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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 2009. TT har mottatt spillemidler, støtte fra 
fonds og legater, prosjektmidler fra offentlige myndigheter 
og støtte fra samarbeidspartnere. 
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1. Oversikt over foreningens hedrede, 
 tillitsvalgte og ansatte

VÅRE HEDREDE

ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemskap henger meget høyt, og bør tildeles i gjen-
nomsnitt 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 1957 Reidar Jørgensen
1920 Axel Sommerfeldt 1967 Magne Asbj. Haave
1922 Olaf Grilstad 1967 Eivind Kierulf
1924 William Cecil Slingsby 1975 Astrid Olsen
1935 Fridthjov Brun 1977 Rolf Høyem
1935 Ludvig Sivertsen 1987 Frants-G. Mørch
1947 Roar Tønseth sen. 1998 Gustav Lien
1953 Arne Falkanger 2000 Ivar Maske

REINROSA MED GULL EIKEKRANS.

Hedersbetegnelsen bør i gjennomsnitt gis en gang i året og 
forbeholdes tillitsvalgte, tilsyn, løypeinspektører, eller med-
lemmer 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 1969 Rolf Høyem
1927 Carl Schultz 1970 Magnhild Lereggen
1927 Olaf Grilstad 1970 Tor Johansen
1927 K. S. Klingenberg 1974 Fritz Christensen
1927 Anne Aae 1976 Toralf Lyng
1927 Ola Stugudal 1978 Franch Rindal
1931 L. Schullerud 1979 Erik Hansen
1935 Ludvig Sivertsen 1980 Frants-G. Mørch
1935 Fridtjov Bruun 1984 Gustav Lien
1939 Olav Jensen 1984 Teodor Brandfjell
1947 Anders Stordalsvold 1985 Anne-Mari Bergquist
1947 Thor Tharum 1987 Jorun Svingen
1947 Hilmar Nilsen 1987 Ingvild Flåteplass
1947 Roar Tønseth 1987 Thor Risan
1947 Ragnhild Lien 1987 Toralv Aune
1947 Knut H. Rolvsjord 1987 Ivar Maske
1949 Astri Mittet Angermann 1987 Per A. Strickert
1953 Arne Falkanger 1987 Claus Helberg
1954 Edvard Løchen 1988 Karl H. Brox
1954 Andreas Backer 1990 Johan Bolme
1957 Finn Kleven 1991 Kristine Furan
1957 Erling Nielsen 1993 Jorun Thomasgård
1957 Gunnar Raabe 1994 Olav Gjærevoll
1957 Kirsten Haave 1994 Anne Britt Wavold
1957 Ola Hilmo 1996 Sven Kolstad
1957 Reidar Jørgensen 1996 Roar Nålsund

1959 Magne Haave 1998 Erik Stabell
1962 Martine Unsgård 1999 Arne Vaslag
1962 Olga Reitan 2000 Sverre Kirksæther
1962 Hjørdis Mørkved 2001 Morten Halgunset
1962 Gunnar Birkeland 2002 Erik Martin Braathen
1962 Trygve Kristiansen 2002 Tore Kværnmo
1962 Per Vinje 2003 Kristian Tøndel
1962 Helge Foss 2008 Reidun Okkenhaug
1967 Astrid Olsen 2008 Nils Flå
1967 Magna Kjelland 
1967 Bjarne Eriksen 

INNBUDTE LIVSVARIGE MEDLEMMER:

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

1920   Jørgen B. Lysholm 1979  Nils M. Vaagland
1927   Effe Magnusson 1982  Inga Stokke
1928   J. Halle 1985  Johan Bolme
1928   H. Grendahl 2000  Sigrid Gulbrandsen
1928   Gudmund Kårvatn 2000  Sigrid Nerbu
1928   Ola Stugudal 2001  Per Stugudal
1940   Magnus Kluksdal 2003  Gunvor Flønes
1957   Halvard Lilleevjen 2003  Mons Flønes
1957   Modolf Moen 2006  Inga Flatmo
1962   Ragnhild Næssmo 2006  Jørgen Bremseth
1962   Asbjørn Clausen 2006  Torgeir Gunleiksrud
1962   Th. Solem 2008  Elsa Smith
1967   Svein Grøtte 2008  Hans Smith
1962   Per Hilmo 2009  Jan Ivar Bruheim 

TILLITSVALGTE etter årsmøte 2009

STYRET
Styreleder Randi Wiggen, nestleder Vigdis Heimly, 
Kari Mathiesen, Morten Wedege, Trond Setsaas, 
Anne Karin Braathen, Kari Hallan og Eirik Einum.

ARBEIDSUTVALG
Randi Wiggen, Vigdis Heimly og Eirik Einum. 

RÅDET
Ordfører Jarle Malvik, Jan Fredrik Kvendbø, Alf Gunnes, 
Are Løset, Jan Hofstad, Gunn Kari Kvaal Hygen, Sven Kolstad, 
Erik Stabell, 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.
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TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

TILSYN 
Dindalshytta  Liv Grimsmo 
Gjevilvasshytta Inger Ishol/ Solveig Torve 
Græslihytta  Harald Græsli 
Jøldalshytta  Lars Erik Eklo 
Kjølihytta  John Arne Aasen 
Nedalshytta  Sverre Opheim 
Orkelsjøhytta Administrasjonen 
Ramsjøhytta  Odd Langen 
Schulzhytta  Sverre Selboe 
Storerikvollen Kjell Håkon Lydersen 
Trollheimshytta Kristian Tøndel og Kari Oldervik
Vassendsætra Helge Dørum
Bårdsgarden  Bente og Arnt Vassli
Kårvatn  Berit og Erik Kårvatn
 
BARNAS TURLAG
Emil Pedersen, Kari Mathiesen (styrets representant), Henrik 
Berger, Kenny Bårdsen, Siri Refsnes og Eva Austvik (sekr)
Barnas Turlag Melhus:  Torbjørn Landmark
Barnas Turlag Skaun.  Beate Jansson
Barnas Turlag Orkdal:  Hans Ole Møkkelgård
Barnas Turlag Oppdal:  Hilde Øyen Haagensmoen

BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSKOMITEEN
Leder Jan Fredrik Kvendbø, Kristian Tøndel, Odd Harald 
Eriksen (sekr.), Erik Stabell, Hans Jørgen Berg, Thor Aage 
Heiberg, og Randi Wiggen (styreleder.)

MØTE- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN
Leder Reidun Okkenhaug, Anne Karin Braathen, 
Anne Eilertsen (sekr.), Anne Brit Wavold, Jorun Svingen, 
Anne-Donia Hafskjold og Randi Wiggen.

NATURVERNKOMITEEN
Leder Erik Stabell, Ragnvald Larsen, Frode Støre Bergrem 
(sekr.), Morten Wedege og Trond Setsaas.

RUTE- OG KARTKOMITEEN
Knut Balstad (sekr.), Tore Kvernmo, Arnfinn Fiske og 
Magne Krosby.

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

TTF
Leder Roar Halseth, Marianne Solberg, Rune Erik Aasen, 
Erik Sletten, Lotte Strandjord og Heidi Blekkan. 

TTU
Leder, Kari Sølberg Ellingsen, Ole Denstad, Øyvind Grønning, 
Kristine Bygland-Hansen og Øyvind B. Nilsen.

VETERANAN
Leder Per K Aune, Erik Moe, Ivar Maske, Birgit Sivertsen, 
Marit Lauglo, og Thore Sundsetvik

VALGKOMITEEN
Leder Ragnvald Larsen, Jan Bredeveien og Anne Karin Braa-
then (styrets repr.).

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

FALKANGERS FOND
Leder Randi Wiggen,  Torbjørn Falkanger og Sven Kolstad.

FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE
Leder Terje Tapper, Karl H Brox og Fredrik Kleven.

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder Jarle Malvik, Randi Wiggen, Karl H. Brox og 
Trond Ekker

PUBLIKASJONSFONDET
Leder Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger og Sven Kolstad.

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
Medlem av kontaktutvalget: Frode Støre Bergrem

ANDRE UTVALG
DNT:
Leder i Landsstyret: Tom-Ivar Bern
Han har dette året jobbet spesielt med følgende saker:
• For styreleder i DNT ble 2009 de mange åpningers år. 
 Stavanger Turistforening inviterte til åpning av den nye 
 Preikestolen Turiststasjon og Basecamp Preikestolen. 
 Begge anlegg har fått bred omtale i media og er en reise 
 verdt. Kristiansund og Nord-Møre Turistforening inviterte
 på sin side til åpning av Fjordruta. Nå er hytte- og stinettet 
 på plass fra flyplass til fjell, og et nytt landskap er åpnet for 
 vandrere både som gjennomgående rute og til kortere 
 etapper.
• Miljøverndepartementet på sin side inviterte til åpning
  av Breheimen nasjonalpark. På kartet et flott område for 
 de vandrere som søker nye utfordringer. Kanskje nettopp
 Breheimen appellerer til ungdomsgruppene i DNT: 
 forholdsvis lett tilgjengelig med buss, ikke mange hytter,
 og et område med både bre og bratte forhold for 
 utfordrende friluftsliv og fjellsport.
• I tillegg ble 2009 året hvor det nye veivalgsdokumentet 
 skulle igangsettes. DNT sentralt har utarbeidet en 
 handlingsplan basert på Veivalgsdokumentet, og en 
 skisse eller rammeverk er sendt medlemsforeningene slik 
 at de også kan utarbeide tilsvarende handlingsplan for sin
 forening. Høstsemesteret startet vi med et lengre møte 
 hvor de nye styremedlemmene fikk en gjennomgang
 av viktige dokumenter: Styreliste, administrasjonsliste, 
 og årsmøteplan, Veivalgsdokument, Kommunikasjons-
 strategi, Handlingsplanen, Styreinstruks og siste utkast 
 av Medlemsskapsavtale og Rolledelingsdokument. 
• Styreleder har også ledet utvalget som har arbeidet med
 forlengelse av generalsekretærens åremål.



266

Landsstyret:  Vigdis Heimly
Hun har i år jobbet spesielt med følgende saker:
• Deltatt på DNTs styreledersamling
• Vært Landsstyrets representant på FRIFOs årsmøte 
• Hun er leder av styringsgruppen for prosjektet Turresepten 
• Vært medlem av et utvidet arbeidsutvalg som har arbeidet
 med premisser for forlengelse av Generalsekretærens
 åremål. 
•  Leder av et IT-strategiutvalg som er oppnevnt 
 av Landsstyret.

Leder i DNTFs landsstyre: Kari Hallan
Hun har i år jobbet spesielt med følgende saker:
• Arbeid knyttet til handlingsplan for DNT fjellsport fram 
 mot 2017.
• Kompetanseheving i de lokale fjellsportsgruppene, gi 
 mulighet for turledergodkjenning basert på erfaring, samt 
 legge til rette for en godkjenningshelg for erfarne 
 fjellsportere.
•  Etablert skredutdanningsstige opp til instruktørnivå 
 for DNT.
• Arrangert fagseminar skred for å utdanne instruktører 
 til “dagskurs skred”.
• Jobbet med muligheten for innføring av et nytt klatre-
 instruktørnivå i NF-standarden.
•  Gjennomføring av metode- og veilederkurs (instruktørkurs)
 for isklatring, klatring, bre, samt Rednings- og metode-
 seminar for både klatring og bre.
•  Deltakelse i Norsk Fjellsportsforum (NF)

Naturvernutvalget: Erik Stabell 
Han har i år jobbet spesielt med følgende saker:
• Søkt å formidle erfaringer og kunnskap fra Midt-Norge
 og TT inn i forhold til behovet for initiativ og saker som 
 det jobbes med i utvalget. Bidratt med konkrete forslag 
 til hvilke innrettinger DNT bør legge til grunn.
•  Søkt å bidra til en god forståelse innen DNT om rolle-
 fordelinga og lagspillet mellom DNT sentralt, og de lokale 
 turistforeninger.  
• Arbeidet for å få fram at det er en av hovedoppgavene
 for DNT og turistforeningene å drive og videreutvikle 
 sammenhengende tilrettelegging med hytter og ruter 
 i fjell- og skogområder som skal være alminnelig tilgjengelig. 
 Det er samfunnsnytten for friluftslivet som gjør dette til et
 “samfunnsoppdrag” som legitimerer at en må kunne drive
 og videreutvikle denne tilrettelegginga innen fjell- og 
 skogområder og verneområder.
•  Påpekt behovet for å få fram fornyete rammer for videre-
 utviklinga av tilrettelegginga med hytter og ruter og at
 strategier bør legges lokalt og områdevis for bl.a. å kunne:
 o begrunne behovet for videreutvikling og prioritering 
  av ressurser på alle nivåer, bl.a. spillemidler til hytte- 
  og rutetiltak. 
 o begrunne hvorfor en må få aksept på å gjennomføre nye
  tiltak, som f.eks. nye hytter for å korte inn avstander
  i fjellet.
• Bidratt til diskusjonen om at DNT og de lokale foreningene
 må ivareta en høg miljøstandard på alt de driver med, 

samtidig som vi ikke må overdrive der det krever store res-
surser, men hva vi gjør ikke er viktig.  Aktivt miljøarbeid etter 
DNTs opplegg for miljøoppfølging bør alltid ligge til grunn.

Hyttedriftsutvalg: Odd Harald Eriksen 
Han har jobbet spesielt med:
• Miljøsertifisering av selvbetjente hytter
• Utvikling av foreningsnett
• Lokalmatprosjektet i DNT

Skolegruppa: Eva Austvik
Hun har i år jobbet spesielt med:
• Opptur. Skolearrangementet for 8. Klassinger, der vi hadde
 med over 1000 elever på tur i Trondheimsmarka. 
• Prosess fram mot ansettelse av Barne og ungdoms-
 medarbeider i TT.

Eierskapsutvalget: Frode Støre Bergrem
Han jobbet spesielt med:
• Innarbeide en felles forståelse for de ulike roller sentral-
 leddet i DNT har i forhold til medlemsforeningene, og de
 store ulikhetene mellom medlemsforeningene på grunn 
 av størrelse, profesjonalitet, og virksomhetens art. 
• Bidro i utforming av nye vedtekter for DNT, og en ny
 medlemskapsavtale mellom DNT sentralt og medlems-
 foreningene.

ANSATTE
VERTSKAP
Disse har fungert som vertskap i 2009:
Gjevilvasshytta Utleid til Randi og Brit Horghagen
Jøldalshytta Gunilla Svendsen, Janne og Ali Sahin,  
 Eva Austvik og Odd Harald Eriksen 
Nedalshytta Svava og Sverre Opheim,
 Janne og Ali Sahin
Storerikvollen Astrid Opedal, Anette Berglund
Schulzhytta Tove og Kåre Sætran, 
 Torbjørg Sandberg og Rune Normann
Trollheimshytta Kari Oldervik og Kristian Tøndel, 
 Ulla Forsberg, 
 Margit Herje og Frode Støre Bergrem
Rønningen Eva Hestnes og Tore Paulsen

ADMINISTRASJON
Foreningens daglige drift har i 2009 vært ivaretatt av Frode 
Støre Bergrem som daglig leder, nestleder/økonomiansvarlig 
Knut Balstad, sekretær/drift betjente hytter Anne Marie 
Eilertsen, Leder turinformasjonen Lillian Svingen, tur og 
kursansvarlig Eva Austvik, informasjons- og markedssjef 
Jonny Remmereit, redaktør for årboka og grafisk formgiver 
Asgeir Våg og Odd Harald Eriksen som driftssjef for hyttene. 
Per Christiansen har vært engasjert som redaktør og forfatter 
for jubileumsårboka 2012. Torbjørn Kobberstad har fram til 
1. august avtjent sin siviltjeneste i turinformasjonen. Han har 
hatt barn og ungdom som hovedarbeidsområde.
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2. Medlemstall og medlemskontingent 2009

Medlemstall 2009 2008 2007 2006
 
Hovedmedlemmer 8568 8 265 7 735 7 512
 
Husstandsmedlemmer 3363 3 150 2 827 2 761
 
Sudent/ungdom, 
19-26 år 1116 1 040 920 937
 
Skoleungdom, 
13-18 år 1036 997 916 853
 
Honnørmedlemmer 
over 67 år 1341 1 243 1 146 1 128
 
Barnas Turlag, 
tom. 12 år 1392 1 337 1 198 1 257
 
Livsvarige 571 561 577 555

Sum 17387 16 593 15 319 15 002
 

Medlemskontingent

Hovedmedlem 520,-
Husstandsmedlem 225,-
Student/ungdomsmedlemmer, 19 - 26 år 280,-
Skoleungdomsmedlemmer, 13-18 år 160,-
Honnørmedlem over 67 år 410,-
Barnas Turlag-medlemmer, tom. 12 år 100,-
Livsvarige 13000,-

3. Overnattingstall for turisthyttene

TROLLHEIMEN:
Betjent  sum diff 2009/08

Gjevilvasshytta  3774 -675
Jøldalshytta  3592 -758
Trollheimshytta  3508 -159

Sum betjent  10874 -1592

Selvbetjent/ubetjent

Gjevilvasshytta  162 80
Jøldalshytta  348 94
Trollheimshytta  162 -66
Dindalshytta  387 -15
Orkelsjøhytta  55 -28
Bårdsgården  872 385
Kårvatn  420 -177
 
Sum selvbetjent/ubetjent 3278 -18
  
SUM TROLLHEIMEN 14152 -1610
  

SYLAN: 
Betjent sum diff 2009/08

Nedalshytta 2557 340
Schulzhytta 417 280
Storerikvollen 2557 460

Sum betjent 5531 1080

Selvbetjent/ubetjent
         
Nedalshytta 233 -77
Schulzhytta 291 -379
Storerikvollen 216 -180
Græslihytta 177 10
Kjølihytta 101 2
Ramsjøhytta 816 -100

Sum selvbetjent/ubetjent 1834 -724
  
SUM SYLAN 7365 356
  
SUM TOTALT 21517 -1254

 

4. Årsmøte 2009

REFERAT FRA TRONDHJEMS 
TURISTFORENINGS ÅRSMØTE

31. MARS 2009
Det 122. ordinære årsmøte ble avholdt i TTs lokaler i 
Sandgata 30 i Trondheim den 31. mars 2009 kl. 19.00. 
Styrets leder, Randi Wiggen, ønsket velkommen. Hun startet 
møtet med å skryte av all aktiviteten som gjør TT til en aktiv 
og spennende organisasjon. Hun opplyste videre at årsmøtet 
har vært annonsert i Adresseavisen 17. og 30. mars, i Fjell-
glede, og på våre internettsider. Sakspapirene har vært utlagt 
på foreningens kontor i to uker, papirene har i år også vært 
tilgjengelig på våre nettsider.
Styreleder spurte om det var merknader til innkallingen, 
noe det ikke var. Hun erklærte derfor årsmøtet som lovlig 
satt. Styreleder foreslo Torgeier Gunleiksrud til møteleder, 
han ble valgt og fikk ordet. Han orienterte om at det var 
24 stemmeberettigede i salen. 
Møteleder foreslo Sven Kolstad og Roar Nålsund til å skrive 
under protokollen, Are Løseth og Ragnvald Larsen som 
tellekorps, og disse ble valgt.
Frode Støre Bergrem og Knut Balstad ble valgt til referenter.
Deretter startet de ordinære sakene som årsmøtet behandler.

Sak 1  Årsberetning for 2008
Daglig leder Frode Støre Bergrem gikk gjennom års/
beretningen kapittel for kapittel.
Kommentarer til årsberetningen: Det kom spørsmål om 
lokallag i TT. Noen etterlyser at vi skal bli mer aktiv i de deler 
av fylket vi i dag er svakt representert. Styreleder orienterte 
om Frøya, lokallag av Barnas Turlag og samarbeidet med Fosen 
Turlag. Hun orienterte også om de initiativ TT har 
tatt i Rørosregionen de senere år uten å lykkes. 
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Årsberetningen er behandlet av rådet og møteleder refererte 
rådets vedtak som har gitt den sin anerkjennelse, og anbefaler 
årsmøtet å vedta den.

Sak 2  Regnskap for 2008
Økonomiansvarlig Knut Balstad presenterte resultatregnska-
pet med noter og øvrige kommentarer for 2008 samt årsop-
pgjørsdisposisjoner. 
Kommentarer til årsregnskapet: Det kom kritikk på at regn-
skapet er endret siden årsberetningen ble offentlig. Økonomi-
ansvarlig orienterte om at dette er mindre justeringer (totalt 
noen få titusener i resultatforbedring), som følge av revisors 
gjennomgang. Styret og administrasjon tar for øvrig kritikken 
til etterretning.
Tilbakemelding om at det i perioder er (for) mange gjester på 
noen av hyttene. Tenk på det også, og ikke fokuser entydig på 
økte inntekter. Det er i så måte positivt at det satses på Sylan, 
og på tiltak som skal jevne ut belegget.

I revisors fravær leste økonomiansvarlig opp revisjonsberet-
ningen, som var en såkalt ”ren” beretning. 

Møteleder opplyste at regnskapet er behandlet av rådet som 
har gitt det sin anerkjennelse og anbefaler årsmøtet å godta 
regnskapet for 2008.

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

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2008 ble enstemmig godkjent av 
årsmøtet.

Sak 4  Budsjett for 2009
Daglig leder, Frode Støre Bergrem, gikk gjennom budsjettet 
for 2009 med budsjettforutsetninger.

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

Vedtak:
Budsjettet for 2009 ble enstemmig godkjent.

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

Daglig leder orienterte om at styret for 2010 ikke har planlagt 
med økning av kontingent utover DNTs anbefaling.

Sak 6  Forslag fra styret
1.  Veivalgsdokument:
TTs arbeidsutvalg har på bakgrunn i DNTs veivalgsdokument 
vedtatt på landsmøtet i 2008 utarbeidet et veivalgsdokument 
for fireårsperoden 2010-2013. Daglig leder orienterte om 
hovedfokusområdene.

Kommentarer fra årsmøtet:
Det kom innspill på at miljøvennlighet og bærekraft var 
ord man savnet i dokumentet, og gjerne som fokusområde. 
Styreleder orienterte om at dette er et viktig felt for all vår 
virksomhet, og at det er nøye omtalt i dokumentet. Dokumen-
tet vil ikke bli endret som følge av dette innspillet.

Vedtak:
Veivalgsdokumentet for perioden 2010 til 2013 ble enstemmig 
vedtatt.

2. Forretningsorden:
Styreleder orienterte om at TT ikke har en vedtatt for-
retningsorden, og at det kan være et nødvendig verktøy for 
møteleder, under gitte forutsetninger. TT har riktignok ikke 
tradisjon for store uenigheter på årsmøtene, men det har 
forekommet ved noen større veivalg, og styreleder mener det 
er klokt å være føre var.

Vedtak:
Forretningsorden for TTs årsmøte ble enstemmig vedtatt.

3. Lovendringsforslag:
TT har de senere årene gått systematisk gjennom lovene for 
å gjøre dem mer tilpasset nåtiden, uten at det har vært større 
prinsipielle endringer. I år ble følgende forslag reist: 
Tre steder i lovene står det om frister i forhold til avvikling 
av årsmøtet. Fristene er satt til en måned. Styret mener det 
er mer presist med fire uker. Styret foreslår å endre disse 
punktene slik:
§ 6:   Valgkomiteen skal innen fire uker 
 før årsmøtet….
§5 punkt 8: Forslag som medlemmer har sendt skriftlig 
 til styret innen fire uker før… 
§ 9:  Skriftlige forslag må være styret i hende 
 innen fire uker før….

Vedtak:
Endringene ble enstemmig vedtatt.

I lovenes §5 pkt 6 står det at årsmøtet skal vedta foreningens 
”veivalgsdokument.” Dette begrepet er lite brukt, og kan bli 
endret. Styret foreslår derfor å endre det til det mer brukte og 
generelle ”strategidokument.”

Vedtak:
Endringen ble enstemmig vedtatt.

I lovenes § 5 pkt 4 står det at budsjettet for inneværende år 
skal vedtas av Årsmøtet. Kontrollutvalget har flere ganger 
påpekt at det er unaturlig å vedta et budsjett så sent. I ytterste 
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konsekvens betyr det at foreningen er uten ”styring” i fire 
måneder. Styreleder informerte om forslaget som innebærer 
at årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta budsjettet, mens 
årsmøtet får seg forelagt budsjettforutsetninger for påfølgende 
år til behandling. 

Årsmøtet reagerte på dette punktet med spørsmål om i hvilken 
grad dette førte til redusert innflytelse. Styreleder mente at 
det i praksis ikke vil bli veldig forskjellig, for årsmøtet ville ha 
anledning til å kommentere budsjettet, og de fikk styringsmu-
ligheter via behandlingen av neste års budsjettforutsetninger. 
Årsmøtet var ikke fornøyd med måten dette forslaget var 
utformet på og mente styret burde arbeide videre med denne 
problemstillingen. Årsmøtet pekte på at mange organisasjoner 
har ordnet seg på tilsvarende måte, og at det ikke trenger å 
være et problem.

Forslaget ble trukket, og styret vil arbeide videre med dette 
forslaget.

Sak 7  Forslag fra medlemmer
En gruppe på 8 medlemmer fremmet et lovendringsforslag 
som omhandlet organisasjonens ståsted innenfor partipolitikk 
og livssyn. De ønsket å presisere TTs uavhengige rolle i forhold 
til partipolitikk og religion/livssyn.
Forslag: ”Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og 
livssynsnøytral friluftsorganisasjon.” Dette tillegget skal stå rett 
under ”Lover for Trondhjems Turistforening”

Vedtak:
Lovendringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8  Valg
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av valgkomiteens 
leder Ragnvald Larsen. 

a) Styremedl. Kari Hallan gjenvalg 2 år
 Anne Karin Braathen gjenvalg 2 år
 Eirik Einum gjenvalg 2 år
  
b) Rådsmedl. Alf Gunnes gjenvalg 3 år
 Gunn Kari Kvål Hygen gjenvalg 3 år
 Jan Hofstad gjenvalg 3 år
 Jonas Holme ny 3 år
  
c) Lønnet revisor Inter Revisjon 
 Trondheim AS gjenvalg 1 år

d) Kontrollutvalg Roar Rønning gjenvalg 1 år
 Arent M. Henriksen gjenvalg 1 år

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens 
innstilling.

Vedtak:
Styremedlemmer ble valgt ved skriftlig valg. Alle kandidater ble 
enstemmig valgt. 

f) Fra styret kom følgende innstilling til ny person 
    i valgkomite:
 Jan Bredeveien Gjenvalg 2 år

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak:
Jan Bredeveien ble enstemmig valgt.

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

Hedrede
Styret har utnevnt følgende til hedersbevisninger i TT:

Jan Ivar Bruheim til innbudt livsvarig medlemskap

Takk
Styreleder takket Torgeir Gunleiksrud for innsatsen som 
møteleder på årsmøtet og ga han et gavekort.

Styreleder takket Ragnvald Larsen for sin innsats i rådet, 
han fikk også et gavekort.

Styreleder takket også alle som har bidratt med dugnads-
innsats og økonomiske bidrag til foreningen i 2008.

TTs 122. ordinære årsmøte ble hevet kl. 21.10.

Sven Kolstad Roar Nålsund
sign.  sign.   
 

5. Styrets beretning

5.1 ÅRSMELDING 2009
Vi er ved utgangen av året 17 387 medlemmer. Dette er 
794 flere enn året før, en økning på 4,8 %. Målsettingen om 
en vekst på 500 medlemmer pr år i denne veivalgsperioden 
er dermed nådd med god margin. I 2006 var det 15 002 
medlemmer. Veksten de 4 siste årene er 2385 eller 16%. 
Veksten er størst blant skoleungdom og husstandsmedlemmer 
med 21%, studentmedlemmer øker med 17%, mens barn 
øker minst med 11%. 
Det er gjennomført 182 turer og arrangementer med til 
sammen 13640 deltakere.
Dugnadsinnsatsen er fortsatt meget høy og økende, det er 
gjennomført totalt 344 aktiviteter, 971 personer har deltatt 
og totalt lagt ned 11 976 dugnadstimer. 
Besøket i fjellet er høyt, selv om det går noe ned fra toppåret 
2008. Totalt har det vært 21 517 overnattinger på hyttene. 
Det er en nedgang på 1254 fra i fjor.
TT inngikk en uforpliktende pro bono-avtale med Microsoft 
i 2009. Avtalen går ut på en gjenomgang og utvikling av TTs 
datanettverk og sikkerhet- og kommunikasjonsystemer. 
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På generalforsamlingen i 2005 ble det vedtatt et veivalgs-
dokument for årene 2006-09. Der ble det meislet ut noen 
hovedsatsingsområder, som preger det daglige arbeidet. 
Styret har valgt å utforme årsberetningen i forhold til 
veivalgsdokumentet slik at det skal bli lettere å følge 
kontinuiteten i de ulike satsingsområdene.

Veivalgsdokumentet bygger på DNTs visjon:

                           ”Naturopplevelser for livet

1. Hovedmål for vår drift

                    ”TT skal få flere mennesker ut på tur”

Sammen med turistforeningens verdier, formulert i ”STIEN”, 
Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Naturvennlig, 
danner de grunnlaget for

2. Fokusområdene for de neste fire årene.
• Tilbudet
• Samfunnsaktørrollen
• Kommunikasjon
• Organisasjon

2.1 Tilbudet
Trondhjems Turistforenings skal gjenspeile målsettingen om 
å få flere mennesker ut på tur.
For å lykkes med det må vi for det første lykkes med å holde 
på de som allerede er aktive, samtidig som vi må søke ut til 
grupper som vi i dag ikke når.

2.1.1  Hytter i Fjellet
De neste årene vil vi bruke mye energi på å videreutvikle hyt-
tene etter en fornuftig plan som sikrer tilstrekkelig sikkerhet 
innenfor brann, næringsmiddelhåndtering, arbeidsmiljø og 
naturvennlig drift. En sterk prioritering av vedlikehold er 
viktig for å sikre at tilbudet vårt fortsatt oppleves som kvalitets-
messig godt.

• Kvalitetssikre hyttene våre slik at tilbudet til enhver tid 
 gjenspeiler våre mål, som er godt vedlikeholdte, rene,
 trivelige og robuste hytter
• Starte en forsiktig tilpassing av hyttene til at stadig flere
 ønsker mindre rom
• Korte ned de lengste rutene med selvbetjente kvarter
• Etablere et hyttetilbud i Rørosomårdet, enten alene 
 eller som ledd i en sammenbinding mellom Sylan og 
 Femundsmarka

2009 
• Besøket på hyttene har gått noe ned fra fjoråret, som var
 meget bra. Totalt har det vært 21517 overnattinger på 
 hyttene. Det er en nedgang på 1254 fra 2008. Nedgangen 
 er størst på de betjente hyttene i Trollheimen med 1592
 færre overnattinger, mens betjente hytter i Sylan har gått
 opp med 1080. De selvbetjente hyttene har gått noe ned, 
 5112 overnattinger, som er 732 færre enn 2008.

• På Gjevilvasshytta har vi gjennomført 2. år med selvstendig
 drift. Det viser seg at driften er ganske marginal, og vi
 trenger enda ett år før vi kan si at vi har funnet en varig 
 løsning.
• På Jøldalshytta har vi i år hatt en forsøksordning med 
 heltidsansatt vertskap. Dette fører naturlig nok til noe økte
 kostnader, men det har vært viktig å få på plass en stabil og 
 god drift der, noe vi helt klart har fått til. Det er nødvendig 
 også her å vurdere dette ett år til.
• Rønningen har vært den mest krevende hytta i 2009. Der 
 besluttet styret å evaluere driften etter 2009sesongen, men
 første halvår viste at økonomien ikke viste riktig utvikling, 
 og det ble derfor satt i gang en større prosess for å endre
 driften til å kunne gå i balanse. Det var usikkerhet i om 
 det var mulig å få dette til. Styret besluttet etter grundige
 vurderinger å prøve en ny og endret driftsmodell, som 
 innebar vesentlig lavere personalkostnader, og en drift
 basert i større grad på ferdige produkter. Vertskapet jobber
 også meget bra for å øke inntektsgrunnlaget. Styret følger
 Rønningen tett for å se om det er mulig å drive i balanse. 
 De tre siste månedene i 2009 viste en meget positiv 
 utvikling. 
• I forbindelse med satsingen på Sylan besluttet styret å starte 
 skisseprosjektering av Ramsjøhytta og Schulzhytta. Begge 
 disse hyttene trenger en vesentlig oppgradering, dette er
 en spennende satsing i kombinasjon med at NTT bygger 
 en betjent hytte i Stordalen Meråker. Dette kan bli en 
 spennende trekantmulighet. 
• Det er i år gjort et omfattende vedlikeholdsarbeid på
 hyttene. Av større ting er det skiftet vinduer og bygget om
 inngangsparti på Jøldalshytta. Sikringsbua der har fått torv-
 tak, Det er bygd nye vedskjul på Storerikvollen, og Troll
 heimshytta. Nedalshytta har fått oppgradert ventilasjons-
 anlegget. Nytt brannvarslingsanlegg, kombinert med solcelle
 er satt i drift på Schulzhytta.
 
2.1.2  Ruter i Fjellet
Rutearbeidet har de senere år vært preget av oppgradering av 
skilting, etablering av ”rodeansvarlige,” og optimalisering av 
eksisterende ruter. Arbeidet framover må være fokusere på 
vedlikehold av eksisterende ruter slik at rutene fortsatt op-
pleves som trygge og attraktive.
• Videreutvikle sti og løypetilbudet vårt i tråd med Norsk Sti
 og løypeplan
• Rodeansvarlige skal være på plass på alle ruter i løpet av
 perioden
• Kartlegge alle broer og utarbeide en vedlikeholdsplan 
 for dem
• Opprette en forbindelse mellom Sylan og Femundsmarka 
• Etablere forbindelser mellom Barnas Naturverden og 
 Trollheimen via Viongen

2009 
• I 2009 har det vært gjort en meget stor jobb på ruta
 Storerikvollen-Nedalen. Ruta er lagt om, og den går i stor
 grad i den trasseen som ble brukt fram til 2003. Allikevel er
 det gjort et stort arbeid for å finrekognosere den traseen som
 nå er valgt.
• Det er gjennomført ca 1100 dugnadstimer på dette arbeidet. 
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2.1.3  Nærområder
TT har i dag mange turer i nærområdene for våre med-
lemmer. Lokale grupper av Barnas Turlag er et godt eksempel. 
Allikevel har vi mye å hente på å bli mer synlig der de fleste av 
våre medlemmer bor. Etablering av en TT-hytte i Trondheims 
nærområde vil kunne gi oss en enda bedre mulighet til å bidra 
til økt friluftsinteresse blant folk i Trondheimsområdet.
• Arbeide for en fornuftig markaforvaltning basert på at 
 graden av tilrettelegging må være størst i randsonene til
 marka, og avta innover. Vi skal bidra til en restriktiv 
 holdning til utbygging i markaområdene, og vi skal bidra 
 til at atkomst til marka fra der folk bor skal være best mulig
• Videreutvikle lokale turtilbud i flere kommuner
• Etablere flere lokallag av Barnas Turlag
• Overta serveringsstedet på Rønningen, og ivareta den 
 gode atmosfæren som er i dag
• Utvikle Rønningen med tanke på aktiviteter tilpasset 
 dags- og overnattingsturer for skoler, utnytte stedet til 
 å skape en arena for TTs –aktiviteter i nærområdet
• Samarbeide med andre lag og foreninger om tiltak i 
 nærområdene

2009 
• Opptur er vår viktigste nærmiljøsatsing for ungdom. 
 Over tusen 8. klassinger deltok da TT for tredje gang 
 inviterte byens 14 åringer ut på tur. Arrangeres i samarbeid
 med Team Trafikk og SpareBank1 SMN.
• Kom-deg-ut dagene som ble gjennomført på Rønningen
 trakk over tusen besøkende og vi kom i kontakt med mange
 nye potensielle medlemmer.
• Til Topps er videreført for 8. gang. Samarbeidet med
 telefonkatalogen Ditt Distrikt har vært videreført og sikret 
 at brosjyren er distribuert til alle husstander i Trondheim.
• Veteranan har stor aktivitet i nærområdet, med hvitveistur
 til Anemarka i Melhus, fottur langs Ilabekken, til Halset-
 vollen, og bymarka på tvers som eksempler på turer som
 trakk mange deltakere.
• Temahistoriske turer i nærområdene er fortsatt vellykket. 
 55 deltakere deltok på årets tur til Ilsvika og Kristianstén.

2.1.4  Turer og arrangementer med bred appell
TT har svært mange turer, og driftige turgrupper. Det skal vi 
videreføre. Samtidig opplever vi at terskelen for å delta er stor, 
mange av arrangementene våre blir av mange oppfattet som 
for interne. ”Reelt åpne” arrangementer med bred appell kan 
bringe oss i kontakt med flere. Dette må prege utviklingen av 
vårt turtilbud.
• Senke terskelen for deltakelse på våre arrangementer 
 gjennom miljø- og trygghetsskapende tiltak, økt bruk av
 korte turer og tematurer, stimulering til venneverving 
 bedre kommunikasjon med turdeltakere og potensielle
 turdeltakere
• På sikt arbeide for at TT skal ha en aktivitetsleder som kan
 utvikle nye turer, ha tettere oppfølging av turgruppene våre
 og styrke foreningens handlingsberedskap på arrangements-
 siden.  
• Øke antall reelt åpne arrangementer, om nødvendig på
 bekostning av noen tradisjonelle fellesturer 

• Søke samarbeid med det offentlige og andre organisasjoner
  for å få til et tilbud til grupper som tradisjonelt ikke har
 drevet med friluftsliv

2009 
• Aktiviteten er fortsatt meget høy: 177 turer og kurs med 
 til sammen 4700 deltakere. I tillegg har vi hatt 5 åpne 
 arrangementer med til sammen 8940 deltakere.
• Vinterturene var meget populære, kun en tur ble avlyst,
 på grunn av svært dårlig vær. Singelturene har også stor
 deltakelse, mange ønsker seg en turkamerat.
• Kursvirksomheten er god, det er holdt ambassadørkurs,
 og nærmiljøturlederkurs. GPS-kursene er fortsatt meget 
 populære, det er i år gjennomført 7 kurs med 91 deltakere.
 Nytt av året var introduksjonskurs til vinterfjellet. Vi ser at
 kunnskap og ferdigheter er svært ulik, og at det er behov 
 for å lære litt om friluftsliv om vinteren. Havkajakkurs,
 skredkurs, og fotokurs var blant godbitene for øvrig. 
• 2009 har vært et år det faglig utvikling av tur- og kursledere
 har stått i fokus. 6 av våre turledere har vært på kursleder-
 kurs. Det betyr at vi har et nettverk av ressurspersoner
 innenfor tur- og kursledelse som vil bli verdifullt i årene
 framover.

2.1.5  Skole, barn og ungdom
TT har et godt tilbud til barn og unge som vi i perioden 
skal videreutvikle. Vi har mange barnevennlige hytter, god 
informasjon til barnemedlemmene og godt samarbeid med
andre organisasjoner. Både Barnas Turlag og ungdomsgruppa
drives godt og har muligheter for ytterligere utvikling. 
Et skoleopplegg som danner grunnlag for et økt engasjement
mot skolen vil kunne gi mange flere barn gode friluftsopp-
levelser. På noen områder må vi styrke vårt arbeid:
• Gjøre tilbudet for ungdom mer differensiert. Ungdoms- 
 skolenivået er i dag for lite hensyntatt. 
• Skolen er en arena der vi når store grupper. Det skal vi 
 utnytte ved å tilby vår kompetanse til lærere og foreldre, 
 et undervisningsopplegg som gir kompetanse i friluftsliv 
 som leder fram til en fjelltur med klassen. Et tilbud i nær-
 områdene til skolen som gjør tilgjengelighet lettere
• Videreutvikle tilbudet for selvbetjent ”leirskole” 
• Bruke pris som virkemiddel for å få flere ungdommer 
 til å bruke fjellhyttene
• Etablere samarbeid med studentorganisasjoner for å bidra 
 til et totalt sett godt studenttilbud i Trondheim
• Videreutvikle kurs for ungdom 

2009
• TT har i løpet av dette året gjennomført en prosess som
 leder fram mot ansettelse av en medarbeider i administra-
 sjonen som skal ha barn og unge som arbeidsområde. 
 Det vil dekke et behov vi har for å styrke dette fagfeltet.
 2009 har vært preget av at arbeidet med barn og unge går 
 litt tregt.
• Lokallagsmodellen i Barnas Turlag er vellykket. I 2009 
 har BT Åfjord kommet til. De har blant annet gjennomført
 ”Kom Deg Ut” dagen med 96 deltakere på skileik.
• Opptur ble videreført. 1000 ungdommer på tur i Bymarka 
 er et flott arrangement, som forhåpentligvis er kommet for  
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 å bli. Slike arrangement er viktig for TT. Her kan vi oppnå 
 at svært mange av Trondheims unge kjenner til TT gjennom
 nettopp Opptur.
• Årets gave, som er et prosjekt som tar sikte på å videre-
 utvikle to av de betjente hyttene for aktiviteter, og gi TT en
 oppjustering av utstyr for aktivitet for unge er startet opp. 
 TT har kjøpt inn en god del utstyr, og fått laget rutiner på
 kontroll og utlån av dette utstyret.

2.1.6  Fjellsport og andre spenningsfylte aktiviteter
Slike aktiviteter vil i framtida være viktige for alle grupper. 
Derfor vil fjellsport bli mer sentralt i alle deler av vårt 
aktivitetstilbud.
• Videreføre det gode arbeidet som gjøres i fjellsportgruppa, 
 men også se slike aktiviteter i sammenheng med tilbudet til
 andre grupper
• Bruke fjellsportaktiviteter aktivt i arbeidet med alders-
 gruppen ungdom til ung voksen. Dette er en gruppe som
 krever et veldig differensiert opplegg. Organisasjonen TT
 må legge til rette for at både fjellsportgruppa, ungdoms-
 gruppa og andre ressurspersoner jobber for å få et mer 
 fleksibelt og differensiert tilbud til denne aldersgruppen
• Søke samarbeid med andre aktører som driver denne typen
 aktiviteter
• Implementere ”trendaktiviteter” som kan gi økt mediefokus
 og inkludere flere til vårt øvrige tilbud
• Gjennomføre en etikkdebatt i forhold til spennings-
 aktiviteter. Eksempler er motorferdsel og tilrettelegging 
 av fjell for klatring (borebolter.) Målet for en slik debatt 
 er å formulere klare holdninger til dette i løpet av vei-
 valgsperioden
• Innarbeid gode sikkerhetsrutiner i samband med aktiviteter

2009
• Fjellsportaktivitetene i TT drives av TTF (fjellsportgruppa.)
 Det ble gjennomført 41 turer/kurs, med totalt 500 deltakere.
 Det er en liten nedgang i forhold til i fjor på grunn av 
 avlysning av et par større arrangementer. 
• TTF sto i 2009 for landsmøte i DNT Fjellsport på Oppdal.
 Tilbakemeldingene er meget gode, så TTF har gjort en 
 solid jobb.
• Det ble gjennomført fire kurs. To klatrekurs, skred- og
 brekurs

2.1.7 Helse
Vårt tilbud bidrar til bedre folkehelse, det er naturlig at vår 
kompetanse og vårt brede tilbud får en større rolle i arbeidet 
med å bedre folks helse
• Videreføre samarbeid med sentrale aktører gjennom 
 FYSAK og Partnerskap for folkehelse. På den måten kan 
 det offentlige bringe pasientene til oss. Vi kan så med enkle
 grep tilpasse aktiviteter til ulike grupper

2009
• TT har bidratt med turleder i ”mangfold til topps,” 
 et arrangement for innvandrere.

2.1.8  Seniorer
Seniorene utgjør en sterk og voksende gruppe i samfunnet 
vårt. Dette krever at vi både utvikler tilbud til og gjør det frist-
ende for denne gruppen å bidra til å utvikle organisasjonen vår

• Videreføre det meget gode arbeid som denne gruppa har
 startet
• Involvere seniorene i foreningens drift i større grad.
 Utvikling av besteforeldre og barnebarn-turer, og 
 i dugnadsapparatet generelt

2009 
• Dette året har Veteranan gjennomført 48 turer og arrange-
 menter med til sammen 1593 deltakere. I tillegg har det 
 vært 11 møter med til sammen 458 deltakere
• Det er i gjennomsnitt 31 deltakere på turene, de som er 
 med på alle turene, tilbakelegger ”småpene” 535 kilometer 
 i løpet av året.
• Veteranan gjennomførte også en prosess i forhold til 
 sikkerhet i 2009. Dette vil få konsekvenser for turplan-
 leggingen framover ved at man innfører en metodikk for
 risikovurdering også i Veterangruppa

2.1.9  Andre fokusområder
2009 
• Turpartnersatsingen har gitt gode resultater. TT har opp-
 arbeidet seg flere gode avtaler om økonomisk støtte, vi har
 i tillegg etablert kontakt med flere bedrifter som bruker 
 våre tjenester i forbindelse med arrangementer, kampanjer
  for økt fysisk aktivitet. Til sammen er det inntekter for TT 
 i størrelsesorden en million kroner pr år i disse avtalene. 
 I 2009 er det inngått en ny turparneravtale med Skipnes
 kommunikasjon.
• Styret har besluttet å satse på Sylan. Dette har ført til en 
 rekke tiltak. TT fikk gjennomslag for at årets årbok i DNT
 ble en temabok om nettopp Sylan, Det er etablert et prosjekt
 sammen med den Svenske turistforeningen, og offentlige
 aktører på begge sider av grensen, der målet er å se på 
 muligheter for et bedre samarbeid på tvers av landegrensene.
 TT håper at dette kan resultere i at området vil framstå som
 mer helhetlig både for aktører og gjester. 
• TTs 125- års jubileum er i 2012. Det er satt ned en arrange-
 mentskomité under ledelse av Randi Wiggen, som har laget
 en plan for jubileumsåret. I forbindelse med jubileet er det
 startet et arbeid med å digitalisere alle årbøkene til TT for
 å gjøre dem tilgjengelig på nett. Dette gjøres i samarbeid 
 med Trondheim folkebibliotek.  TT har også engasjert 
 historiker og journalist Per Christiansen til å lage 
 jubileumsårboka 
2.2  TT som samfunnsaktør
Med våre 15.000 (2006) medlemmer, og tilstedeværelse i store 
deler av fylket, utgjør TT en betydelig tyngde i samfunnsdebat-
ten. Vi mener vi har mye positivt å bidra med, og skal derfor 
utnytte denne muligheten godt.
• TT skal være en aktiv pådriver i markaforvaltninga for 
 å sikre best mulig tilrettelegging for friluftsliv
• Jobbe aktivt for en fornuftig forvaltning av verneområdene
 i fjellet gjennom deltakelse i verneprosesser og årlige møter
 med forvaltningsmyndigheten
• Jobbe politisk inn mot fylke og kommuner, selvstendig og 
 innen rammen av FNF. For bedre rammevilkår for friluftsliv
 og for økt forståelse for at vår virksomhet er ønsket i fjellet
• Vise vilje til å kommunisere ut verdien av og gleden ved å 
 utøve det enkle friluftsliv i samfunnsdebatten
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• Spille en aktiv rolle inn mot skole og helsevesen for å øke
 bevisstheten om friluftslivets gleder
• Arbeide for et fortsatt strengt regelverk om motorferdsel 
 i utmark
• Arbeide for økt lokalt samarbeid gjennom lokalmat-
 prosjektet 
2009 
• TT skal være en pådriver for en god tilrettelegging for 
 friluftsliv i marka. Da arbeidet går tregt, skrev TT en kronikk
 i Adresseavisen om denne saken, der vi pekte på store 
 mangler i denne tilretteleggingen. Det er også skrevet 
 uttalelser i to enkeltsaker. Ellers er TT representert i
 markarådet og i kontaktutvalget for FNF.
• TT har vært aktiv i arbeidet med forvaltningsplan for
 Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark. I 2009 er den viktigste 
 saken at TT har stått sammen med reindrifta og naturvern-
 forbundet, mot Roltdalen Beitelag, mot etablering av en vei
 inn mot Nasjonalparken. TT mener denne veien vil gjøre
 stor skade på et viktig friluftsområde, og bidra til å endre 
 turmønsteret inn mot Roltdalen. Saken står fortsatt 
 i rettssystemet. 
• TT har skrevet en høringsuttalelse mot etablering av en 
 ny skiløypetrassé inn i Gjevilvassdalen. Vår motstand skyldes
 først og fremst at vi oppfatter at den nye løypa skal berede
 grunnen for vinterbrøyta vei inn i dalen. Det mener vi er 
 en meget dårlig løsning, som i stor grad kan ødelegge dalen
 som turområde vinterstid. 
• TT har gjennom arbeidet i FNF bidratt til å få på plass en 
 ny og dyktig medarbeider. Det er avgjørende at vi har
 kompetanse og kontinuitet i arbeidet, og det ser ut til at 
 det har blitt en god løsning der nå. FNF har i 2009 blant
 annet gjennomført et kraftlinjeseminar. 
2.3  Kommunikasjon
TTs kommunikasjonsstrategi er tredelt. Vi skal formidle vårt 
budskap ut til eksterne som ikke kjenner TTs virksomhet, men 
som vi kan påvirke gjennom positiv kommunikasjon. 
Vi skal kommunisere med medlemmer og brukere av vårt 
tilbud. Sist men ikke minst skal vi kommunisere med våre 
egne ressurspersoner, slik at de inkluderes i virksomheten 
vår og motiveres til videre engasjement.
TTs kommunikasjonskanaler skal bygge på turistforeningens 
visjon, formål og verdier. Budskapene skal være knyttet til 
informasjon om TTs tilbud og synliggjøre TT som en viktig 
aktør for bevaring av fellesgoder som natur- og friluftslivs-
områder og for bevaring av viktige verdier og holdninger 
i samfunnet. 
I tillegg til DNTs informasjonsorganer vil GLEDE-konseptet 
og internettsidene være sentrale kommunikasjonskanaler.

TTs tilbud må gjøres bedre kjent gjennom samordnet og 
målrettet kommunikasjon eksternt mot samfunnet og internt 
i TT-systemet.

2.3.1  Ekstern Kommunikasjon
• Informere om TTs verdier, formål og synspunkt i samfunns-
 politiske saker på internett
• Gjøre TTs internettsider til en viktig informasjonskanal 
 og utnytte de mulighetene som finnes i det mediet.  
 Markedsføre TTs nettsider på en kostnadseffektiv måte

• Markedsføre våre tilbud eksternt på en effektiv måte med
 utgangspunkt i TT som felles merkevare; utnytte den røde
 T’en og DNT som merkenavn på tilbud til de ulike mål-
 gruppene
• Tydeliggjøre den helse- og trivselsfremmende effekten 
 i våre tilbud 
• Bruke media aktivt og målrettet

2009 
• TT har en sterk posisjon i media. Vi har de senere årene 
 ligget relativt stabilt på ca 2 medieoppslag pr uke i tillegg 
 til de produksjonene og annonsene vi selv lager. 
• Det er fortsatt Sommer- og Vinterglede, våre avisbilag, som
 utgjør det vesentligste satsingen mot ikke-medlemmer. 
 Turpartneravtalene våre gir oss i tillegg mulighet for en
 betydelig annonsekapasitet. I 2009 har fokus vært på nye 
 medlemmer. 
• nternett blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal. 
 Vi ser en drastisk økning i antall brukere av sidene våre, 
 vi ser dette både på antall henvendelser i turinformasjonen, 
 som henviser til nettsidene våre, og antallet som melder
 seg på turer på nett. Ut.no er den nye satsingen til DNT og
 NRK. TT har levert tekst og bilder til denne tjenesten, som 
 blir friluftslivets svar på YR.no. Dette er en storsatsing som
 det blir spennende å følge med på. 

2.3.2  Intern kommunikasjon
• Opprette kanaler for å optimalisere informasjonsflyten 
 internt i organisasjonen mellom ledelse og ressurspersoner 
• Gi et så godt medlemstilbud at dette øker motivasjonen for 
 å forbli som medlem 
• Skape økt bevissthet om TT som merkevare internt 
 i organisasjonen og satse målrettet på felles merkevare-
 bygging innen TT på grunnlag av TTs verdier
• Skaffe e-postadresse til medlemmene til bruk i direkte 
 kommunikasjon
• Ta i bruk SMS som kommunikasjonsmiddel

2009 
• Årboka for 2009 er i stor grad viet Sylan. Det er laget en 
 Sylanbrosjyre, som er lagt inn som særtrykk i denne boka. 
 Det gjelder også Hyttebrosjyren om Bårdsgarden. 
• TT sender nyhetsbrev på E-post til medlemmer. E-postbasen
 er nå på 4500 medlemmer. Dette er et arbeid vi får mange 
 positive reaksjoner på. Det er en god layout på nyhets-
 brevene, de er relevante, og ikke for hyppige.
• TT har begynt å se på mulighet for å bruke de nye sosiale 
 medier som Facebook til å dekke behovet for kommunika-
 sjon direkte mellom medlemmer.

2.4  Organisasjonen
Nye oppgaver og satsingsområder krever en organisasjon som 
stadig tilpasses
• Øke dugnadsinnsatsen i foreningen ved å gjøre det
 interessant for flere å bidra i vår virksomhet
• Øke satsingen på miljøskapende tiltak for foreningens 
 ildsjeler, slik at de føler seg satt pris på og motiveres til
 videre innsats
• Videreutvikle organisasjonen slik at våre komiteer, grupper, 
 ildsjeler, styre og administrasjon kan arbeide mest mulig 
 effektivt og med minst mulig dobbeltarbeid og friksjon
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• Videreutvikle administrasjonen slik at vi er best mulig 
 i stand til å legge til rette for de nye utfordringene som 
 ligger foran oss
• I større grad måle resultater av vårt arbeid for å sikre god
 kvalitetskontroll
• Utvikle en lokallagsmodell

2009 
• Dugnadsinnsatsen i foreningen er økt med nesten 3000
 timer til 11976. Det tyder på at det er stor aktivitet, og at 
 det drives godt både med drift og arrangement.
• Det er gjort et større arbeid i 2009 med tilpassing av 
 administrasjonen til å gjøre en god jobb også i årene fram-
 over. De siste ti årene har medlemsmassen økt med 50 %, 
 omsetningen enda mer. Veksten skjer langsomt, men etter
 hvert blir det tydelig at det er behov for å styrke deler av
 virksomheten. I forbindelse med den tilpassingen vi har
 gjort i 2009 er økonomifunksjon endret. Styrking av 
 arrangementssiden, og av driftssiden, spesielt med tanke 
 på vedlikehold og forbedring av rutene. Organisasjons-
 endringene gjøres gjeldende fra 1. mars 2010.
• Fosen Turlag har lenge vurdert å slutte seg til TT og DNT. 
 Arbeidet har tatt tid, vi har laget et forslag til samarbeids-
 avtale. Dette arbeidet er ikke sluttført.
• Det har i 2009 vært gjort et omfattende arbeid for å ordne 
 opp i TTs arkiv. Det er etablert et fjernarkiv i tilknytning 
 til riksarkivet, og større mengder eldre skriftlig materiale 
 er registrert, og sikret for ettertiden.
• TTs komiteer og utvalg må evalueres med jevne mellomrom.
 I 2009 besluttet styret å legge ned møte- og arrangements-
 komiteen. Styret takker medlemmene for et meget godt
 arbeid, men i forbindelse med organisasjonsendringen er
 det like hensiktsmessig å organisere dette arbeidet 
 i administrasjonen. 

2.5  Sikkerhet
Landsmøtet besluttet i 2009 å anmode foreningene å lage 
et eget punkt i årsrapporten som omhandler sikkerhet. 
Dette har alltid hatt fokus, men det er i varierende grad 
systematisert. 

2009 
• Det er gjennomført risikovurderinger i forbindelse med
 brannvernarbeidet på de betjente hyttene i tråd med pålegg
 gitt av brannmyndighetene
• Turgruppene jobber med en metodikk for risikovurdering. 
 Veteranan, og Turlederne har lagt grunnlaget for dette 
 arbeidet i 2009, og er i ferd med å innføre dette. De øvrige
 gruppene vil få det på plass i løpet av 2010.

5.2  Styret
Styret har hatt 11 ordinære styremøter. Styret har behandlet 
51 ordinære saker i tillegg til en rekke informasjonssaker.  
Av spesielt viktige saker for året vil styret nevne:
• Veivalgsdokumentet for 2010 til 2013. Strategiske valg 
 for de neste fire årene
• Revidering av driften på Rønningen
• Forsøk med heltidsstilling på Jøldalshytta
• Omorganisering av administrasjonen
• Økt fokus på barn- og ungdom, styret vedtok å etablere 
 en ny stilling for dette fagfeltet

• Fokus på kvalitetssikring av driften
• Sylansatsingen, styret har besluttet å satse på Sylan i årene
 framover, det ble bevilget hundre tusen kroner til å for-
 prosjektere rehabilitering av Schulzhytta og Ramsjøhytta.
 TT har gått inn i et samarbeidsprosjekt med Svenska 
 Turistforening, og Tydal Kommune om utvikling av 
 tilbudet i Sylan.
Styret er opptatt av å sikre en stabil og god økonomi for 
foreningen Man har satt et mål om å budsjettere med en 
million i årlig driftsoverskudd for å være bedre i stand til å ta 
utfordringer med rehabilitering og utvikling av hytte og rutene 
våre. Resultatet i 2009 er ikke helt i samsvar med dette målet, 
det skyldes en nedgang i besøket, og en bevisst oppjustering av 
lønn spesielt på hyttene for å være konkurransedyktig. Styret 
vil fortsette arbeidet med å oppnå denne målsettingen.

Styrets arbeidsutvalg har hatt et aktivt år. Det har vært 
gjennomført 10 møter. Hovedarbeidsområder har vært organ-
isasjonsutvikling, økonomistyring, og veivalgsdokumentet for 
de neste fire år. 

5.3  Rådsmøter
Det er avholdt to rådsmøter, et om vinteren og et om høsten.
Rådet har fulgt opp lovpålagte oppgaver som behandling av 
årsberetning og årsregnskap, og de har avgitt uttalelser om 
dette til årsmøtet. 
Rådet har også behandlet veivalgsdokumentet for perioden 
2010-13, og har arbeidet med statutter for et hyttefond, som 
skal stimulere til økt støtte til utvikling og vedlikehold av 
hyttene. 

5.4  DNTs landsmøte
DNTs landsmøte ble arrangert i Bergen. TT-delegater var 
styreleder Randi Wiggen, Anne Karin Braathen, og Morten 
Wedege. Fra administrasjonen stilte Frode Støre Bergrem, 
Knut Balstad og Odd Harald Eriksen. I tillegg møtte Tom-Ivar 
Bern som leder- og Vigdis Heimly som representant- for 
landsstyret. Kari Hallan stilte som leder for DNT Fjellsport. 
Fra ungdomsgruppa deltok Ole Denstad.

Tema på DNTs sommerforum, blir bedre og mer interessant 
for hvert år. I år var hovedtema en videreutvikling og bruk 
av data, som teknologien nå gir oss mulighet til, det alltid 
aktuelle naturvernarbeidet og hytte, sti- og løypeplan. 
TTs delegater fordelte seg etter ønske, men slik at vi deltok 
på alle forum.
Landsmøtesakene var uten kontroverser i år. Alle landsstyre-
medlemmene har ansvar for å legge fram en av hovedsakene 
på landsmøtet. TTs representant i landsstyret, Vigdis Heimly, 
tok for seg temaet hunder på turistforeningshyttene, hun var 
også med i redaksjonskomiteen for barne- og ungdomsarbeid.
TTs delegater var alle aktive med innlegg. 
En spesielt viktig sak var status for sikkerhetsarbeidet i DNT. 
Medlemsforeningene ble oppfordret til å ha et eget punkt om 
sikkerhetsarbeid i årsmeldingene sine.
En viktig og omfattende sak gjaldt eierskap i DNT. Resultatet 
av dette arbeidet skal bli en omfattende reviskjon av DNTs 
vedtekter og samarbeidsavtale, mellom DNTs og medlems-
foreningene.
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I år var det valg på styreleder i DNT for tre nye år. Uten 
motkandidat ble TT-medlem Tom Ivar Bern gjenvalgt med 
akklamasjon, for en ny og siste periode på tre år. 
Styreleder i TT avsluttet landsmøtet med å takke styreleder 
i DNT, landstyremedlemmene og administrasjonen for 
innsatsen i året som har gått. 
 
6.  Komiteene og gruppene

6.1  Komite for bygging, vedlikehold og brannvern
Det har blitt avholdt 9 møter i løpet av året, hvorav et 
møte ble avholdt ved Sverresborg museum. Her ble møtet 
kombinert med omvisning og innføring i gamle byggeskikker 
med tanke på vedlikeholdet av vår egen hyttepark. 
I tilegg er det avholdt 4 prosjektmøter i forbindelse med 
Ramsjøhytta, Gjevilvasshytta og Schulzhytta.
Komiteen har organisert og deltatt aktivt i flere dugnader i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og 
vedlikeholdsprosjekter. Komiteens medlemmer har også 
deltatt aktivt i arbeidsgrupper og vært delaktige i utredninger 
og vurderinger av bygningsteknisk karakter.
Arbeidet med rullerende vedlikeholdsplan begynner å høste 
frukter. God oversikt over hyttenes standard, gir oss verdifull 
informasjon over hvilke hytter og vedlikeholdsoppgaver som 
må prioriteres. Samt muligheten for å bake inn vedlikehold-
soppgaver i større prosjekter som gir mulighet for ekstern 
finansiering.

Prosjekter 2009:
Ramsjøhytta: På grunn av betydelige og stadig økende 
setningsskader er det jobbet med en større ombygging og 
utvidelse av hytta. Det er i samarbeid med arkitekt Bård 
Solem ved Eggen arkitekter, sett på ulike løsninger for funda-
mentering, planløsninger og utforming av hytta/tunet, samt 
kostnadsrammer knyttet til ombyggingen.

Schulzhytta: Hytta har i de senere år ikke fått det fokus som 
hytta fortjener. Dette har ført til et etterslep på vedlikeholds-
siden. BVK har i samarbeid med arkitekt Jan Ivar Bruheim 
jobbet med en plan for utvikling/ tilrettelegging av hytta 
som betjent og selvbetjent hytte. og da spesielt med tanke på 
kjøkkenløsning, dusjforhold og betjeningens mulighet for å 
trekke seg tilbake.

Gjevilvasshytta: Etter pålegg fra Oppdal kommune, har vi 
startet arbeidet med nytt avløpsanlegg ved hytta. Det er jobbet 
tett oppimot kommunen for å finne gode løsninger for et nytt 
og tidsriktig anlegg innefor godkjente utslippstillatelser. Det 
vil bli jobbet videre med prosjektet ut over våren 2010, og et 
nytt anlegg er lovet å være på plass høsten 2010.

Utførte vedlikeholdsoppgaver i 2009: 
Gjevilvasshytta: Uskifting av gjengrodde avløpsrør (kloakk-
anlegg), samt vedlikehold av skifertrapp og utvendig puss 
av murpiper.
• Jøldalshytta: Nye vinduer og nytt vindfang ble bygd for 
 å hindre ”kaldras” i skranke/ hall. Dette har ført til langt
 bedre arbeidsforhold for betjening i skranke, og for våre

  gjester som oppholder seg i hallområdet. Sikringsbod/
 vedbod har fått torvtak, og deler av torvtaket over
 inngangsparti er utbedret. Fyrkjel er oppgradert med 
 nye trykkutjevnings-tanker, og 230V el-kolbe for å utnytte
 overskuddsstrøm fra dieselaggregat. Det er bygd ny vegg 
 for å skille tørrvarelager og vaskerom, lagt flis i trappeløp
 kjeller, og gjort en rekke andre vedlikeholdstiltak på 
 hytteanlegget.
• Trollheimshytta: Gammel vedbod er ferdigstilt som rom
 for frysere, tørrvarelager, samt rom for avfallshåndtering.
 Det er satt opp nytt anlegg for støvelvask, steinheller er 
 lagt i gangsoner for å hindre slitasje på terreng, og nye 
 sittebenker er satt opp utvendig og i selvhusholdet er det 
 montert 12V lysanlegg (LED-lys) er i alle rom. I tilegg 
 kommer en rekke andre vedlikeholdsoppgaver.
• Dindalshytta: Hytta er beiset og malt utvendig, og hytta 
 er rundvasket innvendig.
• Storerikvollen: Ny vedbod i forlengelse av selvhushold har
 gitt hyttas gjester bedre tilgang til tørr ved. Den nye ved-
 boden rommer også miljøstasjon for søppelhåndtering. 
 Det er også blitt foretatt en rekke malingsarbeider både
 utvendig og innendørs. Mindre pålegg fra brann og 
 El-tilsyn er fulgt opp. 
• Nedalshytta: Det er foretatt en oppgradering og driftsetting
 av hovedhyttas ventilasjonsanlegg. Innvendige vegger 
 og gulv på loft, 1. etasje og kjeller er malt i lysere farger. 
 Selvhushold og uthus er malt utvendig i en mørkere 
 brunfarge. Gulv i hall/ forstue er slipt og lakkert.
• Kjølihytta: Tak på hovedhytte og utedo er innsatt med
 royalimpregneringsolje.
• Ramsjøhytta: Rundvask av hytte, samt beising av uthus.
• Schulzhytta: Nytt brannvarslingsanlegg kombinert med 
 12V solstrøm for belysning er montert og satt i drift. 
 Anlegget slås automatisk på (aktiveres av en magnetbryter
 på ytterdøra) når gjester ankommer hytta, 30 timer etter 
 at gjesten forlater hytta, kobles anlegget automatisk ned. 
 Kjellervegger og gulv er renovert for saltutslag og avflas-
 sende maling. Enkelte vinduer og vindusskodder er malt 
 utvendig.

Brannvernarbeidet i 2009:
Sandgata 30: Etter pålegg i fra Trondheim Brann og 
Redningstjeneste om sprinkling av brygge eiendommen, 
ble prosjektering, og anbudsutlysning startet opp. Det ble 
inngått kontrakt med utvalgte entreprenør, og innkjøpt 
varer og utstyr for kr. 250 000,-. 
Etter søknad på utlyste midler for brannsikring av gamle 
bygninger i Trondheim kommune, fikk turistforeningen 
tildelt kr. 250 000,- i støtte til prosjektet på vilkår om 
oppstart i 2009. Ferdigstillelse av prosjektet i sin helhet 
vil skje våren 2010.
Hyttene: Anmerkninger og pålegg fra brannmyndighetene i 
løpet av året er fulgt opp av administrasjonen. Arbeidet med 
risikoanalyser for brannvernarbeidet er fulgt opp i forhold til 
betjeninga.  På vertinnesamling i forkant av sommersesongen, 
fikk vertinnen opplæring i bruk av ulike slukkeredskaper/ 
metoder.
Den totale dugnadsinnsatsen for hyttedriftssiden i 2009 er 
formidabel. Det er nedlagt 3379 dugnadstimer knyttet til 
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bygge- og vedlikeholdsoppgaver. 180 personer har deltatt i 
arbeidet som fordeler seg på 77 ulike aktiviteter (møtevirk-
somhet, tilsyn og dugnader).
Byggekomiteen vil understreke hvor avgjørende det er at 
det ytes en stor frivillig innsats i foreningen. 
Komiteen vil benytte anledningen til å takke hyttetilsyn og 
alle andre som har bidratt med stor innsats og for trivelig 
samarbeid i året som er gått.

6.2  Informasjon og markedsføring
Informasjons- og markedsarbeidet ledes av Jonny Remmereit 
som er Informasjons- og markedssjef og Asgeir Våg som er 
informasjonsmedarbeider og redaktør av årboka. 

Sylansatsing
Styret i TT har vedtatt at Sylan er ett av foreningens hoved-
satsingsområder. Dette gjenspeiler hovedstrukturen i fokuset 
på informasjons- og markedsarbeidet. TT fikk gjennomslag 
i sitt innspill til DNTs landstyre om at DNTs årbok for 2009 
skulle være en egen temabok om Sylan. Dette ble en meget 
spennende prosess hvor landsstyret i DNT stemte for dette, 
4 mot 3 ved votering. TT er meget fornøyd med boka som kom 
ut høsten 2009. Det var en meget god og inkluderende prosess 
som redaktør Julie Maske gjennomførte i.f.m. utviklingen av 
boka. Det ble en flott trykksak, som har blitt godt tatt mot av 
så vel turfolket som lokalbefolkninga. Det ble solgt 1000 bøker 
i løssalg før jul.
Det er også viktig å bringe hyttene og rutene opp på et høyt 
nivå. Samarbeid med STF er et annet viktig prosjekt. Her 
er det etablert en styringsgruppe bestående av Lennart 
Adsten fra Naboer AB, Mattias Grapenfeldt fra STF og Jonny 
Remmereit fra TT. Utvalget skal se på konkrete prosjekter 
for å utvikle Sylan som et felles turområde som er tilpasset 
framtidens fjellturisme. Gruppa har fått interregstøtte til å 
gjennomføre et forprosjekt rundt dette. Mattias Janson ble 
ansatt som prosjektleder.

Digitalisering av årbøker
Trondhjems Turistforening (TT), har lenge ønsket å sikre 
sitt historiske materiale for framtiden. Derfor kontaktet vi 
fagpersoner på temaet IKT, på Trondheim Folkebibliotek.  
Biblioteket hadde det tekniske utstyret og kompetansen for å 
gjøre noe av arbeidet. Ved å benytte noe av utstyret som var 
nødvendig på biblioteket, kunne en del av forarbeidet gjøres 
av TT selv. Slik endte to ungdommer opp med sommerjobb 
for TT med arbeidssted Trondheim Folkebibliotek, sommeren 
2009. Den ene skanner hver side i årboka og fører inn på 
skjermen ”hode” for hvert kapittel. Den andre fører inn inn-
holdsfortegnelsen av bøkene på PC og kvalitetssikrer at alt 
er korrekt. De bruker til sammen en time pr bok. Når dette 
arbeidet er ferdig, tar bibliotekets fagfolk over. Halvparten av 
årbøkene ble skannet i 2009.
Årsberetninger og årbøker vil etter hvert bli tilgjengelig på 
Trondheim Folkebiblioteks hjemmesider, på TTs hjemmesider 
med link til biblioteket og på Google.  Du vil få muligheten 
til å søke på tema. Søker du på Trollheimshytta, vil du få 
henvisning til alt som er skrevet om temaet i de forskjellige 
årbøkene. 

Men selv om TT går på nett med sine årbøker, har vi ikke 
planer om å kutte ut papirversjonen. Den vil fortsatt jevnlig 
bli å finne i postkassen slik at hyttebiblioteket fortsetter å 
utvide seg.

”Fjell-Glede 2009” er distribuert til TTs medlemmer i 
desember 2009. Opplag 18 000 eks ”Fjell-Glede” er en veg-
gkalender 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.

”Barnas Tur-Glede 2009” og ”GLEDE året rundt,” som er 
TTs detaljerte turprogram, ble samprodusert og distribuert til 
alle voksne og barnemedlemmer. Dette ble trykket i A5 format 
og har et opplag på 16.000 eks.
Prislisten er produsert i 1.000 eks.

”Vinter-Glede” og ”Sommer-Glede” 2009 ble produsert 
i tabloidformat med et opplag på henholdsvis 97.000 og 
200 000 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, hos Axel Bruun Sport og 
Byhaven. Det er andre gang foreningen har distribuert 
Sommer-GLEDE som ilegg i Fjell og Vidde. Erfaringene var 
såpass gode at man vurderer å videreføre dette tiltaket. 

TT har som målsetting å ha minst ett medieoppslag pr. uke 
året igjennom. I 2009 var snittet ca to oppslag, som det også 
har vært de siste årene. Dette 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. 

”www.tt.no” er TTs internettsider. TT har felles database med 
DNT. Stadig flere i TT er inkludert i redigeringen av nettsi-
dene, noe som har bidratt til at sidene har fått et løft. Ut.no 
er den nye satsingen til DNT og NRK. TT har levert tekst og 
bilder til denne tjenesten, som blir friluftslivets svar på YR.no. 
Dette er en storsatsing som det blir spennende å følge med på.
TT sender nyhetsbrev på E-post til medlemmer. E-postbasen 
er nå på 4500 medlemmer. Dette er et arbeid vi får mange 
positive reaksjoner på. Det er en god layout på nyhetsbrevene, 
de er relevante, og ikke for hyppige. 
TT har begynt å se på muligheter for å bruke de nye sosiale 
medier som Facebook til å dekke behovet for kommunikasjon 
direkte mellom medlemmer. 

Turpartneravtaler: I 2009 har TT hatt Adresseavisen som 
hovedsamarbeidspartnere og turpartnerne har vært: Spare-
Bank1 SMN, Axel Bruun Sport, TrønderEnergi og Okkenhaug 
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Bil. Skipnes kommunikasjon ble ny turpartner med TT 
sommeren 2009 og avtalen går over tre år. 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. Avtalene utløser også goder for 
medlemmer gjennom bl.a. gunstige priser og et godt kurstil-
bud i GPS i samarbeid med Axel Bruun Sport. Handledager 
for medlemmer er et annet tilbud som gjør at medlemskapet 
blir enda mer nyttig. Avtalen med Adresseavisen gir TT gode 
muligheter til å informere og turtilbud og lokke flere til fjells. 
I 2009 har vi hatt fokus på å rekruttere nye medlemmer. 

6.3  Møte og arrangementskomiteen
Komiteen har hatt 4 møter i 2009, og har hatt ansvar for 
følgende arrangement:

1. Aktiv Brygge i februar med følgende innhold:
 • Bilder fra fellesturer.
 • Morten Asklund viste bilder og film fra sin 
  ekspedisjon til Øst-Grønland.
• Åpen post. Åpen TT-butikk.

2. 17. mai med åpent TT-kontor. 
 Servering av kaffe, kaker, pølser og is. 
 Organisator og igangsetter til Borgertoget kl 13.00.

3. Høstmøte på Prinsen Hotell i oktober ble arrangert 
 i samarbeid med Axel Bruuns Sportsforretning.  
 Everest-ekspedisjon ved Bjørn Arne Evensen. 
 Evensen viste bilder og film fra sin bestigning av Mt Everest.

4. Høsttakkefest ble holdt på Rønningen i november.

Til sammen deltok ca 200 personer på disse arrangementene.

Møte- og Arrangementskomiteen ble nedlagt 
pr 1. januar 2010.

6.4  Naturvernkomiteen
Naturvernarbeidet i TT koordineres av daglig leder, med 
naturvernkomiteen som faglig utvalg og ressurspersoner i 
arbeidet. Arbeidet tar utgangspunkt i foreningens hovedmål, 
nemlig å sikre areal for- og tilrettelegge for utøvelse av 
friluftsliv. TT arbeider mot forvaltningen gjennom møter, 
og høringsuttalelser, vi er representert i rådgivende utvalg, 
og ad-hoc-grupper i forbindelse med Trondheimsmarka, og 
verneområdene i fjellet, vi er representert i Markarådet i 
Trondheim og vi jobber opp mot media i ulike saker. TT er 
representert i kontaktutvalget(styret) i forum for natur og 
friluftsliv i fylket. Det er naturlig å jobbe sammen med andre 
organisasjoner i mange saker for å spare ressurser, og for å 
skape økt tyngde.

Fjellet:  
Skardsfjella, Hyllingsdalen ble etablert som landskapsvern-
område i 2009. TT deltok i denne verneprosessen, og det er 
laget en artikkel om vernet i TTs årbok for 2009. 

TT har vært aktiv i forvaltningsplanprosessen for Skarvan 
– Roltdalen nasjonalpark, gjennom blant annet rådgivende 
utvalg. I frohold til naturverdiene i Roltdalen har 2009 vert 
preget av en kontroversiell veisak fra Flora, via Kubjørga og 
opp i Drøydalen. Konflikten står mellom beiteinteresser 
i Roltdalen på den ene siden, og reindrift, friluftsliv og 
naturvern på den andre. Saken gikk til retten, og TT deltok 
som part i saken sammen med Essand Reinbeitedistrikt og 
naturvernforbundet. Saken ble tapt i første omgang, deretter 
anket til Lagmannsretten. Behandlingen der ble stoppet fordi 
jordskifteretten stoppet veibyggingen i påvente av gyldig 
vedtak i forvaltningen. Det er fortsatt ikke avgjort hvor langt 
opp på fjellet i Drøydalen denne veien tillates bygd. 

Det er igangsatt et reguleringsarbeid i forbindelse med ny 
skiløype inn i Gjevilvassdalen. TT har skrevet en uttalelse 
der vi er sterkt kritisk til dette, ikke først og fremst fordi den 
foreslåtte traseen er dårlig, men fordi vi oppfatter initiativet 
som et ledd i å få til vinterbrøytet vei i Gjevilvassdalen. 
Det vil få svært negative konsekvenser for dalen som vinter-
turområde.

Dagens motorferdsellov er moden for revisjon. Dagens 
lovgiving er preget av undergraving fra mange hold. Det viser 
seg at dette er en politisk krevende sak, og det er ingenting 
som tyder på at den vil komme til behandling i nærmeste 
framtid.

TT inviterte Fylkesmannens miljøvernavdeling til et møte, 
der vi hadde en god utveksling av informasjon, og fikk gode 
svar fra forvaltningsmyndigheten på viktige spørsmål omkring 
vår virksomhet. Det ble besluttet å gjøre dette årlige møtet 
fast, for å sikre god kommunikasjon.

Nærområdene til Trondheim: 
TT er representert i Markarådet i Trondheim. Markarådet 
har etter TTs oppfatning ikke fungert tilfredsstillende. TT 
arbeider for en bedre og mer prinsipiell arbeidsform i utvalget 
og tror vi har mulighet for mer gjennomslag med å fokusere på 
overordnete utfordringer og ikke gå inn i prosjeket og detaljer. 
TT har påpekt at den store utfordringa ligger å følge opp gode 
målsettinger som ligger i Markaplan og handlingsprogram. 
I planen er vedtatt gode mål om bl.a. å styrke det enkle 
friluftslivet ved å forbedre forholdene i og fra bydeler med 
svak tilrettelegging og gjennomføre sti- og løypeetablering i 
mange av grøntdragene fra boligområdene og ut i marka som 
ikke er tilrettelagt. Mens utbygginger inne i marka som ses 
på som viktig for idretten i praksis får prioritet framfor slike 
tiltak. Budsjettene er vesentlig for små til å dekke opp de store 
mangler i tilrettelegginga og de store behov og muligheter som 
ble påvist i Markaplanen. Det legger også et betydelig press 
på friluftslivet når praksis har vært at friområder og viktige 
nærområder i marka blir behandlet som aktuelle arealer for 
utbygging og fortetting.  

TT har jobbet på flere områder i 2009. Det ble skrevet en kro-
nikk som ble trykket i Adresseavisa i juli 2009 der TT påpekte 
behovet en vesentlig styrking av innsatsen for 
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tilrettelegging for friluftsliv og en generelt alt for lav 
prioritering av friluftsliv i Trondheim kommune. Daglig leder 
i TT var i møte med politisk ledelse angående atkomst til 
Estenstadmarka i området ved Lia pukkverk. Der ble det lagt 
til rette for å kreve bedre tilrettelegging fra utbyggers side. 
TT har skrevet to uttalelser i markasaker i 2009, en om bedre 
tilrettelegging i turdraget langs Kystadbekken og en kritisk 
uttalelse om lokalisering av rulleskiløype i området ved 
Byåsbakken ved Ferista og mangelen på en forutsatt helhetlig 
plan for Wullumsgårds- Feristaområdet. 

Kraftutbyggingssaker
TT ser at dette spørsmålet fortsatt er viktig å holde fokus 
på. Den generelle holdningen om at det er kraftkrise i Midt-
Norge, gjør at de restriktive krefter i forhold til ny utbygging 
blir svakere. Vindkraft på land vil gi store konsekvenser 
for natur og friluftsliv. TT vil derfor fortsette å jobbe for en 
restriktiv holdning til utbygging. Når det gjelder kraftlinjer 
så har TT i 2009 vært involvert i en enkeltsak, der vi har vært 
kritisk til en kraftlinjesak fra Klæbu til Melhus, der den ble 
foreslått lagt over verdifulle friluftsområder i Vassfjellet. Dette 
arbeidet er krevende for TT, fordi det er mange enkeltsaker. 
Vi har derfor jobbet for at FNF skal prioritere dette arbeidet. 
TT vil forsøke å jobbe prinsipielt i forhold til slike saker.

FNF
Kontaktutvalget har i 2009 lykkes med å få på plass en fast 
medarbeider i 50% stilling. Dette har ført til en bedre kon-
tinuitet i FNFs arbeid enn man har fått til de siste åra. FNF 
har arrangert et kraftlinjeseminar i 2009 der TT bidro med et 
foredrag om Friluftslivets syn på kraftlinjeproblematikken. 
TT ønsker at FNF skal fronte en del saker, for å styrke vårt 
naturvernengasjement. Vi har spilt inn at det først og fremst 
er markaspørsmål – også for andre steder enn Trondheim, og 
kraftutbyggingsaker FNF bør fokusere på.

6.5  Rute og kartkomiteen
Rutearbeidet på TTs ca 1.000 km. med merkede vinter- og 
sommerruter er krevende. Det jobbes flittig både vinter og 
sommer for å holde dette i god stand, men det er alltid rom 
for forbedringer. RKK jobber kontinuerlig med vedlikehold 
av rutene.
Vi har i dag 15 ruteansvarlige som har ansvar for hver sin 
rute/løype strekning – målet er 20 ruteansvarlige.
I 2009 er det drevet vedlikehold på ruter både sommer og 
vinter. Ruter er blitt justert og ryddet og det er bygget varder.
I Sylan har det blitt gjort ekstra arbeid på, TTs kanskje 
viktigste rute i Sylan, strekningen Nedalshytta – Storerik-
vollen. Ruta har vært en utfordring i flere år og den er van-
skelig å gjøre ”god”. Vi har jobbet for å oppnå en best mulig 
trasé med tanke på opplevelse, utsikt og kombinering med 
Syltoppen-ruta. Ruta har i stor grad blitt klopplagt fram til 
stikrysset til Syltoppen. Det er kjøpt inn og spikret ferdig et 
nytt parti med plank som skal legges ut neste år.
Vinterrutene i Trollheimen ble kvistet helt fram til hyttene 
i trekanten. Vinterrutene i Sylan er permanent vinterstaket, 
stakene blir supplert med kvist gjennom vinteren.
Det er i 2008 lagt ned ca. 1.100 dugnadstimer på rutearbeid 

i Sylan og Trollheimen, sommer og vinter. Også i år er gjort et 
vesentlig arbeid med å få GPS-koordinater (sporing) over alle 
TTs ruter. De fleste rutene er nå ”sporet”.

 6.6  Årbokkomiteen
DNTs årbok for 2009 er i sin helhet viet Sylan. Dette vil 
forhåpentligvis inspirere nye grupper av fjellentusiaster til å 
oppdage områdets “grenseløse” muligheter. 

Også i TTs årbok for 2009 er Sylan et hovedtema. Fjellområdet 
blir presentert i en 16-siders artikkel som i tillegg er utgitt som 
egen brosjyre. Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernom-
råde som ble oppretta i 2009, blir omtalt i en egen artikkel. 

I anledning kulturminneåret 2009 har Tor Grenne og Gurli 
Birgitte Meyer ved Norges geologiske undersøkelser (NGU) 
skrevet om det omfattende arbeidet som er gjennomført 
for å kartlegge kvernsteinsdrifta i Selbufjella. Også Knut 
Lillealterns vandring langs Romboleden formidler viktige 
kulturspor i dette fjellområdet. 

Bårdsgarden i Storlidalen har lange tradisjoner som over-
nattingssted for fjellturister i Trollheimen. Roar Nålsund har 
laget en 16-siders presentasjon som også blir produsert som 
særtrykk. 

I 2007 kollapset isgrottene Blåsalen og Speilsalen i 
Trollheimen. Jon Strand deler sine minner om dette 
spektakulære naturfenomenet med oss. 

6.7  Turkomiteen
Turkomiteens arbeid i 2009 har som tidligere år vært å 
planlegge og gjennomføre TTs fellesturer for folk flest. 
I tillegg har turkomiteen også ansvar for turlederutdanningen 
og kompetanseheving av foreningens turledere.

Det var svært god oppslutning om vinterens turer og flere 
var tidlig fulltegnet. Alle oppsatte turer ble gjennomført så 
nær som dagsturen til Snota som ble avlyst da det var meldt 
sterk kuling i fjellet denne søndagen. Foruten de tradisjonelle 
skiturene ble det også arrangert et introduksjonskurs til 
vinterfjellet, skredkurs og fotokurs på Gjevilvasshytta. 

Temahistoriske turer er fortsatt veldig populære og hele 55 
deltagere var med på kveldsturene i mai med krigshistorie 
som hovedtema. Nytt av året var også to botaniseringsturer til 
henholdvis Djupskardet ved Igelfjellet og Knutshø. Begge med 
mange blomsterinteresserte deltagere. Årets siste tematur 
”Stedsnavn i Leinstandmarka” samlet 14 deltagere på sin tur 
gjennom Leinstrandmarka.

Av sommerturene fortsetter singelturene og de tradisjonelle 
turene ”Trekanten i Trollheimen” og ”Vest-Trollheimen” å 
samle mange deltagere. Komiteens satsning på noen flere 
krevende turer i bratt terreng viste seg å slå godt an. Både 
søndagsturen Via Ferrata på Munken og Syltraversen ble tidlig 
fulltegnet med lange ventelister. I tillegg ble det for første 
gang i turkomiteens historie arrangert nybegynnerkurs i 
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havkajakkpadling. Kurset oppfylte kravene til grunnkurs etter 
Norges padleforbunds kursstige og ble avholdt på Stokkøya. 

Årets utenlandstur gikk dette året til Sveits hvor deler av 
klassikeren Chamonix – Zermatt ble gått.

Det er fremdeleles god etterspørsel etter våre 3 timers GPS-
kurs og det ble arrangert 7 kurs med til sammen 91 deltagere.

I 2009 ble det avholdt et 3 timers Ambassadørkurs og et 
grunnleggende turlederkurs med varighet en helg. Disse to 
kursene utgjør de to første modulene på turlederutdanningen.

For våre allerede etablerte turledere har turkomiteen avholdt 
seminar med faglig påfyll hvorav det ene hadde hovedtema 
praktisk turledelse. 

Turkomiteen avsluttet året med å sende 6 turledere på 
kurslederkurs for turlederutdanningen i Oslo, som er en årlig 
samling i regi av DNT for nye og allerede godkjente kursledere. 
Godkjente kursledere kan avholde turlederkurs på det nivå 
dem selv er godkjent for å være turleder på.

Totalt deltok til sammen 649 deltagere på våre 48 arrange-
menter. 

6.8  Barnas Turlag
Barnas Turlag planlegger og gjennomfører barne- og barne-
familieturer. Det har vært arrangert 41 turer i regi av all 
virksomheten i BT.  Det er nå lokallag i Rindal, Oppdal, 
Orkdal og Skaun. Det ble også opprettet et nytt lokallag i 
Åfjord som rakk å gjennomføre noen svært vellykkede turer. 
Turene i lokallagene ledes av ressurspersoner. Disse planlegger 
og gjennomfører sine aktiviteter på en utmerket måte. 

1392 personer under 13 år betalte medlemskontingenten. 
Dette er 55 flere enn året før, hvor vi hadde 1337 barne-
medlemmer. 

BT hadde også et samarbeid med Statsskog. Dette omfattet 
to arrangementer. Dette var Isfisketur til Stavsjøen og skileik 
ved Frøset Gård i Bymarka. Det siste også i samarbeid med 
Dronning Mauds Minne, som hvert år arrangerer skileik 
for barnefamilier på Frøset Gård i Bymarka. Studentene plan-
legger, forbereder og gjennomfører arrangementet som en del 
at utdanninga. Studiet inkluderer pensum i veilederutdanning 
slik at studenter ved friluftsstudier gis veilederkompetanse 
lik egne veilederkurs. Det betyr at disse resurspersonene kan 
komme inn i vår organisasjon og gjøre veilederoppgaver for 
Barnas Turlag om de ønsker det.

6.9   Ungdomsgruppa
Turer, kurs og andre arrangement for og med ungdom er et av 
TTUs hovedmål.

2009 har vært et vanskelig år for TTU. Styret har bestått av få 
personer som med lite ressurser har arbeidet med å arrangere 
turer med hjelp fra administrasjonen i TT, med bl.a. påmelding 
og organisering av turene. 

TTU har hatt flere spenstige arrangement i 2009. 
Det kan nevnes vinterkurs som arrangeres for å forberede 
TTUere til vinterturlederkurs. Vinterkurset ledes av erfarne 
turledere fra TTU. Basecampen som ble arrangert i Troll-
heimen. Kanotur på Femunden og gjennom den berømte 
tømmerrenna ned til Røros. Klatretur til Munken på Fosen, 
topptur til Dronningkrona med spektakulær nedkjøring på ski. 
Kitekurs i regi av Sideshore.
Alle tilbakemeldingene fra deltakerne er positive. 

31. desember 2009 var det 2.152 medlemmer i TTU mot 
2.037 i 2008 en økning på 5,6 %. På landsbasis økte samme 
gruppe med 8,9 %.
TTU er registrert som egen gruppe på Facebook noe som 
ungdommen, tydeligvis, setter pris på. All påmelding på turer 
til TTU skjer via turistforeningens bookingsystem, Sherpa.

6.10  Fjellsportgruppa
Generelt 
Fjellsportgruppa kan igjen se tilbake på et vellykket og aktivt 
år. Turprogrammet for 2009 har bestått av 41 store og litt 
mindre arrangementer! Målt i antall turer, så er det faktisk 
rekord blant fjellsportgruppene i Norge! Statistikken viser at 
hvis vi summerer alle turer/personer for alle turene, så har 
tett på 500 personer vært på tur i 2009. Dette er litt mindre 
enn foregående år. Årsaken er nok dårlig besøk/avlysning av 
hhv sommersamlingen og nyttårsturen som normalt er godt 
besøkte arrangementer. 
Vi kan også se tilbake på to store begivenheter i året som er 
gått. I mars 2009 var TTF vertskap for DNT Fjellsport sitt 
årsmøte som ble lagt til Oppdal. Oppdal viste seg fra sin beste 
side med nysnø og sol fra skyfri himmel. Det ble tradisjonen 
tro, lagt opp til to dager på ski og en dag med årsmøte. 
Generalsekretæren Kristin Krohn Devold deltok aktivt og 
hennes utsagn om at ”Fjellsportgruppene er DNT sitt 
kompetansesenter”, vil bli husket - lenge! 
I august satte 11 forventningsfulle TTF’ere seg på flyet til Daar 
e Salam i Tanzania. Målet var Uhuru Peak, Kilimanjaro. Det 
ble en uforglemmelig reise i en annerledes natur og kultur. 
10 av deltagerne kom helt til topps, mens èn fikk høydesyke. 
Turen ble avsluttet med soling, bading og dykking på Zanzibar. 
Det ser nå ut til at utenlandsturen er blitt et fast innslag på 
TTF sitt turprogram. 
En annen og helt ”ny” aktivitet for fjellsportgruppa i 2009 var 
deltagelsen med egen stand på Vintersportsmessa. Dette er i 
hovedsak ei messe for handelsstanden, men den samler veldig 
mange mennesker som er interessert i vintersport. I løpet av 
helga var mange mennesker innom og fikk informasjon om 
hvem vi er og hvilke aktiviteter vi holder på med. 

Turprogrammet 
Turprogrammet har som vanlig vært bredt sammensatt og 
innholdt skiturer, breturer, kajakk -og kanotur, fjellvandring, 
klatring, sykkeltur, foruten de rent sosiale arrangementene 
som seiltur, årsfest og nyttårstur. Åtte av disse turene ble avlyst 
pga dårlig vær, frafall på koordinatorer eller liten deltaker-
interesse. Årets nyttårstur ble også avlyst. Hovedårsakene her 
var nok dårlige snøforhold og også ”konkurrerende” arrange-
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menter på privat basis. Denne turen har tidligere år vært blant 
de aller mest populære, sammen med Åreturen når det gjelder 
deltakerantall. 
Tendensen fortsetter med at folk i større grad setter pris på 
opplevelser i natur sammen med andre mennesker som deler 
denne interessen. Det sosiale aspektet har fått større og større 
plass i Fjellsportgruppa i de siste årene. Det gjenspeiles også i 
den bredden som tilbys av ulike turer. Mange av våre medlem-
mer har både kunnskap og erfaring nok til å kunne gjøre 
mange turer på egen hånd, men velger å gjøre det sammen 
med Gruppa, fordi det simpelthen er triveligere! Trondhjems 
Turistforening. 

Kurs 
Det var i 2009 planlagt å gjennomføre 4 kurs med varighet på 
ei helg eller mer. Det var skredkurs i, klatrekurs, brekurs og 
kurs i sportsklatring. Alle ble arrangert. 
I tillegg var det planlagt med 2 mindre kveldskurs i telemark/
alpint i Vassfjellet og en treningskveld i bruk av skredsøkere. 
10 – 15 deltagere deltok med stor iver på telemarkskurs i 
Vassfjellet. Det andre kveldskurset i Vassfjellet ble avlyst pga 
liten interesse. 
Treningskvelden med skredsøkere ble arrangert ved at det 
først ble kjørt en teoridel på ca 1t med hvordan en søker 
fungerer og hvordan søk skal utføres. Deretter ble det gjort 
praktisk trening ute i felt. Treningskvelden ble arrangert 
ved Skistua i Bymarka og ble meget godt mottatt. Den økte 
interessen for bratt skikjøring krever enda sterkere fokus på 
sikring mot å bli tatt av snøskred. 
Skredkurset som var satt opp i februar, ble pga av liten 
påmelding og det faktum at TT arrangerte et skredkurs i 
samme periode (og med samme instruktør), slått sammen 
med TT sitt kurs. 
Klatrekurset som vi holder tidlig på sommeren med god hjelp 
av Terje Valentinsen, er blitt en klassiker. Kurset består av et 
godt opplegg med to kurskvelder på Tikneppen i Bymarka og 
ei helg i fjellet. Det ble som vanlig holdt i Innerdalen. Det var 
kun 8 deltagere (normalt er 12 – 15). Dette skyldes kanskje 
det store tilbudet av sportsklatrekurs nå om dagen. 
Brekurset som har blitt arrangert hvert år i de siste årene 
er også blitt en klassiker. Kari Hallan har de siste årene kjørt 
et godt opplegg med to kurskvelder og en helg på bre i Jotun-
heimen. Kurset skal gi deltagerne grunnleggende innføring i 
brevandring og sikkerhet, samt redning på bre. Kurset samlet 
14 deltagere i 2009. 
I likhet med foregående år så ble det også i 2009 arrangert 
nybegynner sportsklatrekurs i samarbeid med Ute as. Dette 
kurset gikk over to kvelder. 

Medlemsmøter 
Det er i løpet av 2009 avholdt 9 medlemsmøter med ulike 
tema og sosiale aktiviteter, bl.a. skismørekurs, teori og trening 
i bruk av skredsøker, telemarkskveld i Vassfjellet, foredrag 
og bilder fra TTF tur på Kilimanjaro, foredrag om ernæring 
og prestasjon, samt bowlingkveld på Dora. Det har vært godt 
oppmøte på medlemsmøtene i 2009. Spesielt populært var 
temamøte og bildevisning fra Kilimanjaro populært, med ca 40 
deltagere. Også på foredrag om ernærings og prestasjon møtte 

mange medlemmer opp. Foruten de medlemmer som 
gjerne er aktive på tur, møter ofte også nye eller potensielle 
medlemmer opp på medlemsmøtene. Trondhjems 
Turistforening. 

Felles aktiviteter / treninger 
Også i 2009 er det på hjemmesidene og per e-post invitert 
til ukentlige treninger i TTF-regi; fast skitrening i Bymarka 
på tirsdager og klatretrening i UTE-hallen på torsdager. 
På skitreningene i 2009 har det vært varierende oppmøte 
fra gang til gang, men tilstrekkelig til at aktivitetene har blitt
gjennomført hver uke. 
Når det gjelder klatringen, er det gjennomført ukentlig 
klatring fra januar fram til sommeren og fra høsten fram til 
jul. Her har det vært godt oppmøte med 8 – 12 personer og 
enkelte ganger opp mot 20 personer i høstsesongen. Pause 
med vafler og kaffe har bidratt til et godt sosialt miljø. Her har 
det også møtt opp personer som ikke har drevet med klatring 
tidligere, men som har funnet seg til rette i miljøet. Alt i alt 
har til sammen ca 30 personer vært aktive på klatrekveldene. 
Avgjørende for å opprettholde de faste aktivitetene er at det er 
enkeltmedlemmer som tar ansvar for ukentlige påminnelser 
om treningene. I 2009 har dette fungert bra ved hjelp av 2 – 3 
faste personer som har avtalt og fordelt ansvaret seg i mellom. 

Medlemsbladet i Hytt og vær og TTF internettsider 
Medlemsbladet kom ut 3 ganger i løpet av 2009. Det er én 
utgave mer enn året før, men fremdeles én utgave mindre enn 
vanlig. Den nye redaksjonen ble utpekt på forrige årsmøte 
og kom i gang med arbeidet i juni. Mange medlemmer har 
uttrykt glede over medlemsbladet og det er en motivasjon til å 
prioritere arbeidet med bladet. Bladet hadde ingen betalende 
annonsører i 2009 og ble finansiert av medlemsavgiften. 
TTFs internettsider har fått ny adresse: ttf.tt.no. Det har vært 
lagt ned et godt stykke arbeid med overgang til ny server, 
noe som har gitt en bedre funksjonalitet på sidene. Innholds-
messig blir nettsiden oppdatert på dugnad og hele styret 
bidrar. Dette fungerer brukbart, men man er avhengig av at 
alle styremedlemmene jevnlig oppdaterer innholdet. 
Påmelding til turene foregår hovedsakelig på nettet, men 
det er også mulig å melde seg på via telefon. Å kunne drifte 
sin egen web løsning krever naturlig nok både kompetanse 
og arbeidsinnsats. Dette har helt klart ikke vært mulig uten 
Øystein Svendsens iherdige innsats. 

Regnskap 
I 2009 hadde vi budsjettert med et underskudd på 24.000 kr. 
Regnskapet for 2009 viser et underskudd på ca 25.400 kr, 
dvs. god overensstemmelse med budsjett. 
Spesielt for 2009 var at TTF stod som arrangør av DNT 
Fjellsport Årsmøte på Oppdal, noe som medførte en del 
flere inn- og utbetalinger gjennom TTFs konto enn tidligere 
år. DNT Fjellsport Årsmøte ble budsjettert med balanse når 
støtte fra DNT og TT var medtatt. På grunn av færre deltakere 
enn budsjettert, samt noe større utgifter til bespisning, fikk 
vi i utgangspunktet et underskudd på ca. 7.500 kr. Økt støtte 
fra DNT medførte et overskudd på ca. 8.500 kr. Trondhjems 
Turistforening På forrige årsmøte ble det bestemt å øke posten 
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for utstyrsinnkjøp til 58.000 kr. Utstyr for ca. 22.000 kr som 
var bestilt i 2008 ble mottatt og betalt i 2009. I 2009 ble det 
bestilt utstyr for ytterligere 30.000 kr. Utstyret ble mottatt på 
starten av 2010, og vil derfor bli bokført i regnskapet for 2010. 
Medlemsbladet ”I Hytt & Vær” kommer normalt ut 4 ganger 
i året. Det var budsjettert med utgifter på 15.000 kr for 3 ut-
givelser da man ikke hadde utgivelse i første kvartal av 2009. 
I 2009 kom bladet ut 3 ganger, med en kostnad på totalt 
12.100 kr. Det var budsjettert med en inntekt på 5.000 kr 
i annonseinntekter. Men det var ingen annonser i bladene 
med unntak av de fra Sportsbua som også var gratis på 
grunn handleavtalen. Vi hadde dermed ingen inntekter på 
medlemsbladet i 2009. 
I 2009 hadde vi en utgift på 50.000 kr i forbindelse med turer/
arrangement. Dette omfattet nyttårstur 2008 og årsfest 2009, 
samt regning for mat og overnatting i forbindelse med festtur 
til Munken og Svensk Sport og Dykambassade i 2008. Inn-
tekter var på totalt 16.800 kr fra nyttårstur og årsfest. Vi hadde 
altså et underskudd på turer/arrangement i 2009, men dette 
skyldes utgifter i forbindelse med festturen i 2008 og at deler 
av inntekter i tilknytning til nyttårsfest 2008 ble innbetalt i 
2008, mens leieutgifter ble betalt i 2009. 
Videre har vi i 2008 hatt inntekter fra kurs på 31.900 kr. 
Dette ligger vesentlig under den budsjetterte post på 50.000 
kr. Utgiftene i forbindelse med kursene var 32.100 kr som 
er i henhold til budsjett på 30.000 kr. Vi har dermed hatt et 
mindre underskudd i forbindelse med kurs i 2009. Årsaken til 
underskuddet er frafall på brekurs på grunn av sykdom, samt 
få deltakere på klatrekurs. 
Inntekten fra medlemskontingenten var 20.100 kr som sam-
svarer bra med budsjettert post på 20.000 kr. Utleie av utstyr 
har gitt en inntekt på 17.500 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 
Utleieprisene på utstyr ble uforandret i 2009 etter en økning 
med ca 50 % i 2008, da disse hadde stått stille i svært mange 
år før 2008. Utleiepris for ei helg tilsvarer i dag grovt sett 5 % 
av fullpris i butikk. Leiepris for ei uke er omtrent det dobbelte 
av prisen for helgeleie. 
I 2009 har styret fortsatt å komplettere og oppgradere 
utstyrsbeholdningen. I 2008 ble vi tilnærmet sjølberga når det 
gjelder utstyr til kurs i klatring og brevandring. I 2009 er det 
skaffet til veie et reserveantall på ca 2-3 stk på de utstyrstypene 
som brukes på klatring og bre slik som hjelmer, klatreseler, 
snøanker osv. 15 stk nye skrukarbiner og vanlige karabiner er 
kjøpt inn for å dekke behov på kurs. 
4 av de gamle klatretauene er gradert ned til bruk kun på bre 
pga alder og slitasje, og 4 nye klatretau på 60m er kommet som 
erstatning for de gamle. Videre er alle 60- og 120cm slynger 
erstattet med nye pga høy alder, bortsett fra de få som ble kjøpt 
inn i Trondhjems Turistforening fjor. Videre er det skaffet til 
veie 4 stk nye skredsøkere (DTS Tracker) som supplement til 
eksisterende. 
Styret besluttet også å skaffe mer isklatreutstyr for å kunne gi 

et utleietilbud til de som måtte ønske å prøve isklatring, men 
som ikke har utstyr selv. Beholdningen er derfor økt med 2 stk 
klatreøkser, 2 par klatrestegjern og ett sett isskruer (á 5 stk) for 
isklatring. Det er også supplert med flere breøkser, allround 
stegjern og nye stegjernsposer. 
Mye av dette utstyret har vi mottatt som en del av han-
dleavtalen med Sportsbua AS. 

Handleavtalen 
Den 2-årige handleavtalen med Sportsbua AS gikk formelt 
sett ut 1. januar 2010. Handleavtalen har sikret gruppa 
særdeles mye nytt fellesutstyr for en rimelig penge. I tillegg 
har våre medlemmer mottatt gode rabatter på enkeltkjøp i 
butikken. Styret startet i høst arbeidet med å arrangere en ny 
tilbudskonkurranse blant aktører i Midt-Norge for å inngå ny 
handleavtale for 2010 og 2011. Tilbud er mottatt fra 4 ulike 
aktører i bransjen, hvor UTE AS gikk av med seieren og avtale 
er tegnet for de neste 2 årene.

6.11  Veteranan
2009 ble nok et aktivt år for Veteranan. Totalt hadde vi 48 
turer og arrangementer med til sammen 1593 deltagere, dette 
er 73 flere enn i 2008.

Møter:
458 deltakere møtte opp på i alt 11 treff/møter i 2009. Dette 
er en nedgang på 43 i forhold til foregående år. Nedgangen til 
tross, vi tror at treffene fortsatt er populære og en viktig del av 
vår virksomhet. Sist høst har vi forsøkt å utvide innholdet på 
møtene ved bl.a. et kulturelt innslag fremført av medlemmene.

Turer:
Totalt i 2009 arrangerte vi 37 turer med gjennomsnittlig 31 
deltakere på hver tur, 21 på skiturene og 35 på fotturene. Dette 
er en fin økning i antall pr. tur, men ikke rekord. I 2006 var 
vi 33 deltakere pr tur i gjennomsnitt. Den som deltok på alle 
turene våre har tilbakelagt 535 km på Veteranturer i løpet av 
2009, dvs mye trening og glede i skog og mark.

Deltakere på skiturene øker for hvert år, men fremdeles er 
det plass til flere. Spesielt vil vi framheve besøkene på TTs 
hytter. Både besøket på Gjevillvasshyttta og Nedalshytta 
hadde fortjent flere deltakere.
Av turene i sommerhalvåret ble overnattingsturene til 
Vauldalen og Vangshaugen en opplevelse for de som deltok. 
Fotturene i nærområdet er i flertall med hvitveistur til 
Anemarka i Melhus, langs Ilabekken, fottur til Halsetvollen 
og bymarka på tvers som eksempler på turer som trakk stor 
deltakelse.  Men også toppturer til Orkelsjøen, Gråurfjellet i 
Rindalen og Borgendilten i Leksvika var populære mål. 
Nevnes må også sykkelturen i Brungmarka hvor deltakerne 
hadde én regnbyge. Den varte riktignok hele dagen, men 
gjorde også dagen minneverdig for de 8 deltakerne som 
møtte opp. 
Å ha med ca 1150 spreke seniorer ut på tur i marka eller på 
fjellet er ikke helt uten risiko. Heller ikke 2009 ble gjennom-
ført uten uhell. Vi opplevde fall med ødelagt skulder og også 
et benbrudd. At slike uhell kan skje må vi være forberedt på, 
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oppgaven er å ha kunnskaper nok og vite hva som må gjøres 
når uhellet er ute. Dette har vært et tema for oss gjennom 
hele 2009, og det vil fortsette i 2010.

Det er vanskelig under planleggingen å forutse hva som 
slår an, men som helhet mener vi at programmet for 2009 
ble godt mottatt og benyttet av våre aktive medlemmer. 
Vi takker for mange hyggelige turer i felleskap med 
medlemmene 

 
7. Årsberetning 2009, regnskap 2009 
    og budsjett 2010

ÅRSBERETNING 2009

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 kilom-
eter. Foreningen arrangerer 182 fellesturer og aktiviteter i fjel-
let og nærmarka rundt Trondheim. En stor del av aktivitetene 
utføres på dugnadsbasis.
Foreningen har en administrasjon, som ved årsskiftet var på 
7,4 årsverk og engasjerer totalt 19,0 årsverk på foreningens 
betjente hytter. Dugnadsinnsatsen er på 11976 timer.

Utviklingen i foreningen er fortsatt stor. Dette året har vi gjen-
nomført en stor men nødvendig tilpassing av administrasjo-
nen. Vi har besluttet å utvide administrasjonen med en barne- 
og ungdomsmedarbeider i full stilling. Økonomifunksjonen 
blir lagt om i sin helhet. Regnskapet blir ført av Visma Global, 
i et samarbeid med DNT. Selve arbeidet gjøres av Visma 
Services Norge AS i Trondheim. Vi vil også øke satsingen på 
drift, og planlegger spesielt å forsterke arbeidet med rutene i 
fjellet. Både skilting, merking og vedlikehold er det nødvendig 
å prioritere. 
I 2008 satte TT ut driften av Gjevilvasshytta. Erfaringene 
er gode, men det er nødvendig å prøve denne ordningen 
ytterligere. Det er i 2009 også etablert en prøveordning med 
heltidsansatt vertskap på Jøldalshytta. Dette er en dyrere løsn-
ing, men det sikrer en stabil og god drift på hytta. Det har det 
vært viktig å få til.
Den økonomiske utviklingen på Rønningen ble ytterligere 
forverret i starten av 2009. Det ble derfor satt i verk en omfat-
tende driftsendring der, som medfører redusert personalbruk, 
mer bruk av halvfabrikata, og ferdigvarer. Det kan se ut som 
om det langt på vei har løst utfordringene.
Det har vært et greit år økonomisk, med et positivt årsresultat 
på ca 650 000,-. Dette er ganske nøyaktig som budsjettert. 
Det budsjetterte arbeidet på ruta Nedalshytta Storerikvollen, 
ca 160 000,- er imidlertid tatt ut av driftsregnskapet fordi vi 
har fått etablert et prosjekt på det. Styret har på den annen 
side også vedtatt kostnadsøkninger i 2009. Det er skisse-

prosjektering på Schulzhytta, og Ramsjøhytta, og kjøp 
av forfattertjenester til jubileumsårboka på en tilsvarende sum.  
Det er gledelig at dette har lykkes til tross for et lavere besøk 
enn budsjettert.
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 2009 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører foreningen 
oversikt over totalt sykefravær blant foreningens ansatte. 
I 2009 har det totale sykefraværet vært på 2,3 %. Dette 
fraværet inkluderer sesongarbeidende på hyttene.
Årets sykefravær utgjør en direkte lønnskostnad på omkring 
kr. 90 221,-, som tilsvarer ca 1 % av foreningens totale 
personalkostnader.
Foreningen arbeider aktivt med tiltak i tråd med gjeldende 
“Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet”. 
Foreningen har hatt 35 menn og 92 kvinner ansatt i 2009. 
Styret er sammensatt av 5 kvinner og 3 menn.

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. 

Trondheim 8. april 2010

Randi Wiggen Vigdis Heimly 
styreleder nestleder

Anne Karin Braathen Eirik Einum 

Kari Halland Kari Mathiesen 

Trond Setsaas Morten Wedege 

Frode Støre Bergrem
daglig leder
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 REGNSKAP 2009 OG BUDSJETT 2010

     

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

DRIFTSINNTEKTER noter 2009 2008 2009 2010

       

Losjiinntekter  3 634 406 3 021 000 3 202 000 4 142 449

Salg og bevertning  7 275 870 7 811 000 8 280 000 7 833 057

Arrangement  1 107 328 880 000 950 000 1 173 768

Turpartner-/annonseinntekter nr1 1 164 384 1 289 000 1 200 000 1 100 000

Medlemskontingent  6 412 653 5 899 000 6 441 000 6 787 618

Andre salgsinntekter nr2 161 139 168 000 100 000 100 000

Gaver og bidrag nr3 916 066 1 024 000 900 000 1 707 460

     

SUM DRIFTSINNTEKTER  20 671 846 20 092 000 21 073 000 22 757 082

     

DRIFTSUTGIFTER     

Varekjøp  -2 972 138 -2 444 000 -2 566 000 -3 339 197

Lønnsutgifter nr4 -9 376 918 -8 654 000 -10 011 000 -10 315 490

Inventar og utstyr  -278 661 -349 000 -366 000 -338 434

Vedlikehold nr5 -166 983 -231 000 -343 000 -200 000

HMS  -134 760 -39 000 -51 000 -90 000

Arrangementutgifter  -747 420 -690 000 -935 000 -800 000

Rutearbeid nr6 -27 109 -172 000 -181 000 -200 000

Medlemskontingent DNT  -1 807 762 -1 703 000 -1 807 000 -1 916 375

Markedsføring og innformasjon nr7 -1 422 282 -1 399 000 -1 469 000 -1 503 000

Driftsutgifter nr8 -2 584 856 -2 341 000 -2 131 000 -2 964 099

Andre driftsutgifter  -219 634 -245 000 -250 000 -230 616

Avskrivning nr9 -70 000 -115 000 -115 000 -70 000

     

SUM DRIFTSUTGIFTER  -19 808 262 -18 382 000 -20 225 000 -21 967 211

     

  863 584 1 710 000 848 000 789 871

FINANS     

Inntekter  70 959 102 000 100 000 60 000

Utgifter nr10 -280 945 -301 000 -301 000 -250 000

SUM FINANS  -209 986 -199 000 -201 000 -190 000

     

RESULTAT  653 600 1 511 000 647 000 599 871

     

     

Prosjektkostnader nr11 267 089   450 000
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BALANSE 31. 12. 2009 

Noter   
EIENDELER  2009 2008 2007
Anleggsmidler    
Bygninger NR 12 9 843 015 9 624 962 10 398 443
Bårdsgarden  100 100 100

Sum driftsmidler   9 843 115 9 625 062 10 398 543
    
Tydal Båtrute AS  100 100 100
Oppdal Båtservice AS  10 000 10 000 10 000
Sum andre anleggsmidler  10 100 10 100 10 100

Sum anleggsmidler  9 853 215 9 635 162 10 408 643
    
Omløpsmidler    
Varelager NR 13 1 587 278 1 423 851 1 021 456
Kundefordringer  928 739 769 697 397 838
Andre fordringer og periodiseringer  28 281 42 875 38 137
Bankinnskudd, kontanter mv. NR 14 4 741 017 5 608 852 1 943 596
Disposisjonsfond  1 605 270  
Sum omløpsmidler  8 890 585 7 890 275 3 401 027
    
Sum eiendeler  18 743 800 17 480 437 13 809 670
    
GJELD OG EGENKAPITAL  2009 2008 2007
Egenkapital    
Kapitalkonto NR 15  7 450 346 6 796 746 5 285 968
Fond livsvarig medlemsskap NR 15 287 284 287 284 287 284

Sum egenkapital  7 737 630 7 084 030 5 573 252
    
Langsiktig gjeld    
Lån til kjøp av TT brygga NR 16 4 200 000 4 200 000 4 200 000
Lån i DNT  5 000 5 000  5 000
Lån i fond NR 16 900 000 900 000 900 000

Sum langsiktig gjeld  5 105 000 5 105 000 5 105 000
    
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  1 455 697 670 819 390 430
Skattetrekk/arb.g.avg.  473 098 496 486 429 424
Skyldig merverdiavgift  143 226 174 064 57 099
Skyldig feriepenger  833 339 752 524 758 472
Forsk.bet. kontingent  2 931 564 2 847 768 1 273 730
Annen korts. Gjeld  64 245 349 746 222 263

Sum korts.gjeld  5 901 169 5 291 407 3 131 418
    
Sum gjeld og egenkapital  18 743 800 17 480 437 13 809 670

Trondheim 8. april 2010

Randi Wiggen Vigdis Heimly Anne Karin Braathen Eirik Einum Kari Halland
styreleder nestleder sign sign  sign
sign sign

Kari Mathiesen Trond Setsaas Morten Wedege Frode Støre Bergrem
sign sign sign daglig leder 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER 2009
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskaps-
prinsipper 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. Eiendommene avskrives ikke. 
 Oppussingskostnader av kontorlokalene i Sandgata 
 avskrives over 10 år.
• 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 8 fast ansatte i administrasjonen.
 Forpliktelsen er i henhold til god regnskapsskikk for små
 foretak ikke balanseført. 

nb er note i budsjettet
nr er note i regnskapet

NOTE NR 0 LOSJI OG BEVERTNING
Disse postene må ses i sammenheng når man sammenlikner 
2008, og 2009. Det er fordi Gjevilvasshyttas husleie er ført 
på bevertning i 08, og losji i 09. Dette på grunn av endrede 
momsregler.

NOTE NR 1 TURPARTNER/ANNONSEINNTEKTER
Hovedsamarbeidspartner: Sparebank 1 Midt-Norge, 
turpartnere: Adresseavisa, Axel Bruun Sport, TrønderEnergi 
og Okkenhaug Bil. 

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

NOTE NR 3 STØTTE OG BIDRAG
Støtte/bidrag til:   
Annonse ”Kom deg ut dagen” 5 DNT
DN midler skole 2008 75 Dir. for Naturforvaltning
KDU vinter 2009 20 DNT
Frifondsmidler 222 DNT/Frifond
Overskudd DNT 306 DNT
MVA kompensasjon 2008 27 DNT/Kulturdepart.
”Kom deg ut dagen” høst 2009 23 DNT
Lokalmatprosjektet 2009 12 DNT
Egeninnsats internett 7 DNT
Automat tap 184 DNT/kulturdepart.
Bioposer 4 DNT
Annet  13 Swedish Institut
Grasrotaandel  18 Norsk tipping

NOTE NR 4 ANSATTE, GODTGJØRELSER m.v
Lønnskostnader består av følgende poster: 
 2009 2008
 
Lønninger 7 714 7 040
Arbeidsgiveravgift 912 850
Pensjon  
Andre lønnskostnader 751 700

Sum lønnskostnader 9 377 8 590

Godtgjørelser daglig leder styret
Lønn 499 700 2 000
Annen godtgjørelse 17 580 0

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

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør ca kr. 80 000.

NOTE NR 5 VEDLIKEHOLD
Det er brukt mindre midler til rutinemessig vedlikehold i 
2009. Det er likevel blitt brukt mer enn vanlig når vi tar med 
kostnadene som er brukt på prosjekter, s note 11.

NOTE 6 RUTEARBEID
Rutearbeidet i 2009 har i stor grad gått med til arbeidet på 
ruta mellom Nedalshytta og Storerikvollen, her er det brukt 
173.000,-, se note 11.

NOTE NR 7 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 hytte-
personell 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 8 DRIFTSUTGIFTER
Her er de største postene transport, lys og varme, porto og 
telefon, regnskap/revisjon, renhold, generell drift av hyttene 
og administrasjonen.

NOTE NR 9 AVSKRIVNINGER
Avskrivninger av Sandgata 30, kroner 70.000.

NOTE NR 10 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).
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NOTE NR 11  PROSJEKT       
       

Finansieringsmatrise EK 2009 EK 2010 2011  

PROSJEKTER inntekt kostnad inntekt  kostnad inntekt kostnad  

Ramsjøhytta   62 491         62 000

Gjevivasshytta, 
kloakksystem     1 050 000 1600000     550 000

Schulzhytta   63 370   350000     413 000

Sprinkleranlegg SS30 250 000 215 000 550 000 550000     -35 000

Mobil BC    250 000 70000     -176 000

Aktiv hytte    250 000 165000     -29 000

Ruta Nedalshytta - 
Storerikvollen   173 735 359 000 318000     122 000

Storerikvollen, ENØK   27 097 293 333 50000     -216 333

Storerikvollen, 
ny vannforsyning     100 000 150000     50 000

Gjevilvasshytta, 
brannvarslingsanlegg 100 000          -31 000

Nedalshytta, ENØK   75 396   50000     125 000

              0

 350 000 617 089 2 852 333 3 303 000 0 0 834 667

Nettokostnad:  267 089  450 667   

 

       

       

Prosjektplan totalt finans       

PROSJEKTER kostnad Tipp eksternt internt dugnad EK

Ramsjøhytta 8 000 000 2 666 667     100 000 5 233 333

Gjevivasshytta, kloakksystem 1 650 000 550 000 500 000   50 000 550 000

Schulzhytta 2 200 000 733 333     40 000 1 426 667

Sprinkleranlegg SS30 800 000   250 000     550 000

Pæling SS30 860 000         860 000

Mobil BC 250 000   250 000     0

Aktiv hytte, Jøldalshytta og Nedalshytta 250 000   250 000     0

Ruta Nedalshytta - Storerikvollen 718 000 359 000     200 000 159 000

Storerikvollen, ENØK 460 000 153 333 140 000   100000 66 667

Storerikvollen, ny vannforsyning 150 000 50 000 50 000       

Gjevilvasshytta, brannvarslingsanlegg     142 000     -142 000

Nedalshytta, ENØK     100 000     -100 000

           8 603 667
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NOTE NR 12 BYGNINGER

 Bokført verdi Nybygg Nedskriving Nedskriving Avskriving Bokført verdi

 01.01.09  off. støtte Gaver  31.12.09

Sandgata 30 1. etg 75 993 215 000 250 000  70 000 -29 007

Sandgata 30 4 200 000     4 200 000

Dindalshytta 29 055     29 055

Fiskåhøgda 18 000     18 000

Gjevilvasshytta 384 502  100 000   284 502

Græslihytta 18 000     18 000

Jøldalshytta 2 280 008     2 280 008

Kjølihytta 202 067     202 067

Nedalshytta 547 960 75 396    623 356

Nøstebu 0     0

Orkelsjøhytta 0     0

Ramsjøhytta 136 188 83 454    219 642

Remslistuggu 111 850     111 850

Schulzhytta 26 005 63 370    89 375

Storerikvollen  1 027 984 27 097    1 055 081

Trollheimshytta 397 173     397 173

Vekvesætra 4 932     4 932

Helgetunholtsætra 12 864     12 864

Bru Gml.sæterdalen 51 238     51 238

Rønningen -85 758     -85 758

BC pakke 186 901     186 901

Rute Ned - Storerik  173 735    173 735

 9 624 962 638 052 350 000  70 000 9 843 014

NOTE NR 13 VARELAGER
Varelager; hyttene 220 000, TT-Brygga 1 367 278, varelageret er vurdert til minste kostpris.

NOTE NR 14 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, eiendomsfond, skattetrekkskonto, livsvarig medlemsfond og kasse. 
Bundne midler utgjør: skattetrekksmidler kr. 431 875.

NOTE NR 15 EGENKAPITAL
Endring av egenkapital  Fond for  
 Kapitalkonto livsvarige medlemmer Sum
Inngående balanse 01.01.09 6 797 746 287 284 7 084 030
Overskudd 2009 653 600  653 600
Utgående balanse 31.12.09 7 450 346 287 284 7 737 630

NOTE NR 16 LANGSIKTIG GJELD
Foreningen hadde pr 31.12.2009 gjeld på kr 4.200.000 til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år fram i tid.
Øvrig langsiktig gjeld utgjør 905.000,-.
Foreningens langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler og varebeholdning. 
Bokført verdi på pantsatte midler pr 31.12.2007 utgjorde kr. 4.200.000. 

KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 2009
2009 har vært et økonomisk bra år for Trondhjems Turistforening. Det har vært en god økning i antall medlemmer, men det har 
vært en nedgang i antall overnattingsgjester. Rønningen er fortsatt økonomisk krevende for TT med mindre omsetning og besøk 
enn det vi håpet på og hadde budsjettert med for 2009.
TT- brygga har hatt en fin utvikling som informasjonssenter og Turbutikken har hatt en omsetning noe lavere enn året før. 
TTs kommunikasjons- og informasjonsflyt har stadig utviklet seg og har vært god også i 2009.
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BUDSJETTFORUTSETNINGER 2010
Budsjettet er tilpasset TTs veivalgsdokument for perioden 
2010-2013 som igjen er knyttet opp mot DNTs veivalgs-
dokument. Budsjettet er basert på erfaringstall, en vurdering 
av kostnadsutvikling, og knyttet opp til TTs handlingsplan 
for 2010.

Regnskapsåret 2009 var et godt år for TT, vi nådde budsjett-
målene til tross for en vesentlig nedgang i besøket på hyttene. 
I 2010 må vi være mer nøktern på grunn av at vi har lagt inn 
en økt satsing på barn og unge, og på vedlikehold av ruter. 
Vi tar også en økt kostnad med økonomistyringen ved å kjøpe 
regnskapstjenester fra Visma. Vi budsjetterer med en besøks-
vekst på 2 %, en fortsatt medlemsvekst på 5%, og en generell 
kostnadsvekst på 5%. Det er på grunn av disse satsingene ikke 
realistisk å planlegge med et større driftsoverskudd.  

Inntekter:
Salgsinntekter: Prisstigning 5 %    
 Besøksvekst 2 %    
 Omsetningsvekst Turbutikken 10 %
Arrangement: Økning på 6 % pga barne- og 
 ungdomssatsingen
Turpartnerinntekter: Budsjetterer med uendret inngang 
 av turpartnere
Medlemskontingent: Prisvekst 3 %, økning med 5 %
 til 18 000 medlemmer
Gaver og bidrag: Vanskelig å forutsi, men økning 
 med 10 % pga barne- og ungdomssats-
 ingen, økning med 60 000 i støtte 
 fra egne fond
Utgifter:
Varekjøp: 5 % prisvekst, og justert for økt salg. 
 10 % økt salg. Opptrykk av bøker for 
 salg budsjetteres over varekjøp
Lønnsutgifter: 4 % lønnsvekst, barne- og ungdoms-
 medarbeider 500 000, ny stilling 
 i driftsavd 250 000, videreføring 
 av heltidsansatt vertinne på Jøldals-
 hytta, innsparinger på Rønningen 
 300 000
Inventar og utstyr: 5 % prisvekst, 100 000 i ombyggings-
 kostnader i Sandgata 30. 
Vedlikehold, HMS: Redusering med 25 % pga store 
 prosjektarbeider, som vil ta kapasitet 
 fra vedlikehold 
Arrangementskost: Overskudd på arrangement på 200 000
Rutearbeid: Fortsatt stor innsats. 
 Uforandret kostnad
Driftsutgifter: 5 % prisvekst, 250 000 i kostnader 
 ved utsetting  av regnskapstjenester

 

8.  Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på årsmøtet 31. mars 2009)

Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og livssyns-
nøytral friluftsorganisasjon.

1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få 
flest mulig til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig 
friluftsliv.

Foreningen fremmer sine 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 årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse 
 for friluftslivet
d) ved fellesturer og møter for medlemmene
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemmer:
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 opp-
treden eller på annen måte skader foreningen. Den eksklud-
erte kan innanke saken for årsmøtet.

3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særlige tjenester 
kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens 
heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten 
kontingent.
Styret gir melding om dette på årsmøtet.

4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret 
består av Styreleder, styrets nestleder og 6 medlemmer, og er 
beslutningsdyktig når styreleder, eller i hans fravær, nestleder 
og 3 styremedlemmer er til stede.
Styrets nestleder velges av og blant styrets medlemmer
Styreleders evt nestleders stemme er avgjørende ved 
stemmelikhet.
De 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.
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Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar 
med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til 
årsmøtet. Styret kan oppnevne 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 opera-
tive drift.

Foreningen forpliktes enten ved styreleder, eller ved styrets 
nestleder og ett styremedlems underskrift.

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) Rådets ordfører, eller den denne utpeker skal lede årsmøtet
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling

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

Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var 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 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 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 femkrone.

6  Strategidokument
7  Forslag fra styret.
8  Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret 
 innen fire uker før årsmøtet
9 Valg på:
  a) styreleder for 2 år
  b) styremedlemmer for 2 år
  c) medlemmer av Rådet
  d) lønnet revisor
  e) 2 Desisorer
  f) 1 medlem av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes 
      av styret

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

Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftlig

Valgbar til verv under punktene a til 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. Val-
gkomiteens 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 begjæring av minst 2 % av med-
lemmene. 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 Turist-
forening. 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 på-
følgende ordinære årsmøter med ¾ flertall og dersom det 
ved siste gangs behandling minst møter 400 medlemmer. 
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. 
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9.  Bilag til årsberetningen

9.1 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE

Er gitt av ekteparet Hjørdis og Olaf Klingenberg i 1978. 
Gaven skal brukes til å gjøre fjellet tiltrekkende for fotturisten 
og disponeres på en slik måte at de kommer foreningens virke 
og dermed fotturisten til nytte. Forvaltningen er lagt til TTs 
styre, som igjen har satt ned et eget fondsstyre.

ÅRSBERETNING 2009

Av regnskapet for 2009 fremgår det at legatets formue 
pr. 31. des. 2009 var kr. 6 248 427,- Pr. 31. des. 2008 var 
formuen kr. 5 661 524,-
Endring i formuen skyldes kursendring av verdipapirer.
Det er ikke søkt om midler fra legatet i 2009.
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 2009.
Avkastning på eiendommen Sandgata 30b tas ikke ut. Midlene 
blir avsatt i Sameie Sandgata 30 for fremtidige kostnader.
Legatstyret i 2009 har bestått av Trond Ekker, Karl H. Brox, 
Jarle Malvik og Randi Wiggen.

Trondheim, 2. mars 2010.

Trond Ekker Karl H. Brox Jarle Malvik Randi Wiggen
sign sign sign sign

Resultatregnskap 01.01. –31.12.2009

INNTEKTER
Bankrenter kr. 37.053
Aksjeutbytte kr. 36.450
Avkastning Sandgata kr 70.000
Renteinnt fra TT kr 36.000
Avkastn. Sameie Sandgt 30 B, (regnsk.ikke ferd.) kr. 86.439

 kr. 265.942
UTGIFTER
Tar ikke ut utbytte for Sandgata 30 B  kr. 86.439
Settes av til fremtidige kostnader på eiendommen
Ettergitt avkastning Sameie Sandgata 30 2007 kr. 70 000
Ettergitt renter fra TT 2007 kr. 36 000
VPS/gebyrer kr. 250

 kr. 192 689

Ordinært resultat kr. 73.253

Kursendring grunnfondsbevis, note 1 kr. 619.650

Årsresultat kr. 692.903

Note 1
Kursendring, Grunnfond Sparebank 1 kr. 619.650

Balanse 31.12.2009

Omløpsmidler
Bankinnskudd Sparebank 1 kr. 1 381 210
Grunnfondsbevis Sparebank 1, 
18.225 + 3.645 (fondsemisjon)
 stk. kurs 31,40 kr. 1.191.915
(pålydne 25,00)

Anleggsmidler
Sameie Sandgata 30B, eierandel 40% kr. 2 881 302
Pantesikrede lån kr. 900 000

Sum eiendeler kr. 6.354.427

Kapital
Kapital 1.1. kr. 5.661.524
Årets resultat kr. 692.903

Kapital 31.12. kr. 6.354.427

Kapital pr. 31.12.2009 stemmer med utskrifter fra bank/VPS.

Trondheim, 2. mars 2010.

Trond Ekker Karl H. Brox Jarle Malvik Randi Wiggen
sign sign sign sign

9.2  FALKANGERS FOND

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

Fondsstyret har ikke mottatt søknader til fondet i 2009.
Det har vært avholdt 1 møte/årsmøte i 2009

Beholdning pr. 1.1 2009 kr. 559.658,08
Renter 2009 “ 12.029,00
Beholdning pr. 31.12.2009 Kr. 571.687,08

Knut Balstad, 2. mars 2010
Randi Wiggen Sven Kolstad Torbjørn Falkanger
leder

9.3  FINN OG ÅGOT KLEVENS GAVE

Gaven på 1 000 000 kroner ble gitt TT av Finn og Ågot Kleven. 
Stiftelsen Finn og Ågot Klevens Gave ble stiftet 15. mai 2000. 
Stiftelsens formål er å gi bidrag til utstyr og/eller vedlikehold 
av foreningens betjente hytter. Til dette kan stiftelsens styre 
bevilge inntil 80 prosent av den årlige avkastningen; de 
resterende 20 prosent skal tilføres kapitalen.
TT har ikke søkt om midler fra fondet i 2009.
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TTs turbøker; inspirerende og nyttige
Turglede – 118 turer i Midt-Norge
Dette er turhåndboka for store og små som er glad i å ferdes i den trønderske 
naturen. Boka inneholder hele 118 turforslag, de fleste er til fots eller på ski i 
fjellet, oversiktlig inndelt under områdene Trollheimen, Sylan, Femundsmarka, 
Dovrefjell-Sunndals-fjella, Fjordruta og Nord-Trøndelag. Boka er rikt illustrert med 
bilder og kart. Obligatorisk bok i alle turglade hjem. 
Medlemspris når boka kjøpes på TT-brygga: 198,-. Selges i bokhandelen 248,-.

Våre fjell – Ruter i Sylan og Trollheimen
Denne gangen tar turistforeningen deg med på tur til fjells langs de merkede som-
mer- og vinterrutene i Sylan og Trollheimen. Boka inneholder også beskrivelser av 
dagsturer til de mest populære toppene i området. Turisthyttene i fjellområdene 
har fått plass og turbeskrivelsene er krydret 
med nyttig tilleggsinformasjon  Boka er rikt illustrert med kart og bilder.
Medlemspris når boka kjøpes i TT-brygga: 198,-. Selges i bokhandelen 248,-.

Fjellets Arvesølv – TTs hytter gjennom tidene
Boka “Fjellets arvesølv” presenterer Turistforeningens hytter i Midt-Norge, fra 
den organiserte fjellvandringens pionertid og fram til i dag. TTs hytter er kjent for 
sin unike arkitektur og sitt særpregede miljø.  Hyttepresentasjonen er oversiktlig 
inndelt i områdene Bymarka, Sylan, Trollheimen og Oppdalsfjellene. Boka er rikt 
illustrert med bilder og kart.  Skrevet av Karl H. Brox. 
Medlemspris når boka kjøpes i TT-brygga: 198,-. Selges i bokhandelen 248,-.

9.4  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 pub-
likums interesse for friluftsliv i Trondhjems Turistforenings 
fjellområder og nærmiljø. Etter søknad ytes bidrag til innkjøp 
av utstyr til hyttene.

Fondet har ikke mottatt søknader om bidrag/støtte i 2009.
Fondsstyret har avholdt 1 møte(årsmøte) i 2009.

Beholdning pr. 1.1. 2009 grunnfond kr. 300.021,53
Beholdning pr. 1.1. 2009 driftsfond “ 73.705,10
Renter grunnfond 2009 “ 6.448,00
Renter driftsfond 2009 “ 1 584,00
Beholdning pr. 31.12.2009 Kr. 381.758,63

Knut Balstad, 2. mars 2010

Randi Wiggen Sven Kolstad Torbjørn Falkanger
leder

9.5  SAMEIE SANDGATA 30

Sameie Sandgata 30 består av Trondhjems Turistforening (TT) 
og Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave(HOK) som har kjøpt 
Sandgata 30 b sammen. Eierforholdet er fordelt 60 % på TT 
og 40 % på HOK.

Regnskap:
Inntekter 395 377,-
Utgifter 268 742,-

Overskudd 126 635,-

Overskuddet tas ikke ut av eierne.

Trond Ekker Knut Balstad  Eirik Einum 


