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Leder´n har ordet. 
Et nyvalgt styre og komiteer i TTMF har tatt fatt på et nytt 
turmarsjår. I den forbindelse vil jeg takke både de som var 
med i det avgående styre og komiteer og de som nå skal ta 
fatt. 2004 var igjen et år med stor aktivitet i foreningen. Det 
ble gjennomført Vinterserie og Ti – Trim, med henoldsvis 19 
og 17 turer. Vi arrangerte også alle de 4 fellesmarsjen som 
NFF står bak og vi hadde 17.-mai vandring med IVV-
stemling. Det var marsjhelg i september og TV-
aksjonsmarsj. I tillegg har vi hatt samarbeide med både Wing 
og Freidig når det gjelder Tur-orientering samt at vi klarte å 
få stempling på Ti-Til-Topps opplegget. Bak all denne 
aktiviteten skjuler det seg utrolig mange timer med frivillig 

innsats fra både valgte medlemmer og andre medlemmer i foreningen. Kanskje kan det i 
noen tilfeller bli dratt alt for store veksler på enkelte. Det må tross alt bli tid til både å gå 
og å ta del i foreningens sosiale liv. 

I flere år har jeg på tilsvarende plass tatt til ordet for at vi må forsøke å stoppe den 
negative trenden i deltagerantallet. Skal ikke gjenta det denne gangen, for i 2004 har vi 
hatt en liten oppgang (se årsberetningen). På landsbasis er det verre med en nedgang fra 
139256 i 2003 mot 135171 siste året. For Sør-Trøndelag er tilsvarende tall 9432 i 2003 
mot 9822 i 2004. Nord-Trøndelag derimot kan vise til en kraftig nedtur i 2004 fra 11539 
i 2003 mot 9325 siste året. Skjerp dere nordtrøndere ! Det er mange år siden Sør-
Trøndelag har slått N-Trøndelag. Vet faktisk ikke om det har hendt noen gang i det hele 
tatt. 

Når en ser på hvem som deltar på seriene, er det hyggelig å se at stadig nye 
ansikter dukker opp ved siden av de gamle traverne. Vil berømme PR-komiteen som har 
vært flink til å få omtale i Adressa. Men vi må fremdeles bearbeide aviser, radio og 
andre medier slik at våre aktiviteter blir enda bedre kjent utenfor “menigheten”. Vi må 
lage og organisere utdeling av flygeblader som våre medlemmer kan dele ut i sine 
nærområder slik at den fremgangen vi har hatt de to siste årene kan fortsette.  

I år er det to ting som bør kunne fremme vår aktivitet. Det ene er Friluftlivets år 
(FÅ) og det andre er Unions-vandringen. TTMF var med på åpningen av FÅ på 
Marinen lørdag 8.januar. Oppmøtet kunne helt sikkert vært bedre, men de andre 
arrangørene merket seg at uten TTMF vil dette blitt en heller laber affære. Når det 
gjelder Unions-vandringen har det som vanlig blitt noe klabb og babb i forholdet 
mellom Gangforbundet og vårt forbund (NFF). Tross dette må en håpe at vi kan få laget 
en mønstring noe utenom det vanlige 7.juni. Da må alle være med og vise at det er vårt 
forbund som er førende når det gjelder turmarsj (Vandringer) i Trondheim. Hvem har 
forresten hørt om at noe annet forbund driver med vår aktivitet ? Her oppfordres igjen 
hver enkelt medlem til å være aktiv. Benytt både “munn mot munn” metoden og alle 
andre metoder slik at vi kan vinne denne duellen. Dra med slekta, naboene osv. Gjør de 
kjent med at denne sjansen ikke dukker opp på nytt før om 100 år.  

Selv om det nå er langt ut på det nye året, er det mange av medlemmene jeg ikke 
har fått sagt godt nyttår til før nå. Nå er det hermed gjort! 

 
Lykke til med det nye (turmarsj)- året ! 

 
Magnar ! 



REIDAR ALBERTSEN TIL MINNE! 
 
Vi visste at helsa di ikke var helt på topp Reidar, men likevel kom det svært 
brått på oss alle at du hadde gått bort i mellomjula. Med deg er en av 
grunnpilarene i TTMF forsvunnet. I 11 år var Reidar med i TTMF s 
løypekomite, de siste 5 årene var han leder i komiteen. I alle disse årene er det 
ikke få løyper og løypebånd Reidar og hans komitemedlemmer har hatt ansvaret 
for. 
 
Reidar gjorde aldri noe vesen av at han gjorde en god jobb for foreningen. Når 
han var ferdig med å merke en løype, stilte han seg stille og beskjeden uten store 
bravader. Men han kunne også ha temperament. Det fikk jeg erfare da jeg ga 
noen av deltagerne på en seriemarsj adgang til å gå Ladestien, mens Reidar 
hadde merket løype gjennom byen. Det skulle forresten bare mangle at han 
reagerte på slik oppførsel fra foreningens leder. Den gangen måtte jeg ha bistand 
fra en av Reidars gode venner for å stille stormen, men uenigheten gikk fort 
over. 
 
Reidar var ikke bare en løypelegger. Han var også en meget ivrig 
turmarsdeltager. Før han for alvor ble hemmet av en alvorlig lungesykdom, var 
det få serieturer på Stjørdalen, Støren og i Trondheim han ikke var på plass. Men 
det var ikke bare der han deltok, for jeg tror uten å vite det med 100% sikkerhet 
at han har gått de aller fleste marsjene i Trøndelag og også i nabofylkene. 
Dessuten var han med på tur til flere Folkesportsolympiader. Det er ganske 
enkelt et meget aktivt medlem i TTMF som er gått bort. 
 
Mange av foreningens medlemmer var tilstede ved Reidar`s begravelse på 
Stavne. Aldri har jeg vært i noe kapell hvor det har vært så trangt om plassen, så 
det var nok ikke bare i TTMF at Reidar var en aktiv og populær mann, og få var 
ikke de lovord han fikk fra sine arbeidsgivere både i inn og utland.  Fra TTMF 
var det en vakker bårebukett med hilsenen ”Takk for innsatsen” på sløyfen.      
 
I TTMF vil det bli et stort tomrom etter deg, Reidar. Men vi skjønner at dette 
tomrommet blir mye større for din familie. 
 

Lyser fred over Reidar sitt minne ! 
 



ÅRSMØTE OG ÅRSFEST 2004/5   
 
12.februar 2005 og det er 
årsmøte i foreningen vår.   
45 fremmøtte.  Ikke dårlig i 
en forening med 385 
medlemmer.  Det bør vel 
bety at alle er såre fornøyde 
med aktiviteten. 
Årsberetning, regnskap og 
valg gikk som en drøm.  Alt 
ble vedtatt med 
akklamasjon. 
 
Så åpnet dørene igjen og 
gjestene til årsfesten 
strømmet festpyntet inn i 
lokalet.  Du – så mye pene folk det er i foreningen. 
Styret med Kristbjørg, forpleiningssjef, i spissen hadde gjort en god 
formiddagsjobb.   Det var festdekkede/ pyntede bord klare til gjestene.    
Etter noe plunder med å fordele ønsket drikke til alle, turmarsjere er tørste – 
ønsket Magnar formann velkommen til fest. 
 

Spenningen var stor, ny 
matleverandør, var 
kalvesteken like mye 
”gammel ku” som i fjor? 
Nei – den var perfekt, 
ertene var knallgrønne, 
gulrøttene skikkelig oransje 
og potetene var riktignok 
runde, men ganske gode 
likevel. Sausen?  Det kunne 
den kokken å lage ja. 
Nydelig. 
Det ble dårlig med taler, 
men alle så ut til å nyte 
maten - og det måtte være 

mange som snakket med mat i munnen – for stille var det i hvert fall ikke. 



Per hadde – på oppfordring – med sin gitar, så noen sanger ble det etter hvert.  
Når alle var gode og mette kom liksom ”rosinen i sangsamlingen”. Tror vi 
”gikk” minst en 5-km ved å synge ”Alle fugler små de er ”.  Hvordan ? Kom 
neste år så skal du få prøve. 

Mange hjalp til med å bære ut oppvasken og omorganisere bordene. 
 

Så var det kaffe og kaker.  Sterk kaffe og 
som vanlig nydelige kaker. 
Dansemusikken var kommet for lenge 
siden, nå fikk han endelig slippe til.  
Utrolig at en mann kan høres ut som en hel 
gruppe.  Man kan si det slik at folket ikke 
var spesielt tungbedte ut på dansegulvet. 
Dessuten – lydnivået var slik at det faktisk 
gikk å snakke samtidig med musikken. 
Ikke dårlig! 
 
Ingen hadde det travelt med å gå hjem – 
men litt over 1 var det slutt, da var det bare 
siste oppvasken igjen – og hvem fikk ta 
den?   Ikke jeg. 
 
Kom neste år – det er litt annerledes - og 
svært hyggelig turmarsj. 

Gry 
 



Bli med på 
Unionsvandringen 2005 

 
I forbindelse med 100-års jubileet for unionsoppløsningen vil det bli 
arrangert vandringer i hele Norge i regi av Norges Folkesportsforbund 
(NFF).  
I Trondheim er det Trondheim Turmarsjforening (TTMF) og Trimavd. i 
Byåsen idrettslag som står for de lokale arrangementene. Til vandringene er 
det laget en flerfarget minnepin hvor motivet er en grenserøys med et norsk 
og et svensk flagg. Mener at det er en riktig fin sak, og det vil bli 100 år til 
neste muligheten dukker opp! Noe å vise fram til neste generasjon ! 
 
Dato  : 7. juni 
Startsted : Ugla skole og Maritime skoler (Ladejarlen vgs.) 

+ ??? (følg med i Trondheimsavisene) 
Starttid : 17.00 – 19.00 
Løyper : 10 km eller 5 km eller 2 km 
Startkont. : Voksne Kr 35.-  Barn Kr 25.- 
Premiering: Pin til alle  
 
Det vil bli salg av kaffe med nogot attåt. Dersom været tillater vil det også 
bli grilling. Ta gjerne med noe å legge på grillen selv!  
 
Når Rosenborg kan tukte Vålerenga og Brann, så må vi ta innersvingen på 
Oslo og Bergen, når det gjelder Unionsvandringen. Ta med hele familien på 
tur uten stress og tidtaking! 

    Sønn Datter Mor Far      Farmor          Mormor                  Morfar  
 

Motto : Ut på tur – Aldri sur ! 
 

Vi møtes på Unionsvandring 7. juni ! 
 

Hilsen  
Trimavd. i Byåsen idrettslag og Trondheim Turmarsjforening 



 

 

Busstur til Geiranger 
Trondheim Turmarsjforening 

  

arrangerer busstur til Geiranger og Vatne i sommer. Avreise fredag 10.juni, med retur søndag 
12.juni. Det blir overnatting på Dovre på nedovertur, med anledning til å gå permanentvandring 
på Dombås. På lørdag kjører vi først til Djupvasshytta, der vi går Geirangermarsjen til toppen av 
Dalsnibba. Etterpå kjører vi en tur opp til Ørnesvingen før vi tar lunch nede i Geiranger. Deretter 
blir det fergetur ut Geirangerfjorden til Hellesylt. Videre buss til Aursnes med ferge til Magerholm 
og buss til Vatne. Om kvelden blir det sosialt samvær med grilling hvis været tillater det. Søndag 
morgen går vi Fjord og Fjell-marsjen før vi starter hjemover. Turen går nå via Vestnes-Molde, 
Kanestraum-Halsa og over Hemnkjølen. Overnattingene blir på klasserom/gym-saler med 
medbragt sovepose og madrass. 

================================================================= 
Program for turen: 

Start fra Steinkjer jernbanestasjon:
Passering Verdal, jernbanestasjon:

Passering Stjørdal, jernbanestasjon:
Passering Trondheim, tidl. Scandic Hotell : 

Ankomst  Dovre, innkvartering:

Avreise Dovre:
Ankomst Vatne, innkvartering:

Avreise Vatne:
Passering Trondheim:

Passering Stjørdal:
Passering Verdal:

Ankomst Steinkjer:

Kl 12.00 fredag 10.juni 
Kl 12.30 ---"--- 
Kl 13.30 ---"--- 
Kl 14.10 ---"--- 
Kl 20.00 ---"--- 

Kl 08.00 lørdag 11.juni 
Kl 18.30 ---"--- 

Kl 13.00 søndag 12.juni 
Kl 18.30 ---"--- 
Kl 19.00 ---"--- 
Kl 20.00 ---”--- 
Kl 20.45 ---”--- 

Opplysninger: Per H. Sæbø, tlf 7394 2671, 9706 2458 

================================================================== 

Pris for turen er kr 700,-. Dette inkluderer busstur m/ferger og overnattinger. Startkontingenter og 
mat må besørges av den enkelte. Prisene for den angitte kjørerute er beregnet ut fra 37
deltakere. Hvis flere deltakere kan prisen reduseres, ev. at startkontingenter dekkes. 

Påmelding kun ved å girere kr 700,- til: Turkomiteen/TTMF, v/Per H. Sæbø, 
Volvevn. 2a, 7033 Trondheim, kontonr 0539.15.54317. Merk giroen med ”Geiranger”, 

påstigningssted og ditt eget telefonnr. Husk tydelig navn og adresse. 
Påmeldingsfrist: 16.mai 2003. 

 

 



Smått og stort 
 
Kom med små og store innspill og utspill. Her er det plass til det meste! For blir 
det litt trangt, så øker jeg bare plassen! 

Arne 
 

 
 

Granåsenmarsjen 
Nytt startsted! 

 

Vi har dessverre måttet flytte i år, og starter nå fra 
REMA-banen, John Skaarvoldsv.13, Byåsen 

(Nedenfor REMA på Havstein) 
Marsjen går 3.mars, og starttiden er 1100-1300 

 

 
 

Trondheim Byvandring påsken 2005 
 

Vi gjør oppmerksom på at startstedet Viking Hotel holder stengt fra onsdag 
23.03.05 ca. kl. 1400 til tirsdag 29.03.05 morgen.  
For de som ønsker å ut å gå i løpet av påsken, vil vi anbefale de av rund-
vandringsløypene som måtte være farbare. Det går også an å sørge for å hente 
seg et par ekstra startkort på Viking Hotell før de stenger. 
 

 
 

Den forsvunne giro ?! 

Har registrert at en del ikke har betalt medlemskoningenten for 2005 ennå. Går ut 
fra at det skyldes at giroen lurt seg bort i julestria, eller kanskje det var feil navn på 
den giroen som lå i siste Fotba`e ? For du vil vel være medlem ? Sender derfor med 
en ny giro denne gangen. Husk å skrive på avsenders navn, vi får stadig noen 
innbetalinger hvor det er helt blankt i feltet der navnet til avsenderen skal stå. 
Skulle det likevel være slik at du har betalt og ikke vi har klart å registrere det så 
ber vi om unnskyldning og at du gir oss et hint så vi får rettet det opp. 
 

 
 

Husk å få med deg: 
 

Vårsleppet 
Fra Maritime skoler onsdag 20.apr 18:00-18:30 

 
World Walking Day 

Fra Ugla skole tirsdag 3.mai 18:00-18:30  



17. mai 
feirer vi som kjent Norges nasjonaldag. Og ikke nok med det, Trondheim 
Turmarsjforening stiller med egen fane i toget. Men alt dette visste du fra før. 
Men husker du i fjor da du kunne få IVV-stempling for å gå i 17.mai-tog? 
Vel, det kan du få i år også. Det eneste du behøver å gjøre, er å stille opp på Ytre 
Kongsgård klokka 12:00 Og gå i toget også da så klart! 
Vær med og gjør stas på både landet ditt og klubben din! 
 

 
 
Tap for all del ikke lysten til å gå. 

Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag 
og går fra en hver sykdom; 

Jeg går meg til mine beste tanker, 
og jeg kjenner ikke en tanke så tung 

at man ikke kan gå fra den. 
Når man slik fortsetter å gå, 

så går det nok. 
Søren Kierkegaard 

 
 

Vi minner om 
 

Spacérturen som går for 15.gang fredag 27. mai. 
Starttid: 1800-2100 Løyper: 5, 10 km 
 

Nordenfjeldske Vandring som går for 16.gang Lørdag 28. mai. 
Starttider:  5 km: 0900-1300 
 10, 15 km: 0900-1100 
 20 km: 0900-1000 
 

Begge marsjene går fra Sverresborg Skole, Framvn. 20, Trondheim. 
Det er muligheter for overnatting fra fredag til lørdag. 
Flere opplysninger får du av Per H. Sæbø, tlf 97062458. perhsabo@tiscali.no 
 

 
 

Størenmarsjen jubilerer ! 
 

Det foregår søndag 29. mai. Da går Størenmarsjen for 25.gang! 
Starttid: 09:00 – 12:00 
Løyper: 5, 12, 14, 16 km 
Startsted: Støren Idrettspark 
Flere opplysninger får du av Magne Skinderhaug, tlf 72431538 
 

 
 



AKTIVITETS 
 

Mars April Mai Juni Juli 
Fotbla`e  Fotbla`e   

 
Onsdag 3/5 
World Walking 
Day  
Ugla skole 
 
 
 
 
Onsdag 11/5 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
HUSK  17- 
MAITOGET 
med IVV-
stempling 
STILL OPP ! 
 
 
  
Onsdag 18/5 
Ti-Trimmen 
Kyvannet 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 25/5 
Ti-Trimmen 
Granåsen 
 
 
Styremøte  31/5 
(ALLE) 

 
 
 

 
 

F 
E 
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! 
 

 
 
 
 
Onsdag 2/3 
Vinterserie 
Nyborg skole 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 9/3 
Vinterserie 
Maritime skoler 
 
 
 
 
Lørdag 12/3 
Forbundsting 
Horten 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 16/3 
Vinterserie 
Utleira skole 
 
 
Styremøte 16/3 
(A) 
 
 
 
Onsdag 30/3 
Vinterserie 
Maritime skoler 
 

 
 
 
 
 
Onsdag 6/4 
Ti-Trimmen 
Utleira skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 13.4  
Ti-Trimmen 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 20/4 
Vårsleppet 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 27/4 
Ti-Trimmen 
Lohove 
 
 
 

 

 
Onsdag 1/6 
Ti-Trimmen 
Skistua 
 
 
 
Tirsdag 7/6 
Unions-vandring 
Maritime skoler 
og Ugla skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 15/6 
Ti-Trimmen 
Nilsbyen 
 
 
 
 
Onsdag 22/6 
Ti-Trimmen 
Lohove 
 
 
 

 

 



KALENDER 2005 
 
August September Oktober November Desember 
 Fotbla`e   Fotbla`e 

 
 
Onsdag 2/11 
Vinterserie 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 9/11 
Vinterserie 
Utleira skole 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 16/11 
Vinterserie 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 23/11 
Vinterserie 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 30/11 
Vinterserie 
Utleira skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 17/8 
Ti-Trimmen 
Kyvannet 
 
 
 
 
 
Tirsdag 23/8 
Styremøte A 
 
 
 
Onsdag 24/8 
Ti-Trimmen 
Granåsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 31/8 
Høstvandring 
Ugla skole 

 
 
 
 
 

Onsdag  7/9 
Ti-Trimmen 
Utleira skole 
 
 
 
Tirsdag 13/9 
Styremøte A 
 
Onsdag 14/9 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 
 
Onsdag 21/9 
Ti-Trimmen 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
Fredag 23/9 
Tine-marsjen 
Lørdag 24/9 
Ormen lange 
Søndag 25/9 
Tr.heimsmarsj 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 28/9 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 

 

 
 
 
 
 
Onsdag 5/10 
Ti-Trimmen 
Utleia skole 
 
 
Tirsdag 11/10 
Styremøte A 
 
 
Onsdag 12/10 
Ti-Trimmen 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 19/10 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
TV-MARSJ 
(dato ikke 
fastlagt) 
 
 
 
 
 
Onsdag 26/10 
Ti-Trimmen-
avslutning 
 

 

 
 
 
 
Tirsdag 6/12 
Styremøte A 
 
Onsdag 7/12 
Vinterserie 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 14/12 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julemarsj 
2. juledag 
Utleira skole 
 

 



ÅRSBERETNING 2004 
 
Trondheim Turmarsjforening avviklet sitt 22. årsmøte i Rostenhallen lørdag 12. 
februar 2005. 48 var tilstede. 
 
Medlemstall pr.  31.12.04 :  328 
 
ARRANGEMENTER I PERIODEN: 
 
1) MARSJER : 
 
Arrangement 2004 2003 2002 00/01 99/00 98/99
Trondheimsmarsjen 183 189 165 187 242 227
Ormen Lange 158 169 172 147 188 184
Tine-marsjen 136 145 138 155 177 170
Ti-Trimmen 2012 2112 2256 2283 2148 3457
Vinterserien 2062 1843 1797 2392 2362 2909
Vårsleppet 159 147 157 190 175 272
Sommertrimmen 147 91 145 178 158 221
Høstvandring 146 114 135 151 156 197
Julemarsj 201 193 243 237 287 313
TV-marsjen 169 122 125 113 148 186
Milleniummarsj I, II, III 0 0 0 0 384 0
Hjerte-marsjen 0 0 0 0 0 194
Tr.heim Rundvandring 73 61 112 70 145 134
Tr.heim Byvandring 380 480 398 550 74 0
Turorientering 33 36 35 37 27 0
World Walking 148 146 0 0 0 0
Helsemarsjen 0 148 0 0 0 0
Til Topps 36 0 0 0 0 0
17-mai marsj 57 0 0 0 0 0
Sum 6100 5996 5878 6690 6671 8464
 
2) SOSIALT SAMVÆR : 
 
TI-TRIMAVSLUTNING 
Onsdag 27. oktober var det Ti-Trimavslutning på Autronica. 
75 deltok. 



 
TURER 
Turkomiteen arrangerte en meget vellykket tur til Mo i Rana. Full buss, fine 
vandringer og en meget interessant omvisning i Grønligrotta. 
 
STYREMØTER  
Siden siste årsmøte er det holdt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Leder for de 
forskjellige komiteer har deltatt på møtene der dette har vært aktuelt. 
 
REGIONSMØTER 
Årsmøtet i Region Trøndelag av NFF ble arrangert i Åsen. Fra TTMF deltok 
leder, Aud Mary Brun og Trond Markovic. Leder i regionen er fremdeles 
Magnar Bakken. 
 
 
LEDERMØTE I MOLDE 2004 
Magnar møtte for regionen og  Reidun Kvam representerte TTMF. 
Møtet ble gjennomført etter samme mal som tidligere. Forbundet sliter 
fremdeles med en svært anstrengt økonomi. Viet stor oppmerksomhet til 
Unionsfeiringen i 2005. Det ble gitt klarsignal til 17.- mai vandring med IVV ! 
TTMF grep sjansen allerede i år. 
Før Forbundstinget i 2005 har følgende fra Trøndelag verv i NFF: 

 
Einar Fløttum, visepresident 
Randi Eidsvåg, varamedlem i domsutvalget 
Terje Bargel, varamedlem i appellutvalget  
Magnar Bakken, medlem i valgkomiteen + medlem i komiteen som er 
nedsatt i forbindelse med Unionsfeiringen. 
 

 
KORT ORIENTERING OM DE ULIKE ARRANGEMENTENE SOM ER 
AVHOLDT. 
 
FELLESMARSJENE 
Julemarsjen, Vårspretten, Sommertrimmen og Høstvandringen er marsjer som 
arrangeres i regi av NFF. Inntekten går til drift av Norges Folkesportforbund. 
Oppslutningen på alle 4 turene var bra. TTMF har også dette året jobbet aktivt 
for å få god deltagelse på disse turene, da vi er helt avhengig av at NFF har 
midler til sin daglige drift. I tillegg gir det bra uttelling til oss selv, da vi ikke har 
noen ekstra utgifter i forbindelse med innkjøp av medaljer og lignende. 
 
SERIENE 
Ti-Trimmen og Vinterserien hadde til sammen en liten økning i forhold til året 
før. Seriene er foreningens økonomiske ryggrad. Uten Ti-Trimmen og 



Vinterserien ville foreningens økonomi vært en helt annen. Begge er fremdeles 
meget populære blant folk i nærmiljøet. Vi har med mange her som ellers aldri 
eller svært sjelden går vanlige turmarsjer. 
 
MARSJHELGA I SEPTEMBER 
Været skremte bort mange denne gangen spesielt på Ormen Lange. Dette førte 
dessverre ikke til noen topp deltakelse og det ble en liten tilbakegang i forhold 
til året før. 
Foreningen er meget glad for at Trøndelag meieri og Norske meierier støtter 
foreningen med henholdsvis melk, rømme og ost. 
 
TRONDHEIM RUNDVANDRING  
Dette var femte året med full sesong for rundvandringen. Det meste av 
barnesykdommen er nå ryddet vekk. Interessen var økende denne sessongen.  
Det er fullført 73 rundvandringer i løpet av året. 
 
TRONDHEIM BYVANDRING  
Dette er det tredje hele året for TRONDHEIM BYVANDRING. I år var det 380 
som fullførte. Hotell Viking er til meget stor nytte her. Fortsetter dette på samme 
måte, så vil det være et meget positivt tiltak for foreningen.  
 
TURORIENTERING med IVV-stempling. 
Også i år har vi hatt samarbeidsavtaler både  med Wing  og Freidig om IVV-
stemling i forbindelse med deres turorienteringsopplegg. Dette vil fortsette også 
i 2005.  
 
FOT-BLA´E 
Har også i år kommet ut 4 ganger. Bladet skal fungere som et informasjonsblad, 
og det er viktig at også medlemmene bidrar med innlegg, ellers kan bladet bli et 
alt for ensformig organ uten mangfold. Redaksjonskomiteen er ansvarlig for 
utgivelsen av bladet. 
 
 
SLUTTORD 
Siden siste årsmøte er det avviklet 51 turmarsjarrangementer ( med i alt 6100 
deltaker), Ti-Trimavslutning, årsmøte/årsfest. 
 
Den totale deltakelsen på våre arrangementer var i 2004 omtrent det samme som 
året før. Dette er da rimelig bra, men målet for kommende år er at vi igjen må få 
en økning i deltakelsen. Vi vet at det er svært mange i Trondheim som ennå ikke 
aner hva turmarsj og TTMF er. Dessuten er det fremdeles mange som kommer 
til serieturene og bare blir med en gang. Det må bety at vi ikke har et produkt 
som de liker. Så her er det fremdeles mye å ta tak. Dessuten bør vi finne noe mer 



tiltrekkende for yngre deltakere. Men den aller største utfordringen er fremdeles 
å få godt voksne menn og kvinner ut av TV-stolen. 
 
17. mai stilte 57 stk opp bak fanen til foreningen. Dette er bra, men vi håper på 
enda flere neste år for dette er en utmerket måte å få vist fram foreningen.  
 
I forbindelse med TV-marsjen ble det overført kr 8000.- til aksjonen. Videre 
overførte TTMF  kr 5000.- til barneavdelingen på Sankt Olav etter Birger 
Mogstad`s minnetur. 
 
Styret vil takke alle komitemedlemmer og alle andre enkeltmedlemmer i TTMF 
som så helhjertet har gått inn for å ta et tak, slik at vi har kunnet holde den høye 
aktiviteten som vi har hatt. 
 
Vi vil rette en spesiell takk til Hotell Viking, TINE Midt-Norge, Norske 
Meierier, Rema 1000 i Elgesetergate og  Sverre Johnsen. På samme måte takker 
vi de skoler som så velvillig har latt oss få låne lokaler i forbindelse med våre 
arrangementer: De Maritime skoler, Nyborg skole, Utleira skole. Likeledes vil 
vi takke Wing i forbindelse med utleie av tidtakerbua på Lohove. Uten all denne 
velvillighet hadde det vært umulig å holde dette i gang på et så høyt 
aktivitetsnivå. 
 
Styret vil til slutt ønske det nye styret for 2005 til lykke med et nytt arbeidsår, 
idet vi håper at medlemmene også dette året slutter helhjertet opp om 
foreningens arbeid. 
På den måten kan foreningen opprettholde den høye aktiviteten den har i dag, 
samt tilrettelegge et enda bedre og mer variert tilbud enn det vi har. 
 
Vel møtt til et nytt aktivt turmarsjår for foreningen under mottoet: 
 

GÅ EN TUR FØRST  -  DU KAN HVIS DU VIL ! 
 

Styret i TTMF 
 
   Magnar Bakken   Roger Hulsund 
   

Ragnvald Håbjørg   Anne Nordskag 
 

Bjarne Stangnes    Reidun Kvam 
 

Ole Henrik Jahren    Inge Rolandsen 
 



Styret og komiteer i TTMF valgt for 2005: 
 

STYRET: 
Leder    Magnar Bakken  2 år  g.v. 
Nestleder   Roger Hulsund  1 år  i.p.v. 
Kasserer   Aud Mary Brun  2 år  ny 
Sekretær   Anne Nordskag   1 år  i.p.v. 
Styremedlem  Bjarne Stangnes   1 år  i.p.v. 
Varamedlemmer  Reidun Kvam   1 år  i.p.v. 
    Ole Henrik Jahren  2 år  g.v. 
     Amanda Selven  2 år  ny 
 
FORPLEININGSKOMITE: 
Leder    Kristbjørg Siraas   2 år  g.v. 
Medlemmer   Dorthea Pettersen   2 år  g.v.  

Mary Flenstad  2 år  g.v. 
Eli J. Moen   2 år  g.v.     

    Tor-Jan Larsen  1 år  i.p.v. 
    Ester Gjærevoll  1 år  i.p.v. 
    Gunlaug Schjølberg  1 år  i.p.v. 
    Gunvor Samdal  1 år  i.p.v. 
    Gerd Aune   2 år  ny 
    Inga Meland  2 år  ny 
 
MARSJHELGA:  Gerd Kluver   2 år  g.v. 
    Kåre Kristiansen  1 år  i.p.v. 
    Helge Hoff   1 år  i.p.v. 
    John Berg   1 år  i.p.v. 
 
ORMEN LANGE: Britt Unni Håbjørg 2 år  g.v. 
    Brit Isachsen  1 år  i.p.v. 
    Bjørn Borgen  1 år  i.p.v. 
 
FORPLEININGSBIL: Haakon Eidissen  2 år  g.v.  
    Ole Dagfinn Berg  2 år  g.v.  
    Ingar Sæther  1 år  i.p.v. 

Bjarne Søreng  1 år  i.p.v. 
 
 
 
 
 
 
 



LØYPEKOMITE: 
Leder    Rolf Selbekk  2 år  ny 
Medlemmer   Trond Markowic  2 år  g.v.  
    Kolfrid Mjøen  1 år  i.p.v. 
    Per Christian Kluver 1 år  i.p.v.  
    Svein Erik Næss  1 år  i.p.v. 
    Erling Gjærevoll  1 år  i.p.v. 
    Mildrid Solemsli  2 år  ny 
    Møyfrid Grosberghaugen2 år  ny 
 
PR-KOMITE: 
Leder    Reidun Kvam  2 år  g.v. 
Medlemmer   Lillian Olsvik   2 år  g.v. 
    Kjell Hernes   1 år  i.p.v. 
    Liv Lyngstad  1 år  i.p.v. 
Fra styret   Roger Hulsund  
 
REDAKSJONSKOMITE: 
Leder    Arne Wad   1 år  i.p.v. 
Medlemmer   Sissel Jahren   2 år  g.v. 
    Annbjørg Rugelsjøen 1 år  i.p.v. 
Fra styret   Bjarne Stangnes 
 
REVISORER:  Gabriel Brovold  1 år  i.p.v. 
    Haakon Eidissen  2 år  g.v. 
 
 
RUNDVANDRINGSKOMITE: 
Leder    Roar Bardal   2 år  g.v.  
Medlemmer   Knut Antonsen  2 år  g.v. 
    Jorun Gundersen   1 år  i.p.v. 
    Ole Haneseth  1 år  i.p.v.  
 
TURKOMITE: 
Leder    Per Sæbø   2 år  g.v. 
Medlemmer   Reidun S. Simonsen 1 år  i.p.v. 

Aud Mary Brun  2 år  ny 
     
 
VALGKOMITE:   
    Aud Fjellhaug 
    Jorun Gundersen 
    Ragnvald Håbjørg 
 



Er du på nett? 
 

 
Etter hvert er det flere og flere som får tilgang til internett og  
e-post. Dette er en meget effektiv og billig kommunikasjons-kanal, og i 
turmarsjsammenheng egner den seg glimrende for å spre informasjon til 
interesserte. Hvis det dukker opp nye arrangementer eller endringer, kan 
dette spres med en gang uten kostnader. Det er imidlertid en 
forutsetning at vi vet e-postadressen til de som har dette. Vi ber derfor 
om at de som gjerne vil motta slik informasjon, sender en e-post (eller 
mail som man sier nå for tiden) til undertegnede og sier at de ønsker 
dette. 
 
Send til: perhsabo@tiscali.no  
 
Hva da med de som ikke har e-post, vil noen spørre. 
Det er jo ikke mulig å sende til disse, og e-post vil ikke erstatte det som 
normalt sendes ut med post til medlemmene. Men hvis det skjer noe på 
kort varsel, er det bedre at mange blir informert enn at noen få eller 
ingen blir det. Jungeltelegrafen ordner som vanlig resten, men med et 
bedre utgangspunkt. 
Dette blir en uoffisiell hurtigkanal, og adressene vil ikke bli distribuert 
eller bli brukt i annen sammenheng. 
 
Så kast dere over tastaturet og meld dere på, folkens! 
 

Per H. Sæbø 
 

 
 
Trondheim Turmarsjforening på internett 
 
Du som har tilgang til internett, har så klart fått med deg at Trondheim 
Turmarsjforening har sine egne sider på nettet. Ingenting nytt med det. 
Det som er nytt, er at jeg nok en gang har snudd opp ned på alt sammen. Helt 
nytt utseende og litt nytt ellers også. 
Surf deg en tur innom, og fortell gjerne hva du synes! Alle gode ideer mottas 
med takk! Adressen er: 
 

www.trondheim-turmarsjforening.org 
 

Arne 



Redaksjonens side 
 
Du verden som tida går! En ny utgave av Fotbla’e skulle vært ute for en uke 
siden. Men forrige uke tror jeg noen må ha revet ut av almanakken min. Den 
forsvant i hvert fall før jeg fikk ferdig bladet. Men her kommer det altså! 
Vårnummeret er som seg hør og bør preget av at det nettopp har vært årsmøte og 
årsfest. Vi er jo tross alt et informasjonsblad. Men vi tar jo også mål av oss til å 
spre litt nyheter og kanskje til og med et lite smil. Vi håper vi har lykkes! 
Vi prøver stadig å forbedre oss og bli mer effektive. Julenummeret var ingen 
unntak. Vi prøvde oss på å stifte fast giroen i midten av bladet, og det gikk jo 
greit. Så klistret vi på adresselapper bakpå bladene. Det hadde også gått greit 
hvis vi bare hadde klart å få det samme navnet bakpå som inni… 
Hvis du var en av dem som uheldigvis fikk feil navn på giroen: Beklager!! Vi 
skal prøve igjen. Men denne gangen helgarderer vi: Det står ingen navn på 
giroen; bare bakpå bladet ☺ Husk å skrive navnet ditt på giroen før du betaler! 
Også denne gangen har dere vært flinke til å sende inn stoff. Tusen takk!! Det er 
skikkelig moro å være redaktør når leserne viser interesse! Men for all del, kom 
bare med mer. Vi har allerede så smått begynt å tenke på sommernummeret. 
Det er forresten en ting jeg godt kunne tenkt meg – i tillegg til et bilde av 
Magnar i knebukser – og det er tegninger. Er det noen som tegner lenger? Med 
blyant på papir? 
Ha en riktig fin påske og en nydelig vår! 
 
Vi snakkes i løypene! Arne 

 

 
Redaksjonen i Fotbla’e består av: 
 
Redaktør Arne Wad 901 12 523 
 Torshaugv. 18, 7020 Trondheim Fotblae@ArneWad.com 
 

Journalist og Sissel Jahren 73 93 14 17 
postmester  
 

Journalist Annbjørg Rugelsjøen 73 96 33 59 
  
  

Journalist  Bjarne Stangnes  72 58 55 08 
  bjarne.stangnes@adressa-trykk.no 
 

 
Nr. 2/2005 av Fotbla’e kommer ut i slutten av mai. Stoff som MÅ være med i 
det nummeret, må vi ha i hende senest 11. mai. Ellers tar vi i mot hva som helst 
når som helst! Du kan levere stoffet til en av oss i redaksjonen når du ser oss, 
eller sende det i posten eller med epost. Du kan også levere det i sekretariatet på 
en hvilken som helst av marsjene våre, så sørger de for at vi får det. 



   Sendes til: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Returadresse: 
 
 

TRONDHEIM TURMARSJFORENING 
Tilsluttet 

Norges Folkesportforbund 
 
 

Postboks 5469, 7002 TRONDHEIM 
Telefon: 73 96 45 34 

 

 

B


