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Leder ved stedfortreder
Da du leste forrige leder, var han på reise i utlandet. Når du leser
denne lederen, er han på en ny tur. Men denne gang er reisen litt
lengre.  Har  vært  på  reise  siden  begynnelsen  av  januar  og
ankommer hjemlige trakter i løpet av april. Redaktøren ble lovet
en leder tilsendt fra en av de anløpte havner på Hawaii, i India
eller Australia men etterlysningen har ikke gitt resultat. Derfor
denne lille "leder" med ett ønske om:

 En riktig god påske  til alle våre medlemmer!
Bjarne

 ********************

Norsk grammatikk på sitt beste

Vi starter med LÅS som i flertall blir LÅSER
men flertall av GÅS det blir GJESS - ikke GÅSER.
Vi sier en FOT, er det fler blir det FØTTER,
men det er ikke en NOT som i flertall gir NØTTER.

At flertall av MANN er MENN - ikke MENNER
er hardt å forstå når en TANN blir til TENNER.
Og selv om flertall av AND heter ENDER,
så hører man aldri at SPANN blir til SPENNER.

Litt underlig er det at menn her til lands
i tredje person kalles HAN, HAM og HANS.
Når man bruker logikk for å kom til bunns
burde damene hete HUN, HUM og HUNS.

Å SLENGE i fortid på norsk heter SLANG,
men å KLENGE i fortid gir slett ikke KLANG.
Og hvem kan forstå hvorfor SPRINGE er SPRANG, når
RINGE i fortid slett ikke er RANG?

Den riktige fortid av RINGE er RINGTE,
men den riktige fortid av BRINGE er BRAKTE.
Da burde jo SPRINGE i fortid gitt SPRAKTE
og RAKE gitt  RANG og RINGE gitt RAKTE.

Burde SLENGE blitt SLAKTE? Nå er jeg i tvil.
Det er visst på tide å ta seg en hvil...



Viktige marsjer!Viktige marsjer!

Vårsleppet
Onsdag 18. april

Start fra

Tiller vg. skole

Borgertoget 17. mai
Tirsdag 17. mai
Start kl 12:00 fra

Ytre Kongsgård

Sommertrimmen
Onsdag 30. jmai

Start fra

Utleira skole

Ti-trim med rømmegrøt
Onsdag 20. juni

Start fra

Lohove barnehage

Vårsleppet og Sommertrimmen har løyper på 5 og 10 km
og starttid: 18:00 

Velkommen!

Trondheim
Turmarsjforening



 TRONDHEIM TURMARSJFORENING
Postboks 5469, 7442 Trondheim

Tlf. 970 43 993

*************************************************************

ÅRSBERETNING for 2017

Trondheim Turmarsjforening avviklet  sitt  34. årsmøte i Autronicahallen lørdag 15 februar
2017. 56 medlemmer deltok.

Følgende har hatt tillitsverv i inneværende periode:

STYRET:
Leder Magnus B. Småvik
Nestleder Brit Solli Isachsen
Kasserer Magnar Bakken
Sekretær Amanda Selven
Styremedlem Svein Renolen 
Varamedlemmer Jorun Gundersen

Sonja Misfjord
Øystein Rossing

Forpleiningskomité:
Leder Astri Haugan

Anne Lysholm
Randi Koren Bjertnæs
Astrid Nordmark Dahl
Reidun Moe Reitan
Viggo Nebb
Mary Hernes
Mildrid Solemsli
Aud Mirjam Fjellhaug
Gerhard Fjellhaug

Marsjhelga:
John Berg
Dagfinn Skarpnes
Brit Solli Isachsen
Bjørn Borgen

Forpleiningsbil:
Signe Berg
Ole Dagfinn Berg
Ragnvald Håbjørg
Brit Unni Håbjørg

Løypekomité:
Leder Møyfrid Grosberghaugen

Per Klüver
Tor Jan Larsen
Bjarne Stangnes
Gustav E. Karlsen
Svein Erik Næss
Anne Lise Sivertsen



PR-komité:
Leder Morten Selven

Ivar Askim
Sissel Jahren

Redaksjonskomité:
Leder Bjarne Stangnes

Aud Mirjam Tokle Fjellhaug
Eli Fremstad

Revisorer:
Ragnvald Håbjørg
John Berg

Rundvandringskomité:
Leder Roar Bardal

Jorun Gundersen
Aud-Mary Brun
Kolfrid Mjøen

Turkomité:
Leder Kjellvår Eriksen

Helen Bargel

Materiellforvalter:
Bjarne Stangnes

Vaktlister: Svein Renolen

Valgkomité:
Leder Bjarne Stangnes

Møyfrid Grosberghaugen
Kjellvår Eriksen

Medlemstall pr. 31.12.17 var 240 inkludert familiemedlemmer. 



ARRANGEMENTER I PERIODEN:

1) MARSJER

Arrangement 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Trondheimsmarsjen 97 75 90 108 114 111 109 133 147

Ormen Lange 88 100 94 115 121 102 101 123 147

Tine-marsjen 90 77 91 110 114 99 98 120 141

Ti-trimmen 984 943 1045 1155 1245 1294 1211 1471 1506

Vinterserien 1118 1111 1215 1272 1213 1486 1383 1512 1515

Vårsleppet 71 60 52 79 89 103 98 110 105

Sommertrim 75 74 40 68 80 64 106 115 91

Høstvandring 65 61 48 87 70 71 54 95 103

World Walking 0 65 63 69 55 79 74 77 81

Julemarsj 88 80 100 102 140 125 112 119 169

Tr.heim Rundvandring 23 37 25 43 45 41 56 48 29

PV-19 Trondheim Byvandring 1965 1535 1340 1670 1614 1186 825 922 785

PV-103 Ilabekken 115 99 179

Turorientering 15 17 21 15 16 18 18 19 28

Gå for åpenhet 0 0 0 56 66 99 72 122 128

Til Topps 58 79 63 63 80 79 77 86 95

Rosa sløyfe 70 50 50 75 93 76 77 164 85

TV-marsjen 99 113 93 118 115 118 92 118 120

17-mai / (Grunnlovsmarsj / 
Forbundstingsmarsj/Jubileums-
marsj)/Friluftslivets år

34 167 185 (187) (177) 142 32 38 27

Pilegrimsvandring/Frostastien/
(Hjertemarsj)

64 44 58 (0) (0) (27) (0) (71) (93)

Sum 5119 4787 4852 5392 5447 5320 4595 5463 5395

2) SOSIALT SAMVÆR

TI-TRIM-AVSLUTNING
Onsdag 25. oktober var det Ti-trimavslutning på Risvollan, med 60 deltagere.

3) MØTER

Styremøter
I 2017 er det avholdt 7 styremøter og behandlet 60 saker. Leder for de forskjellige komiteer
har deltatt på møtene der dette har vært aktuelt. 

PR-KOMITÉ
Det er avholdt 6 møter i 2017. Styrets representant i PR-komiteen har deltatt på alle møtene. 



4) KORT ORIENTERING OM ULIKE ARRANGEMENTER SOM ER AVHOLDT

MARSJHELGA
Trondheimsmarsjen  ble  arrangert  for  35.  gang.  De andre  marsjene  ble  gått  for  28.  gang.
Gamle ærverdige Trondheimsmarsjen hadde størst deltagelse med 97 personer. 

SERIENE
Deltagelse på Ti-trimmen og i Vinterserien varierer fra år til år. Sett over flere år viser den en
nedgang, men siste år økte deltagelsen på begge arrangementene. De er populære blant folk i
nærmiljøet, og vi har med mange derfra som sjelden går andre turmarsjer. 

FELLESMARSJENE
Vårsleppet, Sommertrimmen, Høstvandringen og Julemarsjen er marsjer som arrangeres i regi
av Norges Turmarsjforbund, og er en vesentlig inntektskilde for forbundet.  Oppslutningen
2016 viste en økning i forhold til  2015, og denne trenden fortsatte i 2017 bortsett  fra for
Vårsleppet som har vist en nedgang helt siden 2008. 

TRONDHEIM RUNDVANDRING
Dette var 14. året med full sesong for Rundvandringen. Det er fullført 23 Rundvandringer i
løpet av året. 

PERMANENT VANDRING
Dette  er  15.  året  for  PV-19  Trondheim Byvandring.  I  år  ble  det  en  markert  økning  for
deltagelse i forhold til fjoråret. PV-19 står for omtrent hele økningen fra 2016 til 2017 i sum
av deltagere. PV-103 Ilabekken hadde 115 deltagere. Tilsammen fullførte 2080 i 2017 mot
1634 for 2016. Startsted er Hotell Schøller i Dronningens gt. Vi bør imidlertid merke oss at
det er en forholdsvis liten gruppe som står for en betydelig andel av disse tallene. 

TURORIENTERING med IVV-stempling.
Deltagelsen har vært ganske stabil. I 2017 fullførte 15 personer. Samarbeidsavtalene vi har
hatt med Freidig og Wing om IVV-stempling i forbindelse med deres turorienteringsopplegg,
vil fortsette også i 2018. 

ANDRE ARRANGEMENTER
Vi er med i opplegget Til Topps og TV-aksjonen. Overskuddet fra sistnevnte arrangement har
gjort at TTMF i løpet av sin levetid har kunnet gi langt over 350 000 kroner til TV-aksjonen.
Mesteparten av de pengene er kommet fra medlemmer av TTMF. 

Vandring bak vår fane 17. mai gir anledning til å vise foreningens eksistens, så de som stiller
bak fanen på nasjonaldagen,  yter en innsats for turmarsjsaken.  Og de betrakter  nok IVV-
stemplingen denne dagen mer som en bonus, enn motivasjon for deltagelse. 

29 turmarsjere  møtte opp på Lian og gikk Pilegrimsvandring til  Domkirken sammen med
massevis av pilegrimer etter å ha deltatt på (gratis) utendørs frokost ved Lian restaurant. Dette
trivelige arrangement er nytt for mange av oss, men det er tydeligvis populært. Det ble IVV-
stempling til  alle  turmarsjdeltagerne også i  år  fordi en herværende kasserer  atter  en gang
møtte opp med stempel. 

SMS-VARSLING OM ARRANGEMENTER

PR-komiteen fikk i 2016 bevilget kr 6000,00 til innkjøp av mobiltelefon og dekning av bruk
for å  varsle medlemmer om tid og sted for våre arrangementer. Ordningen har fortsatt uten
ytterligere bevilgning grunnet PR-komiteens evne til å utnytte disse midlene og deres salg av
kaffe m.m. 



5) FOT-BLA´E

Leder av redaksjonskomiteen er ansvarlig for produksjon og utgivelse av bladet. Det har også
i år hatt fire utgaver, og komiteen har forhandlet frem en gunstig avtale for distribusjon slik at
den  kan  avlastes  arbeidet  med  dette.  Bladet  fungerer  som  et  informasjonsorgan  for
medlemmer av TTMF, men hvorfor bidrar ikke disse med innlegg? Redaktør og journalister
ønsker fortsatt tilbakemeldinger om medlemmers opplevelser relatert til turmarsj, ros eller ris.

6) SLUTTORD

I 2017 er det avholdt til  sammen 48 turmarsjarrangementer. Disse består av 16 turer i Ti-
trimmen og 19  i Vinterserien, og i tillegg kommer Marsjhelga, fellesmarsjer, RV, PV, Til
topps, TV-marsj, Ti-trimavslutning og Årsmøte med årsfest. 

Vi hadde vår vanlige ”rømmegrøtkveld” fra Lohove Barnehage med grøt, spekemat og godt
oppmøte. Det er så populært at vi planlegger det samme i 2018.

Den totale deltagelsen på våre arrangementer har dessverre vist nedgang de tre foregående år
og er sterkt redusert siden 2007, men deltagelsen økte siste år. 

Styret takker alle komité-medlemmer og alle enkeltmedlemmer i TTMF som så helhjertet har
ytet en innsats. Dette har gjort at vi sammen har kunnet holde vår høye aktivitet. Trondheim
Turmarsjforenings eksistens er avhengig av innsats fra sine medlemmer, så derfor vrir vi på
en kjent uttalelse:  Ikke spør hva din turmarsjforening kan gjøre for deg! Spør hva du kan
gjøre for din turmarsjforening! 

Vi vil rette en takk til COOP Obs City Lade, Goman Bakeriet AS, Rema 1000 avd. Bromstad, 
COOP Extra Risvollan og Prix Jakobsli for god støtte. Videre takker vi Vintervoll for støtte til
trykking av informasjonsmateriale. Vi takker også Hotell Schøller, Comfort Hotel Park, Shell 
Elgeseter og Statoil Wullumsgården, Ferista Friluftsbarnehage, Lohove Barnehage og 
Kyvannet friluftsbarnehage samt de skoler som så velvillig har lånt oss lokaler i forbindelse 
med våre arrangementer: Charlottenlund Barneskole, Utleira skole, Ugla skole, Tiller vgs. og 
Rye skole. Til slutt retter vi en takk til Risvollan TV. Uten all denne velvillighet hadde det 
vært umulig å holde et så høyt aktivitetsnivå som vi gjør. 

Vi er  med i Grasrotandelen hos Norsk Tipping.
Vi er oppført i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer: 997870670.

Styret vil til slutt ønske det nye styret og komiteene for 2018 til lykke med et nytt arbeidsår,
og  håper  at  medlemmene  også  dette  året  slutter  helhjertet  opp  om  det  arbeid  styret  og
komiteene yter for fysisk fostring gjennom turmarsj og andre helsefremmende tiltak.

Vel møtt til et nytt aktivt turmarsjår for Trondheim Turmarsjforening under mottoet:

   GÅ EN TUR FØRST - DU KAN HVIS DU VIL!

Styret og varamedlemmer til styret
 i Trondheim Turmarsjforening

Magnus B. Småvik Brit Solli Isachsen Magnar Bakken

Amanda Selven Svein Renolen

Jorun Gundersen Sonja Misfjord Øystein Rossing



Trondheim Turmarsjforening
Styret og komitéer 2018. 

Funksjonsperioder:

STYRET:
Leder Magnus B. Småvik 1 år ipv
Nestleder Brit Isachsen 2 år gv 
Kasserer Magnar Bakken 1 år ipv
Sekretær Amanda Selven 2 år gv 
Styremedlem Svein Renolen 2 år gv 
Varamedlemmer Jorun Gundersen 2 år gv

Samstad, Judith 2 år ny
Anne Mette Hybertsen 1 år ny 

Forpleiningskomité:
Leder: Astrid Nordmark Dahl 2 år ny

Anne Lysholm 2 år gv 
Randi Koren Bjertnæs 1 år ipv
Reidun Moe Reitan 2 år gv 
Mary Hernes 2 år gv 
Mildrid Solemsli 2 år gv 
Aud Mirjam Fjellhaug 1 år ipv
Gerhard Fjellhaug 1 år ipv
Villy Larsen 2 år ny
Margot Larsen 2 år ny

Marsjhelga:
John Berg 2 år gv 
Dagfinn Skarpnes 2 år gv 
Brit Isachsen 1 år ipv
Bjørn Borgen 1 år ipv

Forpleiningsbil:
Signe Berg 1 år ipv
Ole Dagfinn Berg 1 år ipv
Ragnvald Håbjørg 2 år gv 
Brit Unni Håbjørg 2 år gv 

Løypekomité:
Leder Møyfrid Grosberghaugen 1 år ipv

Per Klüver 2 år gv 
Tor Jan Larsen 2 år gv 



Bjarne Stangnes 1 år ipv
Gustav E. Karlsen 2 år gv 
Svein Erik Næss 2 år gv 
Anne Lise Sivertsen 1 år ipv
Rolf Selbekk 2 år ny
John Hybertsen 2 år ny

Vaktlister: Svein Renolen 2 år gv 

PR-komité:
Leder Morten Selven 2 år gv 

Ivar Askim 2 år gv 
Sissel Jahren 1 år ipv

Redaksjonskomité:
Leder Bjarne Stangnes 2 år gv 

Aud Mirjam Fjellhaug 1 år ipv
Eli Fremstad 1 år ipv

Revisorer:
Ragnvald Håbjørg 2 år gv 
John Berg 1 år ipv 

Rundvandringskomité:
Leder Roar Bardal 1 år ipv

Kolfrid Mjøen 1 år ipv
Jorun Gundersen 2 år gv 
Aud-Mary Brun 2 år gv 

Turkomité:
Leder Kjellvår Eriksen 1 år ipv

Anne Lysholm 2 år ny
Aud-Mary Brun 2 år ny

Materiellforvalter: Bjarne Stangnes 2 år gv 

Valgkomité:
Leder Bjarne Stangnes 2 år gv

Møyfrid Grosberghaugen 1 år ipv
Kjellvår Eriksen 1 år ipv



Vi er på Facebook!

Trondheim Turmarsjforening har laget en profil på Facebook. Nå trenger vi din
hjelp til å være synlig. 

PR-komiteen spurte meg om å lage Facebookprofil til Trondheim Turmarsjforening.
For å få nye unge medlemmer må vi bruke sosiale medier. Yngre generasjoner bruker
ikke papirformen, de foretrekker Facebook, Instagram og Snapchat.  For å komme
fram  til  de  med  vårt  opplegg,  må  vi  snakke  deres  språk  og  bruke  samme  type
kommunikasjon. Å bruke Facebook kan være vårt første steg på vei til den digitale
verden. 

Litt om Facebook

Facebook  et  veldig  nyttig  hjelpemiddel.  Vi  kan  reklamere  for  vår  forening  og
arrangementer til de vi vil. For eksempel kan vi si: ”Vis min post til alle som bor i
Trondheim, liker sport og er i alderen mellom 20-40.” Eller „Vis arrangement til de
som bor alene og er langt fra sitt fødested.”

Facebook styres av enkle regler. Hvis mange brukere liker noe, er det mer synlig på
mange måter. For eksempel hvis du liker en artikkel på Adresseavisen sin profil, kan
dine  venner  se  det  og  bestemme  seg  for  å  lese  den  også.  Men  det  er  ikke  alt.
Facebook vet hvor mange som viser interesse for en artikkel. Jo flere som trykker
”liker”, kommenterer og leser, jo mer synlig blir innholdet for andre.

For å annonsere om det vi holder på med, bør vi først bli mer aktiv på Facebook,
særlig  nå  i  begynnelsen.  Med  bare  75  personer  som  liker  Trondheim  Turmarsj-
forening er vi fortsatt ikke ansett som en seriøs organisasjon i Facebooks standard. La
oss prøve å få til 100! Etter det kan vi starte annonsering. Det koster veldig lite, for
30-50 kroner per post kan vi vise hva vi gjør til hele Trondheim. 

Hjelp oss å være synlig

- Finn og lik Trondheim Turmarsjforening på Facebook;
- Inviter venner og familie til siden;
- Lik postene og gjerne kommenter;
- Hvis det er et arrangement, ikke bare lik det men velg om du er interessert eller

om du kommer;
- Inviter venner til arrangementer.

Hvis du sier på Facebook at du kommer på marsj, kan dine Facebook venner se det 
og også bli interesserte. 

Alle som kan tenke seg å bli med og administrere, er hjertelig velkommen til å gjøre 
det. Hvis du har forslag til hva kan vi skrive om ta kontakt med meg! Du  finner meg 
på 

Sylwia Skorstad



Forsøk på svar på 2 spørsmål som ble stilt i Fotbla`e nr. 4 – 2017 

Aud lurer på hvor det blir av alle pengene de betaler når de går PV.  Hun og 10 -20
andre går mange ganger i året.  Da blir det jo noen kroner, selv om prisen er bare kr.
20.- pr. tur. Går en for eks. en tur i uka så blir det 1000 kroner pr. år. Billigere hobby
og helsebringende aktivitet tror jeg man må lete lenge etter for å finne. Men hva får
man igjen, og hvor blir det av alle disse pengene ? Det man får igjen er etter min
mening masse fin mosjon i frisk luft sammen med likesinnede og stempel i IVV-
kortene. Hvor tar så alle disse pengene veien ? 

Svar:  Kr  7.-  pr  tur  betales  inn  til  Norges  Turmarsjforbund.  Egenkostnader
(konvolutter,  kopiering,  litt  oppmuntring  til  dagvaktene  på  Schøller  til  jul,  pluss
andel gavekort) utgjør ca kr 2.- pr. deltager. De resterende kr. 11.- pr. deltager brukes
til drift av TTMF, på samme måte som inntektene fra alle de andre virksomhetene i
foreningen gjør.

Hvor blir det så av alle disse pengene som kommer inn ?  De som har møtt opp på
årsmøtene i  foreningen, har av foreningens regnskaper sett  at  det har vært et lite
overskudd de siste  3  årene.  Totalt  13782,75 kr.  Når en i  betraktning,  at  mye av
inntektene kommer fra grasrotandelen i Norsk Tipping og renter, blir det resultatet
noe helt annet. Underskudd totalt 54173,89 kr. Se tabellen.

År Årsresultat Grasrot Renter Korrigert
2015 4801,76 13885,75 13916,6 -23000,59
2016 6877,88 14049,40 7543,99 -14715,51
2017 2102,11 11226,12 7333,78 -16457,79

Sum 13781,75 39161,27 28794,37 -54173,89

Som leder i mange år i foreningen og kasserer i noen år, mener jeg at foreningens
økonomi har blitt forvaltet på en forsvarlig og fornuftig måte, der ingen har spist
unødig av lasset. Her er det ingen som mottar økonomiske fordeler, uansett hvor mye
de jobber for foreninger. 

Er ikke helt  sikker  på om dette er  svar  på spørsmålet.  Det er  kanskje  mere min
personlige mening. Den er at noen rimeligere aktivitet skal en lete langt etter. 
 

******************

Eli lurer på hvorfor Sommerserien heter Ti-Trimmen i Tr.heim TMF. Bjarne ga et
tilsvar til ditt spørsmål i Fotbla`e nr. 4 i 2017. Her går det fram at tidlig på åttitallet
hadde  Østmarka  TMF  et  treningsopplegg  uten  IVV-stempling  som  de  kalte  Ti-
Trimmen. Det var  et  opplegg som skulle gi  trening til  Niemegen og andre lange
turer. Det var vanlig å gå lange turer den gangen.

Etter  innspill  fra Robert  Schjevik ,  som da var styremedlem i NTF, var jeg som
nestleder i TTMF med på å sende søknaden om få IVV-stempling for et opplegg etter



mønster  av det  Østmarka drev med. Robert  overbeviste  styret  i  NTF. Sommeren
1984 ble den første Ti-Trimmen med IVV-stempling arrangert i Trondheim.

Mange av oss, som har vært med på dette i hele denne perioden, og som kjenner til
bakgrunnen for navnet, er stolt av at vi er litt mere enn bare Sommerserien. TTMF er
en del av selve opphavet, og navnet var da Ti-Trimmen. At det ikke er 10 turer pr.
sommer,  og  at  mange  velger  å  gå  ca  5  km er  så  sin  sak,  men  den  lengste  og
opprinnelige  distansen  er  fremdeles  ca  10  km.  Derfor  bør,  etter  min  mening,
Sommerserien fremdeles hete Ti-Trimmen.

Magnar

*********************

Hvor har jeg vært hele mitt liv?

Ta det med ro, det er ikke undertegnete som har havnet i eksistensiell krise. Jeg bare
gjengir et spørsmål som er malt i hvitt på en rød teglsteinsvegg på et hus i  Stjørdal.
Det hele kan ses bl.a. fra togvinduene. Jeg har sett spørsmålet stadig vekk gjennom
ganske mange år, men har unnlatt å besvare det, for det kjennes nærgående og litt
ubehagelig.  Men  nå  har  jeg  tatt  meg  ørlite  sammen  og  tatt  spørsmålet  opp  til
vurdering. De fleste av oss har vel så noenlunde orden på hvor vi var i viktige bolker
av livet. Hvor vi vokste opp, gikk på skole og hvor annen utdannelse foregikk, hvor
vi giftet oss og hvor vi bodde i faser av voksenlivet, hvor vi har arbeidet og hvor vi
har tilbrakt ferier m.m. Skjønt så bereiste som nordmenn har vært i en del tiår nå, så
lurer jeg på om folk husker hvor og når de var i det ene eller andre reisemålet. Mange
av dem (dvs.  reisemålene)  er  jo  temmelig  stereotypt  tilpasset  standarder  for  hva
reise-arrangører  tror  flertallet  av  reisende  ønsker  seg  av  komfort  og  slappe
opplevelser. Mange av stedene sklir over i hverandre etter en tid, som årene gjør det. 

For ikke å snakke om hvor IVV-vandrere har vandret i x antall land verden rundt.
Som vandrer er jeg rene heimfødingen og husker fremdeles hvor jeg har vært, men
ikke alltid når jeg var der. Takket være deltakerbevisene vet jeg derimot hvor mange
vandringer jeg har deltatt i.

Men å  servere  slike  konkrete  svar  på  spørsmålet  er  selvsagt  å  vri  seg  unna  det
egentlige spørsmålet, som jeg tror sikter på om en mener å ha vært tilstede og deltatt
i eller formet eget liv, og hva en har klart å få ut av det. Sånt vrøvl, vil du si. Mon
det, sier jeg. Jo mer jeg grunner på spørsmålet på teglveggen, jo vanskeligere blir det
å finne et godt svar. Får gå en tur i stedet, for da er det lettere å koble ut vrange
problemstillinger.  Det  å  holde  seg  oppreist  på  holka  krever  det  meste  av
konsentrasjonen.

Eli Fremstad



REFERAT FRA ÅRSMØTE I TRONDHEIM TMF  10.02.18

Sted:  Autronicahallen
Tilstede:  45 medlemmer

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av dirigent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett 2018
6. Innkomne forslag
7. Valg

Nestleder ønsket alle velkommen.  Møtet starta med at alle reiste seg for å minnes de
som hadde gått bort i løpet av 2017 med 1 minutts stillhet.

Morten Selven ble valgt til møteleder.

Amanda Selven ble valgt til sekretær/referent

Morten leste opp årsberetningen.  Ingen innvendinger  eller  bemerkninger.

Magnar leste opp regnskapet.  Ingen spørsmål eller kommentarer. 

Så  gikk  han  gjennom  budsjettet.  Her  kom  det  opp  et  spørsmål  angående  pkt
Norgeslekene. Dette skal være/er reisestøtte. Ingen flere spørsmål eller kommentarer. 

Nå var det tid for valg.  Møyfrid Grosberghaugen representerte valgkomiteen og leste
opp  forslag  på  kandidater  til  de  ulike  komiteer  og  utvalg.   Alle  ble  valgt  med
akklamasjon.

Valgkomité for 2018: Bjarne Stangnes, Møyfrid Grosberghaugen og Kjellvår Eriksen.

Til slutt takket nestleder alle frammøtte og årsmøte sluttet kl 1945.

Amanda Selven

Sekr

ÅRSFESTEN
På årsfesten møtte det opp 41, 43 var påmeldt. Dette er noe mindre det som har vært
de siste årene, men det har kanskje noe med at nordmenn i denne tiden av året er mye
på sydentur, eller kanskje er ikke tilbudet like attraktivt som tidligere. Nok om det, vi
som var der koste oss med kalvestek til middag og masse gode kaker til kaffen. Sang
gjorde vi også, og når Per stiller opp med gitaren blir det skikk på dette.
Levende musikk ved Televimsen var det også,  samme musiker som året  før.  Han
passer tydeligvis både når det gjelder musikkvalg og lydnivå. Selvsagt var det også
loddsalg. Det er lenge siden det har vært bedre kvalitet på gevinstene, og folk kjøpte
lodder som aldri før. 
Spesielt for kvelden var at alarmen ikke gikk bare en gang men to ganger, selv om



alle kontrollamper viste at den var avslått. Jorun hadde et svare strev med å ringe og
forklare at alt var på stell. Håper ingen fikk hørselskader av dette.
Ingen fra redaksjonskomiteen var til stede, og da ble det heller ingen bilder denne
gangen. Men kan forsikre at fanen var på plass slik den har vært alle år før.

Magnar

*********************

Tørke

Folk med skrivekløe (forfattere,  journalister,  valgtaleskribenter,  synsere i  avisenes
kommentarspalter m.fl.) kan innimellom bli rammet av skrivetørke. Lidelsen går som
oftest over etter noen tid; da får den nødlidende så å si vann på mølla, igjen. Nå i
vinter  har  jeg  hatt  snev  av  denne  sykdommen,  noe  som  kan  skyldes
vintermørkedepresjon (jf. annet innlegg i denne versjonen av Fot-bla’e). Tørke anses
som regel som en uønsket tilstand.

De som har levd lenge nok til å bli fast kunde hos Nav har opp gjennom årene sett
mange reportasjer fra tørkesituasjoner, for ikke å si tørkekatastrofer, fra land som en
gang  i  tiden  lå  uendelig  langt  borte  fra  oss.  Vi  skuttet  oss  ved  synet  av  støvete
bushområder, buskap som hadde strøket med, og befolkning som fortvilt prøvde å nå
ned til grunnvannet med spader og bøtter. Det siste året har vi i tillegg sett reportasjer
fra  tørke-  og  brannsituasjoner  i  bl.a.  California,  og  nå  nylig  om  vannmangel  i
storbyen Cape Town. Der holder de på å tappe de siste hektoliterne av grunnvannet –
byens vannreserver er snart uttømt. Begge steder, og i mange andre områder, uteblir
nedbøren eller kommer i langt fra tilstrekkelige mengder. Så har vi tallrike strøk rundt
om på kloden der de kjemper mot striregn og flommer. Kontrastene er voldsomme og
urovekkende. 

Og her går vi og synes at det av og til blir i våteste laget når vi vandrer en time eller
to  med snøslaps eller  regnbyger  i  fjeset  eller  ryggen. Men litt  yrende,  livgivende
vårregn tåler vi godt. Vi er heldige som får det. For det kommer nok. Og vi kan vaske
stuevinduene og bilen uten å bekymre oss for å tappe tom vannkildene våre.

Alt med måte, heter det. Vi i Trøndelag har det med måte når det gjelder både regn og
snø. Vi får finne på noe annet å klage over. Det skulle ikke være så vanskelig.

Eli Fremstad



Et Fantastisk Menneske
Her en dag dukket det opp en melding på min mobil – sjekk Hjemmet nr. 1 – utgitt 2.
januar, (takk for tipset, Anne.) Da måtte jeg gå til anskaffelse av bladet, og fant en
interessant artikkel som jeg her refererer fra:

Astrid  (76)  har  et  hjerte  som  banker  både  for  dyr  og
mennesker. Hun står på døgnet rundt for at andre skal ha det
bra. Derfor fortjener Astrid Hjemmetblomsten!
En  god  venninne  har  foreslått  at  Astrid  skulle  få  en
påskjønnelse i form av Hjemmetblomsten. Venninnen sier at
Astrid er et ekstremt godt menneske som tenker svært lite
på seg selv, men desto mer på andre. Vi trenger slike gode
mennesker i dag Astrid sier at hun gjør bare det hun bruker
å  gjøre,  og  finner  det  både  berikende  og  lærerikt  og
meningsfullt å bidra.
Astrid har i en årrekke samlet inn klær til mennesker i Øst-
Europa. Dette har hun holdt på med i 37 år. Innimellom har
det  stått  over  30 sekker  i  kjelleren i  borettslaget,  uten at

noen har klaget. Hun fikk være med til Hviterussland, og så at fattigdommen er stor
og ubeskrivelig sett med norske øyne. Den senere tiden har hun samlet inn klær via
Romaniahjelpen. 
Astrid  er  frivillig  i  Dyrebeskyttelsen,  og bidrar  både på  loppemarked og har  hatt
vakter i dyrestallen. Hver sommer tar hun imot katter som ikke får plass på mottaket
til Dyrebeskyttelsen. 

Astrid har flere jern i ilden. Hun hjelper naboer, venner og familie som ikke har noen
andre til å hjelpe seg. Da både vasker og handler hun. Det verste jeg vet er når folk er
arrogante og smålige. Jeg går årlig med innsamlingsbøsse, og det er ofte dem med de
største bilene som legger minst i bøssa, sier hun. 
Astrid klarer til og med å kombinere fritidsinteresser med frivillige verv. Hun er en
ivrig turmarsjgjenger, og har i 45 år gått den krevende Nijmegenmarsjen, som går
over fire dager i Nederland. Jeg begynte med turmarsj da jeg var 30 år, og skal slutte
når jeg begynner å gå motsatt vei, sier hun. Sammen med andre glade turgåere var
hun med på å stifte Nordenfjeldske Sang- og Spacergruppe, som årlig arrangerer tur
til Nederland for å gå mellom  30 – 50 km hver dag. 
Jeg har meldt meg på i år også, forteller hun.

På onsdager er det den internasjonale folkedansklubben som får gleden av Astrids
engasjement. Der har hun vært kasserer i to perioder, men skal gå av neste år når
klubben feirer 50 års jubileum. Og Astrid har vært med i alle 50 årene. Frivilligheten
strekker seg også inn i museumsverdenen, der hun med stor interesse tilbyr hjelp når
Forsvarsmuseet  i  Trondheim  har  arrangement.  Hun  har  også  utdannet  seg  til
Homøopat, og tatt kurs i både astrologi og amatørgeologi. Homøopati leste jeg da jeg
hadde nattevakt som varslingsleder i Luftforsvaret på  Gråkallen, sier Astrid. Jeg har
utdannet meg til to yrker som senere har «dødd» ut. Jeg var først telegrafist og seilte
utenriks i ett år før jeg gikk i land. Så var jeg på Gråkallen til den jobben ble lagt ned.

Astrid Svelmo



Egen familie glemmes heller ikke. Astrid har reist på tur med begge barnebarna hvert
år, og de har besøkt flere hovedsteder og spennende byer i Europa.
Astrid elsker vinter og snø, og har også vært på Svalbard flere ganger. Jeg elsker å
kjøre  hundespann  i  Adventdalen,  men  den  store  drømmen er  å  dra  på  cruise  til
Antarktis. Jeg håper jeg får til det en gang.
Selv fuglene har Astrid tid og overskudd til. Jeg samler mer enn gjerne opp smulene
fra butikkenes brødskjæringsmaskin, sier hun. Om vinteren trenger de mer mat. En
gang ble jeg til og med tatt for å være en som samlet mat til meg selv, men det bryr
jeg meg ikke om, sier hun og ler godt. 
Vi trenger slike folk som Astrid, sier venninnen. Vi trenger folk som ikke bare tenker
på selg selv,  og som kan være en rettesnor for  oss andre.  Hun er  rett  og slett  et
fantastisk menneske som stiller opp uansett hvor sliten hun er. 

Vi i Fotbla'e gratulerer Astrid med utmerkelsen fra Hjemmet, og er imponert over
innsatsen og engasjementet. 
Takk for at vi fikk lov til å skrive dette.

Aud Mirjam

Permanentvandring 25.2.2018

Først feira vi Marit Bjørgens gull, så 
gikk vi en PV. Piggsko måtte til.

Også Liv Lyngstad var med på dagens 
runde.



Mørketiden er over!
En kronikk i Adresseavisen 5. februar handlet om tendensen til å skue bakover og
mene at alt var bedre før. (Den har vi hørt før, og mye tyder på at det er regelrett feil.)
Kronikkforfatteren hevdet at hangen til slike tilbakeblikk i beste fall er feilaktige, i
verste fall til og med forkastelige. Vi har, ifølge han, lettere for å huske det positive vi
synes  å  ha  opplevd enn det  negative.  Mon det.  Kanskje  husker  vi  både de  gode
opplevelsene og de mindre gode, men med ulike reaksjoner og ulike resultat av dem i
det lange løp, i ettertid. Vi endrer oss gradvis, både mentalt og fysisk. Det som var
positivt en gang i fortiden kan med årene bli et ork. Ett lite eksempel.
I min tid som folkeskoleelev hadde vi noen år såkalt «ettermiddagsundervisning», da
skoledagen ble avsluttet kl. 17. Vinterstid var det bekmørkt ute når vi skulle hjem
alene. Skoleskyss fantes ikke den gang, og var heller ikke nødvendig. Vi gikk enten
det røyk eller føyk. Før vi slapp ut av klasserommet ble det sunget et par salmevers,
en slags oppmuntringens ord før vi ga oss ut i mørket og skikkelig vinter der det var
snøføre, ikke holke som nå. Ute i mørket glitret Melkeveien i all sin velde, og vi lærte
oss noen av de enkleste stjernebildene. Mørket kjentes godt og trygt på veien hjem,
selv  om vi  ikke  hadde  refleksutstyr  til  å  gjøre  oss  synlige  –  slikt  fantes  knapt.
Vintertøy og utstyr var slett ikke bedre før. Vi frøs ofte, trass innpakking i lag på lag
med ull,  og mest  på føtter  og hender. Moderne unger kjenner vel  knapt begrepet
neglesprett. På klesfronten har det faktisk blitt bedre for smårollinger.
Nå ser vi knapt stjernehimmelen, vi som tilbringer mye av tilværelsen i bymiljøer der
lysende skilt og gatelys, næringsbygg og boliger, for ikke å snakke om trafikk blender
oss. En skulle tro at mye lys er av det gode, men denne type lys er stressende. Som
aldrende bilfører i vintermørket omgitt av våte veibaner, motgående kjørelys og skinn
og reflekser alle vegne, synes jeg mørket er alt annet er trivelig, trass i at Norge er
langt bedre opplyst, og derfor muligens tryggere, enn for bare noen tiår siden. Ifølge
denne tankegangen var det bedre før – men det holder selvsagt ikke. Vi vil vel ikke
tilbake til bekmørtna.
Når  jeg  en  sjelden  gang  vinterstid  forviller  meg  ut  på  landsbygda  der  det  bare
kommer lys fra spredte boliger og gårder, føles det som et lite sjokk. Min santen, der
kommer fliker av Melkeveien til syne igjen. Trass i slike positive gløtt ut i mørket, er
mørketiden blitt verre og verre å takle med årene. Svart om morgenen, tussmørke om
dagen,  og  mørkt  lenge  før  middagen  er  inntatt.  Det  er  hustrig,  men  en  må bare
gjennom det.
Som turvandrer (i snegleklassen) har jeg en stille feiring når vi når såpass langt ut på
vinteren at det er rimelig lyst  i  18-tiden når vi starter onsdagsøktene.  Neste stille
tilfredshet kommer når det er lyst også når vi kommer inn etter endt vandring. Det er
ikke lenge til! Senere begynner det å dryppe fra takene, holka forsvinner, hestehoven
kommer, så musører på bjørka og hvitveisen, dernest … alt det andre. Det er bare å
glede seg!

Eli Fremstad



Den skal tidlig krøkes ----
Ja, det er et utsagn vi har hørt ofte. Gubben og jeg har vært i Ferney Voltaire i ca 4 uker,
for å bistå datter Kjersti som ble operert for ryggprolaps den 15. januar. Ikke skulle ho
løfte noe som var tyngre enn en flaske vann, ikke kjøre bil, og ikke begynne å trene opp
rygg og magemuskler på ett par måneder. Det var ikke så enkelt når ho har en seksåring
og en to-åring. Og gubben hennes måtte ut i felten (han jobber med opptrening av rotter
og hunder for å finne minelagte områder) i  Cambodia og Thailand en ukes tid etter
Kjerstis operasjon. Men da kunne altså mamma og pappa stille opp. Det var behov for å
kjøre  gutta  til  skole  og  til  dagmamma.  Og da  er  jeg  ved  poenget.  Skolesystemet  i
Frankrike er en historie for seg selv. Skolene ligger slik til at foreldre må kjøre ungene til
og fra. Gutta går når været er fint, det gjorde vi også. Men foreldrene kommer i sine små
Peugoter, og parkerer sine biler og følger ungene til skoledøra. Det samme skjer om
ettermiddagene.  Jeg skulle hente vår  Kasper,  møtte fram i  god tid før  halv fem, når
skolen slutter. Men dørene åpnes ikke før halv fem, da står det en lærerperson i døra, og
ser  til  at  ungene  blir  henta  av  foreldre/besteforeldre/andre  tillitspersoner.  Vi  var
høytidelig innskrevet som lovlige hentere av Kasper. Og da dørene ble åpnet, hørtes en
trilledur uten like. Det går masse unger på skolen, og de kommer trillende med sine
trillekofferter. Jeg fikk fornemmelsen av å være på en flyplass, små unger kommer med
små trillekofferter, ransler og sekker var i fåtall. Vår Kasper har sekk, foreldrene sykler
ofte med han så sekk må til. Kø og kaos av foreldre og biler. Riktignok står det en polis
og ser til at ungene kommer trygt over gata. Vi er blitt godt kjent med Polis Remy, på
hils tilogmed. 

Jaja, det var de små som må tidlig krøkes. Skolen begynner kl. 08.30, og varer til 16.30.
Og når ungene kommer hjem, må de til med lekser. Strengt system. Takke meg til norske
skoleforhold. Men ungene i Frankrike har kantine på skolen, og får 3 retters lunsj hver
dag, om foreldrene kan betale for dette. Noen foreldre velger å hente ungene hjem til
lunsj – en og en halv time. Kaos for henting og bringing igjen. 
Men dette er jo en notis til Fotblaet – så noen ord om det å gå. Vesle Marius på 2 år er
hos dagmamma, en halvtimes spasertur fra heimen. Og det var en blandet fornøyelse å
gå med vogna langs fortauene. Og hvilke fortau. Smale, knapt plass til vogn, vi kunne
ikke  gå  to  side  ved side.  Og hva  var  grunnen  til  at  fortauene var  så  smale?  Jau  –
franskmennene  har  hekker  rundt  eiendommene  sine.  Ikke  hvilke  hekker  som  helst,
heller. De er ofte ett par meter brede, breier seg utover fortauene. Det virker som om
eierne har konkurranse om å ha høyest, bredest, mest veltrimmet hekk. Vi gikk 10-15
tusen steg hver dag, så om det var endel kjøring var det også masse gåing. Det som var
hyggelig der, var at folk hilste på hverandre når vi møttes, Bon Jour Madam, Bon Jour
Monsigneur, gjennomført høflige. 
Men om det er løyper tilrettelagt for PV vet jeg faktisk ikke, Frankrike er jo et billand,
gubære  så  mange  biler.  Kjersti  bor  like  ved  Cern,  og  til  og  fra  jobb  kjøres  det.
Arbeidsdagene er jo så lange der, riktignok har de lunsj på en og en halv time daglig, da
kjører de ut på restauranter og nyter lunsj med alkohol kunne vi se. Annet land, annen
kultur. Men artig å betrakte forskjellene, det er synd vi ikke behersker fransk, vi blir godt
likevel godt hjulpet av engelsk og gestikulering
Vi går glipp av endel turmarsjer hjemme, men får likevel med oss mye glede og blir godt
kjent med barnebarna. 

Aud Mirjam



Tv-marsj 22 oktober 2017.
Trondheim Turmarsjforening arrangerte TV-marsjen i år for 36 gang. Ifølge Magnar
Bakken har vi vært med på arrangementet helt siden marsjen ble arrangert for 1. gang
i 1981. De første årene var det Norges Turmarsjforbund som sto for arrangementet,
etter  noen  år  trakk  de  seg,  og  Trondheim  tok  over.  Denne  marsjdagen  går  hele
inntekten til til aksjonen. Ca 300000 er gitt i løpet av disse 36 årene.

I år var det en særdeles vakker dag, løypa var lagt delvis gjennom stier og delvis på
asfalt. Det var tørt og fint å gå. Det er herlig å kunne gå uten å frykte glatt føre.
Apropos må vi få pigga opp vinterskoene før det blir bruk for dem. Glatta vil nok
komme før vi egentlig ønsker det.

Den harde kjerne, som vi sier, møtte fram til klokka 10, etter hvert kom det også noen
barnefamilier.

Ca 100 gikk dagens løype, det kosta hver enkelt 50 kroner, og ingen pruta på prisen.
Det  ble  også  solgt  atskillige  lodder.  Som  vanlig  var  det  gavekort,  ostetine,  to
fruktkurver, samt flere smågevinster. Hvordan gevinstene ble fordelt? Ja si det, ingen
ringte  til  oss  iallefall.  TV-marsjen  fikk  overrakt  kr.  10  000  fra  Trondheim
Turmarsjforening.

Eldste marsjer var Marie Friesland, hun er 80+, og hun går sine 5 kilometer. Det blir
ikke gått 10 km mer, forteller hun. Det rekker for henne. Hun og ektefellen har gått
turmarsj i masser av år.

Og så  er  sommerserien en saga  blott.  Mange fine turer  har  det  blitt,  særlig  etter
turmarsjferien,  Trøndelag har hatt
en  kjempefin  ettersommer.
Hvordan  vinterserien  vil  bli,  får
tiden vise.

Aud Mirjam

Lurer på hva Bengt styrer med 
her? Tar han lodd eller frir han?

Bengt tar visst lodd.



BUSSTUR TIL NORGESLEKENE PÅ VOSS

På  Internett:  "Norgesleikane  Voss" finner  dere  beskrivelse  av  turområdet  og
marsjene. Bulken Turmarsjlag er ansvarlig.

De fleste har  nok fått  med at Trondheim turmarsjforening arrangerer busstur til
Voss  i  samarbeid  med  Nidaros  Tour  02.08.  -05.08.2018.  Vi  har  fått  mange
påmeldinger, men har fortsatt plass til flere.

Viser til turopplegget fra Nidaros Tour som sto i Fotbla'e des. 2017. I prisen fra
Nidaros Tour inngår bussturen, en overnatting på hotell inkl. middag og frokost i
Sogndal på vei nedover, samt middag på Beitostølen på turen heim. Evt. tur med
Flåmsbanen kommer i tillegg. Innbetales til Nidaros Tour.

Overnatting på Voss er reservert på motell ved Fleischer hotell. Motellet ligger rett
over veien for hotellet hvor frokosten er. Det er god standard på motellrommene
med sengklær, bad og også en liten kjøkkenkrok. Overnatting på Voss betales av
hver enkelt ved avreise.

Samlet pris for hver deltaker blir ca. kr. 3.800,-  med evt. Flåmsbanen i tillegg.

Underveis  blir  det  kaffestopp,  men det  er  ikke bestilt  lunsj  noe sted  verken på
nedover eller oppover. Hver enkelt anbefales å ta med noe niste for bussturen.

Påmelding til Nidaros Tour:
Tlf. 45 15 22 22/41 46 43 77 eller via mail:   firmapost@nidarostour.no  

Når alle som har lyst og mulighet har meldt seg på, er det bare å ønske oss alle en
god tur til Voss. Til slutt: Husk å sette på vekkerklokka den 2. august.

På vegne av turkomiteen
Kjellvår Eriksen

              



Redaksjonens side.

Årets første utgave av Fotbla’e kommer litt sener enn planlagt. For det første har jeg
ventet på at Magnus skulle sende en epistel fra sin opplevelsestur verden rundt. Om
tiden har løpt fra han eller det har vært få muligheter til å sende e-post vites ikke.
Håper de har en flott tur.
For min del har min høyre hånd vært satt noe ut av spill etter en tur på glatta i
Drammen. Piggsko passer ikke sammen med sivilisert antrekk for en lengre togtur.
Ser fram til at det kan bli muligheter for skigåing igjen med det første. Det har blitt
noen  runder  med  snømåking  også  som jeg  har  gått  glipp  av.  Gry  har  fått  den
trimmen i stedet. Har skjønt at det ikke har vært like populært hver gang.
Beklager at det ikke er noen reportasje fra årsfesten i bladet denne gang, men ingen
fra redaksjonen var på tilstelningen. 

Bjarne

Redaksjonen i Fotbla’e består av:

Redaktør Bjarne Stangnes 950 82 143
bhstang@online.no

Journalist Aud Mirjam Tokle Fjellhaug 909 44 210
audtokle@gmail.com

Journalist Eli Fremstad 905 36 443
eli.fremstad@ntnu.n  o  

Neste utgave av Fotbla’e, 2-2018, kommer ut ca 10.06.2018. Ta med penn/papir og
ikke minst kamera på tur og del gleden med oss andre. Siste frist er 1.juni. Har du
noe på hjertet så la oss få høre om det.

Finner du en giro for innbetaling av medlemskontingent for 2018 medsendt bladet 
har ikke kasserer Magnar registrert noen innbetaling fra deg.

Betalingen kan enten gjøres til sekretariatet på en turmarsj eller i nettbanken. 
Benyttes nettbanken så husk å oppgi ditt navn i tekstfeltet for betalingsinformasjon. 
Vi har ikke KID-nummer.

mailto:eli.fremstad@ntnu.no
mailto:audtokle@gmail.com
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mailto:bstangn@broadpark.no


Trondheim Turmarsjforening
Ti-trimmen og litt til 2018

Dag/ nr Dato Startsted Merknad
Onsdag  1 04. april Utleira skole Ti-trimmen
Onsdag  2 11. apil Charlottenlund ba. skole Ti-trimmen
Onsdag  18. april Tiller vg. skole Vårsleppet
Onsdag  3 25. april Statoil, Lade Ti-trimmen
Onsdag  4 02. mai Granåsen Ti-trimmen
Onsdag 17. mai Ytre Kongsgård 17. mai marsj
Onsdag  5 23. mai. Tiller vg. skole Ti-trimmen
Onsdag 30. mai Utleira skole Sommertrim
Onsdag  6 06. juni Skogli skisenter Ti-trimmen
Onsdag  7 13 juni Nilsbyen Skisenter Ti-trimmen (Byåsen)
Onsdag  8 20. juni Lohove barnehage Ti-trim og rømmegrøt

Sommerferie
Onsdag  9 15. august Skistua Ti-trimmen
Onsdag 10 22. august Statoil, Lade Ti-trimmen
Onsdag 11 29. august Ferista friluftsbarnehage Ti-trimmen (Byåsen)
Onsdag 05. sept. Tiller vg. skole Høstvandring
Onsdag 12 12. sept. Granåsen Ti-trimmen
Marsjhelga 14. - 16. sept. Utleira skole Marsjhelga
Onsdag 13 19. sept. Statoil, Lade Ti-trimmen
Tirsdag 14 25. sept. Ugla skole Ti-trimmen     tirsdag
Onsdag 15 03. oktober Charlottenlund ba. skole Ti-trimmen
Onsdag 16 10. oktober Tiller vg. skole Ti-trimmen
Søndag 14. oktober Charlottenlund ba. skole Rosa sløyfemarsj
Onsdag 17 17. oktober Utleira skole Ti-trimmen
Søndag 21. oktober Utleira skole TV-aksjonsmarsj
Tirdag 18 23. oktober Ugla skole Ti-trimmen     tirsdag
Onsdag 31 oktober Risvold* Avslutning
*Adminbygget Risvollan Borettslag, Asbjørn Øveråsveg 1, 2. etg.
 

Starttid ti-trim: 1800 .    Distanser 5 og 10 km
Startkontingent: kr. 20,-
Ti-trimmedalje i henholdsvis sølv/gull kan kjøpes etter 6/10 serieturer.
Kontaktpersoner er:
Magnus Småvik:    970 43 993
Brit Solli Isachsen: 900 63 521
Vår internettadresse: www.trondheim-turmarsjforening.org

Ferista friluftsbarnehage, Fjellseterveien 24, ved « Ferista» ovenfor Byåsen 
Butikksenter.
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