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Hei folkens.
Da er vi kommet til sommermåneden juni.
Mye sommer er det ikke, regn og kjølig.
Heldigvis så er vi ferdig med piggsko for
denne gang. Tror jeg aldri har gått med så
mye piggsko som jeg gjorde i vinter.
At det var glatt så ikke ut som det skremte
turmarsj-gåerene. Vi hadde en hyggelig
oppgang med deltagere i forhold til forrige
Vinterserie. Det har også vært gjennomført
Vårslepp, World Working Day og Sommertrimm. Deltakerantallet der var nokså likt
fjordåret.
17. mai var vi 25 personer som trosset
regnværet og gikk i borgertoget. Vår
fanebærer Bjarne ble våt inn til skinnet.
Vurderer å kjøpe regncap til han til neste år.
Vi var heldige å fikk gå rett bak Strinda ungdomskorps som er 88 år i år. Det
var et under-holdende musikkorps med mer enn bare marsjer og de har holdt
seg veldig godt. Heldig med den. Vi har nok aldri gått så pent i toget før, og
takten var det ikke noe å klage over.
Det er ikke lenge til sommerferie nå. Det er muligheter å gå turmarsj for det.
Turmarsjhelger er det i Trøndelag. Så har vi også Rundvandring og
PV en kan gå. I begynnelsen av august går Norges-lekene av stabelen i Mo i
Rana. Noen skal sikkert til utlandet og gå også. God tur alle sammen.
Så må dere huske at det er rømmegrøt den 20. juni. Har bestilt godt vær.
Jeg ønsker dere en riktig god og avslappende sommer.
Vi sees i løypene.
Aud Mirjam

Trondheim Turmarsjforening runder 30 år i 2012.
Trondheim Turmarsjforening ble stiftet onsdag 15. september 1982. Årets
Ormen-lange marsj går på 30-års dagen men det vil vi feire først påfølgende helg. Det planlegges en jubileumsfest i Autronicahallen lørdag den
22. september og en turmarsj søndag den 23. så ha både festklær og
gåantrekk klart.
Vell møtt!
Bjarne

Velkommen til 3-dagers
fra
Utleira skole
i Trondheim
1
14. – 16. sept. 2012
Fredag 14. september arrangeres

Tine-marsjen
for 23. gang.
5 og 10 km: start kl. 18:00 – 21:00
Lørdag 15.september arrangeres

Ormen Lange
for 23. gang.
5 og 10 km: start kl. 08:00 – 12:00
23 km: start kl. 08:00 – 11:00
60 og 100 km: start kl. 07:00
Søndag 16.september arrangeres

Trondheimsmarsjen
for 30. gang.
5 og 13 km: start kl. 08:00 – 12:00
23 km: start kl. 08:00 – 10:00

Bra med parkeringsplasser. Muligheter for overnatting. Kafeteria på startstedet.
For ytterligere informasjon, ring Aud-Mary Brun tlf. 958 76 493. eller Bjarne
Stangnes tlf. 950 82 143
Velkommen!

Trondheim Turmarsjforening

Minneord etter Kjell Hernes

I påsken tapte Kjell Hernes kampen mot kreften. Vi visste at han hadde vært
sjuk en stund, men han var optimistisk og i vanlig godt humør de onsdagene
vi møtte ham. Ofte kom han fordi han kjørte Mary slik at hun kunne gå en
turmarsj, eller hun tok en økt med vaffeljernet.
Kjell har vært med i Trondheim Turmarsjforening i en årrekke, de siste årene
var han med i PR-komiteen. Kjell hadde bestandig godt humør, han hadde
glimt i øyet, og han serverte friske kommentarer. Kjell likte å gå, han tok
gjerne en utfordring, og han ville slett ikke gi opp. Noen av oss gikk sammen
med Kjell i Nijmegen i år 2000. Det året ble mange syke av ”farrang”, også
Kjell, og ingen trodde han ville greie å gå 4 mil den 4 dagen. Men det gjorde
han, han kom seg rundt, og han var kjempestolt.
Vi i Trondheim Turmarsjforening vil savne Kjell, og vi føler med Mary. Vi
lyser fred over Kjell sitt minne.
Aud Mirjam

Minnemarsj etter Petter Green 24. mars 2012
Lørdag 24. marsj møtte det fram
over 220 turmarsjere i Stjørdal, for
å gå minne-marsj for Petter Green,
som ville fylt 100 år den dagen.
Stort sett var det marsjere fra
Trønderfylkene, men det møtte
også fram en fra Sverige, og to fra
Møre og Romsdal. Været var heller
begredelig, men dette så ikke ut til
å hefte. Det finnes ikke dårlig vær,
osv.
Stjørdal
Turmarsjforening
i
samarbeid med Lions avd Stjørdal
hadde planlagt dagen i lang tid,
sammen med Petter Green. Det var
mening at marsjen skulle være en 100 års markering, men som vi alle vet, døde
Petter Green 7 mars. Marsjen ble derfor en Minnemarsj. Vi fikk anledning til å
kjøpe kaffe og kaker underveis i løypa.
Hvem var Petter Green, og hvorfor denne markeringen?
Petter Green gjorde seg sterkt bemerket innenfor idretten i Stjørdal. På midten
av 1970-tallet tok han initiativet til at Stjørdal Turmarsjforening ble stiftet, og
han gikk i bresjen for å bygge opp mosjonsidretten i Stjørdal.
Green var mangeårig deltaker i blant annet Sagamarsjen i Verdal, Nybrottkarusellen, Festningen Rundt, Selbuløpet, St. Olavsloppet og Nijmegenmarsjen.
Og på friidrettsbanen ble Petter Green en legende.
Han satte følgende europarekorder og verdensrekorder i forbindelse med
løp i Nybrottkarusellen:
• 18. juni 1997 løp han 3.000 meter på tida 16.04,6 i klassen MV 85–89.
• 19. juni 2002 løp han 3.000 meter på tida 18.36,0 i klassen MV 90–94.
• 21. august 2002 løp han 1.500 meter på tida 8.40,0 i klassen MV 90–94.
• 20. juni 2007 løp han 3.000 meter på tida 26.17,4 i klassen MV 95–99.
• 8. august 2007 løp han 1.500 meter på tida 12.57,7 i klassen MV 95–99.
I 2002 løp han 5.000 meter i et stevne i Levanger på tida 32.48,0 i klassen MV
90–94. Dette ble notert som Europa- og verdensrekord.
15. august 1997 løp han 1.500 meter på tida 7.29,0 i klassen MV 85–89. Dette
ble notert som Europa-rekord.
Ifølge en oversikt over verdensrekorder per 28.oktober 2011 står han igjen med
tre verdensrekorder.

Petter Green deltok også i Veteran-NM i Stjørdal i 2003, der han tok to
gullmedaljer. I Veteran-NM i Kristiansand i 2004 tok han tre gullmedaljer.
5. august 1997 løp han 1.500 meter på tida 7.29,0 i klassen MV 85–89. Dette
ble notert som Europa-rekord.
Ifølge en oversikt over verdensrekorder per 28.oktober 2011 står han igjen med
tre verdensrekorder.
Petter Green deltok også i Veteran-NM i Stjørdal i 2003, der han tok to
gullmedaljer. I Veteran-NM i Kristiansand i 2004 tok han tre gullmedaljer.
Aud Mirjam
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Dag/ nr
Onsdag 8

Titrim og litt til høsten 2012
Dato
Startsted
20. juni

Lohove barnehage

Merknad
Ti-trim og rømmegrøt

Sommerferie
Onsdag 9
Onsdag 10
Onsdag
Onsdag 11
Onsdag 12
Marsjhelga
Onsdag 13
Lørdag
Søndag
Onsdag 14
Onsdag 15
Onsdag 16
Onsdag 17
Onsdag 18
Torsdag

15. august
22. august
29. august
05. sept.
12. sept.
14. -16. sept.
19. sept.
22. sept
23. sept
26. sept.
03. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober

Starttid ti-trim: 1800 - 1830 .
Startkontigent: kr. 20,-

Skistua
Skogly skisenter
Ugla skole
Ferista friluftsbarnehage
Lohove barnehage
Utleira skole
Granåsen
Autronica hallen
Autronica hallen
Ladejarlen vgs.
Ugla Skole
Charlottenlund skole
Tiller vg.skole
Utleira skole
Autronica hallen

Ti-trimmen
Ti-trimmen
Høstvandring
Ti-trimmen (Byåsen)
Ti-trimmen
Marsjhelga
Ti-trimmen
Jubileumsfest
Jubileumsmarsj
Ti-trimmen
Ti-trimmen
Ti-trimmen
Ti-trimmen
Ti-trimmen
Avslutning

Distanser 5 og 10 km

Ti-trimmedalje i henholdsvis sølv/gull kan kjøpes etter 6/10 serieturer.
Kontaktpersoner er:

Aud-Mary Brun : 958 76 493.
Bjarne Stangnes : 950 82 143.
Ferista friluftsbarnehage, Fjellseterveien 24, ved « Ferista» ovenfor Byåsen
Butikksenter.

HVEM ER DU?
Kem – Æ?
Æ e ho Britt Kristiansen fra
Finnmark, nærmere bestemt fra
Kirkenes. Britt har gått turmarsj
helt siden hun kom til Trondheim
for snart 17 år siden. Fra
Kirkenes var hun vant til å gå
turmarsj, og hun går fordi hun er
glad i å røre på seg og holde seg i
form. Hun har vært med i
forpleiningskomiteen i 3 år, og
har stekt vafler og kokt kaffe til
svette
turmarsjere
mange
onsdagskvelder.
Britt har vært med i bedriftsturorientering siden hun var 29 år,
og det begynner å bli noen år
siden, sier hun. Britt var lenge
med i en gammeldansforening,
hun er medlem i Turvennene, som
går tur sammen en dag per uke.
LHL er hun også aktivt med i.
Britt
er
utdannet
blomsterdekoratør, hun er glad i å
bake, særlig lefser, og har det travelt før jul og andre høytider. Britt er en aktiv
dame, og hun anbefaler Turmarsj til alle.
Aud Mirjam l
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Hørt i forbifarten:
Før 17 mai er det litt av hvert som trengs til feiring av den store dagen. Gubben
og jeg var på OBS Lade om formiddagen den 15 mai, og fikk unna noe
handling. Det var det også mange andre som gjorde, uvanlig stor ”sølvrevfaktor”. Dvs mye grått hår å se, og sikkert mange pensjonister. Vi fant en
kassakø som var overkommelig. Det var folk med fulle korger både foran og bak
oss. Betjeningen i kassene hadde sin fulle hyre med å slå inn beløpene, og i et
ørlite mellomspill så jeg en i kassen på motsatt side lene seg over til ”vår”
kassadame, og spørre: "Si meg, det er ikke den 20 enda?" Vår kassadame kunne
informere: ”nei – det er bare den 15 – men de får trygda tidligere i mai, sjø”. Vi
skjønte hva de mente.
Aud Mirjam

17 mai 2012 = VÅT – VÅTERE – VÅTEST

Gubben og jeg var for en gangs skyld i Trondheim. Vi hadde fått mange
oppfordringer om å stille i Borgertoget under Trondheim Turmarsjforening sin
fane 17 mai. I 2011 møtte det fram 35 turmarsjere, og ønsket var flere i 2012.
Helg etter helg hadde vi vært på hytta, og innimellom lurte vi på om vi lå værfast
i Værran: Vi sier med Otto Nilsen: Verre enn været kan værra i Verran, det kan det
itj værra når været står på. Slik hadde vi det i Aure og.
Så vi var med andre ord i Trondheim i påvente av vår og varmt vær. Vi hadde
bestemt oss for å stille i Borgertoget uansett vær, under mottoet: Det finnes ikke
dårlig vær, osv. Tanken på å gå i bunad var forkastet, vi fant fram våre gamle
turmarsj-drakter med diverse pontifikalier påsydd, iførte oss joggesko, (ikke goretex) og dro til byen. I Borggården fant vi Turmarsjfanen – med Bjarne like ved, og
det sto noen dryppende våte turmarsjere rundt omkring. De fleste hadde regnkep
på seg, også vi. Bjarne stilte imidlertid kun i turmarsj-drakt. Han hadde to fine
bunadskledde duskedamer ved sin side, begge hadde gjennomsiktige regnkep over
bunaden. Det var Aud Mary og Jorun. Jorun hadde på seg et flott kjede samlet
gjennom 30 års marsjer fra Tyskland til Danmark. Kjedet var finere enn ordførerens, ble vi enige om. Ifølge Jorun kunne det godt være fint for hun hadde
vandret 720 mil for å oppnå det.
Vi venta ca ½ time på å komme av gårde, og det smatt fram den ene våtere enn
den andre bak fanen. Til sammen ble vi 25 før vi fikk marsj-ordre. Leder Aud
Mary ga ut oppropet: Slå tå TV – opp av gostolen – ut på tur osv. Oppropet kjente

vi fra tidligere. Men så var vi så heldige i år at vi fikk Strinda Musikk-korps foran
oss, og studentkorpset: Strindens Promenade Orchester bak oss, og så mye lyd og
ompa-ompa var det at vi kom ikke til orde. Og det var kanskje like greitt. Strinda
Musikk-korps hadde feiende flott rytme å marsjere etter, og sannelig svingte vi på
midt-partiet og fulgte rytmene gjennom byen. Noen av oss i alle fall.
Det gikk rimelig kjapt å gå runden, vi så noen kjente, men stort sett var det
paraplyer å se. Våtere og våtere ble vi, og når folket, etter endt runde, ville vente
med å få stempla kortene sine, sier det alt om været.
Noen hadde drukket kaffe før toget, andre ville prøve å komme seg inn et sted for
å få noe varmt innabords. Vi var noen våte sjeler som fulgte med Per Sæbø til
Park-kafeen, og sannelig fikk vi plass i andre etasje og kjøpte oss vaffel og kaffe.
Gubben og jeg var våte fra topp til tå, bokstavelig talt. Vi hadde planlagt å ta buss
hjem, men fant ut at vi like gjerne kunne gå. Våtere ble vi ikke lell. Og det gjorde
vi. Gikk rett i dusjen og fikk opp varmen.
Overskriften i Adressa dagen etter var at årets 17 mai var den våteste som var
registrert sidene målingene startet engang i oldtiden. Den tror vi på.
Aud Mirjam
PS. Fanebæreren hadde tør dress i Lykkegården så bløt skjorte og slips ble byttet
med en t-skjorte fra Bunnpris slik at lunchbufeen på Augustin ble berget.
Bjarne

Foto Bjarne

Etter regn kommer sol og blåveis!

Det er mytji som kjem fram når snøen forsvinn:
Det jeg som turmarsjer gler meg over når snøen forsvinn, er fornøyelsen av å
finne fram joggesko – piggfrie - og traske avgårde på snø- og isfrie fortau.
Riktignok er det i skrivende stund mye sand og grus å skli på. Noen har så
smått satt i gang med å fjerne sand og grus, men utrolig mye gjenstår. Dette
må bety at det har vært glatt i vinter. Og det vet vi jo. En uheldig turmarsjer
datt og brakk håndleddet da vi hadde marsj på Tiller. Det har nok vært mange
som har gjort samme erfaring.
Men nå tar våren over. 21. mars er det vårjevndøgn, da dag og natt er like
lange. Herlig. I kveld er det turmarsj fra Charlottenlund, og da antar jeg at det
er helt OK å gå piggfritt. Riktignok er det meldt mye regn og fare for flom,
men isen er altså borte vekk. Løypa var helt fin, isfri, og 56 marsjere stilte
opp på Charlottenlund. Det er ganske få, lurer på hvorfor. Tidligere var det
Ugla folk var skeptiske på, nå møter det like mange på Ugla som på de andre
utgangs-stedene. Men det går folk på Charlottenlund som ikke går andre
løyper.
Men tilbake til det som kjem fram: det er usedvanlig mye rusk og rask å se
overalt. Det er kanskje Berit og Dagmar sin skyld. De herja jo heftig like over
jul. Masse papir og plast, masse sigarettsneiper, og masse hoinnskit å
observere. Litt ekkelt å se hoinnskitposer som ligger slengt. Da tenker jeg at
det er bedre å la skiten ligge, den forsvinner jo, går mye lenger tid å bryte ned
plasten. Tror jeg.
Og så har tiggerne plassert seg på fortau rundt, mulig de har vært her hele
vinteren, men nå er de overalt. Jeg gir dem ingenting, men får dårlig samvittighet når jeg ser dem. Skulle kanskje gitt noen kroner, men vi vet jo at det
kan være organisert virksomhet, og da frister det ikke å bidra. Merkelig at
folk orker å kjøre helt til Norge for å sitte der med kaffekoppene sine?
Tigging er en uting, synes nu jei.
Nå er det en vinterseriemarsje igjen, så er sommerserien i gang. Da må vi
greie oss uten de gode vaflene og kaffen etter endt turmarsj. Jeg har sagt det
før, forpleiningsgjengen gjør en utmerket jobb, hører mange si at kaffe og
vafler etter marsjen er ”premien”. Støtter den.
Aud Mirjam












Hørt i forbifarten:
Alder: Det å bli eldre er å sammenligne med det å bestige et fjell. Man blir
andpusten, men får bedre og bedre utsikt.
*******
Det er i motbakker man kommer oppover og fram.

Debattinnlegg:
Vinterserie-marsjene er trivelige. Er du ihuga marsjer går du uavhengig av vær
og føre. Du får trim i frisk luft, du treffer turmarsj-venner, og du kan kose deg
med kjempegode vafler og kaffe.
For å få gjennomført en marsjkveld, er det en gruppe frivillige som gjør en
innsats. En fra styret skal alltid være med i sekretariatet. Skolene marsjen går ut
fra må kontaktes for å sikre at dørene er åpne, ev. får vi låne nøkkel. Dette må
sikres ved en telefonsamtale enten dagen før en turmarsj, eller om onsdags
formiddag.
Løypeleggerne må finne en trase som går på fortau som er brøyta, og som er
opplyst av gatelykter. De må henge opp løypebånd på en spesiell måte. Båndene
må knyttes slik måte at de er enkle å løsne for de som skal samle de inn etter at
folket har gått ut.
Forpleininga må forberede kveldens vaffelrøre/kaffe/salg.
Sekretariatet må stille senest kl 17:15. Det tar tid å plassere ut bord og stoler på
Ladejarlen, og Ugla. På Charlottenlund, Tiller og Utleira benytter vi nå kantine.
Det må legges informasjonsmateriell fram, og administrere 70-80 turmarsjere ut
og inn. En må holde oversikt over antall som går ut, for at forpleininga skal ha et
antall eventuelle vaffelkjøpere å forholde seg til. Og en må være sikker på at alle
har kommet inn igjen etter endt marsj. Det har hendt at folk som har glemt å
melde seg inn igjen har blitt etterlyst. Kassa skal telles opp etter endt marsj, det
må stemme ift antall betalende, og antall solgte kort, merker etc. Bord og stoler
skal ryddes bort igjen etter at folket har drukket sin kaffe og spist sine vafler. Og
her kommer vi til poenget, noen mener at denne ryddingen skjer for kjapt, slik at
folk ikke får spist og drukket kaffe på skikkelig måte. De føler at de må kjappe
seg, og noen sågar tør ikke gå mer enn en 5-kilometer for å rekke å bli ferdig før
ryddingen tar til.
Vi skjønner poenget med denne kritikken, og lurer på om dette er et tema vi bør
diskutere og bli enige om. De som skal ta inn band får ikke gå ut før kvart over
seks.
Hvor lenge kan folk sitte og kose seg med kaffe og vaffel etter endt marsj, før
sekretariatet setter i gang å rydde? Det er jo meningen at folk skal kose seg når
de treffes en gang ukentlig.
Er dette noe styret bør drøfte, og komme fram med et ”tidligst sette i gang å
ryddetidspunkt?”
Roger, Gerhard og jeg har som regel ansvar for sekretariat på Ugla, og jeg
innrømmer at tanken har slått meg, at vi ”jager” ut folk når vi setter i gang å
klappe sammen bord og sette sammen stoler. Det er ganske mye jobb å rigge
både opp og ned.
Hva sier styret?
Aud Mirjam

På'an igjen !
Da er vi i gang igjen. Huset sto der som før, heldigvis. Noen hadde vasket, men ikke
akkurat som jeg ville ha gjort det. Det er vel slik at jeg etterhvert har blitt like nøye som
mor, men jeg bruker ikke hårnål i krokene enda, bare strikkepinne. Representanten fra
Utleiemegleren som har ordnet med utleien, sa han kunne prøve å kreve penger for
vaskinga, men jeg svarte som sant var at jeg bare hadde lyst til å oppdra de unge guttene
som har bodd her.
Ja, det er godt å nyte solnedgangen i vest etter en lang kveld eller å stå opp til utsikten
over byen. Det er greit å hive seg på sykkelen etter en rask frokost og komme seg på
jobb. Jeg har begynt på jobb igjen. Har fått klasse, klasserom og timeplan, og i dag fikk
jeg pult også. Den første uka var det som den første lærerjobben jeg hadde. Da hadde vi
en pult på lærerrommet og den var vi 16 lærere som delte på. Nå er det ikke så farlig
med arbeidsplass. Denne uka har jeg bare snakket med folk uansett. Det er artig å treffe
igjen gamle kolleger. Det føles som jeg har vært på ferie tre uker midt i skoleåret. Mye
er som før og det er nesten som å begynne der du slapp. Men enkelte dager kjenner jeg
også en mangel på motivasjon. Har jeg hatt fri for lenge og blitt arbeidssky? Alt det vi
har holdt på med er ikke helt under huden min enda. Noe nytt har også skjedd og det er
ikke helt mitt lenger. Ja, kanskje er det sunt også å komme litt utenfra igjen og se jobben
med litt nye øyne.
Påska ønsket oss velkommen heim med snøvær. Det ble ingen skitur, vi vet ikke hvor
skiene er enda. Vaskemaskina og oppvaskmaskina har gått jevnt og trutt helt siden vi
kom heim og nå som været er bedre er klessnora full hele tida med klær som skal tørkes
eller bare luftes. Eiendelene våre har stort sett hatt det bra på lager, men det lukter litt
innstengt av det meste. På loftet i garasjen er det ei mus som har kost seg i innmaten av
ei pute og kvesset tennene på både plast, papp og bøker. Heldigvis har den ikke rukket
over så mye og ikke hadde vi så mange ting der oppe heller.
Folkeregisteret har åpent fra 9 til 3 så vi måtte dra fra jobb for å melde flytting. Ved
flytting fra utlandet må man møte opp personlig, det er ikke nok å sende flyttemelding.
Man måtte også ha med passet, viste det seg, og det hadde ikke vi. Så var det bare å
rusle hjem igjen og komme tilbake neste dag. Vi ble ikke nummer 5 million, Norge
hadde passert 5 millioner noen uker før vi kom heim. Neste utfordring blir
selvangivelsen, jeg sier ikke mer. Strømleverandøren har fortsatt ikke registrert at jeg
bor på adressen min enda, nesten en uke etterpå, så jeg fikk ikke meldt flytting på
strømmen enda. Det går ikke så fort i Norge heller.
Nå er kjøkkenet fint og reint, men matskap og skuffer er tomme. Alt det man bruker å ha
i huset er ikke der. Det har blitt mange turer til butikken. Lørdag var jeg innom en Coopbutikk i nærheten og tenkte jeg skulle betale med det amerikanske bankkortet. Men, nei,
magnetstripen kunne man ikke bruke lenger og dessuten tar vi ikke utenlandske kort her.
Hvordan er det å være turist i Norge? Ikke mye velkommen, hva?

I går var snøen nesten borte, veiene bare og krokus og snøklokker hadde kommet fram
igjen. Helga har bydd på nydelig sol og aktivt, sosialt liv sammen med gode venner. Vi
har satt ut hagemøblene, men temperaturen er ikke noe å skryte av så klær og pledd er
påkrevet. Været passer best til å gå i og det har blitt mange fotturer rundt i byen. Det har
jo skjedd litt forandringer og det er mye byggeaktivitet rundt om i byen. Byen blir
fortettet og det er bra, for da vil det fortsatt være liv i Midtbyen. Vi vil ikke ha en
amerikansk by med kjøpesentre man må ha bil for å nå.
I dag da jeg sto opp ble jeg helt sjokkert da jeg fikk se byen dekket av et tynt lag snø.
Heldigvis var det ikke så mye at det hadde dekket veiene så jeg kunne sykle trygt med
sommersykkelen. Krokusen lå i snødyna og lyste gult mot meg. Dagen utviklet seg
etterhvert til en riktig vakker en, men han var nokså (avv)isende kjølig. Selv om sola
gjorde sitt beste for å dekke over, var han bitende kald og lite hyggelig.
Idet dette bladet skal gå i trykken har “hainn” skifta totalt karakter. Solblide dager møter
oss med varme og åpenhet. Naturen sprudler igjen og det gjør vi også.
Solvor

Foto Bjarne

Smått og stort.
Som vanlig fylles denne siden av noe av det småtteriet 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 annen plass. For her hører det hjemme!

Bjarne

Noe nytt og resten gammelt nytt:
Medlemskontingente for 2012
Årsmøte vedtok styrets forslag om forhøyelse av medlemskontingenten fra 2012.
Vanlig medlemskap kr. 100,- , honnør kr. 75,-, familie kr. 125,-.
Giro med forhåndsutfylt navn og adresse følger vedlagt i Fotbla'e dersom du ikke
allerede har betalt. Ved betaling over bankgiro husk navn og adresse.
Gammelt nytt er at det også i år er IVV-stempling for:
• Både Wing og Freidig sin turorientering
• Til Topps, 7 poster som kan besøkes fra 6. mai til 14. oktober.

www.trondheim-turmarsjforening.org er vår Internettadresse.
Her finnes informasjons om arrangementer, faste marsjer og kontaktpersoner i foreningen og lenker til andre arrangører og foreninger. En god del nytt er kommet og
mer kommer. Ta en titt!
Der vil du blant annet finne en lenke til:
Norges Folkesportforbund:
http://www.folkesport.no/
Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe hvor det ligger mye aktuell informasjon om
planlagte arrangementer utover året.
Har du ikke vært bruker av deres side i det siste så merk at side nå er flyttet til:
http://home.ntebb.no/nssg/

Årsmøtereferatet feil.
Forpleiningsbil.
Bjarne Søreng og Jan Halvorsen gikk ut og inn kom Ragnvald Håbjørg og Dagfinn
Skarpnes nye for 2 år.

Redaksjonens side.
Jeg hørte delvis på reiseradioen i dag, søndag til frokost. Der var det lytternes
ferieopplevelser i forbindelse med bil som var tema. En av programlederen fortalte
om dengang hans ekle storebror hadde fått som fortjente. På tur med bestefar i forsete
hadde han fått behov for å kvitte seg med snusladningen. Til lillebrors store
fornøyelse er det ikke vanskelig å tenke seg hva som skjedde når vinduet der framme
ble åpnet i 80 km's fart og snusen spyttet ut.
Våre barn syntes også at bilturene fra Bodø og til mormor i Alvdal var i lengste
laget,. Husker en av det første turene da spørsmålet fra baksete kom bare halvveis til
Fauske: "Er vi snart hos mormor nå?"
Er det noen av leserne som har noen historier de vil dele med våre lesere så er de
hjertelig velkommen med de.
Aud Mirjam har i forfattet ett debattinnlegg til bladet som styret vil behandle etter
ferie. Vi tar gjerne imot innspill. Jeg mener vi må ta oss tid til den sosiale delen av
turmarsjen også og kanskje sette ett tidspunkt når serveringen kan avsluttes.
Jeg vil ønske flittige bidragsytere og lesere en riktig god sommer.

Bjarne

Redaksjonen i Fotbla’e består av:
Redaktør

Bjarne Stangnes
bhstang@online.no

950 82 143

Journalist

Aud Mirjam Tokle Fjellhaug
audtokle@gmail.com

909 44 210

Journalist

Solvor Åsebø
sna@trondheim.kommune.no

992 23 537

Journalist

Svein Renolen
svereno@online.no

911 84 395

Neste utgave av Fotbla’e, 3-2012, kommer ut begynnelsen av september. Ta med
penn og papir/ PC ? og kamera på tur og del gleden med oss andre. Deadline senest
30. mai Har du noe på hjertet så la oss få høre om det.
Giro for medlemskontingent for 2012 kom sammen med Fotbla'e 1- 2012.
Har du husket og benyttet den? Dersom du finner en ny giroblanket vedlagt i bladet
så har du ikke det. Ønsker du forsatt å være medlem av foreningen og delta i sosiale
aktiviteter ( jublileums- avsluttnings- og årsmøte-fest) og turer utenom å bare gå
marsjene må du benytte denne muligheten for forsatt medlemskap. Fotbla'e er også
bare for medlemmene.
Betaling kan gjerne gjøres på første turmarsj eller bank.
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