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Leder´n har ordet.
Etter at TTMF har aviklet sitt 25. årsmøte sitter jeg tilbake med en
litt
ekkel
smak
i
munnen.
Grunnen
skyldes
den
oppmerksomhet/mistenksomhet som noen få medlemmer har tillagt
OL-turen til Estland. Så lenge TTMF har eksistert har alle
formenn/ledere i foreningen vært meget aktiv når det gjelder å få til
samarbeide i Region Trøndelag. Robert var i mange år regionsleder
og selv har jeg hatt vervet de siste 14 årene. Vi mener at hele
regionen tjener på dette samarbeidet, og en har heller ikke hørt noe
annet fra foreningens medlemmer hverken på årsmøter eller ellers.
Hvorfor skulle det da ikke samarbeides når det ble planlagt en tur for
100 personer til IVV-OL i Estland? Dette var ikke en tur bare for
medlemmene i TTMF, men det var en tur der en ønsket å vise
bredden i turmarsjmiljøet i hele Region Trøndelag. Av pratiske grunner ble det valgt ut 3
foreninger til å gjennomføre dette samarbeidet: Steinkjer TMF, Stjørdal TMF og TTMF.
Grunnen til at disse tre ble valgt var at en fra tidligere erfaring viste at de fleste deltagerne
kommer fra disse tre foreningene.
Under hvilket navn skulle så turen markedsføres? Navnet ble Trøndelag Turmarsj og det ble
også opprettet en bankkonto med samme betegnelse. Lederne i reisekomiteene fra de 3
foreningene satte opp statutter for arrangementet, og etter noen justeringer etter påtrykk fra
undertegnede var de føringer for opplegget. Her står det klart og tydelig at når alt er fakturert
vil det bli overlevert regnskap til de tre foreningene, og et eventuelt overskudd vil bli likt
fordelt. Per Sæbø, som har vært primus motor for opplegget, har hele tiden sagt at når alle
kostnader er fakturert så vil regnskapet fremlegges.
HVA ER GALT HER? Jeg bare spør, er det kanskje slik at samarbeide er ok bare dersom
TTMF er den førende part og alt markedsføres i TTMF`s navn? Skal vi være med i en region så
bør vi også vise det i praksis og ikke bare slå oss på brystet og si: Her kommer vi og vi er størst
på turmarsj i Trøndelag. Alle vi som var med på turen er enig om at vi var med på et flott,
allsidig og billig opplegg. All honnør til Per og hans medhjelpere! Synd at det ikke lot seg gjøre
å få til et tilsvarende opplegg til Japan i 2009.
I år er det ikke planer om noen slik langtur, men Per har i lengre tid vært i gang med
planleggingen av en tur til Høga Kusten i Sverige (se egen innbydelse) og i tillegg vil en prøve
å få fylt opp en buss til Ørlandet lørdag 26. april. Turen til Ørlandet er et forsøk på å gi både de
som reiser på lengre turer og de som ellers ikke har lyst eller anledning til å benytte seg av slike
opplegg. Dette blir et komprimert dagsopplegg der de som ønsker det kan få mange
dagsstempel og km, mens de som vil ha det mer bedagelig kan velge det.
I Fotblae` nr 1 i 2007 hadde jeg 4 mål/ønsker for Jubileumsåret. Det var:
1) Øke deltagelsen fra ca 6000 til 7000
2) Få laget jubileumsskrift som viser hva som har skjedd i disse 25 årene.
3) Vi har hatt en skikkelig jubileumsfest med etterfølgende Jubileumsmarsj.
4) Alle medlemmer har fått en Jubileums-Teskjorte som en håper blir flittig brukt.
De to første punktene har ikke slått til, men en håper at punkt 2 er oppfylt til 30-års jubileet. De
to siste målene mener jeg er godt ivaretatt, og punkt 1 må PR-komite og alle andre som er glad i
vår virksomhet jobbe med.
Lykke til med det nye (turmarsj)- året !
Magnar !

Glem for all del ikke
Vårsleppet
Onsdag 16. april
Start fra

Utleira skole

World Walking Day
Onsdag 7. mai
Start fra

Ugla skole

Sommertrimmen
Onsdag 21. mai
Start fra

Ladejarlen vgs.

Alle turene har løyper på 5 og 10 km.
Starttid: 18:00 – 18:30

Velkommen!

Trondheim Turmarsjforening

TRONDHEIM TURMARSJFORENING
Postboks 5469, 7442 Trondheim
Tlf. 73 96 45 34
*************************************************************

ÅRSBERETNING 2007
Trondheim Turmarsjforening avviklet sitt 24. årsmøte i Rostenhallen lørdag 24.
februar 2007. 62 var tilstede.
Følgende har hatt tillitsverv i inneværende periode:
STYRET:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer

Magnar Bakken
Roger Hulsund
Aud Mary Brun
Anne Nordskag
Bjarne Stangnes
Reidun Kvam
Amanda Selven
Inge Rolandsen

FORPLEININGSKOMITE:
Leder
Inger Wikmark
Medlemmer
Gerd Aune
Mary Flenstad
Mildrid Solemsli
Ester Gjærevoll
Gunlaug Schjølberg
Gunvor Samdal
Britt Kristiansen
Hugo Johnsen
Sigmund Lund

MARSJHELGA:

Karin Akseth
Helge Hoff
John Berg
Brit Isachsen
Bjørn Borgen

FORPLEININGSBIL: Haakon Eidissen
Ole Dagfinn Berg
Ingar Sæther
Bjarne Søreng

2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år

g.v.
i.p.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
g.v.
ny

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

g.v.
g.v.
g.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
ny
ny
ny

2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

ny
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.

2 år
2 år
1 år
1 år

g.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.

LØYPEKOMITE:
Leder
Medlemmer

Per Kluver
Trond Markowic
Rolf Selbekk
Mildrid Solemli
Mari Augdahl Myrseth
Rolf Lian
Knut Antonsen
Terje Bargel
John Hybertsen

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år

ny
g.v.
g.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
ny
ny

Reidun Kvam
Lillian Olsvik
Kjell Hernes
Liv Lyngstad
Roger Hulsund

2 år
2 år
1 år
1 år

g.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.

REDAKSJONSKOMITE:
Leder
Emma Alexandra Watts 1 år
Medlemmer
Aud Fjellhaug
2 år
Arne Wad
1 år
Fra styret
Bjarne Stangnes

i.p.v.
ny
i.p.v.

PR-KOMITE:
Leder
Medlemmer

Fra styret

REVISORER:

Ragnvald Håbjørg
Haakon Eidissen

RUNDVANDRINGSKOMITE:
Leder
Roar Bardal
Medlemmer
Knut Antonsen
Jorun Gundersen
Ole Haneseth
TURKOMITE:
Leder
Medlemmer

Per Sæbø
Reidun S. Simonsen
Anne Nordskag

VALGKOMITE:
Jorun Gundersen
Anne Nordskag
Amanda Selven
Medlemstall pr. 31.12.07 : 292

1 år
2 år

ny
g.v.

2 år
2 år
1 år
1 år

g.v.
g.v.
i.p.v.
i.p.v.

1 år
1 år
2 år

g.v.
i.p.v.
ny

ARRANGEMENTER I PERIODEN:
1) MARSJER :

Arrangement
Trondheimsmarsjen
Ormen Lange
Tine-marsjen
Ti-Trimmen
Vinterserien
Vårsleppet
Sommertrimmen(U-vand
Høstvandring
Julemarsj
TV-marsjen
Hjertemarsj
Tr.heim Rundvandring
Tr.heim Byvandring
Turorientering
World Walking
Gå for åpenhet
Til Topps
17-mai marsj
Jubileumsmarsj
Sum

2007 2006
161 174
159 154
162 138
1635 1698
1904 2057
113 157
79
101
92
134
209 204
124 143
139 112
62
81
702 431
27
29
108 122
155 140
84
59
47
63
168
0
6130 5997

2005
170
152
131
2199
1759
164
278
142
213
176
0
85
376
43
129
0
54
54
255
6380

2004
183
158
136
2012
2062
159
147
146
201
169
0
73
380
33
148
0
36
57
0
6100

2003
189
169
145
2112
1843
147
91
114
193
122
0
61
480
36
146
148
0
0
0
5996

2002
165
172
138
2256
1797
157
145
135
243
125
0
112
398
35
0
0
0
0
0
5878

2) SOSIALT SAMVÆR :
TI-TRIMAVSLUTNING
Onsdag 24. oktober var det Ti-Trimavslutning på Autronica.
75 deltok.
TURER
Trøndelag Turmarsj arrangerte tur til IVV-Olympiaden i Estland. Fra TTMF var
det over 50 deltagere av de alt 100. Det var en meget vellykket tur hvor vi fikk
oppleve mye både av Latvia og Estland. De store byene (Riga, Tartu og Tallin)
var svært lik det vi har i Norge når det gjelder bilpark og levesett, mens
landsbygda virket fattigslig og grå. Selve IVV-OL var både og men de hadde en
veldig fin maratondistanse. Alt i alt en fin opplevelse.

00/01
187
147
155
2283
2392
190
178
151
237
113
0
70
550
37
0
0
0
0
0
6690

STYREMØTER
Siden siste årsmøte er det holdt 5 styremøter og behandlet 53 saker. Leder for de
forskjellige komiteer har deltatt på møtene der dette har vært aktuelt.
FEIRING AV 25-ÅRS JUBILEET
TTMF feiret 25-års jubileet med en meget vellykket jubileumsfest i
Rostenhallen lørdag 27. oktober, 115 møtte opp. Søndag 28. oktober var det
Jubileumsmarsj med 168 deltagere. I forbindelse med jubileet ble det laget gratis
Jubileumsskjorte til alle foreningens medlemmer. I tillegg fikk vi 100
refleksvester med foreningens jubileumslogo fra Strandveien Auto.
REGIONSMØTER
Årsmøtet i Region Trøndelag av NFF ble arrangert i Verdal RKH sine lokaler.
Fra TTMF deltok leder og Aud Mary Brun. Leder i regionen er fremdeles
Magnar Bakken.
FORBUNDSTINGET I TROMSØ 2007
Magnar møtte for regionen. Aud Mary Brun og Roger Hulsund fra TTMF.
Tinget ble gjennomført etter samme mal som tidligere. Mye av tiden ble bukt til
å orientere om et mislykket forsøk på å oppnå sponsorinntekter. Økonomien i
forbundet er fremdeles svært anstrengt.
Etter Forbundstinget i Tromsø i 2007 har følgende fra Region Trøndelag verv i
NFF:
Einar Fløttum, visepresident
Aud Mary Brun, varamedlem i domsutvalget
Terje Bargel, nestleder i appellutvalget
Ragnvald Håbjørg, varamedlem i kontrollutvalget
Randi Formo Eidsvåg, varamedlem i kontrollutvalget
Alle disse var på valg i 2007.

KORT ORIENTERING OM DE ULIKE
ARRANGEMENTENE SOM ER AVHOLDT.
FELLESMARSJENE
Julemarsjen, Vårsleppet, Sommertrimmen og Høstvandringen er marsjer som
arrangeres i regi av NFF. Inntekten går til drift av Norges Folkesportsforbund.
Oppslutningen på alle 4 turene var bra med Julemarsjen som desidert favoritt.
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 TiTrimmen 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 km på Ormen Lange, og
mange flere enn året før gikk også 100 km. For hele helga var det en liten
økning 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 syvende året med full sesong for rundvandringen. Det meste av
barnesykdommen er nå ryddet vekk. Deltagelsen gikk litt tilbake i forhold til
året før.
Det er fullført 62 (81) rundvandringer i løpet av året.
TRONDHEIM BYVANDRING
Dette er det sjette hele året for TRONDHEIM BYVANDRING. I år var det 702
(431) som fullførte. Dette er ny rekord for dette arrangementet. 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 IVVstemling i forbindelse med deres turorienteringsopplegg. Dette vil fortsette også
i 2008.
ANDRE ARRANGEMENTER
I samarbeide med Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerte TTMF vandringen
GÅ FOR ÅPENHET. Dette er et samarbeide som vil fortsette i 1 år til. Ellers er
vi med i Til Topps opplegget, Hjertemarsjen og TV-aksjonen. I forbindelse med
TV-marsjen ble det gitt
Kr 10.000 til aksjonen.

FOTBLA´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. Gi redaksjonskomiteen litt
tilbakemelding om det dere opplever i forbindelse med turmarsjmiljøet.
Redaksjonskomiteen er ansvarlig for utgivelsen av bladet.

SLUTTORD
Siden siste årsmøte er det avviklet 49 turmarsjarrangementer ( med i alt 6130
deltaker), Ti-Trimavslutning, årsmøte/årsfest og ikke å forglemme 25årsjubileum (fest og jubileumsfest).

Den totale deltakelsen på våre arrangementer var i 2007 er omtrent som året før.
Styret betrakter likevel dette som et bra resultat, men målet for 2008 vil selvsagt
være å få økt deltagelsen. 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 47 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.
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 Strandveien Auto, Hotell Viking, TINE MidtNorge, 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: Ladejarlen vgs.(De Maritime
skoler), Utleira skole og Ugla 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 2008 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

Bjarne Stangnes

Reidun Kvam

Amanda Selven

Inge Rolandsen

Valg 2008
STYRET:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer

Magnar Bakken
Roger Hulsund
Aud Mary Brun
Anne Nordskag
Bjarne Stangnes
Reidun Kvam
Amanda Selven
Lillian Olsvik

FORPLEININGSKOMITE:
Leder
Inger Wikmark
Medlemmer
Gerd Aune
Mary Flenstad
Mildrid Solemsli
Sonja Misfjord
Annbjørg Rugelsjøen
Evelyn Øverkil
Britt Kristiansen
Hugo Johnsen
Sigmund Lund
MARSJHELGA:

Karin Akseth
Helge Hoff
John Berg
Brit Isachsen
Bjørn Borgen

FORPLEININGSBIL: Haakon Eidissen
Ole Dagfinn Berg
Ingar Sæther
Bjarne Søreng
LØYPEKOMITE:
Leder
Medlemmer

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

i.p.v.
g.v.
i.p.v.
g.v.
g.v.
g.v.
i.p.v
ny

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
ny
ny
ny
i.p.v
i.p.v
i.p.v

1 år

i.p.v.
2 år

g.v.

2 år
2 år
2 år

g.v.
g.v.
g.v.

1 år
1 år
2 år
2 år

i.p.v.
i.p.v.
g v.
g..v.

Per Kluver
1 år
Trond Markowic
1 år
Rolf Selbekk
1 år
Mildrid Solemli
1 år
Møyfrid Grosberghaugen 2 år
Knut Antonsen
2 år
Terje Bargel
1 år
John Hybertsen
1 år

i.p.v
i.p.v.
i.p.v.
i.p.v.
ny.
g.v.
i.p.v
i.p.v

PR-KOMITE:
Leder
Medlemmer

Reidun Kvam
Lillian Olsvik
Kjell Hernes
Liv Lyngstad

1 år
1 år
2 år
2 år

i.p.v.
i.p.v.
g.v.
g.v.

2 år
1 år
2 år

ny.
i.p.v
ny.

2 år
1 år

g.v
i.p.v.

1 år
1 år
2 år
2 år

i.p.v.
i.p.v.
g.v.
g.v.

1 år
1 år
1 år

i.p.v.
i.p.v.
i.p.v

Fra styret
REDAKSJONSKOMITE:
Leder
Bjarne Stangnes
Medlemmer
Aud Fjellhaug
Solvor Åsebø
Fra styret
REVISORER:

Ragnvald Håbjørg
Haakon Eidissen

RUNDVANDRINGSKOMITE:
Leder
Roar Bardal
Medlemmer
Knut Antonsen
Jorun Gundersen
Ole Haneseth
TURKOMITE:
Leder
Medlemmer

Per Sæbø
Reidun S. Simonsen
Anne Nordskag

VALGKOMITE:
Anne Nordskag
Roger Hulsund
Aud Fjellhaug

Aktivitets
Mars
Fotbla`e

Onsdag 5/3
Vinterserie
Ugla skole

April

Mai
Fotbla`e

Onsdag 2/4
Ti-Trimmen
Maritime skoler
Onsdag 7/5
WWD-turen
Ugla skole

Onsdag 9/4
Ti-Trimmen
Ugla skole
Onsdag 12/3
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 16/4
Vårsleppet
Utleira skole

Onsdag 23/4
Ti-Trimmen
Maritime skoler

Onsdag 14/5
Ti-Trimmen
P-plass på
Dragvoll

HUSK 17MAITOGET
med IVVstempling
STILL OPP !

Styremøte 27/5
(ALLE)

Onsdag 30/4
Ti-Trimmen
Utleira skole

Onsdag 28/5
Ti-Trimmen
Granåsen

Juli

Onsdag 4/6
Ti-Trimmen
P-plass på
Dragvoll

Onsdag 11/6
Ti-Trimmen
Skistua

Onsdag 18/6
Ti-Trimmen
Nilsbyen

Onsdag 21/5
Sommer
trimmen
Maritime skoler

Onsdag 26/3
Vinterserie
Utleira skole

Ledermøte
Hamar
29/3 og 30/3

Juni

Onsdag 25/6
Ti-Trimmen
P-plass på
Dragvoll

F
E
R
I
E
!

kalender 2008
August

September
Fotbla`e
Onsdag 3/9
Ti-Trimmen
P-plass på
Dragvoll

Tirsdag 9/9
Styremøte A

Onsdag 13/8
Ti-Trimmen
Granåsen

Onsdag 10/9
Ti-Trimmen
Granåsen

Oktober

November

Onsdag 1/10
Ti-Trimmen
Utleira skole

Onsdag 8/10
Ti-Trimmen
Maritime skoler

Tirsdag 14/10
Styremøte A

Desember
Fotbla`e
Tirsdag 2/12
Styremøte A

Onsdag 5/11
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 3/12
Vinterserie
Utleira skole

Onsdag12/11
Vinterserie
Utleira skole

Onsdag 10/12
Ti-Trimmen
Ugla skoler

Onsdag 19/11
Vinterserie
Ugla skole

Onsdag 17/12
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 26/11
Vinterserie
Maritime skoler

Julemarsj
2. juledag
Utleira skole

Onsdag 15/10
Ti-Trimmen
Ugla skole

Onsdag 20/8
Ti-Trimmen
Kyvannet

Tirsdag 26/8
Styremøte A

Onsdag 27/8
Høstvandring
Ugla skole

Onsdag 17/9
Ti-Trimmen
Maritime skoler

Fredag 19/9
Tine-marsjen
Lørdag 20/9
Ormen lange
Søndag 21/9
Tr.heimsmarsj

TV-MARSJ
(dato ikke
fastlagt)

Onsdag 22/10
Ti-Trimmen
Utleira skole

Onsdag 24/9
Ti-Trimmen
Ugla skole
Onsdag 29/10
Ti-Trimavslutning
Sted bestemmes
senere

Smått og stort
Som vanlig fylles disse sidene av alt av småtterier som vi i redaksjonen kommer
over i løpet av perioden før bladet kommer ut. Og som dere ser, så er det plass
til alt mulig rart, så det er bare å sende inn om du skulle ha noe som kanskje ikke
hører hjemme noen plass. For her nemlig, her hører det hjemme!
Emma

Trondheim Byvandring i påsken
Våre ivrige byvandrere bes være oppmerksom på at startstedet City Living
Viking Hotell holder stengt f.o.m. 19.03.08 t.o.m. 24.03.08

Den forsvunne giro?!
Ting forsvinner. Slik er det bare. Kan hende er det magi eller hittil ukjente
fysiske lover som har skylden i at den forsvant. Den giroen som lå i det forrige
nummeret av Fotbla’e altså. For mange så er den søkk borte!
Heldigvis er det ikke for sent å betale medlemskontingenten for 2008 ennå. For
deg som har vært så uheldig å miste giroen har vi vært så omtenksomme å legge
ved en ny en i dette nummeret. Vi er snille sånn! For du vil vel fremdeles være
medlem?
Og skulle det ha seg slik at det har blitt en feil, så si for all del i fra! Det kan
være at det har blitt feil navn eller adresse, eller at du har betalt og vi ikke har
fått registrert det. Gi oss et hint, så skal vi ordne opp!

Kona var trøtt av å gjøre alt arbeidet i hjemmet, så de ble enige om å skifte på å
lage middag. Dagen etter var det mannens tur, og da kona går inn står mannen
splitter naken med et glass i hånden og sier ”i aften er menyen kjærlighet og
kildevann”. Sådan ble det. Dagen etter kom mannen hjem, snuste nyskjerrig og
ropte ”hva skal vi ha i dag, skatt?”, hvorpå konen trådte naken frem dårlig
sminket og med skikkelig bustehår og sa ”rester fra i går…”

17. mai
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!

Løsning på SuDoKu 4-2007
..som for øvrig var den siste..
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”Hønsegård”
Det er mange som går Trondheim Byvandring, og ingenting gleder oss mer!
Ikke nok med det, men de går gjerne 20 i lag! Knallbra!!
Men 20 glade vandrere inne i en trang hotellresepsjon er verken lydløse eller
usynlige. Faktisk så er de nokså iøynefallende og hørbare.
Vi ser gjerne at dere har dette i bakhodet neste gang dere skal ut og gå mange på
en gang. Vi er tross alt ikke gjester på hotellet, vi bare ”bruker” gjestfriheten
deres. Vær med på å bevare vårt gode rykte!

Turmarsjtur til
Ørlandet
lørdag 26. april
Trondheim Turmarsjforening vil arrangere gratis busstur for sine
medlemmer til Ørlandet lørdag 26. april. Det er da mulig å gå 3
( kanskje 5) vandringer denne dagen. Ikke-medlemmer må betale det
turen faktisk koster pr. person ( ca kr 150.-).
En regner med at det blir en buss med plass til ca 50. Skal det bli tur
så må det være påmeldt min 40 stk. Vi blir da med fergen fra Flakk ca
kl 07.00 og returnerer etter Flyplassen rundt.
Frist for påmelding er 15. april og påmelding kan skje enten ved å
skrive seg på utlagt liste på våre serieturer eller ved å ringe Roger
(91739783) eller Magnar (73964534).
Påmeldingen er bindende og du vil bli belastet med den faktiske
kostnaden dersom du ikke melder fra innen 20. april.

Hvem er vi? Utover å være turmarsjer?
Jeg sitter på jobben, i lunsjen, og blar i bunken med innkommet post – blader og
tidsskrifter. Der ligger også Høgskoleavisa nr. 15 – av 6. november 2007.
På siste side finner jeg bilde av en kjent person, med tekst: Det søkende
menneske – og dette vår Redaktør i Fotbladet gjennom mange år:
avdelingsingeniør Arne Wad.
Det var nytt – i alle fall for meg. Arne Wad er avbildet med metalldektor i
hånden. Han har i mange år hatt metallsøking som hobby, sin første metallsøker
kjøpte han i 1985. Nå har han kjøpt sin 3. Det står i artikkelen at hobbyen startet
som en tilfeldighet, nå er han ”hektet”. Så lenge har Arne Wad hatt denne
hobbyen at han hører forskjell på når han finner en bruskork, og en mynt. Han
nevner en spennende opplevelse da han fant en enskillingsmynt på stranda på
Øysand, den var datert 1771, og hadde ligget 300 år i jorda uten at noen hadde
funnet den.
Så mitt poeng er, vi går og går, vi ser ansikter og greier etter hvert å koble navn.
Men det er mange sider av turmarsjeren som ingen eller få vet noe om. Kanskje
skulle vi prate litt mer sammen om andre interessante hobbyer også?

Mandag 25. februar 2008.
Vi er ganske mange fra Trondheim turmarsjforening som kjører fire mil til
Stjørdal mandager for å gå en mil. Det gjorde to av oss mandag 25. februar. Vel
framme ved Stjørdalshallen ser vi bare mørke vinduer, ingen kjente biler
utenfor, og ingen turmarsjere. Turmarsjere synes godt i landskapet, drakter og
vester er karakteristiske. På et vindu fant vi tilfeldigvis en oversikt over
vinterserien i Stjørdal, og der sto det ikke noen marsj den 25. februar. Sørgelig,
men sant.
Neste marsj i vinterserien der blir 3. marsj. Men hva gjorde vi så? Jo – det er
P.V. i Stjørdal også nå, den ble åpnet for første gang 1. januar. Og vi var begge
med den dagen. Så derfor kjørte vi til Shell-stasjonen, (eller var det Esso?)
registrerte oss inn, og la i vei i mørket.
Til alt hell hadde vi med en hodelykt, så både beskrivelse av veien, samt
kontrollpostene greidde vi ut med. 11. kilometer på glatt føre ble det i boka den
kvelden. Ikke verst for to som la av gårde uten kvalitetssikring.
Moralen er: lurt å sjekke startlistene.

Trondheim Turmarsjforening
arrangerer busstur til Höga Kusten i Sverige første uken i juli 2008. Höga Kusten er området
mellom Härnösand og Örnskjöldsvik (rett øst for Östersund), og er det stedet i verden som etter
siste istid har hevet seg mest, derav navnet. Området ble i år 2000 tatt inn på UNESCOs
verdensarvliste, og tilbyr besøkende unike naturopplevelser. Gjennom hele strekningen går en
vandring som kalles ”Höga Kusten-leden”, som til sammen er 127 km. En ganske lang turmarsj.
Vi har lagt opp til en tur på 5 dager, med gjennomføring av deler av vandringen. Overnatting på
Norrfällsviken Camping i velutstyrte 4-sengs hytter med soverom og stue/kjøkken. På stedet
finnes også restaurant, så man trenger ikke lage middag selv. Fra Trondheim er det ca 50 mil, og
det går derfor med 2 dager til transport. Vi har også lagt inn en dag med sight-seeing, slik at det
blir 2 marsj-dager. Bussen kjører oss ut til startstedet, og henter oss igjen på ettermiddagen. Hver
enkelt bestemmer selv hvor langt de vil gå (hvor de vil plukkes opp). Hver etappe er ca 10-12 km,
så det skulle være mulig å finne sin distanse. Det ligger i kortene her at det blir arrangert tur dit
også senere år, slik at man får fullført hele vandringen. Man kan jo også reise dit på egen hånd
og fullføre. Sight-seeeingen blir bl.a. til Hemsö Festning, et anlegg fra den kalde krigens dager.
=================================================================

Program for turen:
Start fra Trondheim, Esso Moholt (tidl. Scandic):
Påstigning Stjørdal, jernbanestasjonen:
Passering Östersund, lunch :
Ankomst Norrfällsviken, innkvartering:

Kl 0900 onsdag 2. juli
Kl 0930 ---"--Kl 13.30 ---"--Kl 19.00 ---"---

Transport til start: Kl 08.30 torsdag 3. juli
Henting etter vandring: Kl 1500-1600 ---"--Avreise sight-seeing: Kl 0830 fredag 4. juli
Retur til campingen: Kl 1700 ---”--Transport til start: Kl 0830 lørdag 5. juli
Henting etter vandring: Kl 1500-1600 ---”--Avslutningsmiddag: KL 1900 ---”--Avreise Norrfällsviken:
Passering Östersund, lunch:
Passering Stjørdal:
Ankomst Trondheim, Esso Moholt:

Kl 0900 søndag 6. juli
Kl 1300 ---”--Kl 1800 ---”--Kl 1845 ---”---

==================================================================
Pris for turen er kr 2.300,-. Dette inkluderer busstur m/overnattinger, startkontingent, sight-seeing,
samt avslutningsmiddag i Norrfällsviken. Mat for øvrig må besørges av den enkelte. Prisen er
beregnet ut fra 35 deltakere. Endret deltakerantall kan medføre justering av prisen.
Påmelding kun ved å girere depositum kr 700,- til:
Turkomiteen/TTMF, v/Per H. Sæbø, Volvevn. 2a, 7033 Trondheim, kontonr 0539.15.54317.
Påfør giroen påstigningssted og eget telefonnr. Husk tydelig navn og adresse.
Påmeldingsfrist: 31.mars 2008
Spørsmål/opplysninger: Per H. Sæbø, 97062458
Se også: http://www.hogakusten.com/ og http://www.norrfallsvikenscamping.com/

IVV-OL i Japan 2009
Det var opprinnelig meningen å arrangere egen tur fra Trøndelag til IVV-OL i Japan i
2009.
Dette viste seg imidlertid å ikke være så enkelt som først antatt. Etter gjentatte fåfengte
forsøk på å få kontakt med arrangør og hoteller i Japan, var vi egentlig klar for å kaste
inn håndkledet.
Vi fikk da høre at Norges Folkesportforbund var godt i gang med et opplegg, og at det
der var mulig å henge seg på. Ansvarlig for opplegget var Roy Tait fra Ski. Etter kontakt
fikk vi tilsendt et foreløpig program, og det ser da meget bra ut. Omfattende tur med OL
og sightseeing.
Programmet for turen er vedlagt. Det har ikke angitt pris, men i følge Roy hadde han fått
en muntlig pris på kr 18.000,-. Denne prisen dekker imidlertid bare oppholdet i Japan.
Flyturen kommer i tillegg, det samme gjør startkontingenter. Forbundet skal kanskje også
ha noe administrasjonsutgifter og ev. T-skjorte dekket. Fly Trondheim-Tokyo-retur ligger
nå på omkring 7.000,- kroner, og blir sikkert ikke billigere etter hvert.
Vi antydet tidligere at turen nok ville komme på 25-30.000,-, og det ser ut til å være et
holdbart estimat fortsatt.
Påmelding til turen skal foregå til Norges Folkesportforbund.
De som er interessert må ta kontakt på telefon 67905536, eller på mail
nff@folkesport.no.
De blir da notert på liste og får turopplegg med innbetalingsanvisning tilsendt når det blir
klart. Denne listenoteringen er ikke bindende, så vidt vi har oppfattet.
Vi anbefaler at man tar kontakt snarest, hvis man vil sikre seg plass.
Litt synd egentlig at det ikke ble noen tur fra Trøndelag, men det kan bli minst like bra å
reise med Forbundet.
Med hilsen Per H.
Tlf 97062458

Vi kan opplyse om følgende:
- Stjørdal Turmarsjforening setter opp buss/minibuss til Dovremarsjene 27.-29.juni.
- Trondheim Turmarsjforening arrangerer busstur til Höga Kusten i Sverige i juli, se
vedlegg.
- Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe arrangerer tur til Nijmegen i juli.
- Stjørdal Turmarsjforening har snakket om tur til Vaasa i august.
- Steinkjer Turmarsjforening vurderer tur til Nordisk Marsjbukett i Finland i september.
Som dere ser, det skjer fortsatt ting i Trøndelag, så følg med.

Årsmøte med påfølgende fest 23. februar 2008.
Som flere år tidligere var det på Rostenhallen det foregikk. Ca 70 personer
hadde meldt seg på festen, noen færre møtte på årsmøtet. Årsmøte og fest
foregikk på tradisjonelt vis. Årsberetningen viste stor aktivitet i løpet av 2007.
Det står slett ikke dårlig til. Valgkomiteen hadde som vanlig strevd med å få nye
medlemmer til å stille i komiteene, spesielt til løypekomiteen.
På festen var det to endringer fra foregående år.
1. menyen var i år IKKE kalvestek, men koldtbord. Mye og god mat. Slett ikke
dårlig bytte. Ifølge Magnar Bakken var det nest-lederen som hadde fått
bestemme meny, og uttalelser fra fornøgde festmedlemmer tydet på at ”bytte på
maten” var populært. Kanskje et tema for innlegg for og imot fra medlemmene?

2. Endring nr. to var musikken, ny for året. Behagelig lydnivå med velkjente
gamle melodier og god dansemusikk Det gikk faktisk an å snakke med naboen
på andre siden av bordet, behagelig.

Bildet: Leder av forpleiningskomiteen,
Inger Wikmark som gjorde Rogers
ønsker til virkelighet.

Det var utdeling av krystall til komitemedlemmer som har stått på for foreninga
4 år eller mer. Som bildet viser, er det mange som gjør en innsats for
fellesskapet. Eksempel til etterfølgelse.
ATF

Julemarsj 2007
Tradisjonen tro arrangerte Trondheim Turmarsjforening julemarsj 2. juledag fra
Utleira skole. Starttiden var mellom kl. 10 og 12. Det var vakkert vintervær, og
riktig mange som ønsket en trimtur mellom matøktene møtte fram til klokka 10.
I god tradisjonell stil møtte vi julenissen – i år faktisk to, som delte ut poser til
barna.
Vaffelgjengen hadde jobbet godt, og var forberedt på stort innrykk. Mange
avsluttet marsjen med kaffe og vafler og en liten prat med sidemannen før man
dro hjem for å fortsette julefeiringen. Det viste seg etter opptelling at til sammen
209 personer med stort og smått gikk julemarsjen, også mange nye ansikter var å
se. En trivelig tradisjon å ta med.

Stjørdalsrunden:
Stjørdal Turmarsjforening gratuleres med ny Permanent Vandring som gikk for
første gang 1. januar 2008 kl. 13.00. Starten går fra SHELL bensinstasjon som
ligger på E 14 i Stjørdal sentrum.

Vi minner om den ellevte Granåsenmarsjen
13. april 2008
Start/mål:
Løyper:
Starttid:
Premiering:

Autronica-hallen Lade
6 - 11 km
Fra kl 11.00 til kl 13.00
Nytt merke hvert år

Ytterligere opplysninger:
Per H. Sæbø
Tlf 9706-2458

Redaksjonens side
Dagene blir lysere, påska står på trappa, og våren er snart på vei inn. Det er
herlig! Her i Fotbla’e er det også tid for forandring og utskiftning. Bjarne
Stangnes har blitt valgt til ny redaktør, og jeg skriver dermed min siste
kommentar her under redaksjonens side. I tillegg så har kommitéen fått et nytt
medlem vi har stor tro på at vil bringe et nytt friskt pust inn i bladet. Samtidig så
mister bladet en av sine største drivkrefter gjennom de siste årene, Arne Wad, så
det blir spennende å se hvordan bladet kommer til å utvikle seg.
For turmarsjere, så betyr kanskje påsken en ekstra sjangs til å ta bena fatt, enten
det er med eller uten ski. I tillegg så er det en gylden mulighet til å ta med hele
familien på tur, nå som de alle har fri samtidig! Ja, nå skal ikke jeg holde dere
her lenger, nyt påsken, nyt marsjen og nyt denne utgaven av Fotbla’e.
Emma

Redaksjonen i Fotbla’e består av:
Redaktør

Bjarne Stangnes
bjarne.stangnes@adressa-trykk.no

72 58 55 08

Journalist

Aud Fjellhaug
Aud.Tokle-Fjellhaug@fmst.no

73 84 92 10

Journalist

Emma Alexandra Watts
emyma111@hotmail.com

466 87 646

Journalist

Solvor Åsebø

Journalist

Roger Hulsund

Nr. 2/2008 av Fotbla’e kommer ut i begynnelsen av juni. Stoff som MÅ være
med i det nummeret, må vi ha i hende senest 15. 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:

B

Returadresse:
TRONDHEIM TURMARSJFORENING
Tilsluttet
Norges Folkesportforbund

Postboks 5469, 7002 TRONDHEIM
Telefon: 73 96 45 34

