slik at de kunne 
gjennomføres.

Før sommerens tursesong startet fikk alle turledere 
innføring og opplæring i DNT sin smitteverninstruks 
for aktivitet. Flere av de oppsatte fellesturene måtte 
endres som følge av smitteverntiltakene som vi er 
pålagt å følge. Dette medførte at en del av overnat-
tingsturene som skulle gått til små selvbetjente hytter 
ble avlyst og omgjort til dagsturer. Denne omgjøringen 
av enkelte turer ble godt mottatt og de fleste av disse 
dagsturene ble raskt fulltegnet. Øvrige fellesturer som 
gikk til våre betjente hytter ble gjennomført som op-
prinnelig oppsatt.

2.4.2.  Turgruppa “Til Topps”
Turgruppa Til Topps er et integreringstilbud for 
innvandrere, der målet er å bli kjent med friluftsliv 
i Trondheim og omegn. Det er et samarbeidspros-
jekt mellom TT, Trondheim Røde Kors og Løkken 
Frivilligsentral. Trondheim kommune (ved TROVO, 
Trondheim voksen opplæring, og OPAL, enhet for 
enslige mindreårige asylsøkere) er også viktige samar-
beidspartnere. TT har rollen som turledere. 

Deltakere på aktiviteter 2016- 2020
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Aktivitetsoversikt 2016-2020

 2020 2019 2018 2017 2016
 Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt. Arr. Delt.
Fellestur (inkl. RETT UT) 134 1 453 166 2 295 168 2 632 192 2 419 141 1 775

Barn 69 1 875 112 3 422 136 4 744 134 3 435 128 3 086

Ungdom 72 492 67 2 901 72 2 482 67 3 017 19 2 130

Fjellsport 52 661 61 581 20 262 19 281 39 585

Senior 186 1 848 121 2 172 119 2 078 83 1 583 57 1 394

Åpne arr. 6 292 29 10 645 50 11 479 41 8 906 34 5 899

Topp7 0 0 1 2 641 1 2 885 1 2706 1 3 198

Turposter/Til Topps 20 5 283 82 50 900 85 19 830 57 19 971 55 19 947

Kurs 27 428 37 518 37 396 40 517 30 400

Medlemsmøter 16 633 26 836 27 1 079 21 1 358 21 640

Styrearbeid 150 632 165 777 136 747 139 728 130 664

Feltarbeid/dugnad/annet 317 1 025 453 1 426 428 919 339 694 488 973

Turleder/instruktør 457 829 567 1 208 510 1 152 572 1 076 410 770

Sum 1 683 16 426 1 887 80 322 1 789 50 685 1 705 46 691 1 553 41 461
 
Dugnadstimer    2020: 24 267 2019: 34 079 2018: 32 502 2017: 35 901 2016: 36 795

Turgruppa er en stabil og populær aktivitet som legger 
til rette for språktrening, bedre fysisk og psykisk helse 
og nettverksbygging. Fokus på samhold og mestring 
legger til rette for et godt miljø innad i turgruppen. 
Det er en naturlig, lett tilgjengelig, inkluderingsaktiv-
itet. Turene arrangeres lørdager eller søndager. 

2020 var det første året hvor det ble arrangert turer 
hele året, også i sommerferieperioden. Covid-19 gjorde 
at det ble noen endringer og ekstra utfordringer i 
både planlegging og gjennomføring av turer, men 
det var bare tre turer som ble avlyst, to i mars og en 
i desember. I løpet av året har det blitt med både nye 
frivillige og deltakere, og de uttrykte takknemlighet for 
å kunne møte andre mennesker i trygge omgivelser. 
Det ble arrangert hengekøyetur i Bymarka på initiativ 
fra deltakere. I september dro 28 deltakere og frivillige 
til Nedalshytta for fine dager med sosialt samvær, 
fjellturer, og nye inntrykk. 

Vi ser det som svært positivt at en av de unge flyktnin-
gene, som har vært deltaker, begynte på turlederutdan-
ningen. Gjennom året har flere aktive ressurspersoner 
som selv var flyktninger bidratt i vesentlig grad i denne 
turgruppa. Fire deltakere fra Til Topps bidro som 
frivillige på Natt i naturen på Rønningen, med å skape 
trygghet for familier som overnattet, og som Turbo. 
Vi takker Røde Kors og Løkken Frivilligsentral for det 
gode samarbeidet.

2.4.3.  Nærturer
10 nærturer i Trondheim er et samarbeid med Trond-
heim kommune. 10 turruter, som har tilknytning til 
ulike boområder og bydeler i Trondheim, skal merkes 
og skiltes. I 2020 ble sentrumsrunden i Klæbu og 
Havsteinrunden fullført. Totalt er nå 9 nærturer ferdig 
skiltet. 2 runder (Strinda- og Nardorunden) var også 
planlagt i 2020, men er utsatt til 2021 pga covid-19 
situasjonen. 

RETT UT er et helårstilbud, med to organiserte 
turer i uka gjennom hele året i Trondheim (tirsdag på 
dagtid og onsdag på kveldstid). Aktiviteten ble stanset 
i mars som følge av COVID-19. RETT UT Trondheim 
startet opp med tilbudet i mai, med begrenset antall 
deltakere. Siden mai har maks antall variert fra 8-20 
deltakere, store deler av året ble gjennomført med 10 
deltakere. Turene blir planlagt av turlederne og ansat-
tressurs, og gjennomføres av turledere. 12 turledere 
har gjort dette mulig. Alle turene er organisert 
slik at det er enkelt å delta, siden mai har det vært 
påmelding på alle turene, og man har prøvd å unngå 
kollektivtransport i tider hvor mange pendler. Dette 
har fungert godt, og har gitt turlederne mulighet for å 
legge opp andre ruter enn tidligere da man har basert 
seg noe mer på bil eller sykkel som transportmiddel til 
oppmøtested. Det ble tross pandemi gjennomført 63 
turer, med til sammen 759 deltakere
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Foto: TTs bildearkiv

RETT UT Hitra. Hitra Turlag arrangerer turer annen-
hver torsdag og lørdag, alle turer ble stanset i mars og 
startet opp etter sommerferien. I høst har alle turene 
hatt krav om påmelding, og antallet har variert fra 3 til 
19 deltakere på turene. Hitra arrangerte 25 turer med 
196 deltakere. 

Friluftstrim: Våren 2020 startet vi opp igjen tilbudet 
Friluftstrim. Dette er et samarbeid mellom Trond-
hjems Turistforening og NTNU. Målet med tilbudet 
er å bidra til at flere er i stand til å gå i naturen, 
markedsføre TTs tilbud til nye grupper, og bli mer syn-
lig i bybildet og nærområdene. Friluftstrimmen møtes 
onsdager 13:30-14:30.

Fysisk aktivitet er en av de viktigste ingrediensene i et 
langt og godt liv. Ved å bruke uterom som møteplass 
for fysisk aktivitet og samvær ønsker vi å bidra til 
at flere voksne hjemmeboende lar seg inspirere til 
uteaktivitet i fellesskap. Trondheim by er svært godt 
tjent med aktive innbyggere, og dette ønsker vi å bidra 
til gjennom friluftstrimmen. Trimtilbudet har fokus 
på styrke- og balansetrening i friluft, som igjen vil øke 
evnen til å gå tur i all slags terreng. Alle øvelsene har 
forskjellige nivåer og vanskelighetsgrad slik at alle har 
mulighet til å bli utfordret på sitt nivå. Tilbudet er 
gratis og åpent for alle. 

Aktiviteten er et samarbeid med NTNU, hvor 
førsteårsstudenter ved fysioterapiutdanningen får gjen-
nomføre praksis på friluftstrimmen. Studentene har 
ansvar for planlegging og gjennomføring av treningen. 

TT har ansvar for markedsføring av aktiviteten, samt 
oppfølging av studentene. Aktiviteten ble utvidet fra 
å være i Lademoen park, til å også være i Ilaparken. I 
likhet med Lademoen er Ila et område med en sam-
mensatt befolkning, i begge parkene er deltakerne 
eldre hjemmeboende, unge i turnusarbeid, arbeidsle-
dige, og innvandrere. 

Ansattressurs har ansvar for Lademoen park, mens en 
frivillig har tatt ansvar for Ilaparken. TT gir tilbake-
melding til studentene om hvordan de kan gjøre 
aktiviteten bedre, og rapporterer til NTNU. Tilbudet 
er en del av prosjektet bynært friluftsliv og finansieres 
gjennom dette.

2.4.4.  Barnas Turlag
2020 har vært et annerledes turår på mange måter. Vi 
stengte ned all aktivitet i to og en halv måned, og sleit 
med å få i gang aktivitet i flere av våre barnas turlag. 
Vi har måttet avlyse 37 turer og aktiviteter, men takket 
være fantastisk innsats og pågangsmot av de frivillige 
fikk vi gjennomført 69 turer. Det vi har gjennomført 
av turer fra mai og frem til i dag, har ofte måttet bli 
lagt om samt redusert i antall. Grensen for hvor mange 
vi har kunnet vært har variert etter smittevernstiltak 
gitt nasjonalt samt ut fra hensyn til terreng og ferd-
selsmønster på turmålene. Vi har gjort så godt vi kan, 
og ser det har vært et stort behov og ønske om å være 
med barnas turlag på tur i år. Mange av turene har 
dessverre hatt venteliste.
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Siden korona epidemien gjorde sitt inntog, har vi brukt 
mye tid og krefter på å stimulere til egenaktivitet ute 
i nærmiljøet. Dette har vært en positiv satsning som 
vi tar med oss videre! En annen positiv bivirkning fra 
koronaen er at vi har hatt en mye tettere dialog og 
oppfølging av de frivillige i barnas turlag. Vi har hatt 
flere felles teamsmøter i løpet av året for å drøfte gjen-
nomføring, smittevernplaner, distribuering av e-kurs i 
smittevern og generell erfaringsutveksling. Flere frivil-
lige lag har også respondert positiv på å ha påmelding 
til alle aktiviteter, selv om deltakerne har vært mindre 
fornøyde med dette. 

I 2020 hadde vi tilbud om subsidierte plasser på camp-
er for barn i lavinntektsfamilier, samt hytteopphold for 
barnefamilier i lavinntekt. 29 barn og foresatte deltok 
på Newtoncamp, Actioncamp, Familiecamp, samt 
Unge Kokker-kurs i Trondheim. 26 barn og voksne fikk 
tilbud om opphold på en TT-hytte, turene var mandag-
torsdag, og alle familiene fikk med en turleder fra DNT 
ung som hadde ansvar for å gjennomføre aktiviteter på 
dagtid. I tillegg fikk vi gitt 6 familier en uforglemmelig 
vinterferie på Kårvatn sammen med Barnas Stasjon i 
Trondheim. Noen familier var ressurssterke og godt 
kjent med friluftsliv, mens for andre var det å være i 
fjellet en helt ny opplevelse.

2.4.5.  DNT ung Trøndelag
Selv om turåret 2020 har vært svært annerledes, har 
det også vært et meget innholdsrikt år for DNTung 
Trøndelag. Det har vært rekord pågang for å være med 
i styret, det er startet opp et nytt samarbeidsprosjekt 
med Røde Kors ved navn Turverket (se eget avsnitt 
lenger ned), god oppslutning på turene og bredt engas-
jement i turledergruppa. Ungdommene våre har vært 
meget opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen, 
noe som har ført til flere nærturer, styremøter ute i 
skogen rundt et bål, utekino samt stort pågangsmot i 
arbeidet med smittevernplaner og e-kurs i smittevern. 
På våren ble de fleste turene avlyst, mens vi fra og 
med tidlig sommer har klart å gjennomføre samtlige 
turer og dugnader for ungdom, inkludert sommerens 
høydepunkt for mange, camper og langturer til fjells. 

TurVerket ble startet sommeren 2020 i samarbeid 
med Trondheim Røde Kors Fellesverket, for å ha et 
aktivitetstilbud for unge som grunnet pandemien har 
vært mye hjemme. Aktiviteter har vært avlyst og det 
har vært få samlingspunkter for ungdommene, spesielt 
for de fra lavinntektsfamilier som ikke har økonomi til 
å reise på ferie eller delta på dyre aktiviteter. TurVerket 
er en gratis aktivitet for unge 16-26 som møttes hver 
torsdag 16:30-20:00. Hver tur startet med et måltid på 

TurVerket Unge Kokker.    Foto: TTs bildearkiv
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Fellesverket og kort praktisk opplæring. Det ble gjen-
nomført Unge Kokker-kurs i mat på bål, opplæring i 
førstehjelp på tur fra Trondheim Røde Kors Hjelpe-
korps, hvordan man bør kle seg på tur, og hva man 
alltid skal ha med i dagstursekken. Turene ble lagt i 
Estenstadmarka og Bymarka fra steder man enkelt kan 
komme seg til, slik at de selv kan legge ut på tur alene. 
Sommeren ble avsluttet med hengekøyetur til Gjevil-
vassdalen, med bading, topptur, og rafting. Aktiviteten 
ble videreført til å være den siste torsdagen i måneden 
i skoleåret. Det ble gjennomført 10 turer, med ca. 60 
deltakere.

2.4.6.  Fjellsportgruppa
Medlemmer: 153
Antall aktiviteter:  62
Antall deltakere:  898

Fjellsportgruppa (TTF) har hatt et innholdsrikt og 
aktivt år, tross koronapandemien. Turprogrammet har 
inneholdt skiturer, toppturer, iglootur, fjellvandring, 
klatring, isklatring, tinderangling, sykkelturer og som-
mersamling ved Saltstraumen Camping i Nordland.

Det har vært stort fokus på hverdagsaktiviteter i 2020 
og det har blitt arrangert hverdagsturer som fotturer i 
marka, løpeturer, skøyteturer og langrennsturer. Flere il-
dsjeler i TTF har i tillegg til hverdagsturene også bidratt 
til å gjennomføre torsdagsklatringer, både inne og ute, 
og dratt i gang onsdagskjøringer i Vassfjellet vinterpark, 
samt intervalltrening både på ski og barmark.  

TTF har gjennomført flere kurs med til god deltagelse. 
Nytt av året var Snøskredskolen som gikk over 4 
kvelder på TT-brygga og var tidlig fulltegnet med 30 
deltagere hver kveld. I tillegg har det vært arrangert 
skredkurs, vinterkurs, isklatrekurs, stisykkelkurs og 
fjellsportkurs. 

Informasjon til medlemmene distribueres via nett-
siden til TTF, e-postliste og TTFs facebookside.

2.4.7.  Veteranan (VeTT)
Antall medlemmer:  440
Antall aktiviteter:  67
Antall deltakere:  1 378
Antall dugnadstimer:  1 783

2020 var det 21. driftsåret til Veteranan. Veteranan 
hadde for turåret 2020 laget et omfattende turprogram 
som blir distribuert til alle TT-medlemmer over 65 år. I 
tillegg benyttes både nettsider, facebook og nyhetsbrev 
i distribusjonen av turene.  Tross covid-19 epidemien 
som satte en stopper for alle turene i perioden 12. 
mars til medio mai, samt alle overnattingsturene, er 

det gjennomført hele 67 dagsturer av de opprinnelig 
81 turene som var planlagt. Grunnet strenge smittev-
erntiltak er det på alle turer satt krav om påmelding og 
begrenset antall deltagere.

Høy sikkerheten på de arrangerte turene er viktig for 
Veteranan og på alle turer er det med førstehjelpsuts-
tyr, liggeunderlag og sambandsutstyr. Det har i 2020 
blitt gjennomført et førstehjelpskurs. Nytt av året var 
at lederne måtte gjennomføre et kort smittevernkurs 
før de fikk lede turer.

2.4.8.  Arrangement

Barnas Store Fjæredag 2020
Årets store happening for barn, barnas store fjæredag, 
måtte dessverre avlyses på grunn av den pågående 
korona epidemien.

OPPTUR 2020
OPPTUR er et landsomfattende arrangement, og 8. 
klassingenes nasjonale turdag. Her går deltakerne en 
ca. 10 km lang merket løype i marka, helst til et utsik-
tspunkt. Den store 8.klasse-festen i Ilaparken måtte 
dessverre avlyses på grunn av korona. Skolene fikk i 
stedet tilbud om en OPPTURs KIT slik at de kunne 
gjennomføre OPPTUR på egen hånd. Dette var det få 
skolene som responderte på. Heller ikke i distriktene 
fikk vi gjennomført OPPTUR i år. Som en liten gledes 
stråle i alle avlysninger, fikk vi startet opp OPPTUR 
på Røros i år! Hele deres 8.trinn med lærere fikk en 
fantastisk dag på fjellet med quiz, lek og moro. Skolen 
er svært positiv til å bli med på OPPTUR 2021 også.

Topp7
Topp7 ble avlyst pga. covid-19.

Kom-deg-ut dagene er spesielt tilrettelagt for 
barnefamilier, men mange andre finner også veien 
til disse arrangementene. Hovedarrangementet 
gjennomføres på Rønningen i Trondheimsmarka, 
og lokale Barnas Turlag, samt Frøya Turlag og Hitra 
Turlag sørger for gjennomføring på ulike andre steder. 
I februar ble det gjennomført 10 arrangement med ca. 
1.300 deltakere. Septembers kom deg ut dag var preget 
av både korona og mye dårlig vær. 2 arrangement ble 
avlyst på dagen da alle deltakerne trakk seg, mens flere 
andre hadde stort frafall blant de påmeldte. Vi fikk 
likevel gjennomført 8 arrangement for til sammen 
154 deltakere. Tallet er mye lavere enn tidligere av 
to årsaker, for det første måtte storarrangementet på 
Rønningen som vanligvis samler flere tusen avlyses, 
mens de lokale arrangementene hadde begrensinger 
på antall deltakere.
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17. mai: Grunnet covid-19 epidemien ble det i Trond-
heim ikke avholdt noen arrangement denne dagen 
og TTs tradisjonelle deltakelse i folketoget ble det da 
selvfølgelig ikke noe av. Heller ikke den populære 
serveringen av kaker, pølser og is til medlemmene på 
TT-brygga i forkant av folketoget.

Utekino på Rønningen på Halloween
Sammen med vår turpartner Sparebank1 Midt-Norge 
og Kosmorama internasjonale filmfestival kunne vi til 
vår store glede invitere til utekino på Rønningen på 
selveste halloween. Hele Trondheims befolkning var 
på det tidspunktet utsultet etter noe kulturelt innenfor 
trygge smittevernsrammer. På gressletta nedenfor 
serveringshytta kunne vi tilby 2 filmvisninger til 200 
mann per visning. Første visning, “Hotell Transilvania”, 
var en familiefilm. Her kom deltakerne utkledd til 
halloween med godis og tepper under armene, og med 
skogen som ekstra kulisse ble dette en uforglemmelig 
natur og kulturopplevelse for livet. Senere på kvelden 
var det skrekkfilmen “Cabin in the woods” som stod 
på programmet. Da var det «oppvarming» med en 
fellestur inn fra Granåsen som inneholdt skremming 
flere plasser langs stien i regi av DNT ung.

2.4.9.  Egenorganiserte turkonsepter

Til Topps
Til Topps er et turtilbud utviklet av Trondhjems 
Skiklub og Trondhjems Turistforening. Adresseavisen 
og Trondheimsregionens friluftsråd er samarbeidspart-
nere. 2020 var 19. året på rad dette turtilbudet, som 
går ut på å besøke syv utvalgte turmål i Trondheims-
marka, ble gjennomført. På hver topp står det en 
registreringstavle med et kodeord som registreres 
manuelt eller man kan “sjekke inn” med turappen 
“DNT SjekkUT”. 

DNT-Signatur
“Norge på tvers” og “Signatur Trollheimen” er på DNTs 
liste over Norges ypperste langturer, kalt DNT-Sig-
natur. “Norge på tvers” har etablert seg som et viktig 
turkonsept for TT og det er 2799 personer som har gått 
ekspedisjonsturen siden oppstarten i 2010. I år ble det 
262 personer, som er en nedgang fra rekordåret i 2019. 
Dette utgjør ca 1650 overnattinger hvert år på NTT- og 
TTs hytter i Sylan. Turen gir en årlig omsetning på 
ca 1 mill. “Signatur Trollheimen” har ingen form for 
registrering. Derfor er det ingen gode tall å rapportere 
på her.

Foto: TTs bildearkiv
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BT turposter
Barnas Turlag Røros og Selbu har de siste mange 
årene hatt turposter stående ute med passe lange 
turutfordringer for små bein. Dette har vært et ekstra 
kjærkomment tilbud mens korona herjet. BT Agdenes 
og Ørlandet har satt opp koronavennlige pakketrær i 
adventen, et godt supplement til adventsturene som i 
motsetning til turene kunne gjennomføres selv under 
daværende smittevernstiltakene.

2.5. Friluftslivarena Rønningen
I 2018 begynte Trondhjems Turistforening for alvor 
å satse på «friluftslivsarena Rønningen.» Dette er 
et prosjekt som alle kan ha glede av, både drevne 
turgåere, og de som ikke er så vant til å være ute. Gjen-
nom dette prosjektet legges det til rette for en aktiv og 
variert bruk av Rønningen. I 2020 er det opprettet en 
utlånsbod for tururstyr. Bak låven ble det bygd kuler og 
staup som trenger lite snø før de kan brukes. Det ble 
gjennomført utekino med to visninger, og #nattina-
turen. Det har vært meget godt besøk fra skoleklasser 
også i 2020, endelig et tilbud som ikke ble begrenset av 
smittevernsrestriksjoner!

2.5.1.  Gapahukene
Det er viktig for mange å ha et mål å gå til, og det er 
ekstra lett å komme seg ut dersom man vet at man 
kan ta seg en pause under tak dit man kommer. Når 
Rønningen er åpen, kommer mange inn for å kjøpe seg 
mat og drikke, men når kafeen er stengt, er det godt 
å ha alternative plasser å oppholde seg. De siste par 
årene har mange brukt lavvoen som står nord for gård-
stunet, og det er populært å fyre i bålpanna der inne, 
og søke ly for vær og vind. Det er også mange som 
ønsker å overnatte ute. Derfor er det nå besluttet å lage 
et tun med gapahuker som alltid skal stå tilgjengelige 
for folk som er på tur. 

I 2019 ble “Laftahuken”, den første gapahuken bygd, 
og i 2020 sto “Dragehuken” klar til bruk. DNT ung sin 
spesialdesignede gapahuk “Ungdomshuken” er påbeg-
ynt av Charlottenlund VGS i 2020, og skal etter planen 
settes opp på gapahuktunet våren 2021. I 2020 ble 
gapahuktunet oppgradert med egen pizzaovn under 
tak, og en stor trollbenk. Alt i alt er det nå mange gode 
grunner til å legge turen til Rønningen. 

2.5.2.  Turboskogen
Turbo er en blå fjellrev og barnas turlags egen maskot. 
Han elsker å være ute, og er svært begeistret over å 
ha fått sin egen skog. I turboskogen finner du mye 
fin mose, gamle trær å klatre i, det titter frem små 
Turboer her og der, samt at det rundt om på haugen er 

det gjemt et slengtau, to slakkliner, et klatretau og en 
zipline. Turboskogens formål er å vekke interesse for 
skog samt oppdage alt det fantastiske den har å by på! 
Flere foreldre og besteforeldre melder om en skog som 
er så spennende at barna nekter å komme ut for å spise 
kanelsnurr, de vill heller leke. 

2.5.3.  Rønningen som arrangementsarena
For å gjøre Trondhjems befolkning kjent med friluft-
slivarena Rønningen, er det lagt en rekke, (stort sett) 
gratis arrangement dit. Begge Kom-deg-ut-dagene med 
tilhørende #nattinaturen legges hit. Det var heller ingen 
tvil om at utekino-prosjektet skulle legges til Rønningen 
gård. Rønningen er også en foretrukken kursarena, 
og det er avholdt både grunnleggende turlederkurs, 
lærerkurs og kart og kompasskurs her. Friluftsskolen 
og diverse skole og feriearrangement blir også lagt til 
Rønningen. Mange skoleklasser besøker Rønningen, og 
tilretteleggingen for dette fortsetter i 2021.

2.5.4.  Utlånsboden på Rønningen
TT ønsker å utvikle Rønningen gård i Bymarka på en 
bærekraftig måte for framtida. Området skal tilrettel-
egges slik at man fremmer interessen for friluftsliv. 
Tilbudet skal være inkluderende slik at nye grupper-
inger får ta del i denne aktiviteten.  For å gjøre tilbudet 
mer inkluderende og økt deltakelse så ønsker TT å 
organisere utlån av friluftsutstyr. Vi opplever at mange 
ønsker å delta, men mangler nødvendig utstyr. Det 
skal være en tilrettelegging slik at vi motiverer flere til 
å del i friluftsaktiviteter. 

 I løpet av 2020 er mye utsyr er kjøpt inn. Stabburet 
er bygget om på dugnad og kontaineren for levering 
av brukt utstyr når som helst på døgnet er på plass. 
Tilbudet er rullet ut til skoler og frivillige lag. På grunn 
av korona epidemien er tilbudet ikke rullet fult ut til 
alle turgåere i området. Våre frivillige som var tiltenkt 
skulle håndtere utstyret, er i risikogruppen og har der-
for trukket seg. Karantene tid gjør utstyrshåndteringen 
mye mer krevende enn uten.  

Skolene har nytt godt av tilbudet, og var glade for å 
kunne komme seg smittefritt på tur og ha tilgang på 
utstyr for de elevene som ikke har selv. Alle skoler 
og grupper som varsel de kommer, setter vi ut ved 
til. Handikapdoen er også alltid åpen samt at det er 
tilgang på drikkevann. Dette gjør området svært egnet 
som lavterskel arena for en første natt ute i naturen. 
Pizzaovnen som ble bygget høsten 2020 inspirer til å 
gjøre noe mer ut av utemiddagen enn en pakke pølser, 
uten at man behøver å ha med seg mye fancy utstyr.  

Vi gleder oss til å jobbe videre med prosjektet utlåns-
bod på Rønningen i 2021. Man behøver ikke å eie alt 
du trenger til en #nattinaturen når du ikke har mer 
enn en overnatting ute i året!
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Norge på tvers, mellom Kvitfjellhytta og Prestøyhytta.  Foto: Gina Strøm
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2.6. Lokale turlag

2.6.1.  Fosen Turlag
Turåret skulle starte med den tradisjonelle Mefjells-
turen, men denne ble vi dessverre nødt til å avlyse. 
Andre gjennomførte turer var turen til Ola Bergets 
rike “ Bergshammarn” i juni. Ellers ble det høst tur til 
Dåapma med forholdsvis godt oppmøte. Generelt er 
fellesturer en nedadgående trend. Seniorgruppa har 
hatt 6 turer i året som gikk, med deltagere fra 5 til 
18 stk, hvor turen til Kråkvåg hadde størst oppmøte. 
Turlagets mål er videre å få unge voksne ut på tur. 

Kjerkstien-prosjektet som har pågått de siste 4 årene 
ble i 2020 ferdigstilt, og turlaget fikk kompensasjon 
etter spillemiddelsøknad.

2.6.2.  Frøya Turlag
Frøya Turlag arrangerte flere flotte turer i 2020 tross 
covid-19 epidemien. Kom deg ut dagen i februar ble 
arrangert i Vassbukta hvor over 40 små og store koste 
seg. Kom deg ut dagen i september gikk til trimhytta 
Nabben. Den tradisjonelle stormturen gikk i november 
til Svalbalen hvor deltagerne fikk oppleve havbåra 
bryte mot land i strålende solskinn og litt vind.

Turlaget bidrar som samfunnsaktør på Frøya ved å gi 
innspill til planer som har konsekvenser for natur og 
friluftsliv, inntrykket er at laget har en viktig stemme 
i dette arbeidet og at innspillene blir lyttet til. I 2020 
har styreleder deltatt i kommunens prosjektgruppe for 
å realisere 3 uværshytter på Titran. 

Stiene brukes aktivt, noe som fører til slitasje på 
naturen. Frøya turlag har også i år bidratt med dug-
nadsinnsats for å forsterke noen av stiene med klopper.

2.6.3.  Hitra Turlag
Hitra Turlag legger til rette for friluftsliv på Hitra, 
gjennom å finne varierte og spennende turmål. Det 
er en kombinasjon av søndagsturer, hverdagsturer i 
nærområdet, og arrangement for barnefamilier og 
ungdom. Da hele landet stengte ned i mars ble alle 
planlagte turer for våren og sommeren kansellert, 
derav også OPPTUR for alle Hitras åttendeklassinger. 
Fra høsten startet turlaget opp igjen med sine turer 
tilpasset de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak og 
det har vært god deltagelse på alle turene.

Hitra kommune ga i 2020 støtte til lag og foreninger 
som kunne gi ungdommer sommerjobb. Leder Kari 
Raaket meldte Hitra Turlag på og fikk gjennom to som-
meruker engasjert to ungdommer som lagde merkepin-
ner og infoskilt, merka turstier og klargjøre for merking 
av to stier.

2.7. Informasjon og markedsarbeid

2.7.1.  Informasjon og markedsarbeid
TTs årbok for 2020 fikk tittelen “Turopplevelser 
i Midt-Norge”. Intensjonen med boka var å speile 
bredden i friluftslivet i regionen vår. Midt i arbeidet 
med årboka rammet koronapandemien oss da landet 
stengte ned 12. mars. På tross av permitteringer i 
administrasjonen og stor økonomisk usikkerhet ble 
det likevel bestemt at årboka skulle gis ut. Noen av 
artiklene i boka dokumenterer hvordan pandemien på-
virket friluftslivet. Reiserestriksjoner gjorde at flere tok 
i bruk naturen lokalt og oppdaget nye turmuligheter 
i nærområdet sitt. Turopplevelsene som formidles i 
boka dekker ellers et stort spenn i tid og synliggjør den 
store utviklingen som har vært innen friluftslivet. Flere 
artikler setter også søkelyset på sikkerheten i fjellet. 
Spesielt vinterstid er det noen ganger små marginer 
som skiller mellom turopplevelser som endte godt, 
men som i verste fall kunne endt katastrofalt. I boka 
kan vi ta del i erfaringer som vi alle kan lære noe av. 
Som vanlig ble årboka til som et stort dugnadsprosjekt 
der medlemmer og andre bidro med tekst og bilder. 
Boka ble distribuert til TTs medlemmer, men ble ikke 
utgitt som salgsbok, hovedsakelig som et innsparing-
stiltak i en krevende tid.

2.7.2.  Synliggjøring av TTs tilbud
De to friluftslivsmagasinene “Vinter-Glede” og 
“Sommer-Glede” ble også i 2020 distribuert som ilegg 
i Adresseavisen. Omfanget var på henholdsvis 28 og 
32 sider, og papirutgavene ble utgitt i et opplag på 41 
000. I tillegg ble digitale utgaver av bilagene publisert 
på adressa.no. Sommer-Glede ble utgitt langt senere 
enn vanlig pga. situasjonen med covid-19 og usik-
kerhet knyttet til om det ville bli mulig å gjennomføre 
sommersesongen. Innholdet ble i stor grad preget av 
at tilbudet vårt måtte tilpasses de smitteverntiltakene 
som var gjeldende for TTs drift.

Deler av det redaksjonelle innholdet i “Sommer-Glede 
2020” ble også publisert på tt.no, dette genererer økt 
trafikk til nettsidene våre. TTs sommerkampanje har 
også hatt disse sidene som landingssider. Det ble også 
ledet trafikk til disse sidene fra TTs egne digitale kanaler 
og dnt.no. Kampanjen fikk også i 2020 god respons.

Veggkalenderen “Tur-Glede 2021” ble som vanlig pro-
dusert og distribuert til TTs medlemmer sammen med 
årboka på slutten av året. Kalenderen presenterer TTs 
totale tilbud av arrangerte turer og aktiviteter. Egne 
turprogram for påfølgende år for Barnas Turlag og 
Veteranan ble også i 2020 produsert på papir og sendt 
ut til gruppenes respektive medlemmer.
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2.7.3.  TTs mediedekning
2020 ble på mange måter et annerledes år også når det 
gjaldt dekning i media. Hovedfokus var å nå ut med til-
budet slik det var til enhver tid. I tillegg var budskapet å 
få frem at vi hadde et trygt tilbud med gode smittevern-
rutiner over hele linja. Dette gjaldt både turer og på hyt-
tene i fjellet. Året gladsak ble kåringen av Norges fineste 
hytter i regi av DNT og Fjell og Vidde. TT hadde med 
følgende hytter i finalen: Storerikvollen, Gjevilvasshytta 
og Trollheimshytta. Dette utnyttet vi godt og fikk skapt 
lokalt engasjement i medier hvor hyttene har sitt ned-
slagsfelt. Gjevilvasshytta ble til slutt kåret til den fineste 
betjente DNT-hytta i landet. Dette fikk vi markert med 
prisutdeling på hytta hvor ordfører, Riksantikvaren 
og TTs styreleder var til stede. NRK sendte direkte fra 
utdelingen og lokale aviser dekte saken godt.

2.7.4.  Digital kommunikasjon
De digitale flatene er viktige kanaler som står sterkt hver 
for seg, men er også viktige supplementer til papir- 
kanalene. Samhandling mellom kanalene og sam- 
publisering er viktige elementer for å oppnå best effekt. 

Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring har hatt prioritet 
og programmet MailChimp er brukt som verktøy. Det 
sendes ut ett til to nyhetsbrev i måneden. Det er utar-
beidet segmenterte e-postlister for å øke relevansen i 
nyhetsbrevene for mottakeren. Det gjøres også mye for 
å analysere og måle effekten av våre digitale satsinger 
for å sikre at alle får mest mulig relevant informasjon, 
og samtidig oppnå god spredning av informasjonen. 

Da pandemien rammet landet, ble både DNT og TT 
kraftig berørt. Etter bare noen dager gikk vi for full 
stans i vårt tilbud. Da ble alle de digitale kanalene 
brukt for å komme ut med budskapet raskt. De digitale 
kanalene fungerte godt og viste at vi nådde raskt ut til 
medlemmene og publikum på en kostnadseffektiv måte. 

Hyttene og turene ble stengt, men det var et ønske 
om at folk skulle komme seg ut på tur og være aktive. 
TT så raskt at vi kunne inspirere medlemmer til dette 
gjennom våre digitale flater. Derfor ble det satt i gang 
et omfattende arbeid med å vise frem tur- og aktivitets-
muligheter hvor TT.no og UT.no var landingssider for 
dette. Vi hadde mye godt innhold vi kunne publisere i 
perioden frem mot sommeren. Stikkordet var nærturer 
der folk bor. Dette passet utmerket med de nasjonale 
føringene rundt situasjonen med covid-19. TT har hatt 
en god samhandling med kommunikasjonsavdelingen 
i DNT under hele pandemien. Vi har vært i takt i 
forhold til budskap og tiltak.TT har også mottatt støtte 
via DNT for driften av kommunikasjonsarbeidet i 
perioden etter at pandemien rammet oss

Overgangen frem mot sommeren og åpningen av 
hyttene bød på store utfordringer, ettersom man skulle 
kommunisere ut at ethvert hyttebesøk måtte forhånds-
bookes. Noe som bryter sterkt med DNTs vanlige prak-
sis: at på våre hytter får alle plass uansett. Alle kanaler 
ble brukt systematisk gjennom sommeren for å få ut 
budskapet. Budskapet var også kooridinert sammen 
med DNT og mange andre medlemsforeninger.

TT bruke også filming og dronefilming i tillegg til foto 
for å inspirere folk til å velge våre opplevelser ifm at 
dette året var det Norgesferie som gjaldt. TT har også 
fått laget en ny hyttefilm for å fremme hytter som er 
mindre kjent og har et lavt besøk. Dindalshytta i Op-
pdal ble prioritert til dette i år.

Ved inngangen til 2020 hadde TTs Facebookside 51 
500 følgere og ved utgangen av året var dette økt 
til 56 705. Vi er godt fornøyde med denne veksten, 
spesielt tatt i betraktning at det nå er vanskeligere å få 
nye følgere. Det viktigste er ikke antall følgere, men i 
hvilken grad man klarer å nå ut til de med budskapet. 
TT er fortsatt størst av medlemsforeningene i DNT på 
Facebook, tett fulgt av DNT Oslo. Det er inspirasjon 
som er hovedintensjonen på denne kanalen. Dette er 
også en stor trafikkdriver til egne nettsider. Kanalen er 
også viktig til egne kampanjer. Det har vært krevende 
å tilpasse seg de nye algoritmene. TT har også en rekke 
mindre Facebooksider for Rønningen, Barnas Turlags 
avdelinger, lokallagene, trilleturer, DNT ung Trøndelag 
og for RETT UT-turene. 

TTs Instagramkonto har hatt en vekst i 2020 fra  
20 000 følgere til 23 000 ved årsskiftet. Denne kanalen 
egner seg godt til inspirasjon via bilder og filmsnutter og 
er et fint supplement til Facebook. Publikumet består 
av 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. De fleste er 
mellom 25 og 55 år og 48% har bosted i Trondheim.

TTs nettsider tt.no hadde i 2018 307 000 sidebesøk, i 
2019 var det på 339 000. I 2020 hadde dette økt til 419 
000 sidebesøk + 23% i forhold til i fjor.

 I 2018 var det 171 000 besøkende på tt.no, i 2019 
hadde dette økt til 192 000 og i 2020 var det en vekst 
på 24% til 239 000 besøkende. Det betyr at det er i 
snitt 655 personer innom tt.no hver dag og de bruker 
1 min og 33 sek i snitt på nettsiden. I toppsesongen er 
det mer enn 2000 besøkende daglig.

2.7.5.  Turpartnersamarbeidet
TTs turpartnere er med og bidrar til å gi medlemmene 
et bedre tilbud. Bidragene er betydelige tilskudd i form 
av tjenester, medlemstilbud, markedsstøtte og økono-
miske tilskudd. TT retter en spesiell takk til alle part-
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nerne som også bidro i det krevende “Koronaåret”. I 
2020 var Adresseavisen TTs hovedpartner. Turpartnere 
har vært: Trykkpartner, Okkenhaug Bil, Gjensidige, 
SpareBank1 SMN og Axel Bruun Sport. Partnerne våre 
gjør det mulig for TT å gjennomføre viktige satsinger. 
Avtalene utløser også goder for medlemmer gjennom 
bl.a. gunstige tilbud på forsikring og egne handledager. 
Partnerne bidrar også med markedsføring av virksom-
heten vår.

2.7.6.  TTs historiske arkiv
På Statsarkivet på Dora ligger TTs historiske doku-
menter godt bevart. Dette består av hytteprotokoller, 
dokumenter fra stiftelsestiden, gamle styredokumenter 
og et komplett sett av TTs årbøker. Disse er tilgjengelig 
for publikum om man besøker biblioteket der. Går 
man inn på www.arkivportalen.no kan man søke opp 
hvilke dokumenter som er lagret. I alt består TTs arkiv 
av 11 meter med hylleplass.

I tillegg er årbøkene til Trondhjems turistforening 
digitalisert og publisert i samarbeid med Trondheim 
folkebibliotek. Komplett utgave fra 1888 tom 2008 
finner du på: 

https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/
voksen/tema/tema-trondheim/trondhjems- 
turistforenings-arboker/

2.8. Turinformasjon og turbutikken
Turen starter her. Dette skal være byens beste butikk for 
turveiledning, turbøker, turkart og turutstyr. Tursenteret 
viderefører satsingen fra tidligere år med å være en 
kompetanseleverandør til medlemmer og friluftslivs-
interesserte. Tursenteret er landsdekkende på kart. 
Tursenteret jobber med å få folk til å tenke bærekraft 
ved valg av friluftsutstyr og klær. Turbutikken har bl.a. 
eget bruktklærstativ “Brukt, men godt nok!”

Vareutvalget er gjennomprøvd, og rettet mot fjell-
vandreren. Utvalget fornyes i takt med produktoppda-
teringer og felles satsinger i DNTs varesamarbeid.

2020 ble et annerledes-år for Tursenteret og Tur-
butikken, tidvis stengt i overgangen fra vinter til vår og 
med redusert åpningstid i tidlig sommermåneder.

Turbutikken hadde i 2020 en omsetning på ca 1,45 
millioner. En nedgang på over 700’ fra 2019. Det ble 
solgt 5 000 varer i Turbutikken. Omsetningen av kart 
var 268 000,- og det ble deponert ut 361 DNT-nøkler, 
standard DNT-nøkkelen som går til 550 DNT-hytter 
over hele landet. Hver dag ble det i snitt betjent 23 
betalende kunder i 2020 mot 30 året før.

Tursenteret ble fra mars/april betjent av en person mot 
tidligere 3. Tursenterets telefon ble i stor grad betjent 
fra hjemmekontor. Tursenterets arbeidsområde i 2020 
var for det meste Turbutikken og turinformasjon.

Foto: TTs bildearkiv
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2.9. Samfunnsaktørrollen
Turistforeningen har en helt spesiell rolle, i mange av 
de viktigste og flotteste fjellområdene, gjennom sine 
nettverk av hytter og ruter. Dette er vernede områder 
som ikke vil åpne for nye omfattende tilretteleg-
gingstiltak. Derfor er stiene og hyttene unike i fjellet 
i Norge. For TTs del betyr det en rett og en plikt til å 
skjøtte dette arbeidet til beste for allmennheten

Vindkraft i trønderske fjell og kystheier ble den store 
saken også i 2020. Det meste av ressurser til samfunn-
saktørrollen gikk med til dette arbeidet. TT var i dette 
arbeidet tydelig på at vi kan ikke redde klimaet ved å 
ødelegge naturen. 

I Trøndelag ble det gitt mange konsesjoner og mange 
anlegg er bygd, eller er under planlegging fordi konses-
jonsprosessene var preget av en sterk politisk vilje til å 
realisere mange anlegg. Motstanden økte kraftig etter 
hvert som kommuner og folk ble oppmerksomme på 
konsekvensen av de store naturinngrepene. 

I 2020 ble det derfor laget en stortingsmelding om 
hvordan konsesjonssystemet skal være i framtiden for 
å i større grad ivareta naturinteresser og høre lokale 
stemmer. Påvirkning av dette arbeidet ble det viktigste 
for TT i 2020. Vi bidro med kronikker, og brev til 
sentrale politikere der vi påpekte viktigheten av å ta 
hensyn til natur i mye større grad enn tidligere. Resul-
tatet av dette er et system som nå er underlagt plan og 
bygningsloven og altså behandles i kommunene. Plan 
og bygningsloven inneholder også strenge krav til å 
vurdere blant annet naturhensyn. Det er kanskje lov å 
betrakte det som en liten delseier selv om det allerede 
når dette skrives er initiativer i gang for å påvirke kom-
muner i Trøndelag til å bygge nye vindkraftanlegg. 

For å klare å oppnå resultater i dette arbeidet har vi 
lagt vekt på samarbeid og ryddighet i prosessen. I 
Trøndelag har vi samarbeidet med Nord-Trøndelag 
Turistforening, Forum for Natur og Friluftsliv, og vi 
er representert i den nasjonale ressursgruppa mot 
vindkraft i sårbare naturområder. Vi har brukt mange 
virkemidler. Blant annet har vi skrevet kronikker som 
vi har fått publisert i de fleste lokalaviser, vi har skrevet 
brev til alle stortingspolitikerne våre. 

I Trollheimen har TT plass i styret for landskapsver-
nområdet. I Sylan har TT en plass i det rådgivende 
utvalget for verneområdet i Sylan og Nasjonalparken 
Skarvan og Roltdalen. 

Dette er viktige roller, der TT får mulighet til å skape 
forutsetninger for egen virksomhet, advare mot en ut-
vikling som kan innebære skadelig bruk av områdene 
og knytte kontakt med naboer og samarbeidspartnere Foto: TTs bildearkiv

i fjellregionene. Det er nå satt i gang en prosess for 
revisjon av forvaltningsplanen for Sylan Landskapsver-
nområde.

Samarbeidet i fjellregionen med Sverige “Grensefjell 
i samarbeid” har dessverre vært lagt på is i 2020. TT 
vil jobbe for at dette samarbeidet blir gjenopptatt når 
forholdene tillater det

Etter at det ble gitt åpning for å etablere løyper for 
fritidskjøring med snøscooter har dette blitt gjort i 
flere kommuner i Trøndelag. TT har engasjert seg i 
diss sakene for å forsøke å begrense omfanget mest 
mulig. Dette året har både Melhus, og Midtre Gauldal 
lagt planer som kan føre til store sammenhengende 
løypenett fra Trondheims grense og inn i fjellet mot 
Rensfjellet og Sylan. TT har i samarbeid med de andre 
FNF-organisasjonene skrevet uttalelser, gjennomført 
dialogmøte, og skrevet innlegg i regionale og lokale 
medier for å advare mot en slik utvikling.

2.10. Rådet
Rådet har hatt ett møte i 2020. Rådet har, i tillegg til 
årsmøtesakene, gitt sine innspill til veivalg for de neste 
fire årene. Rådet har også drøftet viktige saker som 
strukturutvalget og Ramsjøhytta.

2.11. DNTs landsmøte
DNTs landsmøte ble i år todelt. På grunn av korona 
ble det ordinære landsmøtet avlyst, og det ble i stedet 
gjennomført et digitalt landsmøte med begrenset 
innhold. Videre ble det avholdt et landsmøte del 2 
digitalt i oktober.

2.12. Administrasjonen
Administrasjonen er navet i foreningen der mye av 
aktiviteten koordineres og tilrettelegges. Her legges 
grunnlaget for arbeidet i felten, med drift av hytter, 
ruter og arrangement. TTs administrasjon har i 2020 
bestått av 11,3 årsverk.
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TTs årsmøte

Valgkomiteen

Rådet

Kontrollutvalg

Styret

Frode Støre Bergrem
Daglig leder

Naturvernkomiteen

Torunn Haugrønning 
Økonomi- og

organisasjonsansvarlig

Eva Austvik
Leder tur- og kursavdeling

Knut Balstad 
Leder turinformasjon 

og butikk
 

Anne van der Wijst
Ansvarlig barn og 

ungdom
 

Silje Hoel Fossen
Prosjektleder inkludering

Jesper Sjåstad Jørgensen
Driftssjef 

Odd Harald Eriksen
Fagansvarlig hytter 

Eskil Folstad
Fagansvarlig hytter

Per Gunnar Østeraas 
Ruteansvarlig

Ansatte
  betjente hytter 

Vertskap

Jonny Remmereit
Informasjons- og 

markedssjef

Asgeir Våg
Redaktør

Grafisk formgiver

Henrik Lerdahl
Informasjonsmedarbeider

DRIFTSAVDELING TUR- OG KURSAVDELING INFORMASJON OG MARKED 

Årbokkomiteen

Bygge- og vedlikeholdskomiteen

Rute- og rodeansvarlige

Tilsyn på hyttene

Dugnadsgrupper

Turkomiteen

Turledere/veiledere

Barnas Turlag, 16 lokallag

DNT ung Trøndelag

Fjellsportgruppa

Veteranan

Frøya Turlag

Fosen Turlag

Hitra Turlag

2.13. Oversikt over foreningenes ansatte og tillitsvalgte
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2.14. Foreningenes ansatte og tillitsvalgte

ANSATTE
Administrasjonen
Ledelse og stab består av daglig leder Frode Støre Bergrem 
og Torunn Haugrønning, økonomi- og organisasjonsans-
varlig.  Tur og kursavdelingen består av leder Eva Austvik, 
Knut Balstad turinformasjon og medlemsservice, Anne van 
der Wijst ansvarlig for barn- og ungdomsaktivitet og Silje 
Hoel Fossen (fra 01.05.20) som prosjektleder for inkluder-
ing. I tillegg har Hennie Drøyvold og Vilde Østerås vika-
riert i turbutikken i perioder. Driftsavdelingen består av 
driftssjef Jesper Sjåstad Jørgensen, Eskil Følstad fagansvar-
lig hytter, Odd Harald Eriksen fagansvar brannvern og Per 
Gunnar Østeraas, ruteansvarlig. Informasjons- og marked-
savdelingen består av informasjons- og markedssjef Jonny 
Remmereit, Asgeir Våg redaktør og grafisk formgiver og 
Henrik Lerdahl kommunikasjonsmedarbeider. 

TTs vertskap på hyttene
Gjevilvasshytta Randi Horghagen
Jøldalshytta             Karl Olav Mærk

Trollheimshytta      Elisabeth Johansson 
 og Didrik Hjertås
Nedalshytta Turid Strickert
Storerikvollen Anette Berglund
Schulzhytta Mari Nygaard

STYRER, RÅD, GRUPPER OG UTVALG
(etter årsmøtet 2020)

Styret
Styreleder Kjell Fordal, Synnøve Farstad, Lindis Burheim, 
Jostein Gravås, Roger Monsø, May Eli Vatn Kristiansen, 
Jorunn Iren Husby og Håkon Gammelsæter.

Styrets arbeidsutvalg
Kjell Fordal, Lindis Burheim og Synnøve Farstad.

Rådet
Rådsordfører Vigdis Heimly, Jonas Holme, Reidun 
Okkenhaug, Anne Karin Braathen, Morten Wedege, 
Annette Nordseth, Bente Skorge, Sissel Wedervang 
Mathiesen, Kari Hallan, Trond Christen Setsaas, Eirik 
Einum, og Hans Jørgen Berg.

Kontrollutvalget
Arent M. Henriksen og Tore Castberg

Revisor
BDO AS, v/Stein Erik Sæther

Tilsyn
Dindalshytta         Svein Arne Johansen
Gjevilvasshytta     Per Halvor Størseth
Græslihytta         
Jøldalshytta         Karl Olav Mærk
Kjølihytta         John Arne Aasen
Nedalshytta         Turid Strickert og Atle Aas
Orkelsjøhytta         Jan Meijer
Ramsjøhytta         Kjartan Kjelland
Schulzhytta         John Arne Stokke

Storerikvollen Anette Berglund 
 og Rolf Egil Brandsfjell

Trollheimshytta     Kari Oldervik og 
 Kristian Tøndel

Barnas Turlag
BT Agdenes Turid Bylund
BT Byåsen Linda K. Kristensen
BT Draksten Cathrine Olsen
BT Frøya Ingunn Teigås
BT Hitra Sara Renate Lund
BT Klæbu Henriette Vaagland
BT Malvik Ingjard Sandhei
BT Melhus 
BT Oppdal Edel Thyve Fjellvang
BT Orkdal 
BT Ranheim 
BT Rennebu Marit Sørhus Holden
BT Røros Tove Strickert
BT Selbu Eva Dahlø Fossan
BT Skaun 
BT Soknedal 
BT Statsbygd Line Bratseth
BT Tiller 
BT Tr.h. Øst Randi Hoff Braaten-Jakobsen
BT Ørlandet Melanie Degen
BT Åfjord Karin Dokset
Kontaktperson for styrene    Anne van der Wijst

Bygge- og vedlikeholdskomiteen
Eskil Følstad, Kristian Tøndel, Erik Stabell, Jostein 
Gravås, Sten Paltiel, Egil Behrens og Lindis Burheim. 

Naturvernkomiteen
Erik Stabell, Frode Støre Bergrem, Torgeir Gunleiksrud, 
Trond Christen Setsaas, Morten Wedege og Synnøve Farstad.
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Turkomiteen
Eva Austvik, Barbro Karlsson, Merete Aarstein, Trygve 
Megård, Torunn Vist von Krogh og Jan Olav Hårsaker
Ressursgruppe “Rett Ut”
Alle turledere inviteres til å delta på planlegg-
ingsmøter, hvor man i fellesskap lager en turplan for  
året, og fordeler turene. Det har i 2020 vært gjennomført 
to planleggingsmøter, hvor til sammen 12 turledere bidro 

TT Veteranan
Knut Krogshus (leder), Oddrun Bollingmo, Tor Skjevdal, 
Torgeir Gunleiksrud, Toril Kotsbakk og Solvor Kolsrud 

Fjellsportgruppa (TTF)
Håvard Engen (leder), Bjørn Pedersen, Randi Slagstad,  
Mari Hage Basberg, Raymond Nepstad og Vibeke S. Nørstebø

DNT ung Trøndelag
Oda Magrete Aarland, Nils Christian Sellgren,  
Jon Langholm, Bassam Alajaam, Victoria Bakken,  
Clemens Muller, Hanna Fagrell, Kristina Trovik  
Flaatten og Dagny Aurora Elgethun

Fosen Turlag
Ann Therese Haugen Schiefloe (leder), Erling Arnet, 
Oddbjørn Gissinger, Didrik Frengen, Kjersti Groven, 
Bjørg L. Werme, Anders Refsnes, Willy Rømma,  
Odd Morten Reitan og Tormod Overland

Frøya Turlag
Gunhild Riiber (leder), Camilla Røstad, Randi Rabben, 
Steven Crozier og Jarle Kjørsvik

Hitra Turlag
Kari Raaket (leder), Inger Schei Næss, Per Kr. Berg, 
Marie Pettersen og Ingrid Sandstad

Valgkomiteen
Tom-Ivar Bern, Lillian Fjerdingen og Kari Hallan

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

17. mai-komiteen
Randi Wiggen, Anne-Karin Braathen, Jorunn Svingen, 
Anne Marie Eilertsen og Lillian Fjerdingen

Fondsstyret i TT
Leder Kjell Fordal, Randi Wiggen, Jarle Malvik og 
Vigdis Heimly

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

EKSTERNE STYRER OG UTVALG

Den Norske Turistforening:
Representant i Landsstyret: Håkon Gammelsæter
Representant i Landsstyret: Lillian Fjerdingen
Medl. av ressursgruppe Vindkraft: Frode Støre Bergrem

Hyttedriftsutvalg: Jesper S. Jørgensen  
 Eskil Følstad
Kommunikasjonsgruppa: Jonny Remmereit
Skolegruppa: Anne van der Wijst

Foreningen Grensefjell i samhandling
Nestleder for styret: Frode Støre Bergrem

Prosjektet Nærturer. Utvikling av stier i Trondheim
Medlem av styringsgruppa:  Frode Støre Bergrem
Prosjektleder:  Per Gunnar Østerås

Rådgivende utvalg for 
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Medlem av gruppa: Frode Støre Bergrem

Partssammensatt styre for 
Trollheimen Landskapsvernområde
Medlem av styret: Frode Støre Bergrem

Foto: TTs bildearkiv
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3.1. Resultatregnskap og balanse

3. ÅRSREGNSKAP

(alle tall i hele 1000 kr) Noter 2020 2019
Driftsinntekter 2 16 815 24 761

Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 3 8 446 4 424

Medlemskontingent 10 787 10 681

SUM DRIFTSINNTEKTER 36 048 39 866

DRIFTSKOSTNADER
Aktivitet- og varekostnader 4 4 994 4 946

Lønnskostnad 5 16 047 18 625

Avskrivninger 8 617 567

Annen driftskostnad 11 635 14 463

SUM DRIFTSKOSTNADER 33 293 38 602
Driftsresultat før investeringer 2 755 1 264

Netto finansposter 6 112 30
Resultat før investeringer 2 867 1 294
Investeringer hytter og ruter 7 2 342 1 272
Årsresultat etter investeringer 525 22

BALANSE PR 31.12.19 Noter 2020 2019
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 8 18 713 19 574
Maskiner og anlegg - 65
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr - 101
Sum varige driftsmidler 18 713 19 740
Sum anleggsmidler 18 713 19 740

Omløpsmidler
Varelager 9 1 830 2 055
Fordringer
Kundefordringer 1 100 1 990
Andre kortsiktige fordringer 547 433
Sum fordringer 1 647 2 423

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 15 113 12 690 
Sum omløpsmidler 18 589 17 168

Sum eiendeler 37 303 36 908
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(alle tall i hele 1000 kr) Noter 2020 2019
EGENKAPITAL  OG  GJELD
Egenkapital
Fond livsvarig medlem 287 287
Kapitalkonto 24 070 23 546
Sum egenkapital 11 24 358 23 833

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Lån i DNT - 5
Lån i fond 900 900
Øvrig langsiktig gjeld 2 881 2 881
Sum annen langsiktig gjeld 12 3 781 3 786

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 184 971
Skyldig offentlige avgifter 930 947
Forsk. bet. kontigent 5 479 5 570
Annen kortsiktig gjeld 1 570 1 801
Sum kortsiktig gjeld 9 164 9 289

Sum gjeld 12 945 13 075
Sum egenkapital og gjeld 37 303 36 908

3.2. Noter til regnskapet 2020

NOTE 1: GRUNNLEGGENDE REGNSKAPS- 
PRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov-
en og NRS8 God regnskapsskikk for små foretak. 

Vurdering av Inntekter og Kostnader
Medlemsinntekter periodiseres til det året medlem-
skontingenten gjelder. Innsamlede midler og gaver 
regnskapsføres når de mottas (kontantprinsipp). 
Samarbeidsavtaler og tilskudd inntektsføres når fore-
ningen har juridisk rett til midlene. Tilskudd som enda 
ikke er inntektsført balanseføres som tilskuddsgjeld. 
Andre inntekter resultatføres når de er opptjent. 
Kostnader sammenstilles med opptjente inntekter, dvs 
når de er påløpt. 

Omløpsmidler/Kortsiktig Gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 

poster som forfaller til betaling innen et år etter bal-
ansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslø-
pet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og antatt virkelig verdi 

Anleggsmidler
Bokført verdi av anleggsmidler i balansen er differans-
en mellom anskaffelsespris, redusert med akkumulerte 
ordinære avskrivninger. Tilskudd ved anskaffelser er 
ført til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost. 

Vedlikehold av anlegg 
Vedlikehold av normal bruksslitasje på anlegg blir 
kostnadsført det året de er påløpt, uavhengig av kost-
nadsstørrelse. 

Oppgradering/påkostning av anlegg 
Vedlikehold som fører til en vesentlig oppgradering og 
påkostning av anlegg, blir balanseført og avskrives over 
gjenværende levetid. 
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NAVN PÅ GIVER PROSJEKT BELØP
Erling Bjørstads stiftelse Fjellsportgruppa 75 000
Erling Bjørstads stiftelse Skredkurs DNT Ung 10 000
Gjensidigestiftelsen Sommerferietilbud barn og unge 2020 400 000
Hitra Kommune Sommerungdom 2020 (Hitra Turlag) 20 000
Hitra Kommune Hitra Turlag Tilskudd til idrettsformål 2020 9 000
Lotteri- og Stiftelsestilsynet Koronaavlyste arrangement 224 543
Lotteri- og Stiftelsestilsynet Krisepakke 2 stønad 3 144 264
Norsk Tipping AS Grasrotandelen 116 954
SalMar ASA Frøya Turlag 10 000
SpareBank 1 SMN Barnas Turlag Hitra 5 000
SpareBank 1 SMN Støtte til utekino (Halloween) Rønningen gård 65 880
SpareBank 1 SMN Sommerferietilbud barn og unge 2020 25 000
Tekna (NTNU) Newtoncamper sommer 2020 70 000
Trondheim Kommune Barn og ungdom 20 000
Trondheim Kommune Turverket (ungdom) 20 750
Ulike givere Turfolkets gavefond 30 250
Sum Tilskudd 8 446 630

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for 
å dekke antatt tap. 

Pensjoner
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger ved 
innskuddspensjon er ikke balanseført. Pensjonspre-
mien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og 
klassifiseres sammen med lønnskostnader.

NOTE 2: DRIFTSINNTEKTER

Alle tall i hele 1000 2020
Inntekter Hyttene 11 115

Inntekter aktivitet 1 090

Inntekter varesalg 2 746

Markedsinntekter 1 351

Andre inntekter 512
Sum 16 815

NOTE 3: GAVER, BIDRAG OG OFFENTLIGE TILSKUDD
Tilskudd består av gaver og bidrag fra private og  
offentlige aktører.

PROSJEKT BELØP
    Den Norske Turistforening:
Aktiv i 100 135 000
Bynært friluftsliv 158 375
Bynært friluftsliv 2019 426 479
DNT Tilrettelagt 2020 20 000
Ferskingkurs 2019 15 000
Formålskapital 875 702
Frifond 647 500
Friluftsskoler 2019 63 000
Innholdsproduksjon UT.NO 120 000
Kom-deg-ut dagen 170 000
Kom-deg-ut dagen 85 000
Momskompensasjon 50 000
Naturopplevelser for alle (BUF dir) 107 940
Spleis 2 458
Tottori 9 800

    Trøndelag Fylkeskommune:
BT der du bor (nye) 80 000
Kulturtilskudd barn & ungdom 143 500
Rett Ut 25 000
Rønningen gård uteområde 200 000
Skoleprosjekt 90 000
Sommerferietilbud TT 200 000
Tilskudd samiske skilt 8 200

    Fylkesmannen i Trøndelag:
Bro i Naustådalen 100 000
Informasjonsarbeid om Trollheimen 50 000
Tilretteleggingstiltak på stier 
og bruer i Folldal 100 000
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NOTE 4: AKTIVITETS- OG VAREKOSTNADER

Alle tall i hele 1000 2020 2019
Direkte turkostnader 1 210

Direkte varekostnader 3 784 4 946
Sum tur- og varekostnader 4 994 4 946

NOTE 6: FINANSPOSTER

Alle tall i hele 1000 2020 2019
Annen renteinntekt 70 69

Annen finansinntekt 117 1

Annen rentekostnad 4 2

Annen finanskostnad 72 39

Resultat finansposter 112 30

NOTE 5: LØNNSKOSTNAD

Lønnskostnader består 
av følgende poster 2020 2019

Lønnskostnader 11 469 15 707
Arbeidsgiveravgift 1 578 1 788
Pensjon 939 1 091
Yrkesskadeforsikring 42 39
Sum lønnskostnader 16 047 18 625

GODTGJØRELSER 2020 2019
Lønn daglig leder 767 788
Honorar styreleder 0 0

TT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon som tilfredsstiller 
kravene i loven. Alle ansatte med stillingsandel 
minimum 20% har innskuddspensjon der bedriften 
sparer 7% av lønn (fra 1-12 G) til framtidig pensjon.

Revisor
Kostnadsførte revisjonshonorarer for 2020 utgjør  
TNOK 82 (TNOK 123 i 2019). 

Foto: TTs bildearkiv
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NOTE 7: INVESTERINGSKOSTNADER
     (Alle tall i hele 1000)

REV. BUDSJETT
2020

REGNSKAP
2020

BUDSJETT
2021

HYTTER Innt Kostn Innt Kostn Innt Kostn
Gjevilvasshytta (tak, vinduer) - - 653 50
Jøldalshytta (ny brannsentral) 250 - 160
Nedalshytta (takrenner, kjellerinngang) 450
Ramsjøhytta  (oppstart) 2 000 2 000 2 342 3 200 5 500
Schulzhytta (takrenner, solceller på tak) 200 50 300
Storerikvollen (Energibygg, tak) 705 - 705 300
Trollheimshytta (utbedring VVS) 60 350
Sum HYTTER 2 955 2 260 - 2 342 4 608 7 110

RUTER OG BRUER
Løypenett Trollheimen/Sylan (kostnader 2019)* 427*
Bru Naustådalen (kostnader 2019) 249
Bru over Gravbekken 828 1 100
Sum RUTER 1 504 1 100

Sum Investeringer 2 955 2 260 - 2 342 6 112 8 210
Nettoinvesteringer -695 2 342 2 098

(* fra 2020 blir kostnader til ruter kostnadsført direkte på driftsregnskapet)

NOTE 9: VARELAGER

Alle tall i hele 1000 2020 2019
Beholdning hytter 450 522
Beholdning Turbutikken 1 380 1 533
Total beholdning 1 830 2 055

NOTE 10: LIKVIDER
Av totale bankinnskudd er TNOK 623 bundet i skyldig 
skattetrekk.

NOTE 13: SPESIELLE HENDELSER
I begynnelsen av mars 2020 ble forenings virksomhet, 
som de aller fleste andre virksomheter i Norge – rammet 
av tiltakene for å begrense spredning av Covid-19. Det 
medførte stengte hytter, avlyste arrangement og  
permitteringer. Det ble gjennomført kostnadskutt i hele  
foreningen. TT fikk tildelt TNOK 3 369 i kompensasjons-
ordningen for tapte inntekter på hyttene og for noen av 
foreningens avlyste aktiviteter som for eksempel Topp7 
(ref. note 3).

NOTE 11: EGENKAPITAL

Endring av egenkapital
(alle tall i hele 1000) Kapitalkonto Fond for livsvarige 

medlemmer Sum

Inngående balanse 01.01.2020 23 546 287 23 833
Overskudd 2020 525
Utgående balanse 31.12.2020 24 070 287 24 358

NOTE 12: LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig gjeld utgjør TNOK 3 812. Langsiktig gjeld er 
lån i TTs egne fond (gitt av Klingenbergs gave).

Ved langmyran i Kvål.  Foto: Cecilie Swee



35T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G   Å R S R A P P O RT 2020

NOTE 8: ANLEGGSREGISTER

Navn Anskaffet 
per 01.01 Tilgang Avgang Anskaffet 

per 31.12
Ord. avskr. 

i år
Bokført el. 
avskrevet

Dindalshytta 24 418 24 418 660 23 758 
Fiskåhøgda 15 127 15 127 409 14 718 
Gjevilvasshytta 1 516 948 1 516 948 60 116 1 456 832 
Græslihytta 165 940 165 940 4 485 161 455 
Jøldalshytta 2 535 819 57 493 2 478 326 66 982 2 411 344 
Kjølihytta 187 689 187 689 5 073 182 616 
Nedalshytta 814 035 814 035 22 001 792 034 
Naustådalshytta 79 840 79 840 2 158 77 682 
Ramsjøhytta* 964 971 2 342 144 2 342 144 964 971 30 877 934 094 
Schultzhytta 363 619 363 619 9 828 353 791 
Storerikvollen 1 413 154 3 683 1 409 471 52 169 1 357 302 
Trollheimshytta 2 208 909 890 85 335 2 124 464 58 284 2 066 181 
Rønningen 111 948 111 948 15 009 96 939 
Harravollen 848 165 848 165 21 794 826 371 
Sum konto 1100 11 250 582 2 343 034 2 488 655 11 104 961 349 844 10 755 117 

Sandgata 30 6 319 662 6 319 662 170 800 6 148 862 
Sandgata 30  2. etg. 1 621 209 1 621 209 40 765 1 580 444 
Sum konto 1103 7 940 871 - - 7 940 871 211 565 7 729 306 

Båt (Gråsjøen) 64 777        64 777 
Sum konto 1200 64 777 -        64 777 - - -

Varebil TT 100 595 99 051 1 544 1 544 
Sum konto 1230 100 595 - 99 051 1 544 1 544 -

Rønningen uteområde 56 571  56 571 33 942 22 629 
Bru Naustådalen 203 310 100 000 103 310 13 554 89 756 
Løypetiltak Sylan 90 953  90 953 4 808 86 145 
Løypetiltak Trollh. 32 079  32 079 1 696 30 383 
Sum konto 1107 382 913 - 100 000 282 913 54 000 228 913 
Sum alle driftsmidler 19 739 738 2 343 034 2 752 483 19 330 289 616 953 18 713 336 

Foto: Anne v.d. Wijst
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3.3. Uavhengig revisors beretning

3.3.1  Konklusjon
Vi har revidert Trondhjems Turistforenings årsregnskap.

Årsregnskapet består av: 
• Balanse per 31. desember 2020
• Resultatregnskap for 2020
• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: 
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

3.3.2  Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift 
og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing 
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. 

Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i 
lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

3.3.3  Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen 
informasjon består av Årsrapport 2020 med vedlegg, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberet-
ningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker 
ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den 
andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det 
vår oppgave å lese annen informasjon med det formål 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsist-
ens mellom annen informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, 
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

3.3.4  Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utar-
beide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utar-
beide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta 
standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forut-
setningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge 
det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

3.3.5  Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen 
av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revis-
jonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som 
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rime-
lighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutnin-
ger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter 
vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

3.3.6  Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet 
ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødven-
dig i henhold til internasjonal standard for attestasjon-
soppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke 
er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 BDO AS
 Stein Erik Sæther,  Statsautorisert revisor
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Foto: TTs bildearkiv



38 T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G  Å R S R A P P O RT 2020

4.1. Referat årsmøte 2020
Det 133. ordinære årsmøte ble avholdt i TTs lokaler i 
Sandgata 30 i Trondheim den 2. april 2020 kl. 1900. 
Møtet ble på grunn av den spesielle situasjonen rundt Ko-
ronasmitte holdt digitalt på plattformen Microsoft Teams. 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen
Styreleder Kjell Fordal ønsket velkommen. Han takket 
foreningens frivillige, ansatte og samarbeidspartnere 
for flott innsats i året som gikk.  

Han viste til at årsmøtet har vært annonsert i Adres-
seavisen 19. mars. og 1. april 2020, at det er annonsert 
på våre internettsider og som nyhetsbrev til de av våre 
medlemmer som vi har kontakt med via e-post, ca 
9000.  Sakspapirene har vært utlagt på foreningens 
kontor i to uker.

Styreleder spurte om det var merknader til 
innkallingen, noe det ikke var. Han erklærte derfor 
årsmøtet som lovlig satt.

Hedersbevisninger 
Hedrede
Styret har besluttet å gi utmerkelsen reinrosa med gull 
eikekrans til Peter Dybdahl, mangeårig leder av Fosen 
Turlag. Peter har ledet Fosen Turlag siden samar-
beidsavtalen med TT ble undertegnet 21. desember 
2011, etter en lang og god prosess. Peters engasjement 
har vært svært viktig for utviklingen i turlaget. Dette 
startet med årboka fra Fosen, et spennende samar-
beidsprosjekt som ga samarbeidet med TT en flying 
start. Siden er det merket turstier, bygd gapahuker, 
og ikke minst etablert bro over Krinslona slik at flotte 
områder er gjort tilgjengelig for turer og friluftsliv. 

Peter har også vært dyktig til å skaffe støtte for dette 
arbeidet. Foreningen har på grunn av dette en solid 
økonomi, til tross for store kostnader til prosjektene. 
Også faglig støtte har Peter sørget for, gjennom samar-
beid med TTs administrasjon. Etter årsmøtet i 2020 
overlot Peter Dybdahl roret til sin etterfølger, et turlag 
som aldri har hatt større oppslutning.

Innbudt livsvarig medlemskap gis til TTs mangeårige 
vertinne på Gjevilvasshytta. Randi Horghagen har 
vært selveste Gjevilvasshytta for tusenvis av besøkende 
fjellvandrere og dagsturister. Randis kanelsnurrer er 
legendariske blant alle besøkende i Gjevilvassdalen. 
Randi har bidratt til å gjøre Gjevilvasshytta til en av 
Norges mest kjente turisthytter. 

Vigdis Heimly ble foreslått som møteleder, hun ble 
valgt og fikk ordet. Hun orienterte om at det var 18 
stemmeberettigede i salen. 

Daglig leder foreslo: 
•Tom-Ivar Bern og Vigdis Heimly til å skrive under 
protokollen.
•Frode Støre Bergrem og Torunn Haugrønning som 
tellekorps.
•Frode Støre Bergrem som referent.
Disse ble valgt.

Sak 2  Godkjenning av forretningsorden
Møteleder spurte om det var merknader til forslaget 
til forretningsorden. Det var det ikke.

Vedtak:
Årsmøtet vedtok forretningsorden.

Sak 3  Årsberetning og regnskap for 2019
Daglig leder Frode Støre Bergrem gikk gjennom 
hovedpunkter i årsberetningen, og oppfordret samtidig 
årsmøtedeltakerne til å be om kommentarer der det 
var ønskelig. Hovedtallene i regnskapet ble gjennomgått 
av Torunn Haugrønning.

Det ble stilt et spørsmål, som ble besvart der og da, 
det var ingen kommentarer som medførte endringer i 
årsberetning eller regnskap.

Styret har behandlet saken i møte 19. mars 2020 og 
har anbefalt årsmøtet å vedta årsberetning og regnskap 
for 2019. 

Årsberetningen og regnskapet er behandlet av Rådet 
og møteleder refererte rådets vedtak. De har gitt 
den sin anerkjennelse, og anbefaler årsmøtet å vedta 
årsberetning og regnskap for 2019.

Kontrollutvalget har gitt sin innstilling, som ble lest 
opp av Tore Castberg. Komiteen kommenterte i sin 
rapport: "Kontrollkomiteen legger merke til at forenin-
gen legger opp til en betydelig vekst i omsetning. Basert 
på den usikkerhet vi ser i samfunnet, og de relativt små 
marginene foreningen budsjetterer innenfor, kan det bety 
at økonomien er forholdsvis sårbar. Da møtet ble holdt var 
Koronakrisen i startfasen. Denne situasjonen forsterker be-
hovet for nøkternhet. Det ble anbefalt at foreningen raskt 
utarbeider grove, alternative budsjetter ut fra muligheter 
for redusert aktivitet, for raskt å kunne foreta nødvendige 
tilpasninger.

4. BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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Kontrollutvalget merker seg at styret er framoverlent i 
arbeidet med å utvikle organisasjonens struktur og profil. 
Utvalget ser dette som et tegn på at styret tenker offensivt 
i arbeidet med å ruste foreningen for arbeidet i årene som 
kommer.

Kontrollutvalget ser at foreningen har klart å tilpasse 
Ramsjøhytta til endrede rammebetingelser, og nå har endt 
opp med et gjennomarbeidet prosjekt som tar hensyn både 
til TTs framtidige behov, og reindriftas behov i området.

Kontrollutvalget finner driften av TT til å være i samsvar 
med foreningens lover og årsmøtets beslutninger, og er 
meget fornøyd med utviklingen i foreningen.

Revisor Stein Erik Sæther leste opp revisjons- 
beretningen, som var en såkalt «ren beretning».

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2019 ble enstemmig godkjent 
av årsmøtet.

Sak 4  Budsjett for 2020
Økonomiansvarlig Torunn Haugrønning, gikk  
gjennom budsjettforslaget for 2020 med budsjett- 
forutsetninger og investeringsbudsjett.

Styret har behandlet saken i møte 19. mars 2020, og 
har anbefalt årsmøtet å vedta budsjettet for 2020.

Budsjettet er også behandlet av Rådet, som har gitt det 
sin anbefaling.

Vedtak:
Budsjettet for 2020 ble enstemmig godkjent. Årsmøtet gir 
styret fullmakt til å utarbeide alternative budsjett for å 
møte utfordringene knyttet til Covid 19 epidemien.

Sak 5  Fastsetting av kontingent for 
årsbetalende og livsvarige medlemmer
Daglig leder orienterte om at styret for 2020 ikke 
har planlagt med økning av kontingent utover DNTs 
anbefaling.

Sak 6  Forslag fra medlemmer
Det var ingen forslag fra medlemmene.

Sak 7  Forslag fra styret
Det var ingen forslag fra styret.

Sak 8  Valg
Valget ble gjennomført i henhold til lovenes paragraf 
5-10.

Innstilling fra valgkomiteen:

STYRET 
Styreleder (velges for 2 år)
Kjell Fordal gjenvalg 2020-2022

Styremedlemmer (velges for 2 år)
Synnøve Farstad gjenvalg 2020-2022
Jorunn Iren Husby gjenvalg 2020-2022
May Eli Vatn Kristiansen gjenvalg 2020-2022
Roger Monsø gjenvalg 2020-2022

RÅDET (velges for 3 år)
Anne Karin Braathen gjenvalg 2020-2023
Morten Wedege gjenvalg 2020-2023
Hans Jørgen Berg ny 2020-2023
Eirik Einum ny 2020-2023

KONTROLLUTVALGET (velges for 1 år i gangen)
Arent M. Henriksen gjenvalg 2020-2021
Tore Castberg gjenvalg 2020-2021

REVISOR (velges for 1 år i gangen) 
Stein Erik Sæther gjenvalg 2020-2021

Det var ikke kommet inn andre forslag enn  
valgkomiteens innstilling.

Vedtak:
Alle kandidater ble enstemmig valgt. 

Valgkomité
Fra styret kom følgende innstilling til ny person i 
valgkomité:

Tom-Ivar Bern gjenvalg 2020-2023

Det kom ikke inn andre forslag til valgkomité.

Vedtak:
Tom-Ivar Bern ble enstemmig valgt.

Takk
Styreleder takket Vigdis Heimly for innsatsen som 
møteleder på årsmøtet. Styreleder takket Tom-Ivar Bern og 
Torgeir Gunleiksrud for sin innsats som medlem av rådet.

Årsmøtet ble hevet kl. 21.00

Trondheim 28. april 2020

Tom-Ivar Bern   Vigdis Heimly
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4.2. Oversikt over foreningens hedrede
4.2.1.  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 

4.2.2.  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.

4.2.3.  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.

1927 Anne Aae
1927 Axel Sommerfelt
1927 Carl Schultz
1927 K. S. Klingenberg
1927 Ola Stugudal
1927 Olaf Grilstad
1931 L. Schullerud
1935 Fridtjov Bruun
1935 Ludvig Sivertsen
1939 Olav Jensen
1947 Anders Stordalsvold
1947 Hilmar Nilsen
1947 Knut H. Rolvsjord
1947 Ragnhild Lien
1947 Roar Tønseth
1947 Thor Tharum
1949 Astri M. Angermann
1953 Arne Falkanger
1954 Andreas Backer
1954 Edvard Løchen
1957 Erling Nielsen
1957 Finn Kleven
1957 Gunnar Raabe
1957 Kirsten Haave
1957 Ola Hilmo

1957 Reidar Jørgensen
1959 Magne Haave
1962 Gunnar Birkeland
1962 Helge Foss
1962 Hjørdis Mørkved
1962 Martine Unsgård
1962 Olga Reitan
1962 Per Vinje
1962 Trygve Kristiansen
1967 Astrid Olsen
1967 Bjarne Eriksen
1967 Magna Kjelland
1969 Rolf Høyem
1970 Magnhild Lereggen
1970 Tor Johansen
1974 Fritz Christensen
1976 Toralf Lyng
1978 Franck Rindal
1979 Erik Hansen
1980 Frants-G. Mørch
1984 Gustav Lien
1984 Teodor Brandfjell
1985 Anne-Mari Bergquist
1987 Claus Helberg
1987 Ingvild Flåteplass

1987 Ivar Maske
1987 Jorun Svingen
1987 Per A. Strickert
1987 Thor Risan
1987 Toralv Aune
1988 Karl H. Brox
1990 Johan Bolme
1991 Kristine Furan
1993 Jorun Thomasgård
1994 Anne Britt Wavold
1994 Olav Gjærevoll
1996 Roar Nålsund
1996 Sven Kolstad
1998 Erik Stabell
1999 Arne Vaslag
2000 Sverre Kirksæther
2001 Morten Halgunset

2002 Erik Martin Braathen
2002 Tore Kværnmo
2003 Kristian Tøndel
2008 Nils Flå
2008 Reidun Okkenhaug
2010 Ragnvald Larsen
2010 Randi Wiggen
2011 Jan Fredrik Kvendbøe
2012 Hans Engan
2012 Vigdis Heimly
2014 Jan Hofstad
2014 Per Christiansen
2014 Trond Ekker
2016 Magne Krosby
2017 Gunhild Riiber
2017 Kari Hallan
2020 Peter Dybdahl

1920  Jørgen B. Lysholm
1927  Effe Magnusson
1928  Gudmund Kårvatn
1928  H. Grendahl
1928  J. Halle
1928  Ola Stugudal
1940  Magnus Kluksdal
1957  Halvard Lilleevjen
1957  Modolf Moen
1962  Asbjørn Clausen
1962  Per Hilmo
1962  Ragnhild Næssmo
1962  Th. Solem
1967  Svein Grøtte
1979  Nils M. Vaagland
1982  Inga Stokke

1985  Johan Bolme
2000  Sigrid Gulbrandsen
2000  Sigrid Nerbu
2001  Per Stugudal
2003  Gunvor Flønes
2003  Mons Flønes
2006  Inga Flatmo
2006  Jørgen Bremseth
2006  Torgeir Gunleiksrud
2008  Elsa Smith
2008  Hans Smith
2009  Jan Ivar Bruheim
2014  Anne Marie Eilertsen 
2014  Lillian Svingen
2019 Mildrid Solemsli
2020 Randi Horghagen

4.3. Årsberetning fond
4.3.1 Fondsstyret
Fondsstyret forvalter følgende fond: Hjørdis og Olav 
Klingenbergs gave, Falkangers Fond, Publikasjonfondet 
og Bjarne Espås Fond. 

Fondsstyret har i 2020 bestått av leder Kjell Fordal, 
Jarle Malvik og Vigdis Heimly.

Fondsstyret har avholdt ett møte i 2020 (årsmøte 
03.02.20). 
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4.3.3 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.

TT har mottatt royalties fra boka Fjellflora av Olav 
Gjærevoll i mange år. Disse pengene har bidratt til 
mange gode prosjekter i TT gjennom historien.

Nå går avtalen snart ut og TT skal ikke lenger motta 
royalties fra framtidig salg av boka.

TT takker Olav Gjærevoll og hans etterkommere for 
denne flotte støtten gjennom mange år. Fondets midler 
står fortsatt og vil også i framtiden komme friluftslivet 
i Trøndelag til gode.

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.

Søknad til fondet på kr 9.500 til Miljøstasjon på  
Rønningen ble innvilget i 2020. 

Regnskap 2020 BELØP
Grunnfond pr 01.01 333 104
Royalty Gyldendal (note 2) 0
Renter grunnfond (note 1) 179
Beholdning pr. 31.12 333 283

Driftsfond pr 01.01 74 114
Royalty Gyldendal (note 2) 0
Renter driftsfond 108
Renter grunnfond (note 2) 357
Tildeling 2020, ikke utbetalt -9 500
Beholdning pr. 31.12 65 079

Samlet beholdning fond 398 362

Note 1
Rentefordeling fra grunnfondet 536
Fordelt til Grunnfond   1/3 179
Fordelt til Driftsfond     2/3 357

Note 2
Royalty fra Gyldendals Forlag -
Utgår fra 2020 (se årsrapport) -

Balanse pr 31.12.20
Omløpsmidler

Saldo konto 4200.59.04220 (driftsfond) 68 589
Saldo konto 4200.59.62395 (grundfond) 339 274
SUM  OMLØPSMIDLER 407 862

Egenkapital og gjeld
EK pr 31.12.20 398 362
Gjeld (tildelt tilskudd ikke utbetalt) 9 500
SUM  EK  og  GJELD 407 862

4.3.2 Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave
Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave ble gitt av ekteparet 
Hjørdis og Olaf Klingenberg i 1978. Gaven skal brukes 
til å gjøre fjellet tiltrekkende for fotturisten og dispo-
neres på en slik måte at de kommer foreningens virke 
og dermed fotturisten til nytte. 

Resultatregnskapet for 2020 viser et årsresultat etter 
disponering på kr 2 118 etter kursnedgang på  
kr 208 023 på egenkapitalbevisene. 

Legatets formue pr. 31.12. utgjør kr 11 218 625.

Etter styrets oppfatning har legatmidlene vært plassert 
slik at de har gitt en forsvarlig avkastning i 2020.

Renteinntekter på lån til TT ble også i 2020 ettergitt. 

Søknad til fondet på kr 75.000 til bru over Gravbekken 
ble innvilget.

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2020 BELØP
Inntekter

Bankrenter 12 301
Utbytte egenkapitalbevis 273 715
Renteinntekter fra TT 4% (Jøldalshytta) 36 000
Renteinntekter fra TT 3%(TT Brygga) 86 439

408 455
Kostnader

Ettergitt renter fra TT 36 000
Ettergitt renter fra TT 86 439
VPS gebyrer 875

123 314
Ordinært resultat 285 141

Kursendring egenkapitalbevis (note 1) -208 023
Årsresultat 77 118
Tildelt TT (Bru over Gravbekken) 75 000
Årsresultat etter disponering 2 118

Note 1 
Kursendring egenkapitalbevis Sparebank 1SMN 
54743 * (97,6-101,39)  -208 023

Balanse pr. 31.12.2020 BELØP
Omløpsmidler

Bankinnskudd Sparebank 1 SMN 2 094 406
Egenkapitalbevis (54 743) Spareb1 SMN 5 342 917

Anleggsmidler
Lån TT (Jøldalshytta og Ramsjøhytta) 900 000
Lån TT (TT Brygga) 2 881 302 
Sum eiendeler 11 218 625

Kapital
Kapital 1.1.20 10 141 507
Årets resultat 2020 2 118
Gjeld TT Ramsjøhytta 1 000 000
Gjeld TT Bru over Gravbekken 75 000
SUM  KAPITAL  OG  GJELD 11 218 625
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4.3.4 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.

Søknad til fondet på kr 25.000 til sommerferietilbudet 
i regi av TT ble innvilget.

RESULTATREGNSKAP 2020 BELØP
Grunnfond pr 01.01.20 308 527
Rentefordeling (note 1) 515
Beholdning pr. 31.12.20 309 042

Driftsfond pr 01.01.20 225 409
Rentefordeling (note 1) 2 061
Tilskudd 2020, ikke utbetalt -25 000
Beholdning pr. 31.12.20 202 470

Samlet beholdning fond 511 512
Note 1

Rentefordeling 2 576
Fordelt til Grunnfond  (20%) 515
Fordelt til Driftsfond (80%) 2 061

Balanse pr 31.12.20
Omløpsmidler

Saldo konto 4200.59.04204 536 512
Sum omløpsmidler 536 512

Egenkapital og gjeld
EK pr 31.12.20 511 512
Gjeld (tildelt tilskudd ikke utbetalt) 25 000
SUM EK og GJELD 536 512

4.3.5 Bjarne Espås Fond
Bjarne Espås Fond til fordel for Trondhjems Turist-
forening er opprettet i henhold til hans testamente 
av 15.01.2012, og har en grunnkapital på kr 816.000. 
Formål er fjellsikring på løypenettet i Trollheimen. 

Søknad til fondet på kr 15.000 til bru over Leirtjønn-
bekken i Folddalen/Trollheimen ble innvilget. På 
grunn av lite midler i driftsfondet vil det ikke være 
mulig å tilde midler fra dette fondet på noen år.

Resultatregnskap 2020 BELØP
Grunnfond pr 01.01.20 831 107
Rentefordeling (note 1) 1 088
Beholdning pr. 31.12.20 832 195

Driftsfond pr 01.01.20 40 692
Rentefordeling (note 1) 4 352
Tildelt 2020, ikke utbetalt -15 000
Beholdning pr. 31.12.20 30 044

Samlet beholdning fond 862 239

Note 1
Rentefordeling 5 440
Fordelt til Grunnfond (20%) 1 088
Fordelt til Driftsfond (80%) 4 352

Balanse pr 31.12.20
Omløpsmidler

Saldo konto 4202.43.76162 877 239
Sum omløpsmidler 877 239

Egenkapital og gjeld
EK pr 31.12.20 862 239
Gjeld (tildelt tilskudd ikke utbetalt) 15 000
SUM EK og GJELD 877 239

Foto: TTs bildearkiv
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4.3.6 Gamle Hytters Fond
I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet. Fondet skal 
støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle 
hytteanlegg. Det er store behov for vedlikehold, 
forbedringer og tiltak. Initiativet til fondet ble tatt og 
et startbeløp gitt fra turmiljøet «Bomtur». 

En del av beløpet var en gave ved Per Hveems død i 
2014. Fondet ønskes bygget opp av små og store gaver. 
Fondet forvaltes av Trondhjems Turistforening. 

REGNSKAP  2020 BELØP
Inntekter
Beholding fra 2019 54 091
Renteinntekter 94
Gave gitt i mars 2020 7 000
Kostnader
Inten påløpt i 2020 0
Kapital pr. 31.12.2020 61 185

3.3.7 Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave
Stiftelsen ble etablert den 15. mai 2000 med 
grunnkapital på 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 Stiftelsestilsynets 
kontroll. Styret har i 2020 bestått av Fredrik Kleven, 
Terje Tapper og Karl H. Brox.

RESULTATREGNSKAP 2020 2019
Inntekter

Renter 24 774 19 518
Utgifter (note 1) 14 355 10 516
Resultat 10 419 9 003

Disponering av årets resultat
Fratrukket/tillagt kapitalen 2 084 1 801
Avsatt til Trondhjems Turistforening 8 335 7 202
Sum Disponert 10 419 9 003

BALANSEREGNSKAP 31.12.20 31.12.19
Eiendeler

Bankinnskudd 1 137 668 1 127 284
Sum eiendeler 1 137 668 1 127 284

Egenkapital
Innbetalt egenkapital 1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital 121 414 119 330
Sum egenkapital (note 3) 1 121 414 1 119 330

Gjeld
Avsatt til Trondhjems Turistforening (n 2) 16 257 7 922
Påløpt gebyr -2 33
Sum gjeld 16 255 7 955

Sum gjeld og egenkapital 1 137 668 1 127 284

Note 1: Ansatte, godtgjørelser og utgifter
Det er ingen ansatte. Styret er ikke betalt godtgjørelse.
Til revisor er utbetalt  kr 9 625,-
Til Lotteritilsynet er utbetalt  kr 4 640,-

Note 2: Avsetninger til Trondhjems Turistforening
Avsatt i 2008 43 026 Avsatt i 2015 5 330

Avsatt i 2009 27 093 Avsatt i 2016 1 262

Avsatt i 2010 19 501 Avsetning 2017 10 902

Utbetalt 2011 -89 620 Avsetning 2018 9 189

Avsatt i 2011 20  906 Skyldig TT 2018 41 720

Avsatt i 2012 23 428 Utbetalt 2019 -41 000

Avsatt i 2013 19 347 Avsetning 2019 7 202

Avsatt i 2014 15 035 Avsetning 2020 8 335

Utbetalt 2014 -63 682 Skyldig TT 2020 16 257

Note 3: Egenkapital (grunnkapital)
Selskapets grunnkapital er kr 1 000 000. Stiftelsens 
egenkapital tilføres årlig 20 % av stiftelsens resultat.

Foto: TTs bildearkiv
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4.4. Lover for Trondhjems Turistforening
 (sist endret på årsmøtet 29. mars 2017)

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.

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 styre-

leder, eller i vedkommendes fravær, nestleder og 3 
styremedlemmer 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 nød-
vendig. 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 
 nødvendig.
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 
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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 
innmeldt 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 gis styret mandat til:
  •Å øke kontingenten i forhold til konsum- 
  prisindeks avrundet opp til nærmeste femkrone
  •Å regulere kontingenten parallelt med kontin-
  gentutviklingen i DNT hvis det ansees nødvendig

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 

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. 

Valgbar til verv under punktene a, b, c og e, er medlem 
etter forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig for-
slag 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 valgkomité.

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen 
innen samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre 
medlemmer. Medlemmene velges for 3 år. 

Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges en gang 
slik at maksimal funksjonstid blir 6 år. Hvis et medlem 
av valgkomiteen faller fra midt i en periode gis styret 
fullmakt til å oppnevne ett nytt medlem fram til neste 
årsmøte.

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 Turistforening som vil forestå den løpende 
drift i henhold til sine vedtekter, herunder bidra til 
etablering av ny medlemsforening for å ivareta de 
lokale interesser.

Foto: TTs bildearkiv
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Våre partnere er med og bidrar til 
økt tilrettelegging for tur- og friluftsliv  – i marka og i fjellet.

TT takker for  et aktivt og godt samarbeid i 2020.

Foto: TTs bildearkiv



47T R O N D H J E M S T U R I S T F O R E N I N G   Å R S R A P P O RT 2020

TTs hovedpartner

TTs turpartnere

Våre partnere er med og bidrar til 
økt tilrettelegging for tur- og friluftsliv  – i marka og i fjellet.

TT takker for  et aktivt og godt samarbeid i 2020.
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