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Leder´n har ordet. 
Dette vil mye bli en gjentagelse av Leder`n i tilsvarende 
Fotbla´e i 2005, men det får ikke hjelpe. Det aller meste av 
det som var aktuelt den gangen er like aktuelt nå. 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 nå. 
2005 var igjen et år med stor aktivitet i foreningen. 
Vinterserien og Ti–Trimmen ble gjennomført med 
henholdsvis 17 og 18 turer. Vi arrangerte også alle de 4 
fellesmarsjen som NFF står bak og vi hadde 17.-mai 
vandring med IVV-stempling. Det var marsjhelg i september 
og TV-aksjonsmarsj. I forbindelse med Friluftlivets år Var vi 
med på arrangementet på Marinen og vi hadde deltager på 

avslutningen av FÅ på Røros i desember. I tillegg har vi hatt samarbeide med både Wing 
og Freidig når det gjelder Tur-orientering samt at vi også i år har hatt 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. 

Etter at jeg i flere år har tatt til ordet for at vi må forsøke å stoppe den negative 
trenden i deltagerantallet, er det meget gledelig å registrere at i 2005 var det en økning. 
Håper at dette blir en vedvarende trend, og at det ikke bare var Friluftlivets år og  
Unions-vandringen som ga dette positive resultatet. 

Når en ser på hvem som deltar på seriene, er det stadig hyggelig å se at 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.  

Som nevnt tidligere er en kanskje i ferd med å dra for mange veksler på enkelte av 
våre tillitsvalgte. Årets valgkomite hadde en tung jobb for å finne kandidater til enkelte 
plasser. Dette er et alvorlig varsko i en forening hvor gjennomsnittsalderen for de 
tillitsvalgte etter hvert begynner å bli godt voksen alder. Ønsker våre medlemmer at vi 
kal være like aktive som vi er, må flere av dem være villig til å svare ja til valgkomiteens 
folk neste gang de blir spurt. Ellers er jeg redd for at vi kan gå en dyster fremtid i møte. 
Dette er ikke ment som noen svartmaling av situasjonen, men en liten påminnelse om 
hva som skal til for å holde dette i gang. Det er enkelte som har stått på 
sammenhengende i over 20 år, og da er det snart behov for nye krefter til å ta over. Dette 
ikke bare pga at enkelte synest at nå er det nok, men også for å få nye folk med nye ideer 
inn i posisjoner. Det er ikke tilstrekkelig bare å beskylde oss for ”utgått på dato” 
og konservatisme, det må også nye koster til som vil ta ansvar for fremtiden i TTMF  

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 ! 



Busstur til Molde 
Trondheim Turmarsjforening 

 
 

arrangerer busstur til Molde høsten 2006. Avreise fredag 8.september, med retur søndag 
10.september. Det blir overnatting begge netter på sovepose/madrass i tribunebygget på 
gamle stadion i Molde, der det er start/mål for Rosemarsjen. Nedover kjører vi om Surnadal, 
med matpause på Skei, og går Trollpiltrasken på Bolsøya på vei til Molde. Lørdag kjører vi 
først til Hovdenakken, der vi går Vågamarsjen. Etterpå kjører vi en tur ut til Bud på sight-
seeing, og deretter tilbake til Molde og går Minirosen. Om kvelden blir det sosialt samvær 
med grilling etc hvis været tillater det. Søndag morgen går vi Rosemarsjen før vi starter 
hjemover. Turen går nå via Atlanterhavsveien, Kristiansund, Hitra og Snillfjord. En 
spektakulær tur med flere ferger og tunneller. Atlanterhavsveien er kåret til forrige århundres 
byggverk i Norge, så den bør besøkes av de som ikke allerede har vært der. 

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

Start fra Steinkjer jernbanestasjon:
Passering Verdal, jernbanestasjon:

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

Ankomst Molde, innkvartering:

Avreise Molde:
Ankomst Hovdenakken, Vågamarsjen:

Avreise til Bud, sightseeing og lunch:
Ankomst Molde, Minirosen:

Avreise Molde, kjøreute via Atlanterhavsveien, 
Kristiansund, Hitra, Snillfjord, Orkanger:

Passering Trondheim:
Passering Stjørdal:

Passering Verdal:
Ankomst Steinkjer:

Kl 12.00 fredag 8.september 
Kl 12.30 ---"--- 
Kl 13.30 ---"--- 
Kl 14.10 ---"--- 
Kl 21.30 ---”--- 

Kl 08.30 lørdag 9.september 
Kl 08.45 ---"--- 
Kl 12.00 ---”--- 
Kl 15.30 ---”--- 

Kl 11.00 søndag 10.september 
 
Kl 19.00 ---"--- 
Kl 19.30 ---”--- 
Kl 20.25 ---”--- 
Kl 21.00 ---”--- 

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

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

Pris for turen er kr 700,-. Dette inkluderer busstur m/ferger og overnattinger, samt 
fellesmiddag i Surnadal på nedovertur. Startkontingenter og mat for øvrig må besørges av 
den enkelte. Prisen for den angitte kjørerute er beregnet ut fra 40 deltakere. Endret 
deltakerantall kan medføre justering av prisen. 

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 ”Molde”, 

påstigningssted og ditt eget telefonnr. Husk tydelig navn og adresse. 
Påmeldingsfrist: 15.august 2006. 

 

 



ÅRSBERETNING 2005 
 
Trondheim Turmarsjforening avviklet sitt 23. årsmøte i Rostenhallen lørdag 17. 
februar 2006. 58 var tilstede. 
 
Medlemstall pr.  31.12.05 :  303 
 
 
ARRANGEMENTER I PERIODEN: 
 
1) MARSJER : 
 
Arrangement 2005 2004 2003 2002 00/01 99/00
Trondheimsmarsjen 170 183 189 165 187 242
Ormen Lange 152 158 169 172 147 188
Tine-marsjen 131 136 145 138 155 177
Ti-Trimmen 2199 2012 2112 2256 2283 2148
Vinterserien 1759 2062 1843 1797 2392 2362
Vårsleppet 164 159 147 157 190 175
Sommertrimmen(U-vand 278 147 91 145 178 158
Høstvandring 142 146 114 135 151 156
Julemarsj 213 201 193 243 237 287
TV-marsjen (FN 60 år) 176 169 122 125 113 148
Milleniummarsj I, II, III 0 0 0 0 0 384
Tr.heim Rundvandring 85 73 61 112 70 145
Tr.heim Byvandring 376 380 480 398 550 74
Turorientering 43 33 36 35 37 27
World Walking 129 148 146 0 0 0
Helsemarsjen 0 0 148 0 0 0
Til Topps 54 36 0 0 0 0
17-mai marsj 54 57 0 0 0 0
NFF 30 år+ Friluftliv 255 0 0 0 0 0
Sum 6380 6100 5996 5878 6690 6671
 
 



2) SOSIALT SAMVÆR : 
 
TI-TRIMAVSLUTNING 
Onsdag 26. oktober var det Ti-Trimavslutning på Autronica. 
75 deltok. 
 
TURER 
Foreningens turkomite har arrangert 2 turer. Den første gikk til Geiranger og den 
andre var til Folkesportsolympiaden i Pilzn i Tsjekkia. Begge turene var meget 
vellykket og med stor deltagelse, på den første ca 40 stk og på den andre nesten 
80. Eneste problemet var varmen i Tsjekkia. 40 grader i skyggen blir i meste 
laget for enkelte trøndere, men selv en utmerket turkomite kan ikke gjøre noe 
med været i Europa. 
 
STYREMØTER  
Siden siste årsmøte er det holdt 8 styremøter og behandlet 57 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, Per Sæbø og Anne Marie Bakken. Leder i regionen er fremdeles Magnar 
Bakken. 
 
 
FORBUNDSTINGET I HORTEN 2005 
Magnar møtte for regionen. Roger Hulsund og Anne Nordskag representerte 
TTMF. 
Tinget ble gjennomført etter samme mal som tidligere. Forbundet sliter 
fremdeles med en svært anstrengt økonomi. For å rette på dette hadde forbundet 
lagt fram 3 forslag. Resultatet ble at deltageravgiften pr. deltager økes fra 3,50 
til 5.- på seriene, rundvandringene og de permanente vandringene. Fra Region 
Trøndelag trodde vi at vi på forhånd var enig om et av de andre forslagene, men 
dessverre sprakk dette under avstemningen uten at det fikk noe å si for det 
endelige resultatet. Ledermøtet i 2006 ble lagt til Haugesund. 
Etter Forbundstinget i 2005 har følgende fra Region Trøndelag verv i NFF:   

 
Einar Fløttum, visepresident 
Randi Formo Eidsvåg, nestleder i domsutvalget 
Terje Bargel, nestleder i appellutvalget 
Ragnvald Håbjørg, varamedlem i kontrollutvalget  
Magnar Bakken, leder i valgkomiteen  
Alle disse var på valg i 2005. 

 
 



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 Folkesportsforbund. 
P.g.a. Unionsvandringen i 2005 ble ikke Sommetrimmen arrangert. 
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 nedgang i forhold til året 
før. Men fremdeles  er seriene 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 var fint og vi hadde en gledelig økning på 60 og 100 km på Ormen 
Lange. For hele helga var det 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 sesongen.  
Det er fullført 84 rundvandringer i løpet av året. 
 
TRONDHEIM BYVANDRING  
Dette er det fjerde hele året for TRONDHEIM BYVANDRING. I år var det 376 
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.  
 
FRILUFTLIVETS ÅR 2005 
TTMF var med på åpningen av Friluftlivets år på Marinen sammen med de 
andre FRIFO-medlemmene i Trondheim. Mener at vi var en vesentlig 
bidragsyter der med nesten 100 deltagere. Magnar deltok på Røros  ved 
markeringen av slutten av FÅ i desember. 
 



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 2006.  
 
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. Var det for eks. ingen som var i Tsjekkia 
som hadde en liten opplevelse derfra å meddele Fotbla`e. Redaksjonskomiteen 
er ansvarlig for utgivelsen av bladet. 
 
 
SLUTTORD 
Siden siste årsmøte er det avviklet 51 turmarsjarrangementer ( med i alt 6380 
deltaker), Ti-Trimavslutning, årsmøte/årsfest. 
 
Den totale deltakelsen på våre arrangementer var i 2005 litt større enn året før. 
Dette er bra, og målet for kommende år må være at vi kan fortsette denne 
trenden. 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 54 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 10000.- til aksjonen. 
 
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, Adresseavisen 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 og Nardo skole. 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 2006 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 
 
Aud Mary Brun   Anne Nordskag 

 
Amanda Selven    Bjarne Stangnes  

  
Reidun Kvam   Ole Henrik Jahren 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nye vedtekter for reisestøtte ved TTMF`s turer 
 

Årsmøtet vedtok følgende regler for tildeling av reisestøtte ved TTMF`s 
turer: 

 
 Regler for reisestøtte ved TTMF`s turer 
 For å bli tildelt reisestøtte må en oppfylle følgende vilkår: 

1) Være medlem i det en melder seg på turen. 
2) Deltatt på minst 5 vandringer i TTMF`s regi det siste halvåret før turen 

starter. 
3)  Styremedlemmer og tillitsvalgte i TTMF får 50 % mer enn de som er  
     nevnt i punkt 2) uansett antall vandringer siste halvår før turen starter. 

 



Styret og komiteer valgt for 2006: 
 
STYRET: 
Leder    Magnar Bakken  1 år  i.p.v. 
Nestleder   Roger Hulsund  2 år  g.v. 
Kasserer   Aud Mary Brun  1 år  i.p.v. 
Sekretær   Anne Nordskag   2 år  g.v. 
Styremedlem  Bjarne Stangnes   2 år  g.v. 
Varamedlemmer  Reidun Kvam   2 år  g.v. 
    Ole Henrik Jahren  1 år  i.p.v. 
     Amanda Selven  1 år  i.p.v. 
 
FORPLEININGSKOMITE: 
Leder    Kristbjørg Siraas   1 år  i.p.v. 
Medlemmer   Dorthea Pettersen   1 år  i.p.v.  

Gerd Aune   1 år  i.p.v. 
Mary Flenstad  1 år  i.p.v. 
Eli J. Moen   1 år  i.p.v.     

    Mildrid Solemsli  1 år  i.p.v. 
    Ester Gjærevoll  2 år  g.v. 
    Gunlaug Schjølberg  2 år  g.v. 
    Gunvor Samdal  2 år  g.v. 
    Inger Wikmark  2 år  g.v. 
 
MARSJHELGA:  Gerd Kluver   1 år  i.p.v. 
    Helge Hoff   2 år  g.v. 
    John Berg   2 år  g.v. 
    Brit Isachsen  2 år  g.v. 
    Bjørn Borgen  2 år  g.v. 
 
FORPLEININGSBIL: Haakon Eidissen  1 år  i.p.v.  
    Ole Dagfinn Berg  1 år  i.p.v.  
    Ingar Sæther  2 år  g.v. 

Bjarne Søreng  2 år  g.v. 
 
LØYPEKOMITE: 
Leder    Rolf Selbekk  1 år  i.p.v. 
Medlemmer   Trond Markowic  1 år  i.p.v.  
    Mildrid Solemli  1 år  i.p.v. 
    Møyfrid Grosberghaugen1 år  i.p.v. 
    Mari Augdahl Myrseth 2 år  ny 
    Rolf Lian   2 år  ny 
    Knut Antonsen  2 år  ny 
    Inge Rolandsen  2 år  ny 
 



PR-KOMITE: 
Leder    Reidun Kvam  1 år  i.p.v. 
Medlemmer   Lillian Olsvik   1 år  i.p.v. 
    Kjell Hernes   2 år  g.v. 
    Liv Lyngstad  2 år  g.v. 
Fra styret   Roger Hulsund  
 
REDAKSJONSKOMITE: 
Leder    Emma Alexandra Watts 2 år  ny 
Medlemmer   Sissel Jahren   1 år  g.v. 
    Arne Wad   2 år  ny/g.v. 
Fra styret   Bjarne Stangnes 
 
REVISORER:  Gabriel Brovold  2 år  g.v. 
    Haakon Eidissen  1 år  i.p.v. 
 
 
RUNDVANDRINGSKOMITE: 
Leder    Roar Bardal   1 år  i.p.v.  
Medlemmer   Knut Antonsen  1 år  i.p.v. 
    Jorun Gundersen   2 år  g.v. 
    Ole Haneseth  2 år  g.v.  
 
TURKOMITE: 
Leder    Per Sæbø   1 år  i.p.v. 
Medlemmer   Reidun S. Simonsen 2 år  g.v. 

Aud Mary Brun  1 år  i.p.v. 
     
 
VALGKOMITE:   
    Jorun Gundersen 
    Anne Nordskag 

Amanda Selven 
 
 



TIPS OM VEINAVN! 
 
Hva ønsker du at framtidige veier som vi turmarsj-
entusiaster tråkker skal hete? Det har kommet klage 
fra kulturkomiteen på mange lite kreative veinavn i 
Trondheim kommune. FrP-politiker Hanne Søttar 
Hagen sier i Adresseavisen at: 
  
- Like veinavn kan skape problemer i nødsituasjoner. 
For eksempel Hårstadryggen, Hårstadreina og 
Hårstadringen. Det må være mulig å komme med 
bedre og mer ulike navn enn dette, sier Søttar Hagen. 
Hun har gått gjennom Ditt Distrikt og mener det er 
"hårreisende" mange like navn. 
  
Kartavdelingen på sin side sier at de får inn altfor få 
forslag fra publikum. Folk blir derfor oppfordret til å komme med forslag. Send 
ditt forslag til:  
  
Trondheim Kommune 
Kart- og oppmålingskontoret 
7004 Trondheim 
  
La oss unngå å bli forvirret av like veinavn når vi går på tur - og i andre 
sammenhenger!!! 
  

Inger Selven Watts 
 
 



Aktivitets 
 
Mars April Mai Juni Juli 
Fotbla`e              Fotbla`e   

 
Onsdag 3/5 
World 
Walking Day  
Ugla skole 
 
 
 
Onsdag 10/5 
Ti-Trimmen 
Lohove 
 
 
 
 
HUSK  17- 
MAITOGET 
med IVV-
stempling 
STILL OPP ! 
 
 
Sommer-
Trimmen 
Tirsdag 23/5 
Maritime skoler
 
 
 
Styremøte  
30/5 (ALLE) 
 
Onsdag 31/5 
Ti-Trimmen 
Skistua 
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Styremøte 7/3 
 
Onsdag 8/3 
Vinterserie 
Ugla skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 15/2 
Vinterserie 
Maritime skoler 
 
Lørdag 18/3 
Ledermøte 
Haugesund 
 
 
Onsdag 22/3 
Vinterserie 
Utleira skole 
 
 
 
Onsdag 29/3 
Vinterserie 
Ugla skole 

 
 
 
Onsdag 5/4 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 19/4 
Vårsleppet 
Utleira skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 26/4 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler
 
 

 

 
 
 
 
Onsdag 7/6 
Ti-Trimmen  
Granåsen 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 14/6 
Ti-Trimmen 
Kyvannet 
 
 
 
 
 
Onsdag 21/6 
Ti-Trimmen 
Lohove 
 
 

 



kalender 2006 
 

August September Oktober November Desember 
 Fotbla`e   Fotbla`e 

Onsdag 1/11 
Vinterserie 
Maritime skoler
 
 
 
 
Onsdag 8/11 
Vinterserie 
Utleira skole 
 
 
 
 
 
Onsdag 15/11 
Vinterserie 
Ugla skole 
 
 
 
 
Onsdag 22/11 
Vinterserie 
Maritime skoler
 
 
 
 
 
 
Onsdag 29/11 
Vinterserie 
Utleira skole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 16/8 
Ti-Trimmen 
Kyvannet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirsdag 22/8 
Styremøte A 
 
Onsdag 23/8 
Ti-Trimmen 
Lohove 
 
 
 
 
 
Onsdag 30/8 
Ti-Trimmen 
Kyvannet 
 

 
 
 
 

 
Onsdag  6/9 
Ti-Trimmen 
Granåsen 
 
 
 
Tirsdag 12/9 
Styremøte A 
 
Høstvandring 
Onsdag 13/9 
Maritime skoler 
 
 
Onsdag 20/9 
Ti-Trimmen 
Ugla skole 
 
Fredag 22/9 
Tine-marsjen 
Lørdag 23/9 
Ormen lange 
Søndag 24/9 
Tr.heimsmarsj 
 
Onsdag 27/9 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler 
 

 
 
 
Onsdag 4/10 
Ti-Trimmen 
Utleia skole 
 
 
Tirsdag 10/10 
Styremøte A 
 
Onsdag 11/10 
Ti-Trimmen 
Ugla skole 
 
 
 
 
Onsdag 18/10 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler
 
 
 
TV-MARSJ 
(dato ikke 
fastlagt) 
 
Onsdag 25/10 
Ti-Trimmen-
avslutning 
 

 

 
 
 
Tirsdag 5/12 
Styremøte A 
 
Onsdag 6/12 
Vinterserie 
Ugla skole 
 
 
 
 
Onsdag 13/12 
Ti-Trimmen 
Maritime skoler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julemarsj 
2. juledag 
Utleira skole 
 

 



Siste helg i mai bør friste de fleste 
turmarsjinteresserte til Trøndelag, der man kan 

få med seg følgende arrangementer:

 Asserøymarsjen, 21.gang. 
 Start fra Bakketun i Vallersund på Fosen.

 Starttider: 0800-1030. Løyper: 5, 11, 20 km.

 Ført Vandring i Trondheim. 
 Start fra Lilletorget/Egon i Søndre gt. kl 1700.
 Vi går ca 10 km i samlet flokk i byens gater, og
 avslutter med et besøk på Egon restaurant.
 Også 5 km mulighet. IVV-stempel. Inngår i
 Sommerserien. Tlf 97062458, 72431538

 Trondheim Byvandring (PV 19) anbefales. 

 Start fra Viking hotell i Thomas Angellsgt. 18b, med
 løyper på 6 og 12 km. 

 Spacérturen, 16.gang. Kveldsvandring.
 Start fra Ugla skole på Byåsen i Trondheim.

 Starttider: 1800-2100. Løyper: 5, 10 km.

 Nordenfjeldske Vandring, 17.gang. 
 Start fra Ugla skole på Byåsen i Trondheim.

 Starttider: 0900-1100. Løyper: 5, 14, 25 km.

 Kroningsmarsjen, engangsmarsj. 
 Start fra Ugla skole på Byåsen i Trondheim.

 Starttider: 1500-1600. Løyper: 5, 10 km.
 Marsjen markerer 100-årsjubileet for kroningen av 
 Kong Haakon VII i Nidarosdomen 22. juni 1906.

 Størenmarsjen, 26.gang. 
 Start fra Støren Idrettspark.

 Starttider: 0900-1200. Løyper: 5, 12, 14, 16 km.

  Trondheim
   Turmarsj-
    forening 

   95921113

Tlf 97062458

Støren SK, Trimgr.

Tlf 72431538

For de som trenger overnatting, kan vi tilby klasserom/gymsal på Ugla skole fra fredag til lørdag. Ta 
med sovepose/madrass. Der serveres også middag og frokost til rimelige priser.

I løpet av helgen er det selvfølgelig også mulighet for å gå en eller flere løyper av Trondheim 
Rundvandring (RV09), som har 8 løyper på tilsammen 120 km. Tlf 95921113.

Asserøy IL & UL

Tlf 95244443

Lørdag

27.mai:

Fredag

26.mai:

Torsdag

25.mai:

Søndag
28.mai:



SuDoku 
 
Vi har forstått det dit hen at mange av dere har likt SuDoKu-oppgavene som vi 
har kommet med i Fotbla’e. Derfor ser vi ingen som helst grunn til å bryte den 
tradisjonen vi har startet! 
Forhåpentligvis er oppgaven sånn passende vanskelig. Løsningen blir å finne i 
neste nummer. 
Lykke til ! 

Arne 
 
 

4 2    9   7 
   6      
 9    3    

9  2 1   3   
 8 1 3  6 5 4  
  6   7 8  2 

   9    3  
     5    

3   7    6 4 
 

 



Innmarsjen i Plzen, Tsjekkia 
Mellom 4000 og 5000 turmarsjere var samlet i Plzen sist sommer. Ca. 400 fra 
Norge og 80 fra Trøndelag. Plzen er en fin gammel by med en enorm katedral 
midt i byen. Vi bodde like i nærheten av denne. Innmarsjen på torvet ble ledet 
av flere musikkorps, kanskje for å holde orden i rekkene. Det var ikke bare 
europeere men også amerikanere, canadiere fra Asia osv. Fra Trondheim 
Turmarsjforening var vår formann flaggbærer av IVV-flagget og mange norske 
flagg blant de andre deltakerne. 
På bildet ser vi duskepikene Aud Mary Brun og Jorunn Gundersen som 
flankerer vår leder, Magnar. 
 



Samme dagen var det omvisning på Urquellbryggeriet som er et av de første 
bryggeriene som laget Pils og som fortsatt lager dette kjente brygg. På byen 
kostet en ½ liter 10 kroner. 
Det ble nok drukket en del pils under disse marsjdagene. 
Vi hadde flott vær alle disse dagene. Fine marsjer. En var også maratondistanse 
på 42 km. På hjemveien var det lagt inn besøk i nazi-leiren i Terezin og Berlin 
med omvisning i byen av en norsktalende guide som ga oss en meget interessant 
tur med felles avslutning på en hyggelig restaurant.  

Inge 

 
Fire på bytur: 
Møyfrid 
Grosberghaugen, 
Anne Marie 
Havnan, Solveig 
Myrseth og Leif 
Lyngseth. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klar for innsats: 
Bjørn Borgen, Olav 
Granlie og Kjell 
Hernes. 



Årsmøte og årsfest. 
 
Hei folkens - nå er det mange av dere som har gått glipp av et årsmøte og en 
årsfest igjen. 
Lørdag 17. februar var det årsfest i Rostenhallen. Oppmøtet var bra, ikke så 
mange som på festen, men likevel …. 
Det var årsberetning, regnskap, budsjett og valg. Årsberetningen var litt 
oppløftende - aktiviteten har økt litt. Regnskapet var det ikke så mye å si om, 
men så kom budsjettet. Da ble det jammen tilløp til debatt! Så bra!  
Til slutt var det valg og det er nå ingen ting å være redd for. Med den dyktige 
valgkomiteen vi har så var det forespurte kandidater til alle verv som skulle 
fylles for 2 nye år. Ingen benkeforslag kom frem så valget var raskt unnagjort. 
Husk det til neste år - de som har lyst til / kan tenke seg å være med å gjøre en 
liten innsats i foreningen – meld dere frivillig til valgkomiteen. De vil bli glade 
de. Det er nemlig ikke noen helt enkel oppgave bestandig å være i den komiteen. 
Alle de andre vervene derimot – de er bare hyggelige. 
Årsmøtet sprengte faktisk tidsrammen i år så da det endelig ble avsluttet var 
gangen full av festglade mennesker som bare ville delta på årsfesten.  
Flotte langbord var dekket tidligere på dagen så her var alt klappet og klart. 
Faktisk var det vel 70 deltagere. Men husk - det er plass til flere. Det er utrolig 
mange hyggelige turmarsjere og når de får av seg joggeskoene blir de ganske 
avslappet også. 
Kveldens festmiddag var røkt svinekam med tilbehør. Aldeles nydelig – med 
den sausen, også litt rødvin selvsagt. Etterpå var det kaker og kaffe. Vafler var 
det ikke å se – de er forbeholdt gåturene. Kakene derimot de var like upåklagelig 
gode i år som ellers.  
Det er noen veldig flinke kakebakere blant oss ja.  
Middagen ble ledsaget av flere gode historier enn sanger i år. Det er mange som 
lar seg utfordre etter litt rødvin i glasset.  
Dansemusikken i år var ny, det vil si nytt enmannsorkester. Innsatsen på gulvet 
var i det ikke noe å utsette på, stort sett fullt hele kvelden. Det var ikke mange 
som gikk hjem før festkomiteen begynte å rydde sammen, men da var det også 
langt på natt.. 
Under en pause i musikken benyttet Magnar anledningen til utdeling av 
påskjønnelser til de som sa takk for seg i styre og tillitsverv. 
Flott innsats av festkomiteen. 
Til dere som ikke kom i år – kom neste år og opplev hvor hyggelig det kan være 
uten joggesko og overtrekksdress også. 
 

Gry 



 
 
Annbjørg Rugelsjøen har 
fått overrakt vase for lang 
og tro tjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under:  
Stemningsbilde fra 
middagen. Ester og Erling 
Gjærevoll i forgrunnen. 



Smått og stort 
 
Ok, da var det min tur å fylle inn denne plassen med stort og smått og ingenting! 
Selv om jeg må innrømme at det egentlig er Arne som har stått for det meste av 
innfyllingen denne gangen. Så om det så kjent ut så er det kanskje en grunn til 
det? Men neste gang lover jeg at alt skal bli bedre (Må jo klare å få til noe bedre 
enn Arne)! Husk å få med dere saken om den forsvunne giro da, dumt å måtte 
betale penger uten at noen vet at du har betalt dem!  
 

Emma 
 

 
 

 
 

Trondheim Byvandring påsken 2006 
 

Vi gjør oppmerksom på at startstedet Viking Hotel holder stengt 
fra onsdag 12.04.06 kl. 1500 til tirsdag 18.04.06 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 2006 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 Utleira skole onsdag 19.apr 18:00-18:30 

 
World Walking Day 

Fra Ugla skole onsdag 3.mai 18:00-18:30  
 
Sommertrimmen 
Fra Maritime skoler tirsdag 23.mai 18:00-18:30 



 
 
17. mai 
17.mai feiring kan man vel trygt kalle en tradisjon. Det begynner også TTMF’s 
17.mai-marsj å bli. 
Så følg tradisjonen: Still opp på Ytre Kongsgård klokka 12:00 og delta i toget 
under fanen til Trondheim Turmarsjforening ! 
Stempling? Jada! Vi følger tradisjonen i år også! 
 

 
 

Granåsenmarsjen 
 

Som dere kanskje husker, ble Granåsenmarsjen ble flyttet litt 
rundt om kring i fjor før den til slutt havnet i 

Autronica-hallen på Lade. 
Og der holder vi også hus i år! 
Marsjen går søndag 2.april, 
og starttiden er 1100-1300 

Noe du lurer på? Ring 
Per H. Sæbø på tlf. 73 94 26 71 

 
 

 
Løsning på SuDoKu 4-2005 

 
3 6 5 1 9 7 4 8 2 

4 2 9 8 6 5 7 3 1 

1 8 7 4 3 2 6 9 5 

5 1 6 7 8 4 3 2 9 

2 9 8 6 5 3 1 7 4 

7 4 3 2 1 9 5 6 8 

9 5 2 3 7 1 8 4 6 

8 7 1 9 4 6 2 5 3 

6 3 4 5 2 8 9 1 7 
 
 

 



Fotbla’e sin nye redaktør 
 
Emma Alexandra Watts er 19 år og studerer ved Trondheim Økonomiske 
Høgskole, en del av HiST. Hun har vært med i turmarsj miljøet i mange år, helt 
siden bestemor Amanda og mor Inger bestemte at det var på tide at hun begynte 
å gå litt. Siden da så har det kanskje blitt en vane for de fleste å se de tre 
generasjonene ute på tur, med Amanda som et ledende lyn i front. Ellers så er 
Emma medleder i en speiderflokk på 12, medlem i SNORRK KFUTs styre, 
ansatt hos Bohus og redaktør for Kristent samlingspartis nettavis. Hun er også 
sikker på at det skal bli noen supre fotbla’r i tiden framover! 
 
 



Redaksjonens side 
 
Hei, og velkommen til nok en ny fotbla’e redaksjon! Selv om de fleste 
redaksjonsmedlemmene riktignok har vært med før, så førte også sist årsmøte til 
noen forandringer. Arne Wad har valgt å gå over til redaksjonsmedlem etter 
mange års tro tjeneste som redaktør. Hvilket også betyr ny redaktør! Emma 
Alexandra Watts heter hun; ei jente som er fast bestemt på å gjøre en god jobb, 
selv om Arnes fotspor kan være vanskelige og store å fylle. Og hvem vet, 
kanskje et skifte kan føre til noen positive og spennende forandringer også? I 
tillegg så har Bjarne Stangnes og Sissel Jahren også valgt å forsette, noe det 
settes stor pris på. Med en slik stjerneredaksjon så må det vel bli noen gode 
fotbla’r framover? Følg med og se hva som skjer! Har du kanskje noen forslag 
til hvordan fotbla’e kan bli bedre? Eller til noe nytt som kunne ha vært med? Ta 
kontakt med noen i redaksjonen og vi vil gjøre vårt beste for å få det med! 
 

Emma 
 
 

 
 
Redaksjonen i Fotbla’e består av: 
 
Redaktør Emma Alexandra Watts 950 49 627 
 emyma111@hotmail.com 
 

Journalist og Sissel Jahren 73 93 14 17 
postmester  
 

Journalist Arne Wad 901 12 523 
 Torshaugv. 18, 7020 Trondheim Fotblae@ArneWad.com 
   

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

 
 

Nr. 2/2006 av Fotbla’e kommer ut i starten av juni. Stoff som MÅ være med i 
det nummeret, må vi ha i hende senest 1.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 e-post. Du kan også levere det i sekretariatet på 
en hvilken som helst av marsjene våre, så sørger de for å formidle det til oss. 



   Sendes til: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Returadresse: 
 
 

TRONDHEIM TURMARSJFORENING 
Tilsluttet 

Norges Folkesportforbund 
 
 

Postboks 5469, 7002 TRONDHEIM 
Telefon: 73 96 45 34 

 

 

B


