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Folksomt på Storheia da Topp7
ble arrangert for første gang
i 2011. Foto: Asgeir Våg
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Takk
Styret vil rette en takk til alle som gjennom stor frivillig
innsats har bidratt til at Trondhjems Turistforening kan
holde et så stort aktivitetsnivå, og bidra til å gi positive
opplevelser til så mange.
Styret vil i tillegg rette en takk til administrasjonen for
den innsatsen som legges ned både i og utenfor vanlig
arbeidstid.
Styret takker også for de økonomiske bidragene som
er gitt foreningen i 2011. TT har mottatt spillemidler,
støtte fra fonds og legater, prosjektmidler fra offentlige
myndigheter og støtte fra samarbeidspartnere.

2011 har vært et nytt aktivt år for TT. Styret vil framheve noen av høydepunktene fra året som har gått:
• Topp 7, et storarrangement for turfolk i Trondheimsområdet. Første året ble en suksess med 1652
deltakere, et arrangement kommet for å bli.
• TT har startet et prosjekt som skal sikre en betydelig
oppgradering av rutenettet de neste tre årene.
Dette første året er mye gjort for å registrere behovet
for oppgraderinger, samtidig er det ryddet langs alle
hovedstiene, arbeidet med å klopplegge de våteste
partiene i Roltdalen er også kommet godt i gang.
• Oppgradering og vedlikehold av TTs hytter har et
høyt fokus. I 2011 har foreningen brukt 1,4 mill. til
dette. De største prosjektene er nytt avløpssystem på
Gjevilvasshytta, og brannsikring og fundamentering
av Sandgata 30
• Deltagelsen på TTs arrangementer har økt med
16 %. Det har vært avholdt 522 arrangementer
med til sammen 22 866 deltakere.
• Dugnadsinnsatsen i foreningen har økt med 25 %
til 11 554 timer.
• Samarbeidsavtalen med Fosen Turlag som innebærer at TT nå har fått et lokallag på Fosenhalvøya
• TT ble på årets landsmøte i DNT tildelt hedersbevisningen «Forgubbingsbekjempelsesprisen» for
vårt arbeid med å tilrettelegge for ungdom.
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1. AKTIVITETSRAPPORT

Til topps på Ladehammeren. Foto: Gunn Nyborg

Medlemmer i TT totalt 2002-2011

1.1 Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen har i 2011 vært stabil.
Ved årsskiftet hadde vi 18 049 medlemmer,
noe som er 0,2 % høyere enn 2010. Den
største endringen finner vi denne gangen
blant veteranan, med 5,7 % økning. Studentgruppa øker med 2,2 % økning. Barn og ungdom under 18 år har gått litt ned med 2,5 %.
Ny medlemsrekord i 2011
Medlemmer i TT totalt: 18 049

Medlemsutviklingen i Trondhjems Turistforening 2002-2011

Hovedmedlemmer
Hustandsmedlemmer
Student/ungdom 19-26 år
Skoleungdom 13-18 år
Honørmedl., over 67 år
Barnas Turlag, tom. 12 år
Livsvarige medlemmer
Medlemmer totalt
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

8 701
3 587
1 291
1 013
1 523
1 364
570

8 777
3 525
1 263
1 050
1 447
1 389
568

8 568
3 363
1 116
1 036
1 341
1 392
571

8 265
3 150
1 040
997
1 243
1 337
561

7 735
2 827
920
916
1 146
1 198
577

7 510
2 762
937
853
1 128
1 257
555

7 525
2 886
738
878
1 083
1 226
543

7 601 7 690
2 902 2 923
840		
700
1 032
981
1 281 1 648
542
553

7 601
2 800

18 049 18 019

17 387 16 593
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889
1 457
531

15 319 15 002 14 879 14 898 14 868 14 299

Medlemmer
i TT totalt
MEDLEMSTALL TOTALT
FOR 1887-2011
TT 1887 - 2011
20 000
18 049
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

1887 1900 1915 1930 1945 1960 1970 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2011

Barnas Turlag (tom. 12 år) 2002- 2011

Skoleungdom (13-18 år) 2004-2011

Den markerte nedgangen i antall medlemmer fra 2003 til 2004
skyldes at BT fram til 2004 var for barn tom. 14 år.

Student/ungdom (19-26 år) 2004-2011

Veteranan (over 67 år) 2002-2011
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1.2 Besøk på hyttene
Besøket i fjellet viser også en stabil utvikling i år. Totalt
har hyttene i Sylan og Trollheimen hatt 21 406 overnattinger. Dette er en liten økning på 0,2 % i forhold
til fjoråret. Mellom fjellområdene har det skjedd større
endringer. Trollheimen hadde en gledelig vekst på 5 %,
mens Sylan endte ned med 7,9 %. I fjor så vi en motsatt tendens, noe som kan forklares delvis med vær og

føreforhold som i år har vært noe våtere i Sylan, dels
med at fjoråret var uvanlig bra i Sylan. Av enkelthytter
ser vi at Gjevilvasshytta og Schulzhytta har en flott
økning, mens Storerikvollen har opplevd en betydelig
nedgang i år.
På Rønningen er det fortsatt et stabilt besøk, men en
driftsstans på grunn av ombygginger på kjøkkenet førte
til en nedgang i omsetning på ca kr 150 000,-.

Overnattingstall for turisthyttene 2002-2011
2011
TROLLHEIMEN
Betjent
Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Trollheimshytta
Sum betjent

2010

2009

2008

2007

2006

3 883
3 539
3 774 4 449
3 884
3 941 3 592 4 350
2 991 3 280 3 508 3 667
10 758 10 760 10 874 12 466

3 514
3 211
2 648
9 373

3 900
3 308
3 549
10 757

2005

2004

2003

2002

3 551 4 305
4 015 3 860
2 812 2 995
2 914
3 521
3 072
3 591 3 267
3 477
9 435 10 891 10 196 10 858

Selvbetjent/ubetjent
Gjevilvasshytta
193
100
202
82
308		
112
184
142
Jøldalshytta
377
311
348
254
100		
331
362
436
Trollheimshytta
300
235
162
228
214		
217
265
248
Dindalshytta
320
366
387
402
401
476
286
315
449
Orkelsjøhytta
90
73
55
83
76
40
40		
185
Bårdsgarden
1 104
988
872 1 068
1 122
1 419
1184
1 294 1 408
Kårvatn
380
550
420
487
445
435
422
437
512
Vassendsetra
590
56
357
682
439
687
437
440
363
Viongen						
75
166
220
162
Sum selvbetjent/ubetjent
3 354 2 679 2 803 3 286 3 105 3 132 3 194 3 702 3 905
SUM TROLLHEIMEN
14 112 13 439 13 677 15 752 12 478 13 889 12 630 14 593 14 101

173
339
395
417
41
1 916
771
274
223
4 499
15 357

SYLAN
Betjent		
Nedalshytta
2430
Schulzhytta
532
Storerikvollen
2 190
Sum betjent
5 152

2 340
616
3 127
6 078

2 737
589
2 734
6 060

2 557
417
2 557
5 531

2 217
137
2 097
4 451

2 234
335
1 987
4 556

2 456
673
2 634
5 763

2 094
488
2 688
5270

1 930
457
2 669
5 056

2 459
450
2 495
5 404

Selvbetjent/ubetjent		
Nedalshytta
231
186
233
310
228		
196
197
191
217
Schulzhytta
422
292
291
670
262		
272
270
219
370
Storerikvollen
93
119
216
396
78		
124
152
205
223
Græslihytta
252
192
177
167
108
99
144
167
180
258
Kjølihytta
83
81
101
99
128
66
151
198
60
95
Ramsjøhytta
1 061
992
816
916
721
819
718
747
864
951
Sum selvbetjent/ubetjent
2 142 1 862 1 834 2 558
1525
984 1 605
1 731
1 719 2 114
SUM SYLAN
7 294 7 922 7 365 7 009 6 081 6 747 6 875 6 787
7 123 8 192
SUM TOTALT
21 406 21 361 21 042 22 761 18 559 20 636 19 505 21 380 21 224 23 549
2007-tallene er revidert i forhold til tidligere årsberetning, etter som ikke alle overnattinger var tatt med tidligere.
2006-tallene for de betjente hyttene inneholder også overnattingstallene for de selvbetjente kvarterene.
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Overnattingstall totalt for TTs hytter 1938-2011

Besøksrekorden
på TTs hytter
er fra 2002:

23 549

(2002 var det
internasjonale
“Fjellenes år”.)

Overnattingstall totalt for TTs hytter 2002-2011

Overnattingstall for Trollheimen og Sylan 2002-2011

Trollheimen

Sylan
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1.3 Økonomi
2011 ble et bra men også litt krevende år økonomisk.
Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 604
000,- noe som er 110 000,- lavere enn budsjettert. En
del forutsetninger har ikke slått til helt som forventet.
De viktigste avvikspostene er:
• En svak vintersesong som gjør at vi ikke nådde
målene i forhold til overnattinger
• Noe svakere inntekt Rønningen pga driftsstans
• Nedgang i salg turutstyr, kombinert med en for
optimistisk forventning
• Noe svakere arrangementsregnskap pga avlysninger
• Økning i markedsføringskostnadene pga høye
trykkostnader, og endrede portoforutsetninger
for årboka
Vi hadde også noen positive endringer som gjorde
at avviket ikke ble større.
• Større økning i gaver og bidrag enn forventet
• Lavere kostnad enn forventet på varekjøp og lønn
delvis sammenheng med noe lavere besøk, og en
bra styring av driften på hyttene
• Forbedring i driftskostnader
Investeringsregnskapet viser at TT har brukt netto
kr 1 229 000,- ut fra en samlet investering på
kr 1 491 000,- på de løpende prosjektene. Dette er
ca kr 780 000 mer enn budsjettert. Dette skyldes
forsinkelse i spillemiddelsakene. Disse inntektene
kommer på våren 2012.

1.4 Styrets arbeid
Styret har gjennomført 10 styremøter. Det er behandlet 56 ordinære saker i tillegg til orienterings- og
drøftingssaker.
Viktige arbeidsoppgaver for styret er utvikling av
handlingsplaner og budsjett. Styret vil i år trekke fram
følgende viktige saker som har vært til behandling:
• TTs nye hytte og rutestrategi er grundig behandlet,
og legges fram for godkjennelse i årsmøtet 2012
• Utbygging av Ramsjøhytta er vedtatt igangsatt etter
en endring i prosjektet
• Styret har gjennomført en prosess der styrets arbeid
er evaluert, herunder avklaring av ansvar mellom
Styre, AU, Styreleder og daglig leder. Styret behandlet i denne sammenhengen også kompetanseutviklingsplan for administrasjonen
• Utvikling av TTs årbok slik at den i større grad skal
ha et salgs- og rekrutteringspotensiale
• Økt satsing på turpartneravtaler i jubileumsåret,
med en målsetting om å doble turpartnerinntektene
• Samarbeidsavtalen med Fosen Turlag som innebærer
at TT nå har fått et lokallag på Fosenhalvøya

212

• Omorganiseringsprosess på Rønningen for å oppnå
økonomisk balanse.
• TTs 125års plan
I forholdet til DNT har styret behandlet og levert
høringsuttalelse i følgende saker:
• Strukturutvalg 2
• Eierskapsmeldinga
• Klimaplanen
Styret har gjennomført møter med naboforeningen
NTT, møte med KNT er utsatt til våren 2012. Mye
er positivt, og man har etablert et grunnlag for godt
samarbeid.
I «grensesaken» med KNT har domsutvalget i DNT
behandlet saken, og kommet med sin vurdering,
som innebærer at TT ikke fikk medhold i vårt syn
i landsstyret. Styret i TT har vedtatt å forholde seg
til landsstyrets vedtak og anser saken som avgjort.
Dette betyr at det ikke lenger er uavklarte ting i vårt
forhold til naboforeningene, og samarbeidsavtalen er
underskrevet.

1.5 TTs administrasjon
TTs administrasjon har i 2011 fått et helt driftsår med
den nye organisasjonsstrukturen som ble satt i verk i
2010. Endringene har gått relativt smertefritt, selv om
det er blitt vesentlige endringer for flere medarbeidere. Hyttedriftssiden har stor belastning, noe som vil
føre til endringer der i løpet av 2012. Det er likevel
grunn til å være fornøyd med endringene som er gjort.
Ansvaret er blitt klarere. Økt koordinering internt i
avdelingene fører til bedre oppfølging av mange saker.
Internkontrollen er også blitt bedre i forbindelse
med denne prosessen i og med at ansvaret er klarere
plassert.
TT har satt i gang et prosjekt som skal gi et løft på
rutene i løpet av de tre neste årene. Johan Solberg er
ansatt som prosjektleder.

1.6 Tur og kurs
Det har vært stor tur- og kursaktivitet i alle TT sine
grupper i 2011. Det har vært arrangerte hele 198 ulike
typer turer og kurs. Nyskapningen TOPP7 ble årets
store turarrangement med hele 1652 deltagere. Dette
er en tur som starter og slutter i Ila og langvarianten
på 30 km går innom sju topper med en løypeprofil
som omfatter hele 1087 høydemetre. Turen er åpen for
alle og byr på spektakulære utsiktspunkter og mektige
naturopplevelser langs stiene gjennom Bymarka. Deltagerne kunne også velge to kortere varianter; TOPP2
på 13 km som går innom to av toppene eller TOPP5
som har fem av toppene.
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Aktivitetsoversikt

Fellestur
Barn
Ungdom
Senior
Åpne
Fjellsport
Kurs
Medlemsmøter
Styrearbeid
Feltarbeid/dugnad
Turposter/Til Topps
Turleder/Instruktør
Sum

Arr.
23
56
9
38
5
29
37
13
71
72
1
177
531

Dugnadstimer 2011: 11 554

2011
Delt.
228
1 993
1 575
1 197
4 420
617
431
565
502
70
11 000
213
22 811

Arr.
30
63
8
35
7
26
20
13
73
34
1
185
495

2010
Delt.
373
2 828
1 637
977
2 310
444
233
470
124
201
10 000
201
19 661

2010: 9 201

Barnas Turlag. 2011 har vært et berikende år med
oppstart av Barnas Turlag Byåsen, samt økt forankring
i de Barnas Turlags gruppene som ble etablert i 2010.
Pr. 31.12.2011 er det 11 Barnas Turlags grupper. Disse
finner vi i Bjugn, Byåsen, Klæbu, Malvik, Oppdal,
Orkla, Ranheim, Rindal, Skaun, Trondheim og Åfjord.
Ved årets slutt er det også 3 nye grupper som er i startgropen. Store arrangement som Kom deg ut dagene,
Sommerfest i Estenstadmarka, isfiske og friluftsdag
på Stavsjøen, skileik på Frøset Gård, tur i fjæra og Til
Topps trekker flere hundre deltakere hver gang. I de
11 Barnas Turlags gruppene har det vært gjennomført
totalt 64 turer med 1993 deltakere og 7 kurs med 95
deltakere. Det er avviklet en FjellCamp og en Newtoncamp. Årets nysatsing med FamilieCamp, gjennomført
på Jøldalshytta, og Trilleturer i Trondheimsområdet
har hatt god oppslutning. TT er en av foreningene som
deltar i Barnas Turlag Fase 2, et flerårig prosjekt med
mål om oppstart av flere Barnas Turlag i nærområdene, gjennom DNT sentralt. Gjennomført et
Aktivitetslederkurs i samarbeid med Kristisansund og
Nordmøre Turistforening på Nersetra.
DNT ung Trondheim. Oppstart av eget DNT ung
Trondheim styre er en gledelig nyhet i 2011. Styret,
samt barne- og ungdomsansvarlig, deltok på DNT
ung sitt landsmøte i mars. Det er i ungdomsgruppa
gjennomført totalt 9 turer med 1575 deltakere og 7
kurs med 43 deltakere. OPPTUR, egen landsomfattende turdag for 8.klassinger, gjennomført med ca
1400 elever, 11 km i Bymarka. OPPSTART, turtilbud

for 8-10.klassinger for å bli kjent med DNT ung og
bruk av selvbetjent hytte, gjennomført med hyttetur til
Ramsjøhytta. Ellers god oppslutning rundt FjellCamp
8-10.klasse, Basecamp og klatretur til Tikneppen.
Friluftslivskurs med ulike temaer, første mandag i
måneden, har vært et godt møtested for ungdommen.
DNT ung har hatt fast klatrekveld sammen med TTF,
med varierende oppslutning. Gjennomført medlemskampanje med blant annet kinostunt, våren 2011, og
medlemsmøte høsten 2011.
Skolesatsing. DNT sentralt har en egen Skolegruppe
opp mot skolesatsing – friluftsliv i skolen og kursing
av lærere. Barne- og ungdomsansvarlig har sittet i
Skolegruppa, hvor 10 ulike foreninger er med. Deltatt
på ulike samlinger og møter gjennom DNT. Det har
i 2011 vært gjennomført 6 egne kurs for lærere/SFO
ansatte. I tillegg har mange skoleklasser benyttet våre
hytter til overnatting i forbindelse med skoleturer.
Fellesturer. Det har blitt gjennomført 23 fellesturer
i 2011. Dette er en liten nedgang fra 2010 og skyldes
at noen vinterturer ble avlyst p.g.a dårlig vær, samt at
både noen vinter- og sommerturer ble avlyst grunnet
manglende påmeldinger. De tradisjonelle skiturene
fra hytte til hytte og førpåsketurene har som tidligere
år vært meget populære og ble tidlig fulltegnet. De
ulike kurs som introduksjonskurs til vinterfjellet,
skredkurs, nybegynnerkurs havkajakkpadling, fotokurs
og GPS-kurs er fremdeles svært populære og blir
raskt fulltegnet. I tillegg har de tre første modulene
på turlederutdanningen vært arrangert og det er blitt
utdannet 8 nye sommerturledere og 11 nye nærmiljøturledere. Som tidligere år ble også toppturene tidlig
fulltegnet. Det ble for første gang arrangert fellestur
langs traseen Norge på tvers og hele 11 deltagere og en
turleder fullførte den 120 km lange turen.
Fjellsportgruppa. Turprogrammet til Fjellsportgruppa
har som vanlig vært bredt sammensatt og inneholdt
skiturer, breturer, fjellvandring, klatring, kajakkpadling, sykkeltur, utenlandstur, foruten de rent sosiale
arrangementene som årsfest. Totalt har det blitt gjennomført 34 turer med hele 696 deltagere. Likeledes
har det vært gjennomført kitekurs, vinterkurs,
skredsøkerkveld, førstehjelpskurs, kilekurs og brekurs.
Fjellsportgruppa gjennomfører faste aktiviteter som
skitrening i Bymarka og klatretrening i UTE-hallen.
De utgir også som den eneste av gruppene i TT et
eget medlemsblad, kalt “i Hytt og Vær”. Via TTbutikken i Sandgata leies det ut forskjellig utstyr, som
klatre-, bre- og skredsøkingsutstyr.
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Veteranan. Storparten av Veteranan sine turer går i
nærområdene til Trondheim og trakk i gjennomsnitt
35 deltagere på hver tur. I tillegg ble det også arrangert turer både i høyfjellet og ved kysten, som overnattingstur til Nordpå i Aunegrenda og overnattingstur til
Knarrlagsund på Hitra slik at det totalt ble arrangert
38 turer. I tillegg til de 11 ordinære medlemsmøter/
treff har det vært avholdt et førstehjelpskurs for turkoordinatorene.
Turbutikken. I Turinformasjon og Turbutikken har
TT samlet kompetanse på tur og friluftsliv. Her innbyr
vi medlemmer til deres eget kompetansesenter for
tur og friluftsliv. Det er 3 ansatte i kompetansesenteret, disse har også ansvaret for alle turer, kurs og
arrangementer i TT. Turbutikkens nye lokaler har
også gjennom 2011 opplevd et lite løft på utforming
og presentasjon av vareutvalget. I 2011 ble åpningstiden på Turbutikken endret til mandag til fredag
fra 10 - 17. Enkelte særordninger i jul og påskeferier.
Omsetningen var noe skuffende, i likhet med alle
andre turistforeningsbutikker rundt om i landet, gått
ned i 2011. Med en sportsbransje som er hardt presset
på pris er det vanskelig for Turbutikken å konkurrere.
2012 blir et utfordrende år hvor Turbutikken vil satse
på og fokusere på tur- og friluftskompetansen til de
ansatte som et salgsargument.

1.7 Hyttedrift
Komite for hyttedrift og vedlikehold (Bvk)
Komiteen har bestått av Yngve Nilsen, Erik Stabell,
Kristian Tøndel, Hans Jørgen Berg, Bjørn Arne Næss
og Thor Aage Heiberg. Fra administrasjonen møter
Odd Harald Eriksen (sekretær og møteleder).
I tillegg har styreleder Lillian Fjerdingen møtt som
representant for styret.
Igjennom 2011 er det blitt avholdt 8 Bvk- møter.
Utover dette er det avholdt 6 arbeidsmøter i samband
med pågående prosjekter.
Brannvern
Brannvernarbeidet har også inneværende år hatt
stort fokus. Mindre pålegg fra tilsynsmyndigheter er
utbedret fortløpende, mens vi på andre områder har
vært nødt til å se på helhetlige løsninger. Etter pålegg
om brannsikring av fyrrom ved Trollheimshytta, er
det igjennom året jobbet med en løsning for hele
energitilførselen ved hytta, hvor aggregat, fyrkjel
samlokaliseres i eget bygg i forlengelsen av eksiterende
vedbod øst for hytta. Dette er et spennende prosjekt
hvor vi har sett på hvordan bla.a solenergi kan knyttes
inn i den totale energiproduksjonen.
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Komiteen har satt seg mål om installasjon av solstrøm
til belysning og brannvarsling ved en ny hytte hvert år.
I 2011 ble det installert solstrøm i publikumssonen på
Ramsjøhytta.
Vi har også startet opp med en bevist utskifting av våre
gamle og mindre effektive vedovner ute på hyttene.
En gradvis utskifting vil føre til en langt mer kostnadseffektiv oppvarming på den enkelte hytte, samtidig
som dagens ovner har en langt renere forbrenning.
I år ble ovnene på Orkelsjøhytta skiftet og erstattet
med rentbrennende ovner.
For å forenkle utførelsen av årskontroll på brannslukningsapparatene ute på hyttene, har driftsleder
blitt sertifisert for utførelse av dette. Ellers er tilgang
til slukkevann ved våre betjente hytter, et tema som
er etterspurt ved flere av brannsynene dette året. Dette
er en problemstilling komiteen blir nødt til å jobbe
videre med framover. For øvrig viser tilbakemelding
fra tilsynsmyndighetene at vårt fokus på forebyggende
brannvern, er i tråd med deres ønsker.
Bygg og vedlikehold
Dugnadsåret 2011 har vært et svært aktivt år på
hyttedriftssiden. Det er lagt ned en formidabel
dugnadsinnsats på hele 3500 timer, noe som
gjenspeiles i en bra vedlikeholdt hyttepark.
Likevel gir klimatiske forhold, gammel og tungvint
bygningsmasse, store utfordringer på en rekke
området. Krav om tekniske forbedringer fra tilsynsmyndigheter gir utfordringer i forhold til valg av
løsninger, opplæring og betjening ute på hyttene. Det
er også knyttet økonomiske investeringer til mange
av disse kravene, noe som gjør at vi må legge opp til
langsiktige investeringsplaner for en rekke prosjekter.
Ved Schulzhytta har vi dette året startet opp arbeidet
med utvendig maling av hytta, det er bygd ny
resepsjon (skranke) ute i hallen, og alle vannrør
i kjeller er isolert for å unngå kondensering.
Ved Nedalshytta ble hele hovedhytta, stabbur og naust
malt utvendig denne sommeren, samtidig som hyttas
nye inngangsparti begynner å ta form. Her er det
gamle flate taket erstattet med skrått takoverbygg som
er trukket ut over trappeavsatsen. Noe som vil gi hytta
et langt lunere og mer innbydende inngangsparti.
Vi kom ikke helt i havn dette året, så noe arbeid
gjenstår til 2012.
Også ved Trollheimshytta er det startet opp en ny
runde malingsarbeider, både ute og innendørs. Videre
er det tatt service på dieselaggregat, ferdigstilt skiferlegging på inngangstrapp, samt opprydding i kjellerbodene. Også utedoen ble tømt i forkant av sommersesongen, etter 19 års bruk ble det som ble spadd ut
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154 trillebårelass som deretter ble trillet bort og gravd
ned. Om man legger sammen den totale tilbakelagte
strekningen for hvert enkelt trillebårlass, tilsvarer det
distansen i mellom Trollheimshytta og Jøldalshytta.
Ved Jøldalshytta er det skiftet ut 3 vinduer på gamle
spisesal, skiftet hoved stoppekran på vanninntak
brannvann, samt reparasjon av frosne vannrør og
ventiler etter frostskader sist vinter.
Ut over dette er det avholdt dugnader ved Ramsjøhytta, Dindalshytta, Orkelsjøhytta, Kjølihytta,
Storerikvollen hvor rundvask, maling og annet
vedlikeholdsarbeid ble utført.
Prosjekter:
Gjevilvasshytta: Nytt avløpssystem er nå installert
og satt i drift ved hytta. Anlegget er et kombinert
biologisk/ kjemisk renseanlegg. Består av 5 kammer
som foretar utfelling i ulike nivåer, samt et kammer
for biologisk nedbryting. I tillegg er det mulig å foreta
en kjemisk nedbryting av fosfater med tilsetting av
kjemikalier, men dette er ennå ikke satt i drift.
Gamle betong avløpsrør er skiftet ut fram til på nedsiden av veien til Raudøra. Resterende ledningsnett
vil bli skiftet ut sommeren 2012.
I tillegg er det montert fettutskiller på avløpsvannet
fra kjøkkendriften, samt bygd et eget teknisk bygg på
dugnad for det biologiske renseanlegget.
Nauståbu: Innkorting av ruta i mellom Trollheimshytta og Kårvatn, har vært diskutert i mange år. Bvk
har jobbet fram et prosjekt for nytt selvbetjeningskvarter ved Naustådalsvatnet. Her legges det opp til
ei lav-energihytte, hvor hytta får en førsteoppvarmingsdel ved få gjester. Det har vært flere befaringer
med forvaltningen og nå sist med områdestyret for
Trollheimen i høst. Første del av prosjektet er nå ferdig
ved at byggesøknad er oversendt områdestyret for
behandling.
Ramsjøhytta: Setningsskader på både hytte og uthus,
har over år ødelagt bygningsmassen. Bvk hadde planer
om byggestart sommeren 2011, men brannkrav i fbm
lagring av gass har medført nye vurderinger av hytteanleggets oppbygging. Tidligere planutkast måtte revideres for å ivareta brannsikkerheten i hytteanlegget.
Første byggetrinn ble utsatt ett år og vil bli ferdigstilt
sommeren 2012. Det vil bli bygget en sikringshytte
med to små selvstendige boenheter med 4 + 2 sengeplasser i hver. Den ene boenheten er beregnet for
gjester med hund. I tillegg til sikringshytte bygges et
eget uthus for lagring av ved, gass og annet nødvendig
utstyr til hyttedriften. Byggetrinn to vil innbefatte
ny hovedhytte. Sikringshytta vil være operativ under
byggetrinn to, ny hovedhytte. Dvs. at hytta kan være i

normal drift i hele utbyggingsperioden, men med en
noe begrenset kapasitet i perioden byggingen pågår.
Hyttedrift
Å drive turisthytter høyt til fjells, byr på mange spennende problemstillinger. Transportforhold, energi
tilgang og stadig strengere krav fra tilsynsmyndigheter,
gir oss stadig nye utfordringer i forhold til utforming
av hytteanleggene. Hyttene blir stadige mere teknisk
avansert, som igjen gir utfordringer til de som jobber
ute på hyttene.
Vi har derfor jobbet målbevisst i forhold til kompetanseheving av vertskapsrollen. Lav arbeidsledighet
nasjonalt, gir seg utslag i vanskelig tilgang til godt
personale ute på hyttene. Spesielt er tilgangen til
kokker begrenset for tiden. Men også det å finne
dyktige personer for å bekle vertskapsstillingene har
vært en utfordring dette året. Sesongen er kort og
hektisk og stort belegg på hyttene i høysesong, sliter
på bemanningen. Det å dimensjonere en arbeidstokk
optimalt har vært en utfordring med de store svingningene vi har i besøket igjennom sesongen.
Lokalmatprosjektet er videreført med en videreutviklet menystruktur som ivaretar lokale råvarer og
distriktets mattradisjoner. Fisk fisket i vannet ved
hytta, produkter som melk og rømme fra nabosetra,
viltgryte med reinkjøtt levert av lokale reineiere er av
de lokalmatproduktene vi kan framby ute på hyttene.
Ujevn råvaretilgang og sesongsvingninger for lokalprodusert mat, begrenser vår mulighet for å optimalisere bruken av lokale råvarer igjennom hele sesongen.
Kombinasjonen av trivelige hytter, god atmosfære, og
god matopplevelse i godt selskap, er god reklame for
foreningen.
Logistikk og varebestillinger har også i år vært utfordrende, men med tett oppfølging kommer vi litt videre
år for år. Kostnader med varetransporten er raskt
økende, og her må foreningen se på hvilke endringer
som må gjøres i forkant av sesongen 2012.
125 år med frivillig arbeid
Trondhjems Turistforening er bygd opp av ildsjeler
som hadde tro på produktet. 125 år etter oppstarten er
det en livskraftig jubilant som kan se tilbake på mange
spennende og arbeidskrevende prosjekter. Bygge- og
vedlikeholds- komiteen vil benytte anledningen til
å takke hyttetilsyn, komitémedlemmer og andre
dugnadspersoner for flott innsats og godt samarbeid
i 2011. Igjennom året ble det lagt ned en formidabel
dugnadsinnsats for foreningen. På hyttedriftsiden ble
det gjennomført et 40 talls ulike aktiviteter/ dugnader
hvor det ble nedlagt til sammen 3500 dugnadstimer.
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Inventar og utstyr
For å holde tritt med slitasje og forfall på inventar og
utstyr, er vi nødt til å ha en kontinuerlig fornyelsesprosess. Produksjon og servering av mat til et
hundretalls gjester til middag, gjør at forholdene må
legges til rette for effektiv kjøkkendrift. Innvesteringer
til forbedring i form av tekniske hjelpemidler, letter
hverdagen for de ansatte. Som igjen kan også bidra
til å redusere bemanningsbehovet ute på de betjente
hyttene.
Det er inneværende år brukt i underkant av 100 000
kroner til oppgradering, fornyelse og nyanskaffelser
ute på hyttene. Av større investeringer er ny oppvaskmaskin, to vaskemaskiner, fult sengetøyskift på to av
våre betjente hytter.
Rute og Kartarbeid
Å holde tritt med slitasje på 1000 km sommer og
vintermerkede ruter, krever stor innsatts fra våre
frivillige. 22 ruteansvarlige har ansvar for sin egen
rutestrekning og legger ned en formidabel innsats.
Problematikken med gjengroing på enkelte rutestrekninger er stadig tilbakevendende problem, samtidig
som stor og konsentrert trafikk i høysesong forsterker
slitasjen på de mest populære rutene.
2011 var starten for foreningens 3-årige prosjekt for å
løfte rutenettet opp et høyere nivå. I den forbindelse
er det opprettet en 50 % stilling som skal kartlegge
dagens rutenett, lage tiltaksplaner, koordinere
dugnadsapparatet og hente inn finansieringsmidler
til de ulike prosjektene. Satsningen går på tilretteleggingstiltak i rutenettet som rydding, skilting,
remerking, klopping, broer, samt tilpasninger til den
nye nasjonale merkestandarden.
Samarbeidet med fylkesmann, Blilyst, kommuner og
fjelloppsyn om felles prosjekter ved vårt rutesystem
er med dette blitt forsterket. Noe som i år ga resultat
i overkant av 1500m klopp i Roltdalsområdet. Kostnadene ble dekket med offentlige midler (DN), mens
jobben ble utført av foreningene NTT, TT og Selbu
fjellstyre.
Ut over dette er det ryddet mye vegetasjon i rutenettet,
viktige ruter har fått oppgradert skilting og T-merking.
Det er bygd ny bru over elva Lona i Storlidalen, samt
kartlagt behov for klopping av våre mest trafikkerte
ruter i Trollheimen. Der også innledet samarbeid med
vernemyndigheter for finansiering og utførelse av
dette.
Dugnadsapparatet er blitt forsterket med fire nye
dugnadspersoner som har tatt på seg ruteansvar denne
sesongen, men det er fortsatt rom for mange flere.
Totalt er det i løpet av året lagt ned i overkant av 1000

216

dugnadstimer. Dessverre gjør mangel på rutepersonell
at vi henger litt etter i forhold til det trykk vi ønsker
å ha på vedlikeholdet av vårt rutenett. Vi har tro på at
vi igjennom denne satsningen vil nå ut til potensielle
personer som kan tenke seg å bidra i rutearbeid for
foreningen. På grunn av liten påmelding, ble det planlagte merkekurset utsatt ett år, og flyttes til våren 2012.
Rute og Kartkomiteen vil benytte anledningen til å
rette en stor takk til alle frivillige innfor rutearbeid for
flott dugnadsinnsats i året som har gått.
1.8 Informasjon og markedsføring
Årboka
Årboka for 2011 var jubileumsboka ”Den lange turen”,
ført i pennen av Per Christiansen. Boka ble ut gitt i november og er en viktig dokumentasjon av foreningens
125 år lange historie. I forbindelse med årbokarbeidet
ble TTs rikholdige arkiv gjennomgått av forfatteren og
sikret for ettertida ved innlevering av viktig historisk
materiell til Statsarkivet på Dora. Jubileumsboka gir
en skildring av tur- og friluftslivet gjennom skiftende
tider. Helt fra det organiserte friluftslivets spede
begynnelse i siste halvdel av 1800-tallet og fram til
dagens omfattende tilrettelegging i marka og i fjellet.
Boka formidler fjellturismens historie på en fengende
og morsom måte og er rikt illustrert med bilder fra de
ulike tidsepokene. Boka er på hele 392 sider. Totalt
opplag: 12.500 eks. Løssalgsopplaget: 1000 eks. Boka
har fått mye skryt og administrasjonen vil rette en stor
takk til Per Christiansen for en strålende utført jobb
med å samle foreningens historie mellom to permer.
Digitalisering av årbøker
Arbeidet med å digitalisere årbøkene har pågått
gjennom hele året. I hovedsak er det Trondheim Folkebibliotek som nå legger ut de ferdige skannede filene.
Disse skal bli tilgjengelige i 2012 i forbindelse med
TTs 125-årsjubileum.
Turprogram
”Fjell-Glede 2011” er distribuert til TTs medlemmer
i desember 2011. Opplag 18 000. ”Fjell-Glede” er en
veggkalender med nyttig informasjon knyttet til den
måneden den er mest aktuell for. Kalenderen inneholder mange flotte bilder, og forhåpentligvis vil den få
en plass på veggen. Da vil medlemmene kunne holde
seg oppdatert på hva som skjer i TT gjennom året.
Hver kalenderside inneholder en egen turkalender
som viser hvilke arrangementer man kan delta på.
I tillegg finner man en rekke nyttige turopplysninger
som er knyttet til måneden. Distribueres som ilegg
i ”Fjell og Vidde” til TTs medlemmer.
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Annonsebilag i Adresseavisen
”Vinter-Glede” og ”Sommer-Glede” 2011 ble produsert
i tabloidformat med et opplag på henholdsvis 90.000
og 210 000 eks. Disse avisbilagene er et samarbeid
mellom Adresseavisen og TT. Bilaget ble distribuert
i Adresseavisen og Fjell og Vidde og det ble levert ut
hos turistkontorene i Sør-Trøndelag, på Nordmøre og
hos Axel Bruun Sport. Det er tredje gang foreningen
har distribuert Sommer-GLEDE som ilegg i Fjell og
Vidde. Erfaringene var såpass gode at man vurderer å
videreføre dette tiltaket.
Media
TT har som målsetting å ha minst ett medieoppslag
pr. uke året igjennom. Det målet ble nådd i 2011. Det
har i hovedsak vært daglig leder som har gjennomført
intervjuer, men også ressurspersoner og andre har
deltatt. Oppslagene har vært både i regionale og lokale
aviser, samt radio og TV. Det har vært arbeidet opp
mot lokale, regionale og nasjonale medier for å utløse
omtale av fjellområdene Sylan og Trollheimen. TT har
et godt samarbeid med et bredt medienett i Trøndelag.
Internett
”www.tt.no” er TTs nettsider. TT har felles database
med DNT. Stadig flere i TT er inkludert i redigeringen

av nettsidene, noe som har bidratt til at sidene har fått
et løft. Ut.no er den nye satsingen til DNT og NRK.
TT har levert tekst og bilder til denne tjenesten, som
blir friluftslivets svar på YR.no. TT har hatt en egen
person gjennom navtiltak som har arbeidet med dette
i 6 mnd.
TT sender nyhetsbrev på E-post til medlemmer. E-postbasen er nå på 7000 medlemmer. Dette er et arbeid vi
får mange positive reaksjoner på. Det er en god layout
på nyhetsbrevene, de er relevante, og passe hyppige.
TT drifter også nettstedene www.norgepatvers og
www.topp7.no
TT har utviklet nye ”Facebook-sider”. Disse er utviklet
i samarbeid med Rea media slik at de kommuniserer
med våre egne nettsider.
Topp7
Det har lenge vært ønskelig å lage et storarrangement for tur og friluftsliv. Et slikt arrangement skal
være friluftslivets svar på idrettens storarrangementer
som Birkebeiner’n med mer. Arrangementet skal
være et fyrtårn og skal virke som en motor for å øke
tur og friluftsinteressen i hele Midt-Norge. Et slikt
arrangement vil også vise fram at tur er en populær
aktivitet og vil kunne stimulere til å få flere mer fysisk
aktiv. Her er ikke tiden viktig, men turopplevelsen, og
mestringsfølelsen.
Det ble lagt ned mye arbeid i utvikling av selve
konseptet. Innpakning og markedstiltak var sentrale
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Fra ruta mellom Nerskogen og Jøldalshytta i Trollheimen. Foto: Asgeir Våg

”Barnas Turglede 2011” ble sendt ut til alle barnemedlemmer under 12 år. Turprogrammet ble laget som en
kombinasjon av turkalender og turspill og trykket i et
opplag på 5 000 eksemplarer.

begreper i tillegg til å velge en flott trasse som samtidig
tåler mye trafikk.
Egen visuell profil, annonser, egen nettside, digital
påmelding og betalingsløsning endte opp med et
moderne arrangement som fikk navnet; Topp7.
Topp7 trakk 1737 påmeldte og 1652 fullførte en av de
tre løypealternativene. De fleste gikk langvarianten
over 7 topper og 30 km.
Turpartnere
Trondhjems Turistforenings partnere gjør det mulig å
gi medlemmene bedre tilbud. Bidragene fra partnerne
er betydelige tilskudd i form av tjenester, medlemstilbud, markedsstøtte og økonomiske tilskudd. I 2011 har
TT hatt Adresseavisen som hovedsamarbeidspartner.
Turpartnere har vært: SpareBank1 SMN, Axel Bruun
Sport, Trønder Energi, Okkenhaug Bil og Skipnes
kommunikasjon. Avtalene gir TT nye muligheter, og
er med å gi foreningen et ekstra økonomisk ”bein”
å stå på. Turpartneravtalene gjør det bl.a. mulig
for TT å gjennomføre viktige satsinger, som ellers
ville blitt vanskelig. Avtalene utløser også goder for
medlemmer gjennom bl.a. gunstige priser og et godt
kurstilbud i GPS, i samarbeid med Axel Bruun Sport.
Handledager for medlemmer er et annet tilbud som
gjør at medlemskapet blir enda mer attraktivt. Avtalen
med Adresseavisen gir TT en helt unik mulighet til å
markedsføre vårt tilbud.

1.9 Samfunnsaktørrollen
TT har engasjert seg i flere saker i 2011. Alene og
sammen med Forum for Natur og Friluftsliv prøver
vi å gi saker som angår friluftsliv og natur en stemme
i samfunnsdebatten.
Vårt engasjement kan grovt deles i to.
• Sikring av friluftsområder. Utbyggingssaker, storsatsing på fornybar energi, og, motorferdsel fører
til stort press på våre friluftsområder. TT jobber for
å redusere denne trusselen mot våre knappe naturog friluftsområder.
• Tilrettelegging for et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Herunder skal TT jobbe for å bedre tilgjenge
lighet, og gjøre områder attraktive for slik bruk, og
vi skal friste folk til å oppleve naturen som arena for
fysisk aktivitet og naturopplevelser.
I 2011 kom saken om utbygging av et alpinanlegg i
området Lille Gråkallen-Kobberdammen opp. TT har
skrevet en høringsuttalelse til kommunen, vært aktiv
i media, herunder med leserinnlegg. TT har i denne
saken sagt tydelig at det ikke er riktig å bruke sentrale
deler av Bymarka til et slikt tiltak. Bynære markaområder er truet, og reduseres hele tiden. TT har
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markert at et slik anlegg fører til for store kostnader
på naturen.
I samarbeid med FNF (Forum for Natur og Friluftsliv)
har vi bidratt til en kronikk i Adresseavisen om høyere
prioritet i arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv i
marka. TT har også brukt sine informasjonskanaler
til å framheve at 75 % av befolkningen bruker turer
i naturen som sin foretrukne måte å være fysisk
aktiv på, og at det derfor er viktig at det offentlige
prioriterer arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv,
og viktigheten av å ta vare på grønne lunger, og markaområder for å bidra til folkehelsen.
TT har levert høringsuttalelse om forvaltningsplanen i
Sylan landskapsvernområde.
TT har gjennom Miljøgruppa for Gjevilvassdalen uttalt
oss kritisk til Trønderenergis forvaltning av Gjevilvatnet, med den følge at Raudøraområdet preges av
alvorlige korrosjonsskader
TT er representert i en rekke utvalg og råd.
Trondheim Kommunes markaråd: Erik Stabell. Dette
ble nedlagt i 2011.
Rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark: Frode Støre Bergrem
Miljøgruppa for Gjevilvassdalen: Torgeir Gunleiksrud.
TT har hatt flere møter med forvaltningsmyndighetene, herunder Fylkesmannen i SørTrøndelag, Forvaltningsstyret i Sylan, og Trollheimen.
Trondheim Kommunes markaforvaltning.
1.10 Sylansatsingen
Møtevirksomheten med STF og Naboer har hatt en
meget positiv utvikling. Det er nå etablert en større
samarbeidsgruppe som har representanter fra
offentlige myndigheter, reindriftsnæringen og turistnæringen. Her diskuterer man reiselivsutviklingen i
området sett i relasjon til en langsiktig og holdbar
utvikling. Skilting og leder er prioriterte prosjekter
og et eget prosjekt som ser konkret på rutene og
skiltingen over grensen vil komme.
TT og STF har blitt enige om at Storerikvollen og
Nedalshytta kommer inn i STFs bookingsystem. Dette
skal være klart for bruk i 2012.
Det kommer opp et eget interreg-prosjekt som skal
utrede mulighetene for en felles reiselivsdestinasjon
for Sylan. Naboer er avsender for søknaden.
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2. STYRETS BERETNING
2.1 Årsberetning 2011
Virksomhetens art og hvor den drives
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er
å få flest mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og
naturvennlig friluftsliv. TT driver sin virksomhet fra
kontoret i Sandgata 30 i Trondheim. Driften for øvrig
drives i all hovedsak i fjellet og markaområdene hvor
foreningen har 15 hytter, betjente, selvbetjente og
ubetjente. I tillegg vedlikeholder, fornyer og utvikler
foreningen sommer og vinterruter på ca. 1000
kilometer. Foreningen arrangerer 208 fellesturer og
aktiviteter i fjellet og nærmarka rundt Trondheim.
De aller fleste av aktivitetene utføres på dugnadsbasis.
Foreningen har en administrasjon, som ved årsskiftet
var på 8,6 årsverk og engasjerer totalt 15,6 årsverk på
foreningens betjente hytter. Dugnadsinnsatsen er på
11554 timer.
Foreningen har hatt et godt og aktivt år. Medlemsmasse og besøkstall viser en liten økning på 0,2 %.
Det økonomiske resultatet er på 604 000,-, mot budsjetterte 714 000,-. Dette er en brukbar måloppnåelse,
men det har likevel vært en del avvik på enkeltposter.
De viktigste er:
• En svak vintersesong som gjør at vi ikke nådde
målene i forhold til overnattinger
• Noe svakere inntekt Rønningen pga driftsstans
• Nedgang i salg turutstyr, kombinert med en for
optimistisk forventning
• Noe svakere arrangementsregnskap pga avlysninger
• Økning i markedsføringskostnadene pga høye
trykkostnader, og endrede portoforutsetninger
for årboka
Vi hadde også noen positive endringer som gjorde at
det ikke ble større avvik.
• Større økning i gaver og bidrag enn forventet
• Lavere kostnad enn forventet på varekjøp og lønn
delvis sammenheng med noe lavere besøk, og en bra
styring av driften på hyttene
• Forbedring i driftskostnader
Styret vil trekke fram følgende punkter, som
karakteristisk for 2011.
• Topp 7, et storarrangement til turfolk i Trondheimsområdet. Første året ble en suksess med 1652
deltakere, et arrangement kommet for å bli.
• TT har startet et prosjekt som skal sikre en
betydelig oppgradering av rutenettet de neste tre

årene. Dette første året er mye gjort for å registrere
behovet for oppgraderinger, samtidig er det ryddet
langs alle hovedstiene, arbeidet med å klopplegge
de våteste partiene i Roltdalen er også kommet godt
i gang.
• Oppgradering og vedlikehold av TTs hytter har et
høyt fokus. I 2011 har foreningen brukt 1,4 millioner
til dette. De største prosjektene er nytt avløpssystem
på Gjevilvasshytta, og brannsikring og fundamentering av Sandgata 30
• Samarbeidsavtalen med Fosen Turlag som innebærer
at TT nå har fått et lokallag på Fosenhalvøya
• Deltagelsen på TTs arrangementer har økt med 16 %.
Det har vært avholdt 522 arrangementer med til
sammen 22866 deltakere.
• Dugnadsinnsatsen i foreningen har økt med 25 %
til 11554 timer.
• TT ble på årets landsmøte i DNT tildelt hedersbevisningen «Forgubbingsbekjempelsesprisen»
for vårt arbeid med å tilrettelegge for ungdom.
Styret mener at informasjonen gitt her gir en rettvisende oversikt over Trondhjems Turistforenings
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.
Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. I 2011 har det totale sykefraværet vært
på 0,7 %. Dette fraværet inkluderer sesongarbeidende
på hyttene.
Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på
omkring kr. 64 829,-, som tilsvarer ca 0,7 % av foreningens totale personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med
gjeldende “Forskrift om internkontroll - helse, miljø
og sikkerhet”.
Det har totalt vært arbeidet 24,64 årsverk av foreningens ansatte. Av dette er 8,44 årsverk av de administrativt ansatte, og 16,2 årsverk på hyttene.
Foreningen har hatt 35 menn og 91 kvinner ansatt i
2011. Styret er sammensatt av 4 kvinner og 4 menn.
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Ytre miljø
Foreningen er miljøsertifisert gjennom miljøstiftelsen
”Miljøfyrtårn,” og arbeider aktivt med å sikre at påvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig.

Trollheimshytta
Vassendsætra
Bårdsgarden
Kårvatn
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Barnas Turlag
Barnas Turlag Bjugn:
Barnas Turlag Klæbu:
Barnas Turlag Malvik:
Barnas Turlag Oppdal:
Barnas Turlag Orkdal:
Barnas Turlag Ranheim:
Barnas Turlag Rindal:
Barnas Turlag Skaun:
Barnas Turlag Trondheim:
Barnas Turlag Åfjord:
Kontaktperson for styrene:

Lillian Fjerdingen
styreleder

Vigdis Heimly
nestleder

Are Løset

Eirik Einum

Kari Halland

Kari Mathiesen

Trond Chr Setsaas

Morten Wedege

Frode Støre Bergrem
daglig leder
				

2.2 Oversikt over foreningens
tillitsvalgte og ansatte
TILLITSVALGTE ETTER ÅRSMØTE 2010
Styret
Styreleder Lillian Fjerdingen, nestleder Vigdis Heimly,
Eirik Einum, Trond Christen Setsaas, Are Løset, Kari
Hallan, Morten Wedege og Kari Mathisen.
Styrets arbeidsutvalg
Lillian Fjerdingen, Vigdis Heimly og Trond Christen
Setsaas.
Rådet
Rådsordfører Randi Wiggen, Jan Fredrik Kvendbø,
Alf Gunnes, Anne Karin Braathen, Jan Hofstad, Gunn
Kari Kvaal Hygen, Inge Nordeide, Børge Dahle, Håkon
Gammelsæter, Torgeir Gunleiksrud, Arnt Frøseth, og
Jonas Holme.
Kontrollutvalg
Roar Rønning og Arent M Henriksen.
Revisor
Inter Revisjon Trondheim AS, v/Stein Erik Sæther.
Tilsyn
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
Storerikvollen
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Liv Grimsmo
Inger Ishol/ Solveig Torve
TT Administrasjonen
Gunilla Svendsen og Stein Grøtjord
John Arne Aasen
TT Administrasjonen
Knut Hammervold
Odd Langen
Knut Morten Stokke
Erling og Solveig Fredriksen

Kristian Tøndel og Kari Oldervik
Helge Dørum
Bente og Arnt Vassli
Berit og Erik Kårvatn
Jorunn Eide
Paal Christian Bjønnes
Heidi Brøseth
Hilde Øyen Haagensen
Gunda Ø Lindberg
Trine Marie Larsen
Berit Storholt Flåtten
Beate Jansson
Henrik Berger
Karin Dokset
Maria Holo Leikarnes

Bygge- og vedlikeholds-komiteen
Odd Harald Eriksen, Yngve Nilsen, Kristian Tøndel,
Erik Stabell, Hans Jørgen Berg, Thor Aage Heiberg,
Bjørn Arne Næss og Lillian Fjerdingen (styreleder.)
Naturvernkomiteen
Leder Erik Stabell, Frode Støre Bergrem (sekr.),
Morten Wedege og Trond Christen Setsaas.
Turkomiteen
Leder Jan Hofstad, Eva Austvik (sekr.), Barbro
Karlsson, Harald Lauglo, Terje Skjønhals og
Are Løset (styrets representant.)
TTF
Leder Heidi Blekkan, Stig Ove Stornes, Ørjan Mjelde,
Johan Helle, Marianne Waagaard og Linda Dalen.
DNT ung Trondheim
Helga Aunemo, Anders Grønning, Hans Kristian
Flåtten og Inger Videm.
Veteranan
Leder Erik Moe, Inger Engstrøm, Birgit Sivertsen,
Magne Myren, Thore Sundsetvik og Magne Krosby.
Valgkomiteen
Leder Randi Wiggen, Terje Skjønhals og Are Løset
(styrets repr.).
Årbokkomiteen
Per Christiansen, Jonny Remmereit,
Asgeir Våg (redaktør), Roar Nålsund og Erik Stabell.
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Styringsgruppa for Sylansatsingen
Medlem av styringsgruppa: Jonny Remmereit

Falkangers fond
Leder Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen og Torbjørn
Falkanger

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

Finn og Ågot Klevens gave
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.
Hjørdis og Olav Klingenbergs gave
Leder Jarle Malvik, Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen
og Karl H. Brox.
Publikasjonsfondet
Leder Lillian Fjerdingen, Randi Wiggen og Torbjørn
Falkanger.

ANSATTE
Vertskap
Dette er TTs vertskap i 2011:
Gjevilvasshytta: Utleid til Randi og Brit Horghagen
Jøldalshytta:
Gunilla Svendsen, Idun Hakvåg
Nedalshytta:
Ulla Forsbergh, Linda Veråsdal,
og David White
Storerikvollen: Anette Berglund, Astrid Opedal
Schulzhytta:
Mari Nygård
Trollheimshytta: Kari Oldervik og Kristian Tøndel,
Anna Engerstrøm og
Christer Meuring
Rønningen:
Eva Hestnes og Tore Paulsen
Administrasjon
Foreningens daglige drift har i 2011 vært ivaretatt
av Frode Støre Bergrem som daglig leder. Tur og
kursavdelingen er ledet av Eva Austvik. Maria Hanseth
Leikarnes har ansvaret for barn- og ungdomssatsingen,
i hennes svangerskapspermisjon har Maj Elin Svendal
vikariert. Knut Balstad har hatt ansvaret for
Turbutikken og informasjonssenteret.
Driftssjef er Odd Harald Eriksen som har ansvar for
drift og vedlikehold av foreningens hytter. Rutene har
i 2011 vært Johan Solbergs sitt ansvar.
Informasjons- og markedsarbeidet er ledet av Jonny
Remmereit, mens Asgeir Våg er redaktør for årboka og
ansvarlig for grafisk formgiving.
Stabsfunksjonene ivaretas av administrasjonssekretær
Anne Marie Eilertsen, som også er sterkt delaktig
i drift av betjente hytter, og økonomimedarbeider
Lillian Svingen.

2.3 Eksterne styrer og utvalg
Forum for natur og friluftsliv
Leder av kontaktutvalget: Frode Støre Bergrem
Arbeidet i FNF er omtalt i årsrapporten under
”samfunnsaktørrollen”

Trondheim Kommunes Markaråd
Representant i rådet: Erik Stabell
Arbeidet i markarådet er omtalt i årsrapporten
under ”samfunnsaktørrollen”
Den Norske Turistforening
Leder i Landsstyret:
Tom-Ivar Bern
Representant i Landsstyret: Vigdis Heimly
(til landsmøtet 2011)
Representant i landsstyret: Are Løset
(fra landsmøtet 2011)
Leder i DNTFs landsstyre: Kari Hallan
Naturvernutvalget:
Erik Stabell
Hyttedriftsutvalg:
Odd Harald Eriksen
Skolegruppa:
Maria Holo Leikarnes

2.4 Rådsmøter
Rådet har hatt to møter, og behandlet følgende saker.
Foruten de lovpålagte sakene årsberetning, regnskap
og budsjett, har rådet behandlet TTs hytte og rutestrategi.

2.5 DNTs landsmøte
TT deltok på årets landsmøte med styreleder Lillian
Fjerdingen, Trond Christen Setsaas, Morten Wedege,
Are Løset og Kari Mathiesen. Fra administrasjonen
deltok Frode Støre Bergrem, Jonny Remmereit, og
Odd Harald Eriksen.
Tom Ivar Bern, Vigdis Heimly, og Kari Hallan deltok
i egenskap av sine verv i DNT.
De viktigste sakene som ble behandlet var
• Strukturutvalg 2
• Eierskapsmeldinga
• Klimaplanen
TT bidro aktivt og konstruktivt i diskusjonene
TT ble på årets landsmøte tildelt hedersbevisningen
«Forgubbingsbekjempelsesprisen» for vårt arbeid med
å tilrettelegge for ungdom.
De viktigste sakene som ble behandlet var DNTs
vedtekter og de to viktige strategidokumentene om
”Naturvern,” og ”Hytter og Ruter.” TT bidro aktivt og
konstruktivt i arbeidet med å etablere klare formuleringer i de nye vedtektene.
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3. REGNSKAP 2011 OG BUDSJETT 2012
3.1 Regnskap og budsjett
					
Regnskap
DRIFTSINNTEKTER
noter
2011

Regnskap
2010

Budsjett
2011

Budsjett
2012

Losjiinntekter 		
3 722 968
3 622 165
3 866 880
Salg bevertning 		
5 865 425
6 024 396
6 767 150
Salg turutstyr og kioskvarer 		
1 772 868
2 430 893
2 104 460
Arrangement 		
1 211 295
1 155 465
1 370 500
Turpartner-/annonseinntekter
nr 1
1 170 174
1 026 634
1 026 000
Medlemskontingent 		
7 209 349
6 643 202
5 191 744
Andre inntekter
nr 2
307 631
139 346
139 000
Tilskudd
nr
3
2
003
890
1
639
303
1
444
000
					

4 678 210
7 710 564
2 104 460
1 611 000
1 870 000
7 461 691
188 000
1 704 000

SUM DRIFTSINNTEKTER		 23 263 600
22 681 404
21 909 734
					
DRIFTSUTGIFTER					
Varekjøp		
- 2 834 667
-2 902 604
- 3 118 080
Lønnsutgifter
nr 4 - 10 853 408
-10 042 186
- 11 244 940
Transport og reise		
- 617 100
-574 276
-588 000
Inventar og utstyr		
- 223 050
-309 132
-198 200
Vedlikehold/rep. 		
- 239 630
-801
-244 650
HMS og brannvern		
- 42 751
-175 407
-199 500
Arrangementutgifter		
- 1 093 230
-1 053 154
- 870 00
Rutearbeid		
- 56 509
-53 014
- 97 250
Revisjon, regnskap, honorarer		
- 432 615
- 611 407
- 504 000
Markedsføring
nr 5
- 1 715 738
-1 376 166
-1 444 800
Drift
nr 6
- 2 137 977
-2 294 341
-2 241 900
Avskrivning
nr 7
- 222 549
-193 475
-200 000
Kontingent
DNT		
2
028
363
-1
787
000		
					

27 427 925

- 3 684 000
- 13 215 000
- 617 000
- 298 000
- 170 000
- 113 000
- 1 238 000
- 135 000
- 383 000
- 1 744 000
- 2 251 000
- 231 000
-2 099 000

SUM DRIFTSUTGIFTER		 -22 497 588
-21 372 968
- 20 951 370
					
Resultat før finans		
766 012
1 308 436
958 364
NETTO FINANSPOSTER
nr 8
- 161 548
-262 310
-246 440

- 26 180 000

RESULTAT		
604 464
1 046 126
711 924
					
Prosjektkostnader (netto)
nr 9
1 229 000
137 568
450 000

1 019 000
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1 161 000
- 142 000

267 000

BALANSE 31. 12. 2011		
Noter
		
EIENDELER		
2011
Anleggsmidler			
Bygninger
nr 10
10 721 423
Aksjer		
100

2010
9 714 972
100

Sum varige driftsmidler		
10 721 523
			
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner		
10 100

9 715 072

Sum investeringer		
10 100
			
Omløpsmidler			
Varelager
nr 11
1 736 919

10 100
1 778 509

Fordringer			
Kundefordringer 		
575 925
Andre fordringer 		
123 416

478 278
15 809

Sum fordringer		
699 342
			
Bankinnskudd, kontanter mv.
nr 12
6 584 857

10 100

494 087
7 253 520

Sum omløpsmidler		
9 031 218
Sum eiendeler		
19 752 743
			
GJELD OG EGENKAPITAL		
2011
Egenkapital			
Kapitalkonto
nr 13
8 496 473
Fond livsvarig medlemsskap		
287 284

8 890 585
19 251 288

Sum opptjent egenkapital		
8 783 756
Sum udisponert overskudd		
604 464
Sum egenkapital		
9 388 220
			
Gjeld			
Avsetninger for forpliktelser		
50 000

7 737 630
1 046 126
8 783 756

Sum avsetning for forpliktelser		
50 000
Langsiktig gjeld			
Lån til kjøp av TT brygga
nr 14
4 017 171
Lån i DNT		
5 000
Lån i fond
nr 14
900 000

50 000

2010
7 450 347
287 284

50 000

4 200 000
5 000
900 000

Sum annen langsiktig gjeld		
4 922 171
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
666 269
Skyldig offentlig avgifter		
392 389
Forsk.bet. kontingent		
3 246 000
Annen korts. gjeld 		
1 350 793

5 105 000

Sum korts.gjeld		
5 655 450
			
Sum gjeld		
10 627 621
Sum gjeld og egenkapital		
19 752 743

5 312 532

475 498
631 088
3 109 662
1 096 286
10 467 532
19 251 288
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NOTE NR 3 STØTTE OG BIDRAG 2011

Lillian Fjerdingen
styreleder

Vigdis Heimly
nestleder

Are løset

Eirik Einum

Kari Halland

Kari Mathiesen

Trond Setsaas

Morten Wedege

Frode Støre Bergrem
daglig leder

3.2 Noter til årsregnskapet 2011
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2011
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende
regnskapsprinsipper er anvendt:
• Foreningens investeringer i nybygg aktiveres når
utbyggingen er ferdigstilt. Bidrag/tilskudd til nybygg
inntektsføres når de mottas eller når det er gitt
skriftlig tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden tilskuddet er ment å dekke, er påløpt.
Bidraget/tilskuddet benyttes til nedskrivning på
utbyggingen. Inventar og utstyr til administrasjonen
kostnadsføres direkte.
• Resultatregnskapet har en høyere spesifiseringsgrad
enn regnskapslovens krav.
• Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik premien, TT er tilsluttet ordningen
for avtalefestet pensjon (AFP) for sine 9 fast ansatte
i administrasjonen. Forpliktelsen er i henhold til
god regnskapsskikk for små foretak ikke balanseført.
nb er note i budsjettet
nr er note i regnskapet
NOTE NR 1 TURPARTNER/ANNONSEINNTEKTER
Hovedsamarbeidspartner: Sparebank 1 Midt-Norge,
turpartnere: Adresseavisa, Axel Bruun Sport, Trønder
Energi, Okkenhaug Bil og Skipnes.
NOTE NR 2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Andre inntekter består i hovedsak av dusjinntekter på
hyttene, utleie av jaktterreng, nøkkelutleie, årsbonus
varesamarbeid og gebyr på innkreving av fordringer.
I 2011 er det også et forsikringsoppgjør i forbindelse
med innbrudd på Rønningen i denne posten.
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Tiltak

Sum Giver

Lotteritilsynet
184
DN midler skole
75
		
DN tilskudd
40
”Kom deg ut dagen” vinter 2011 53
Frifondsmidler Barn og Ungdom		
Formålskapital DNT
354
MVA kompensasjon 2009
174
		
”Kom deg ut dagen” høst 2010
45
Årets gave
234
BT fase
90
Newton Camp
20
		
Grasroandel		
Tipping
Frøya Turlag
35
Finn og Ågot Klevens gave
89
Trollheimshytta
11
3
		

Direktoratet
for Naturforv.
DNT
DNT/Frifond
DNT
DNT/Kulturdepartementet
DNT
DNT
DNT
Tekna-tekniskvitenskap
23
Norsk
Frøya Kommune
Klevens gave
Mixtur
Gave ifb. Otto
Lohne’s 70årsdag

NOTE NR 4 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består
av følgende poster:
2011
2010
Lønninger
9 390
Arbeidsgiveravgift
1 053
Pensjon
275
Andre lønnskostnader		
Sum lønnskostnader
Godtgjørelser
Lønn
Annen godtgjørelse

8 741
981
272
48

10 853

10 042

daglig leder

styreleder

551 516
4 000

2000

TT er pliktig til å ha tjenestepensjonsording etter
lovom obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør
ca kr. 87 000.
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NOTE NR 5 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
TT gir ut egen årbok, Vinter-GLEDE og Sommer-GLEDE gis ut i samarbeid
med Adresseavisa og distribueres til alle Adresseavisas abonnenter.
Det produseres i tillegg eget turprogram for Barnas Turlag, Ungdomsgruppa,
turer for folk flest og for Veteranan.
Brosjyrer og planleggingskart for TTs fjellområder produseres også årlig.
Det annonseres for åpningstider, etter hyttepersonell og spesielle arrangement.
TT er aktiv bruker av internett og har utviklet sine hjemmesider www.tt.no
til å bli en informasjonskanal som svært mange benytter seg av. Dette utgjør i
stor grad TTs informasjon og markedsføringsarbeid i tillegg til en kontinuerlig
bearbeiding av massemedia.
NOTE NR 6 DRIFTSUTGIFTER
Her er de største postene transport, lys og varme, porto og telefon, renhold,
generell drift av hyttene og administrasjonen.
NOTE NR 7 AVSKRIVNINGER
• Eiendom avskrives over 50 år.
Se også note 10.
NOTE NR 8 RENTE- OG FINANSKOSTNADER
Dekker rentekostnader fra Klingenbergs gave for lån til Jøldalshytta og fra
Sparebank 1 Midt-Norge for lån til kjøp av TT-Brygga (Sandgata 30b).

NOTE NR 9 PROSJEKT			
		
Investeringsregnskap
Finansieringsmatrise
2011
PROSJEKTER

Kostnad

Investeringsbudsjett
2012

Inntekt

Inntekt

Ramsjøhytta sikringshytte			

1 376 000

Kostnad

Investeringsbudsjett
2013
Inntekt

1 747 000		

Ramsjøhytta uthus			

510 000

617 000		

Gjevivasshytta, kloakksystem		

704 000

600 000

400 000		

35 000

264 000

5 000		

Schulzhytta		
Sprinkleranlegg SS30		

106 000				

Fundamentering SS 30

444 000				

262 000

Nauståbu sikringshytte		

95 000		

Ruta Nedalshytta - Storerikvollen		

7 000

Nedalshytta, ENØK		

35 000

Kostnad

50 000

250 000

300 000

200 000			
50 000

60 000		

Trollheimshytta energiforsyning				

250 000		

Jøldalshytta ENØK		

140 000		

47 000		

Prosjekt løypenett		

18 000

200 000

262 000

1 491 000

3 200 000

200 000		
3 469 000
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Prosjektplan
totalt
finans		
PROSJEKTER
kostnad
Tipp eksternt interne
				
fond
Ramsjøhytta, sikringshytte
Ramsjøhytta uthus
Gjevivasshytta, kloakksystem
Schulzhytta

gaver

dugnad

250 000		 200 000

383 000

-31 000

300 000				

210 000

107 000

2 130 000 1 328 000
617 000

EK

1 650 000

593 000

50 000		 150 000

50 000

807 000

651 000

217 000

86 000			

40 000

308 000

Sprinkleranlegg SS30

930 000		

250 000 260 000			

420 000

Fundamentering SS30

860 000			 344 000			

516 000

Prosjekt løypenett

3 000 000 1 000 000

300 000 800 000		

615 000 1 005000

Ruta Nedalshytta - Storerikvollen

718 000

359 000		 50 000		 200 000

109 000

Nauståbu sikringshytte

750 000

250 000

100 000		 200 000

150 000

1 000 000

330 000

400 000			 200 000

70 000

450 000

148 000

50 000				

252 000

830 000

260 000

100 000				

470 000

Rindalshytta
Storerikvollen, ny vannforsyning
Nedalshytt, ENØK
SUM

13 586 000 4 785 000 1 586 000 1 454 000

NOTE NR 10 BYGNINGER
Bokført verdi
Nybygg Nedskriving
01.01.11		
off. støtte

550 000 1 717000 4 491000

Nedskriving Avskriving Bokført verdi
Gaver		
31.12.11

Sandgata 30 1. etg
192 934
106 000			
3 859
Sandgata 30
4 116 000
444 000
262 000		
84 659
						
Dindalshytta
29 055					
Fiskåhøgda
18 000					
Gjevilvasshytta
202 866
704 000				
Græslihytta
18 000					
Jøldalshytta
2 050 508
47 000			
43 950
Kjølihytta
202 067					
Nedalshytta
643 429
35 000				
Nauståbu
0
95 000				
Ramsjøhytta
219 642					
Remslistuggu
111 850					
Schulzhytta
477 072
35 000				
Storerikvollen
882 081				
17 642
Trollheimshytta
312 173					
Vekvesætra
4 932				
4 932
Helgetunholtsætra
12 864				
12 864
Bru Gml.sæterdalen
51 238				
51 238
Rute Ned - Storerik
170 260
7 000			
3 405
Pros. løypenett		
18 000				
Sum
9 714 972 1 491 000
262 000		
222 549
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50 000

295 075
4 213 341
29 055
18 000
906 866
18 000
2 053 558
202 067
678 429
95 000
219 642
11 850
512 072
864 439
312 173
0
0
0
173 854
18 000
10 721 423

NOTE NR 11 VARELAGER
Varelager; hyttene 222 000,-, TT-Brygga 1 514 919,-, varelageret er vurdert til minste kostpris.
NOTE NR 12 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, Bufferfond og kasse.
Bundne midler utgjør: skattetrekksmidler kr. 282 843,-.
NOTE NR 13 EGENKAPITAL
Endring av egenkapital
Kapitalkonto
Fond for livsvarig
		
medlemmer
Inngående balanse 01.01.11
8 496 472
287 284
Overskudd 2011
604 464		

8 783 756
604 464

Utgående balanse 31.12.11

9 388 220

9 100 935

287 284

Sum

NOTE NR 14 LANGSIKTIG GJELD
Foreningen hadde pr 31.12.2011 gjeld på kr 4 017 000,- til kredittinstitusjoner
som forfaller mer enn 5 år frem i tid.
Øvrig langsiktig gjeld utgjør kr 905 000,-.
Foreningens langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler og varebeholdning.
Bokført verdi på pantsatte midler pr 31.12.2011 utgjorde kr. 4 309 000,-

Sikringshytta ved Ramsjøen i Sylan. Foto: Snorre Lian
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BUDSJETTFORUTSETNINGER 2012
Budsjettet er tilpasset TTs veivalgsdokument for perioden 2010-2013 som igjen er knyttet opp mot DNTs
veivalgsdokument. Budsjettet er basert på erfaringstall, en vurdering av kostnadsutvikling, og er knyttet opp til TTs
handlingsplan for 2012.
Regnskapsåret 2011 var et godt år for TT, vi nådde ikke helt budsjettmålene, var ca 110 000,- under på drift. Det er
i tillegg gjennomført betydelige investeringer. I 2012 må det derfor budsjetteres nøkternt fordi store utfordringer
i forbindelse med vedlikehold og utvikling av hytter og ruter krever et driftsoverskudd. Vi har lagt inn en betydelig
satsing på oppgradering av rutenettet, Det legges også opp til en styrking av hyttedriften.
Inntekter:
Salgsinntekter:

Prisstigning 3 %
Besøksvekst 1,5 %, økt inntekt på Rønningen pga avbrudd i 2011 på 200 000,Nullvekst på salg av turutstyr

Arrangement:

Topp 7 vil gi en ekstra inntekt på kr 300 000,Færre avlysninger gir ca 100 000,- i ekstra inntekt, men også kostnad

Turpartnerinntekter:

Budsjetterer med en økning i turpartnerinntektene på kr 700 000,-

Medlemskontingent:

Prisvekst 3,5 %.

Gaver og bidrag:

Med unntak av formålskapital fra DNT, som er usikker, budsjetteres det med
uendret støtte, noe som er offensivt, men satsingen på barn og unge, og
ruteprosjektet bør kunne generere tilsvarende støtte også i 2012

Utgifter:
Varekjøp:

2 % prisvekst gjelder generelt for hele kostnadssiden
50 000,- økning pga økt salg hyttene
50 000,- økning pga avskriving av varelager

Lønnsutgifter:

4 % lønnsvekst
60 000.- innsparinger lønn lavsesong
Forbedring på Rønningen 50 000,170 000,- økning pga økt satsing på turpartnere
250 000,- økning pga økt satsing på hyttedrift

Inventar og utstyr:

Økning på 100 000.- pga etterslep hyttene

Vedlikehold, HMS:

Uendret satsing

Arrangementskost:

150 000,- reduksjon pga tildelinger i 2011 (årets gave)
250 000,- økning pga 125 årsjubileumsarrangementer
50 000 økning pga færre avlysninger

Rutearbeid:

Styrket innsats

Markedsf. og info

Reduksjon på 100 000,- pga økte kostnader på trykk og distribusjon årboka i 2011
Volumet er økt i avtalen med Adresseavisen med ca 80 000.-

Driftsutgifter:

Forbedringer på regnskapstjenester
Tar ut distribusjon av Sommerglede med Fjell og Vidde, reduksjon på 180 000,Reduksjon i portokostnader årboka på 100 000,-
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4.1 Referat årsmøte 2011
REFERAT FRA TRONDHJEMS TURISTFORENINGS
ÅRSMØTE 12. april 2011
Det 124. ordinære årsmøte ble avholdt i TTs lokaler i
Sandgata 30 i Trondheim den 12. april 2011 kl. 19.00.
Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Styrets leder, Lillian Fjerdingen, ønsket velkommen. Hun startet møtet med å fokusere på all den
aktiviteten som gjør TT til en aktiv og spennende
organisasjon. Hun trakk fram både de som på frivillig
basis bidrar i styrer, komiteer, ikke minst som tilsyn,
ruteansvarlige, dugnadsfolk, så vel som ansatte i
administrasjon og på hyttene. Hun trakk fram at TT
har høy fokus på å få til en økonomi som gir handlefrihet til de viktige oppgavene som ligger foran oss,
og at vi bør ha ambisjoner om å øke medlemstallet
vårt med 1000 i 2011.
Hun viste til at årsmøtet har vært annonsert i
Adresseavisen 31. mars, og 11. april, at det er
annonsert i Fjellglede, på våre internettsider og
som nyhetsbrev til de av våre medlemmer som vi har
kontakt med via e-post, ca 4 500. Sakspapirene har
vært utlagt på foreningens kontor i to uker, og har
i år også vært tilgjengelig på våre nettsider.
Styreleder spurte om det var merknader til innkallingen, noe det ikke var. Hun erklærte derfor
årsmøtet som lovlig satt.
Styreleder foreslo Jan Hofstad til møteleder, han
ble valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var
28 stemmeberettigede i salen.
Møteleder foreslo:
• Randi Wiggen og Reidun Okkenhaug til å skrive
under protokollen.
• Jørund Svingen og Maria Holo Leikarnes
som tellekorps, og disse ble valgt.
• Frode Støre Bergrem ble valgt til referent.

Sak 3 Årsberetning for 2010
Daglig leder Frode Støre Bergrem gikk gjennom
årsberetningen kapittel for kapittel.
Kommentarer til årsberetningen:
Det kom spørsmål om Rønningen. Daglig leder
orienterte om utfordringene på Rønningen, med en
anstrengt økonomi til tross for vesentlige grep forut
for driftsåret 2010. Styret er svært opptatt av hvordan
vi skal løse de økonomiske utfordringene, samtidig
som Rønningen er et svært viktig ledd i satsingen i
nærområdene.
Det kom også spørsmål til omlegging av prising på
hyttene som ble gjort for noen år tilbake. Det ble
i større grad slått sammen enkeltpriser og over 90
prosent av gjestene velger nå fullpensjon. Det ble
ytret kritiske kommentarer til denne omleggingen; to
innspill om at man heller kunne tenke seg muligheten
av å dele opp slik det var tidligere. Det ble argumentert
med at spesielt ungdom vil ha råd til å bo på hyttene
med en slik prissetting. Fra ungdomshold ble det
argumentert med at mange ungdommer sannsynligvis
ville velge telt uansett.
Daglig leder orienterte om vurderingene som lå bak
omleggingen, og at tilbakemeldingene i stor grad er
positive til det nye systemet.
Innspillene vil bli tatt med i den videre vurderingen av
prispolitikken.
Årsberetningen er behandlet av Rådet og møteleder
refererte rådets vedtak som har gitt den sin anerkjennelse, og anbefaler årsmøtet å vedta den.
Sak 4 Regnskap for 2010
Daglig leder Frode Støre Bergrem presenterte resultatregnskapet med noter og øvrige kommentarer for 2010
samt årsoppgjørsdisposisjoner.
Kommentarer til årsregnskapet:
I revisors fravær leste daglig leder opp revisjonsberetningen, som var en såkalt ”ren” beretning.

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

Møteleder opplyste at regnskapet er behandlet av
Rådet som har gitt det sin anerkjennelse og anbefaler
årsmøtet å godta regnskapet for 2010.

Vedtak:
Årsmøtet vedtok forretningsorden.

Rapporten fra kontrollutvalget ble lest opp av daglig
leder.
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Vedtak i sak 3 og 4:
Årsberetning og regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent
av årsmøtet.
Sak 5 Budsjett for 2011
Daglig leder, Frode Støre Bergrem, gikk gjennom
budsjettforslaget for 2011 med budsjettforutsetninger.
Kommentarer til budsjettforslaget:
Det kom synspunkter på resultatambisjonene, som
kontrollutvalget mener er litt beskjedne, at man gjerne
burde jobbe for å øke overskuddet noe.
Det ble kommentert at TT har store uløste oppgaver på
hyttene i fjellet, og at det er viktig å bruke nok
ressurser på det.
Det kom forslag om å tenke nytt i forhold til den
teknologiske utviklingen.
Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av Rådet
som har gitt det sin anbefaling.
Vedtak:
Budsjettet for 2011 ble enstemmig godkjent.
Sak 5 Fastsetting av kontingent for
årsbetalende og livsvarige medlemmer
Daglig leder orienterte om at styret for 2012 ikke
har planlagt med økning av kontingent utover DNTs
anbefaling.

gjenvalg

2011-2012

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens innstilling.
Vedtak:
Alle kandidater ble enstemmig valgt.
Valgkomite
Fra styret kom følgende innstilling til ny person
i valgkomite:
Terje Skjønhals

Ny

2011-2013

Det kom ikke inn andre forslag til valgkomite.
Vedtak:
Terje Skjønhals ble enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av
styret etter styrets konstituering.
Hedrede
Styret har utnevnt følgende til hedersbevisninger i TT:
Jan Fredrik Kvendbø til Reinrosa med gull eikekrans.
Takk
Styreleder takket Jan Hofstad for innsatsen som
møteleder på årsmøtet og ga ham et gavekort.

Sak 6 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag ble fremmet.
Sak 7 Forslag fra styret
Ingen forslag ble fremmet.

Styreleder takket Anne Karin Braathen for hennes
innsats i styret, Are Løset for sin innsats i Rådet, og Jan
Bredeveien for sin innsats i valgkomiteen. De fikk også
et gavekort.

Sak 8 Valg
Innstilling fra valgkomiteen:
Styret
Eirik Einum
Kari Hallan
Are Løset

gjenvalg
gjenvalg
ny

2011-2013
2011-2013
2011-2013

Rådet
Håkon Gammelsæter
Torgeir Gunleiksrud
Arnt Frøseth
Anne Karin Braathen

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
ny

2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014

Kontrollkomite
Arent M. Henriksen
Roar Rønning

gjenvalg
gjenvalg

2011-2012
2011-2012
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Lønnet revisor
Inter Revisjon Trondheim AS

Styreleder takket også alle som har bidratt med
dugnadsinnsats og økonomiske bidrag til foreningen
i 2010.
TTs 124. ordinære årsmøte ble hevet kl. 21.00.
Trondheim 12. april 2011.
Randi Wiggen
Reidun Okkenhaug
sign.
Sign.
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4.2 Oversikt over foreningens hedrede
ÆRESMEDLEMMER:
Æresmedlemskap henger meget høyt, og bør tildeles
i gjennomsnitt hvert 5. år til personer som har ytet
foreningen spesielt store tjenester i form av ikke
betalt arbeide. Det bør i tillegg til tjenester innad i
foreningen også ha vært tjenester som har markedsført, eller profilert foreningen på en positiv måte.
1907 Carl Schulz
1920 Axel Sommerfeldt
1922 Olaf Grilstad
1924 William Cecil Slingsby
1935 Fridthjov Brun
1935 Ludvig Sivertsen
1947 Roar Tønseth sen.
1953 Arne Falkanger
1957 Reidar Jørgensen

1967 Magne Asbj. Haave
1967 Eivind Kierulf
1975 Astrid Olsen
1977 Rolf Høyem
1987 Frants-G. Mørch
1998 Gustav Lien
2000 Ivar Maske
2010 Erik Stabell

REINROSA MED GULL EIKEKRANS.
Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang
i året og forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løypeinspektører, 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.
1927 Axel Sommerfelt
1927 Carl Schultz
1927 Olaf Grilstad
1927 K. S. Klingenberg
1927 Anne Aae
1927 Ola Stugudal
1931 L. Schullerud
1935 Ludvig Sivertsen
1935 Fridtjov Bruun
1939 Olav Jensen
1947 Anders Stordalsvold
1947 Thor Tharum
1947 Hilmar Nilsen
1947 Roar Tønseth
1947 Ragnhild Lien
1947 Knut H. Rolvsjord
1949 Astri M. Angermann
1953 Arne Falkanger
1954 Edvard Løchen
1954 Andreas Backer
1957 Finn Kleven
1957 Erling Nielsen
1957 Gunnar Raabe

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 Jorun Svingen
1987 Ingvild Flåteplass
1987 Thor Risan
1987 Toralv Aune
1987 Ivar Maske
1987 Per A. Strickert
1987 Claus Helberg
1988 Karl H. Brox
1990 Johan Bolme
1991 Kristine Furan
1993 Jorun Thomasgård
1994 Olav Gjærevoll

1957 Kirsten Haave
1957 Ola Hilmo
1957 Reidar Jørgensen
1959 Magne Haave
1962 Martine Unsgård
1962 Olga Reitan
1962 Hjørdis Mørkved
1962 Gunnar Birkeland
1962 Trygve Kristiansen
1962 Per Vinje
1962 Helge Foss
1967 Astrid Olsen
1967 Magna Kjelland
1967 Bjarne Eriksen

1994 Anne Britt Wavold
1996 Sven Kolstad
1996 Roar Nålsund
1998 Erik Stabell
1999 Arne Vaslag
2000 Sverre Kirksæther
2001 Morten Halgunset
2002 Erik Martin Braathen
2002 Tore Kværnmo
2003 Kristian Tøndel
2008 Reidun Okkenhaug
2008 Nils Flå
2010 Ragnvald Larsen
2010 Randi Wiggen
2011 Jan Fredrik Kvendbøe

			
INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:
Hedersbetegnelsen kan gis:
Ansatte med minst 10 års tjenestetid, og en betydelig
innsats utover det som kreves i stillingen.
Utenforstående som har ytt foreningen store tjenester
over tid
1920
1927
1928
1928
1928
1928
1940
1957
1957
1962
1962
1962
1967
1962

Jørgen B. Lysholm
Effe Magnusson
J. Halle
H. Grendahl
Gudmund Kårvatn
Ola Stugudal
Magnus Kluksdal
Halvard Lilleevjen
Modolf Moen
Ragnhild Næssmo
Asbjørn Clausen
Th. Solem
Svein Grøtte
Per Hilmo

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

4.3 Årsberetning TTF
Generelt
Fjellsportgruppa har hatt et innholdsrikt og aktivt år.
Det er i løpet av 2011 gjennomført i alt 34 (26 i 2010)
turer med til sammen 696 (444 i 2010) deltagere,
fordelt på 232 personer.
I tillegg er det gjennomført aktiviteter som medlemsmøter, faste klatretreninger, skitreninger og diverse andre sosiale arrangementer. Inntrykket er at aktiviteten
i TTF fortsatt er høy og stabil og at nye medlemmer
også kommer til.
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Styret har i 2011 bestått av;
Heidi Blekkan
Marianne Waagaard
Ørjan Mjelde
Johan Helle
Stig Ove Stornes
Linda Dalen

leder
kasserer
webansvarlig og møteansvarlig
tur- og utstyrsansvarlig
kursansvarlig
redaktør for i Hytt &Vær

Styret har i 2011 avholdt 7 styremøter. Foruten de
faste sakene har tema på møtene blant annet vært
omlegging av TTFs nettsider, logo for TTF, stand på
vintersportsmessa, aktuelle prosjekter i TTF og søknad
om støtte fra Bjørstads stiftelse, planlegging av skredseminar / -kurs, risikovurdering av turer, planlegging
av møte for koordinatorer, forespørsel fra DNT om
nasjonal fjellsportsamling m.m.
TTF deltok med 4 representanter på DNT Fjellsport
sitt årsmøte i Bodø i mars. Vi ser det som viktig og
nyttig å delta på disse årsmøtene, både med tanke
på kontakten med andre fjellsportgrupper og ved å
følge med og ha innflytelse på saker som diskuteres og
besluttes sentralt. TT dekker en stor del av utgiftene
knyttet til TTFs deltagelse på disse årsmøtene.
Risikovurdering av turer har i lang tid vært tema i
styrets arbeid. Det er også økende forventning både
fra sentralt hold og fra TT om at dette skal gjennomføres for gruppas turer. Styret har i 2011 revidert
turretningslinjene og i den forbindelse samlet disse og
andre dokument av betydning for sikkerheten på turer
i ett dokument. Styret har i 2011 planlagt et møte for
koordinatorer i TTF på nyåret i 2012, hvor blant annet
retningslinjene og koordinators ansvar og oppgaver vil
gjennomgås.
For fjerde år på rad gjennomførte TTF også i 2011 tur
til utlandet. Turen gikk denne gang til Island med en
planlagt vandrerute mellom turisthytter med overnatting på hytter og i telt. 9 personer deltok på turen som
i all hovedsak ble meget vellykket.
Redaksjonskomiteen for i Hytt &Vær har i 2011
bestått av:
Linda Dalen (redaktør)
Bjørn Pedersen
Håvard Engen
Silje Tvedt Eriksen
Solfrid Håbrekke
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Turprogrammet
Turprogrammet har som vanlig vært bredt sammensatt
og inneholdt skiturer, breturer, fjellvandring, klatring,
kajakkpadling, sykkeltur, foruten de rent sosiale arrangementene som årsfest. Noen av turene ble avlyst
pga dårlig vær, frafall av koordinatorer eller liten
deltakerinteresse.
Turkoordinatorene i TTF gjør en viktig innsats for
gruppa og bidrar til at vi år etter år kan tilby et variert
og spennende turprogram for medlemmene.
Variasjonen i type turer og det sosiale aspektet som har
fått større og større plass i Fjellsportgruppa i de siste
årene gjør at aktiviteten i TTF holdes på et høyt nivå.
Kurs
I 2011 var det planlagt kitekurs, vinterkurs, skredsøkerkveld, førstehjelpskurs, kilekurs, brekurs og
sportsklatrekurs. Det har vært god oppslutning om
kursene, bortsett fra sportsklatrekurs som ble utsatt til
2012 på grunn av få påmeldte.
Kitekurset, med 18 deltakere, ble arrangert av Sideshore ei snørik og forblåst helg i januar. Kurset ble
dessverre noe påvirket av værforholdene.
Skredsøkerkveld ble holdt på Skistua, med rundt 30
deltakere. Programmet var to-delt; først en time teori
innendørs, deretter praktisk trening med skredsøkere
ute i snøen.
I 2011 ble vinterkurset tatt fram igjen, med Odd
Harald Eriksen og Håvard Engen som gode veiledere
for 8 mer eller mindre erfarne fjellportere.
Kilekurset ble holdt på klatrefeltet på Agdenes, og vi
fikk vi hjelp av instruktører fra Trondheim klatreklubb til gjennomføringen. 9 stykker fikk løftet sine
klatrekunnskaper denne helga.
TTF’s brekurs med Kari Hallan er klassiker. Opplegget
i 2011 var som tidligere to kurskvelder i byen og en
helg på bre i Jotunheimen. Kurset ble gjennomført
med 14 deltakere, og ga grunnleggende innføring i
brevandring, sikkerhet og redning på bre.
Utpå høsten ble det nok en gang gjennomført førstehjelpskurs på TT-brygga, med Ulf Stordalmo som
engasjert og kompetent instruktør.
Medlemsmøter
Det ble i løpet av 2011 avholdt fire medlemsmøter og
samlinger.
Det ble arrangert to flottet bildekvelder fra henholdsvis
Ama Dablam og Mt. Kenya. I tillegg var vi samlet til
sommeravslutning på Kvilhaugen Gård midt i juni og
en sosialkveld utpå høsten.
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Informasjon og web
I 2011 gikk vi som kjent over til Turistforeningen sitt
felles publiseringssystem for web-sider, bedre kjent
som Sherpa. Overgangen har vært positiv for oss som
gruppe da vi både har fått positiv omtale for sidene
våre og vi virker å ha blitt mere synlige enn vi var
tidligere.
Vi bruker fortsatt vårt eget system for påmeldingslister.
Dette systemet fungerer relativt greit men er for vanskelig å vedlikeholde. Sherpa har innebygd funksjonalitet for påmeldingslister men den støtter ennå ikke
det å ha åpne påmeldingslister slik vi ønsker i TTF. Vi
har blitt lovet denne funksjonaliteten i neste Sherpa
versjon så vi avventer hva som skjer.
Mailinglisten til TTF fungerer greit og vi har nå flere
navn på den listen enn vi hadde på den gamle listen
(341 mot 320).
Felles aktiviteter / faste treninger
Også i 2011 har det blitt invitert til ukentlige treninger
i TTF-regi via hjemmesiden og e-post; skitrening i
Bymarka og klatretrening i UTE-hallen.
Skitreningene ble gjennomført på tirsdager så lenge
føret holdt. Oppmøtet var varierende, men tilstrekkelig
til at treningen ble gjennomført nesten hver uke.
Torsdagsklatring ble gjennomført ukentlig, med
sommerferie fra juni til august. Her har det vært jevnt
godt oppmøte med 8 – 12 personer, enkelte ganger
opp mot 20 personer. Pause med vafler og kaffe har
bidratt til et godt sosialt miljø.
Avgjørende for å opprettholde de faste aktivitetene er
enkeltmedlemmer som tar ansvar for ukentlige påminnelser. Takk til de som har holdt det gående i 2011.
Medlemsbladet i Hytt & Vær
Medlemsbladet kom, som planlagt, ut 4 ganger i
løpet av 2011. Arbeidet med bladet har blitt fordelt
mellom alle i redaksjonskomiteen, og redaktøren
har hatt ansvaret for å sy sammen redigerte bidrag
til et ferdig medlemsblad. Redaksjonen har hatt ett
redaksjonsmøte per utgivelse. Tilbakemeldingene er at
medlemmene i TTF setter pris på å få bladet i posten,
og det er en god motivasjon til å prioritere arbeidet
med bladet, men det har vært ytret ønske i redaksjonskomiteen om å oppgradere programvaren for å lette
arbeidet med redigeringen. Det var ingen betalende
annonsører i 2011.
Regnskap
I 2011 hadde vi budsjettert med et overskudd på 5.200
kr. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på 10.170

kr, dvs. noe større overskudd enn budsjettert. Dette
skyldes blant annet at budsjettert innkjøp av skredsøkere ikke har blitt gjennomført i 2011, samt et større
overskudd på kurs og lavere utgifter ifbm trykking av
iHytt&Vær.
Medlemsbladet i Hytt &Vær kommer normalt ut 4
ganger i året. Det var budsjettert med utgifter på
25.000 kr, men trykking og utsendelse kom på totalt
15.886 kr. Utgiftene ifbm iHytt&Vær har altså vært
vesentlig lavere enn budsjettert.
Videre har vi i 2011 hatt inntekter fra 4 kurs (kitekurs,
vinterkurs, klatrekurs og brekurs) på 81.400 kr. Dette
ligger vesentlig over den budsjettert post på 28.700
kr. Utgiftene i forbindelse med kursene var 62.890 kr,
som også ligger godt over budsjett på 15.000 kr. Dette
skyldes gjennomføring av flere kurs enn det som var
lagt til grunn ifbm budsjettet. Overskudd ifbm kurs
har vært på 18.510 kr, imot et budsjettert overskudd
på 13.700 kr, til tross for at planlagt sportsklatrekurs
gjennom UTE.no hvor inntektene skulle gå direkte til
TTF ikke har blitt gjennomført i 2011.
Utleie av utstyr har gitt en inntekt på 6.710 kr.
Økonomien i Fjellsportgruppa er stabil og sunn.
Beholdningen er akkurat passe stor for å kunne drive
en slik virksomhet på dette aktivitetsnivået med formål
om ikke å generere profitt, men å få mest mulig opplevelse for pengene.
Utstyr
Vi leier fortsatt ut forskjellig utstyr, så som klatre-,
bre- og skredsøkingsutstyr via TT-butikken i Sandgata.
Vi har et par stortelt som tas med på noen av TTFturene.
Det ble i 2011 ikke anskaffet noe nytt utstyr. Det har
de foregående årene blitt gjort en del utskiftninger av
eldre utstyr.
Det ble i fjor åpnet for at vi skulle anskaffe fire nye
skredsøkere. Dette er så langt ikke gjennomført.
Mange har etter hvert egne søkere og erfaring tilsier
at ikke alle skredsøkerne vi disponerer noen gang har
vært utlånt til samme tid.
Dersom det skal gjøres nye investeringer så vil det
etter hvert være aktuelt å skifte ut noen av de eldre
skredsøkerne med nye. Det er også behov for å gjennomgå alt av utstyr med jevne mellomrom og reparere
eller bytte ut utstyr som er skadet eller defekt. Med
mange forskjellige brukere blir utstyr fortere slitt.
Handleavtale
Vi har fram til medio mars 2012 inngått handleavtale
med Ute-butikken i Trondheim. Avtalen gir blant
annet rabatter på utstyr for medlemmer og kjøp
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til gruppa som helhet, samt rabatter på klatring i
Ute-hallen de torsdagene vi har hatt klatrekvelder.
Avtalen gir UTE gjenytelser fra TTF som annonseplass
i medlemsbladet Hytt&Vær og nettside, samt bruk av
TTFs e-postadresse.
Styret har i 2011 besluttet ikke å gjennomføre ny
prosess for valg av aktuell leverandør og inngåelse
av tilsvarende avtale når nåværende avtaleperiode
utløper. Styret vil i stedet gjøre en enkel forespørsel til
aktuelle fjellsportbutikker i Trondheim om fast rabatt
for TTF medlemmer ved kjøp i butikken.
I tillegg vil vi tilby annonseplass i medlemsbladet til
fast pris.
Styret
v/ Heidi Blekkan (leder)

4.4 Årsberetning Veteranan – 13. driftsår
Årsmøtet ble avholdt 7. mars 2011 i Sandgata med
55 medlemmer til stede. Hans Engan ble valgt til
møteleder. Årsberetning og regnskap for 2010 ble
referert, begge saker godkjent med akklamasjon. Per
Karsten Aune gikk ut av styret etter seks år, de siste
tre år som leder. Birgit Sivertsen, Thore Sundsetvik
og Erik Moe ble gjenvalgt for to år. Inger Engstrøm og
Magne Myren var ikke på valg. Som nytt medlem ble
Magne Krosby valgt. Det ble ikke gjennomført valg
på ny valgkomité. Revisorene ble gjenvalgt: Synnøve
Bjørgum og Heidi Arstad Lind. Lars Graadahl og Tore
Svendsen fortsetter som festkomité.
Veteranan har nå ca. 230 registrerte medlemmer.
Aktiviteter: 2011 ble nok et aktivt år for Veteranan.
Totalt hadde vi 48 arrangementer med til sammen
1662 deltakere, gjennomsnittlig 35 deltakere per arrangement, mot 33 året før. I tillegg gjennomførte vi 2
møter mellom styret og turkoordinatorene. For 2012
sesongen avholdt vi møtet før 2012-programmet gikk
i trykken for å kvalitetssikre detaljene i turopplysningene. Det ble også avholdt et førstehjelpskurs for turkoordinatorene, ved dr. Jan Schaanning. Hovedmålet
med treffene var likevel å formidle nødvendigheten av
sikkerhetsopplegg for turene våre, og hva som må skje
hvis uhellet først er ute.
VETT-treffene er også viktige for å utveksle informasjon mellom styret og medlemmene i løpet av året.
Møter: 485 deltok i alt på 11 treff/møter i 2011, inklusive førstehjelpskurs og arbeid med 2012-programmet.
Ett arrangement mer enn året før, med 60 deltakere
mer. Nyttårsfesten ble avholdt på La Vida.
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Turer: Totalt gjennomførte vi i alt 38 turer i 2011 –
3 flere enn året før. I tillegg kommer fire ekstraturer i
forbindelse med overnatting. Antall turdeltakere var:
1197, 27 deltakere mer enn året før.
Pga. vær- og føreforhold ble to skiturer avlyst. Den
planlagte turen til Donna Bacalao-forestillingen i
Kr.sund måtte avlyses da forestillingen ikke ble gitt i
2011. Gjennomføres i 2012. I stedet ble det avholdt en
tur til Våttakammen med saltkjøttmiddag på Tavern.
Særlig minneverdige turer var: Overnattingstur til
Nordpå i Aunegrenda , og overnattingstur til Knarrlagsund på Hitra.
Og pga. den lange og milde høsten, kunne det avvikles fire turer etter at det egentlige programmet var
avsluttet: I Brålia, på Langåsen, fra Haukvannet og i
Leinstrandmarka.
Årets turer ble gjennomført uten at styret registrerte
noen skader, noe man egentlig bør være forberedt
på å få. Et tyvetalls veteraner har nå gjennomgått
førstehjelpskurs, og styret tar sikte på å tilby nok et
kurs høsten 2012.
Takk: Styret takker for stor innsats fra medlemmene
i VETT. Uten alle gode forslag til turer hadde det ikke
vært mulig å sette sammen et så godt og variert årsprogram som Veteranan kan presentere år etter år. En stor
takk også for det arbeid som legges ned i forberedelse
og koordinering av turene!
Trondheim, februar 2012, i styret for VETT:
Erik Moe, leder
Magne Myren
Thore Sundsetvik, kass.

Birgit Sivertsen, sekr.
Inger Engstrøm		
Magne Krosby, it.

Birgit Sivertsen døde 15. februar

4.5 Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave
Resultatregnskapet for 2011 viser et årsresultat
på - kr. 317.986 hvorav kr. 438.710 er kursfall på
verdipapirer.
Legatets formue pr. 31.12.2011 utgjør kr. 6.273.245,-.
Det er ikke søkt om midler fra legatet i 2011.
Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, grunnfondsbevis, lån til TT og fast eiendom.
I 2006 investerte legatet kr. 2.881.302,- i TTs brygge
Sandgata 30 B, med en eierandel på 40%.
Etter legatets oppfatning gir legatmidlene en forsvarlig
avkastning ut fra dagens markedssituasjon.
Legatet har hatt ett styremøte i 2011.
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Avkastning på eiendommen Sandgata 30b tas ikke ut.
Midlene blir avsatt i Sameie Sandgata 30 for
fremtidige kostnader.
Legatstyret i 2011 har bestått av Jarle Malvik,
Randi Wiggen, Karl H. Brox og Lillian Fjerdingen

Kapital
Kapital 1.1.

kr. 6.591.231

Årets resultat
Kapital 31.12.2011

kr. 317.986
kr. 6.273.245

Trondheim, 9. februar 2012.

Kapital pr. 31.12.2011 stemmer med utskrifter fra
bank/VPS.

Resultatregnskap 01.01. – 31.12.2011
Trondheim, 12. februar 2012.
INNTEKTER
Bankrenter
Aksjeutbytte
Avkastning Sandgata
Renteinnt fra TT
Avkastning Sameie Sandgata 30 B,

UTGIFTER
Tar ikke ut utbytte for Sandgata 30 B
Settes av til fremtidige kostnader
på eiendommen
Ettergitt avkastning
Sameie Sandgata 30 2007
Ettergitt renter fra TT 2007
VPS/gebyrer

kr.
kr.
kr
kr
kr
kr.

31.807
89.229
100.000
36.000
86.439
343 538

kr.

86.439

Randi Wiggen
Jarle Malvik

Karl H. Brox
Lillian Fjerdingen

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

kr. 100.000
kr. 36.000
kr.
375
Kr 222.814

Fondsstyret mottok søknad i 2010 og bevilget til DNT
ung Trondheim kr. 10.000,- for arbeider i 2011.
Det har vært avholdt 1 møte + årsmøte i 2011

Ordinært resultat

kr.

120.724

Beholdning pr. 1.1 2011
Renteinntekter 2011

kr. 553.291,08
kr. 11.895,00

Kursendring egenkapitalbevis, note 1

kr.

438.710

Bevilget til DNT ung Trondheim

kr.

Årsresultat
Note 1
Kursendring, Egenkapitalbevis
Sparebank 1SMN

kr

317.986

Beholdning pr. 31.12.2011

Kr. 555.186,08

kr.

438.710

1.606.122(2010) – ( 29.743 pålydende 39,25)
1.167.412

10.000,00

Lillian Fjerdingen Randi Wiggen Torbjørn Falkanger
leder

4.7 Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave

Balanse 31.12.2011
Omløpsmidler
Bankinnskudd Sparebank 1 SMN
Egenkapitalbevis Sparebank 1 SMN

kr. 1.324.531
kr. 1.167.412

Anleggsmidler
Sameie Sandgata 30B, eierandel 40%
Pantesikrede lån
Sum eiendeler

kr. 2.881.302
kr. 900.000
kr. 6.273.245

Virksomhetens art og hvor den drives.
Stiftelsen ble etablert den 15. mai 2000 med
grunnkapital 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.
Fortsatt drift.
Stiftelsens årsregnskap for 2011 er satt opp under
forutsetning av fortsatt drift.
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Noter 2011

Arbeidsmiljø - likestilling.
Stiftelsen har ingen ansatte og det er følgelig ikke
registrert noe sykefravær.
Stiftelsen har som mål å tilstrebe full likestilling
mellom kvinner og menn. Styret består av 3 menn.
For øvrig er miljøet i stiftelsen godt.
Stiftelsen driver ingen virksomhet som forurenser det
ytre miljø.
Trondheim, den 15. februar 2012
I styret for Finn og Ågot Klevens Gave:
Terje Tapper
leder

Fredrik Kleven

Karl H. Brox

RESULTATREGNSKAP
Note
Inntekter
Renter		
Utgifter
1

2011

2010

31 258
5 125

32 220
7 844

Resultat		

26 133

24 376

Fratrukket/tillagt kapitalen		
Avsatt til Trondhjems Turistf.		

5 227
20 906

4 875
19 501

Sum disponert		

26 133

24 376

BALANSEREGNSKAP		

31.12.11

31.12.10

Eiendeler
Bankinnskudd		 1 117 311

1 181 235

Disponering av årets resultat:

Sum eiendeler		 1 117 311 1 181 235
Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Innbetalt egenkapital		 1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital		
96 405
91 178
Sum egenkapital

3 1 096 405 1 091 178

Gjeld
Avsatt til Trondhjems Turistf. 2
Leverandørgjeld		

20 906
0

89 620
438

Sum gjeld		

20906

90 058

Sum gjeld og egenkapital		 1 117 311 1 181 235
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Note 0 Generelle prinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS-8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Selskapets bankkonto er vurdert til virkelig verdi.
Avkastningen tilføres regnskapet i takt med tilføring
på konto.
Avsetningen til stiftelsens formål kommer til
utbetaling i henhold til stiftelsesstyrets beslutning.
Viser for øvrig til omtale i noter.
Note 1 Ansatte, godtgjørelser og utgifter
Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke utbetalt
godtgjørelse til styret.
Til revisor et utbetalt kr 1.362
Til Lotteritilsynet er utbetalt kr 4.200,Note 2 Avsetninger til Trondhjems Turistforening
Trondhjems Turistforening:
Avsatt i 2008
43 026
Avsatt i 2009
27 093
Avsatt i 2010
19 501
Utbetalt 2011
-89 620
Avsatt i 2011
20 906
Avsetning pr 31.12.2011
20 906
Note 3 Egenkapital ( grunnkapital)
Selskapets grunnkapital er kr 1.000.000. Stiftelsens
egenkapital tilføres årlig 20 % av stiftelsens resultat.

4.8 Publikasjonsfondet
Publikasjonsfondets inntekter kommer fra royalties
fra salg av ”Fjellflora”. Fjellflora er utarbeidet av Olav
Gjærevoll og Reidar Jørgensen med illustrasjoner av
Dagny Tande Lid og de har gitt dens inntekter ved
royalties til TT. Gaven ble gitt og Publikasjonsfondet
ble stiftet 2. januar 1974.
Renteinntektene skal bidra til å støtte fjellvandrerne
og publikums interesse for friluftsliv i Trondhjems
Turistforenings fjellområder og nærmiljø. Etter søknad
ytes bidrag til innkjøp av utstyr til hyttene.
Fondet har mottatt to søknader om bidrag/støtte.
En søknad fra Kulturskolen til prosjektet ”Hvordan
opplever barn naturen”, ifb. med 125års jubileet til TT,
på kr. 25.000,- En søknad om faneskap på kr. 10.000,Fondsstyret har avholdt 1 møte i 2011 + årsmøte.
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Renterfordeling fra grunnfondet kr.

kr. 308.552,19
kr 40.930,44
kr
6.638,00
kr
1.478,00
kr 48.664,57
kr 25.000,00
kr. 381.263,20
6.638,-

Grunnfondet 1/3
Driftsfond
2/3

kr.
kr.

2.213,00
4.425,00

Grunnfond
Royalty Gyldendal
Renter

kr. 308.552,19
kr 16.221,50 (1/3)
kr 2.213,00

Beholdning 1/1-12
kr. 326.986,69
		
Driftsfond
kr. 40.930,44
Royalty Gyldendal
kr 32.443,07 (2/3)
Renter driftsfond
kr 1.478,00
”
grunnfond
		kr 4.425,00
kr. 79.276,51
Bevilget

4.9 Sameie Sandgata 30
INNTEKTER			
Leieinntekter
Naturvernforbundet
32 760
Norsk Ornitologisk Forening
157 548
Trondhjems Turistforening
168 000
Renteinntekter
6 715
		
Sum inntekter
365 023
KOSTNADER
A-konto sprinkleranlegg
Husleieavbruddsforsikring
Forsikring skade
Kommunale avgifter
Vedlikehold
Husdrift

3 294
13 623
30 234
69 000
75 000

Sum kostnader

191 151

RESULTAT

173 872 		

Bankbeholdning 31/12

427 363 UB

På stien opp fra Nedalshytta til Neklumpen . Foto: Asgeir Våg

Beholdning pr. 1.1. 2011 grunnfond
Beholdning pr. 1.1. 2011 driftsfond
Renter grunnfond 2011
Renter driftsfond 2011
Royalty fra Gyldendals Forlag 2002-10
Bevilget til kulturskolen
Beholdning pr. 31.12.2011

Knut Balstad, mars 2012		
		

kr 25.000,00

Beholdning 1/1-12

kr 54.276,51
			
Trondheim 09.02.2012
Lillian Fjerdingen Randi Wiggen Torbjørn Falkanger
leder
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4.10 Lover for Trondhjems Turistforening
Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 27. april 2010)
Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og
livssynsnøytral friluftsorganisasjon.
1 Formål:
Trondhjems Turistforenings formål er å legge til rette
for at flest mulig skal kunne drive et enkelt, aktivt,
trygt og naturvennlig friluftsliv.
Foreningen fremmer sitt formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre
tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre
tiltak som kan lette og trygge framkomsten
c) ved informasjonsmateriell, skriftlig og elektronisk,
for å fremme kunnskap og inspirasjon om friluftsliv
d) ved fellesturer, kurs og andre møteplasser for
medlemmene, Eventuelt også arrangementer for
andre grupper som styret velger å prioritere
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre
områder
f) ved andre tiltak som styret finner formålstjenlig
2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemskap:
a) Årsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudte medlemmer
d) Æresmedlemmer
Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke
har betalt sin kontingent innen 31. desember.
Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for
særskilte medlemsgrupper.
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig
opptreden eller på annen måte skader foreningen.
Den ekskluderte kan innanke vedtaket for årsmøtet.
3 Æresbevisninger:
Personer som har gjort foreningen særlige tjenester
kan styret utnevne til æresmedlemmer. Styret tildeler
foreningens hederstegn, og kan innby til livsvarig
medlemskap uten kontingent.
Styret gir melding om dette til årsmøtet.
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4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim.
Styret består av Styreleder, styrets nestleder og 6
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder,
eller i vedkommendes fravær, nestleder og 3 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
nødvendig. Det ansetter daglig leder og fastsetter
dennes lønn. Daglig leder er ansvarlig for foreningens
løpende drift.
Foreningen forpliktes ved styreleder og ett styremedlem 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
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Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til
behandling
5 Ordinært årsmøte:
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mai.
Tidspunktet for årsmøte og saklisten kunngjøres
med 2 ukers varsel i Adresseavisen og på foreningens
hjemmeside. Dokumentene skal i denne tiden være
lagt ut på foreningens kontor.
Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var 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 kan styret for det
enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt
med den alminnelige prisutvikling uten å forelegge
saken for årsmøtet. Slik regulering foretas i tilfelle
for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer
på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen,
og avrundes oppover til nærmeste tikrone.
7. Strategidokument
8. Forslag fra styret.
9. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig
til styret innen fire uker før årsmøtet
10. Valg på:
a. styreleder for 2 år
b. styremedlemmer for 2 år
c. medlemmer av Rådet
d. lønnet revisor
e. 2 medlemmer til kontrollutvalget
f. 1 medlem av valgkomiteen for 2 år.
		 Det tredje oppnevnes av styret

Valgbar til verv under punktene a, b, c og e, er medlem
etter forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter
at årsmøtet er kunngjort.
6. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innen fire uker før årsmøtet sende
skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomite.
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen
innen samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre
medlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer velges
for 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges
inntil tre ganger slik at maksimal funksjonstid blir
8 år. Hvis et medlem av valgkomiteen faller fra midt
i en periode gis styret fullmakt til å oppnevne en ny
representant fram til neste generalforsamling.
7 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av
Styret, Rådet, eller etter skriftlig forslag fra minst 2 %
av medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger
og stemmerett gjelder det samme som for det ordinære
årsmøte.
8 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske
Turistforening. Styret oppnevner foreningens representanter 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 vedtakter, herunder bidra til etablering av ny
medlemsforening for å ivareta de lokale interesser.

Styremedlemmer kan gjenvelges tre ganger slik at
deres funksjonstid blir maksimalt åtte år. Hvis et
styremedlem blir valgt til styreleder, velges et nytt
medlem til styret for resten av funksjonstiden.
Hele eller deler av valget kan foregå skriftlig hvis minst
en av årsmøtedeltakerne krever det.
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Storsola i Sylmassivet. Foto: Eli Grøtan
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