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Leder’n har ordet.
Hei medlemmer i TTMF, hvordan går det med
forberedelsene til jula i år? Hvor mange julebord er
unnagjort og hvor mange er igjen? Krumkaker, smultringer
og fattigmann er sikkert også i boks. For jeg går ut fra at
selv om vi stadig sier at i år skal vi ikke streve på som
tidligere, så blir det på akkurat samme måten som tidligere
likevel. Same as last year!
Når det gjelder TTMF, så er det også på samme måten som
før. Valgkomiteen er i full gang med sitt arbeid før
årsmøtet i februar med å fylle opp plassene i både styre og
komiteer. Håper dere tar pent imot dem, for uten folk som
vil være med å ta et tak i foreningen er vi ille ute. Men av tidligere erfaring vet jeg at
folk er flinke til å stille opp så dette går helt sikkert bra også i år ! I neste nummer av
Fotbla`e kommer årsmeldingen for 2006, men jeg nevner alt her at også 2006 har vært
et meget aktivt år, selv om en antagelig har noen færre deltagere enn i 2005. Dette må
vi gjøre noe med i 2007!
I 2007 er det Folkesportsolympiade i Otepaa i Estland. Bussturen som Steinkjer-,
Stjørdal- og Trondheim turmarsjforening samarbeider om er omfattet med meget stor
interesse. For øyeblikket er det ca 100 påmeldte, noe som betyr at turen er fulltegnet.
Men vanligvis er det alltid noen som faller fra etter hvert så det er kanskje ennå en
mulighet dersom du er raskt ute. Tror dette blir en riktig fin tur der det ikke bare blir
folkesportsaktiviteter men også opphold i både Riga og Tallin.
Når snøen kommer og dagens løype kommer i gang, vil det også i år bli adgang til å få
IVV-stempling for den korteste løypa en gang pr helg. Ta fram skieene og føl hvor
deilig det er å gå i Bymarka og andre områder der dagens løype blir lagt.
Som dere ser er foreningen fullt oppegående og klar til nye utfordringer. De to
foregående årene har vi en posetiv deltagertrenden. At denne trenden har snudd i 2006
må vi se til å få gjort noe med. Men da må alle sammen være med å fortelle alle de
som ennå ikke har oppdaget det hvor bra det er å gå, og at det er mye lettere å holde
det ved like når en benytter seg av et fast opplegg slik som vi har på seriene! Jeg tror
fremdeles at “munn mot munn” metoden er den mest effektive rekruteringsmåten av
alle. Få med naboer, arbeidskamerater, tjukke slekta osv. Fortell hvor bra det er å gå
sammen med oss i TTMF!
La dem starte med Julemarsjen !
God jul – Godt nyttår – Lykke til med det nye (turmarsj)- året !

Magnar

!

2. juledag
på

Utleira skole
Start:
kl. 10.00 - 12.00
Siste innkomst: kl. 14.00
Startgebyr:
Voksne
Barn
Familie (mor + far + barn)

40,30,100,-

Pins til alle!
Nisse med pose til alle barn!
Dagens motto: Ut på tur mellom matøktene!
Arr.: Trondheim Turmarsjforening

Årsmøte i Trondheim Turmarsjforening
2006
Lørdag 24. februar 2007 kl. 19.00 i Rostenhallen
Dagsorden:

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

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag
19. februar 2007.

Styret i TTMF

ÅRSFEST/KOMITEFEST
Umiddelbart etter årsmøtet, ca kl. 20.00, blir det kombinert års-/komitefest.
MENY: Middag – kaffe og kaker
Øl og mineralvann fås kjøpt
Pris kr 60.- pr. person/Styre- og komitemedlemmer kr 30.Levende musikk
Dans til levende musikk. Ta med godt humør!

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER MED EKTEFELLE
ELLER VENN(INNE) VELKOMMEN !
Bindende påmelding til årsfesten innen onsdag 21. februar til:
Kristbjørg (73 91 40 00) eller Magnar (73964534).

STYRET !

Ført Vandring
m/tilbehør
Lørdag 16.desember 2006 inviterer vi igjen
til å bli med på ført vandring i Trondheim.
Start fra Lilletorget v/Egon i Søndre gt kl 1200. Løypen er på ca
10 km, og vi går i samlet flokk på relativt ukjente veier.
Turen avsluttes med et besøk på Egon restaurant i Søndre gt,
som serverer mat og drikke etter de flestes behov.
Turen inngår i Vinterserien på Støren, som for anledningen er
lagt til Trondheim. IVV stempel kr 15,Det arrangeres også tilsvarende vandringer i 2007:
Lørdag 20.januar fra Tyholttårnet, og lørdag 10.mars fra
Lilletorget. Begge med start kl 1200.
Vel møtt!
Opplysninger:
Per H. Sæbø, tlf 970 62 458.
Magne Skinderhaug, tlf 72431538

HØSTTUR MED HORTEN MARSJKLUBB 2006.
Den 6. sept. startet vi fra Moss, 71 personer fordelt på 2 busser med reisemål
Arenzano i Italia.
Første etappe gikk til Trälleborg hvor vi tok nattferje til Travemünde.
Ferden gikk videre gjennom Tyskland til Ulm i Bayern for første overnatting.
Neste dag fortsatte vi sydover gjennom Sveits til Lichtstein hvor vi gikk en PV i
Vaduz.
Etter videre kjøring gjennom flott natur kom vi til Arenzano ved Middelhavet
om kvelden.
Lørdag og søndag var det IML-marsjer her. Lørdag 23 km fjellmarsj i kjølig vær
om morgenen, men etter hvert ble det varmt, 30 °C.
Søndag gikk vi 26 km langs strandpromenaden frem og tilbake i stekende sol og
30 °C.
I løypene var det fine rasteplasser med gratis servering.
Det nevnes at Horten Marsklubb fikk pokal for største utenlandske gruppe her.
Mandag fortsatte turen til Val Garden i Syd - Tyrol, 1560 m o. h. hvor vi tirsdag
gikk PV med fører, og hvor vi fikk det spesielle Syd - Tyrolske stemplet selv om
vi fortsatt var i Italia.

Onsdag fortsatte vi til Seefeld og innkvartering på Kronenhotel.
På veien dit ble det stans i Wattens hvor vi gikk 10 km PV.
Torsdag var det fridag, men det ble for interesserte arrangert tur til Zillertal for
PV og til Innsbruck for sightseeing.
Det ble også tid til et besøk i Krystall Galleri hvor smykker i alle prisklasser
kunne kjøpes
Det var åpningsfest i VM-hallen om kvelden.
Fredag, lørdag og søndag var det IML-marsjer i Seefeld, 20 km hver dag i flotte
løyper.
Horten Marsjklubb fikk pokal her også for nest største utenlandske gruppe.
Søndag kjørte vi til Bayreuth i Bayern for overnatting på hotell Bayerischer Hof.
Mandag fortsatte heimturen med stans i Tyskland for PV.
Videre med ferje Travemünde - Trälleborg og videre til Moss hvor vi ankom
ettermiddag 19. sept.
Vi var med på en flott tur, innkvartering på fine hoteller i regi av Horten
Marsjklubb og med Kjell Hagberg som meget bra reiseleder.
Liv og Kjell.

Smått og stort

GRATULERER !
I forbindelse med årets Vinterserie og Ti-Trim er det trukket og loddet (2 stk a
kr 500) ut kjøpekort for i alt kr 10.000.Vunnet har:
Kr 250.Ivar Wahl, Elin Rønne, John Berg, Gry Stangnes, Ivar Wahl, Mildrid
Solemsli, Tore Svendsen, Anne Nordskag, Holger Solbu, Per Overvik,
Lisbeth Bjugan, Ingvar Undhjem, Sven Åge Johansen, Evelyn Øverkil, Ivar
Wahl, Roger Hulsund, Anne Marie Bakken og Inger Aas.
Kr 500.Marie Friesland, Reidun Moe, Laila Hegseth, Trond Marcovik, Elin Moen,
Inger Selven Watts, Svein Erik Næss, Randi Olsen, Ole Gustav Øverdahl,
Inger Silvik og Halvor Bjørkeng.
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INGENTING ER SOM FØR.
Allting er mye lengre borte nå enn tidligere. Det er dobbelt så langt til butikken,
og jeg har lagt merke til at det er blitt en ny bakke der også.
Jeg har sluttet og løpe etter bussen den går før den pleier å gå likevel.
Det ser ut som de lager trappene mye brattere nå enn de gjorde tidligere.
Har dere lagt merke til de små typene de bruker i avisene?
Det er ingen vits i å fà folk til å lese høyt heller. Alle snakker så lavt at en knapt
kan høre hva de sier.
Fy så trang kjolen er blitt, især rundt livet og hoftene, og skolissene klarer jeg
snart ikke å knytte.
Til og med forandrer folk seg. De er mye yngre enn da jeg var på deres alder. På
den andre side så er folk på min alder mye eldre enn meg.
Jeg støtte på en gammel skolevenninne forleden. Hun var blitt så gammel at hun
kjente ikke meg igjen.
Jeg tenker på den stoltheten da jeg kjemmet håret mitt i morges, og mens jeg
gjorde det, fikk jeg se meg selv i speilet. Sannelig de lager ikke lenger så gode
speil som de gjorde før heller. Så ingenting er som før, bare jeg, for jeg er den
samme inni, bare litt annerledes utenpå.
Reidun Kvam

Trondheim Byvandring jul og nyttår 06/07.
Våre ivrige byvandrere bes være oppmerksom på at startstedet Viking Hotell
holder stengt fra 23.12.06 ca. kl. 1400 til onsdag 03.01.07 om morgenen.
For de som ønsker å røre seg litt i jula kan vi foreslå Julsmarsjen 26.12.06 og de
av rundvandringsløypene som måtte være farbare.

Moldeturen 8 – 10 sept.
Busstopp Shell (vis a vis City Syd) startet turen for meg. Da var det allerede folk
fra Nord Norge, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, og Trondheim med. En
stopp på Orkanger så var Ørlandet representert også..
Alle hadde sett fram til denne turen, så at været ikke var det helt beste satte ikke
oss ute av spill. Første stopp var Surnadal. Der fikk vi servert god gryterett.
Litt travelt ble det da vi skulle rekke Trollpiltmarsjen. Mørkt ble det, og
plaskregn. Per Sæbø var reiseleder, og fortalte litt om de forskjellige plassene
som ble passert. Da vi ankom startstedet høljet det ned. Noen få av oss lurte oss
unna, og koste oss med kaffe og kaker. Men vi lovte å ta det igjen dagen etter.
Vi ankom Tribunebygget hvor vi skulle overnatte. Der ordnet vi oss med en liten
plass for å få sove. Spiste litt medbrakt, og de fleste gikk tidlig til ro.
Våknet opp på lørdagsmorran hvor arrangørene fristet med deilig frokost..
I bussen igjen, og turen gikk til Vågheim for ny marsj. Etter innkomst hadde vi
en fin tur på Atlanterhavsveien, og deretter ut ti Bud. Fantastisk landskap, og
flink reiseleder. Der spiste vi fiskesuppe m. m.
Men så var det på`n igjen med Minirosen på ettermiddagen. Vi handlet litt på
turen for grilling om kvelden. Været var flott, og det ble en fin tur. Da vi kom
inn skulle vi ta igjen det forsømte.

Oppe på fridrettsbanen bar det med oss med dårlig samvittighet. Gerd Frostad
var starter, og fotograf. Evelyn Øverkil, Reidun M. Kvam og undertegnende løp
rundt banen. Ikke så mange som heiet på oss ----. Men moro var det.

Det ble grilling, og med god mat, og god drikke blir det koselig. Mye latter ble
det.
Etter noe søvn var det å ta en deilig frokost igjen. Været var strålende, og vi
startet på Rosemarsjen. En fin tur hadde vi, men etter rasteplassen husker jeg
ikke så mye. Så for min del ble det bråstopp.
Kanskje utsatte jeg noen av dere med litt ekstra stress, men jeg var så redd at jeg
skulle forsinke turen. Men det gikk bra, for hjelpen kom fort. Tusen takk til dere
som visste omsorg, og hjalp meg.
Hørte at dere hadde en fin tur videre, og at det ble god mat på Hitra. Så Per
Sæbø har igjen ordnet en vellykket tur. Tusen takk!
Anne Nordskag

Rekruttering i praksis!

Her er et lite glimt fra turmarsjen "Gå for åpenhet" fra Ladejarlen vgs søndag
8.oktober. Dette er turmasjforeninga's rekrutter. Glade vandrere på små bein ...
Fra venstre Lena F. Hulsund 2 år, Magnus Sjøvold 2 1/2 år og Marte F. Hulsund
2 år!
Greta

Ti-trimmer nr. 60.000 i Trondheim turmarsjforening.
Går vi tilbake i vår historie så kan vi lese i referat fra styremøte 5. oktober i
1983 at Robert Schjevik fremmet et forslag om en trimkarusell etter modell fra
Østmarka Marsjforening. Forslaget endte med et vedtak: "Turtrimmen 1984". Et
startkort til 10 kroner skal omfatte 10 turer inkludert 2-dagers Trondheimsmarsj,
Sommermarsj og TV-marsj. Som premiering foreslåes følgende: ”Fullføring 3
ganger: Diplom, 5 og 8 ganger: Rett til å kjøpe en plakett i henholdsvis bronse
og sølv. Etter 10 turer får en i tillegg en hyggelig overraskelse”. Godkjent! Siden
den gang har Ti-trimmen som navnet er i dag blitt et årlig arrangement hvor
mange har deltatt.

I høst på vandringen den 18.oktober hadde vi gleden av å hedre deltager
nummer 60.000. Det ble Astrid Johansen, som fikk en hyggelig overraskelse
utdelt av vår leder Magnar Bakken. Gratulerer.
Bjarne

Julemarsj
Utleira skole
2. juledag

Onsdag 13/12
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 31/1
Vinterserie
Ugla skole

Onsdag 24/1
Vinterserie
Utleira skole

Onsdag 17/1
Vinterserie
Maritime skoler

Styremøte 16/1 (A)

Onsdag 10/1
Vinterserie
Ugla skole

Onsdag 3/1
Vinterserie
Utleira| skole

Styremøte 5/12 (A)

Onsdag 6/12
Vinterserie
Ugla skole

Januar

Desember
Fotbla`e

Lørdag 24/2
Årsmøte/Årsfest
Rostenhallen

Onsdag 21/2
Vinterserie
Ugla skole

Styremøte 20/2 (A)

Onsdag 14/2
Vinterserie
Utleira skole

Onsdag 7.2
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 28/3
Vinterserie
Maritime skoler

Onsdag 21/3
Vinterserie
Ugla skole

Forbundsting
Tromsø
17. mars.

Onsdag 14/3
Vinterserie
Utleira skole

Onsdag 7/3
Vinterserie
Maritime skoler

Styremøte 6/3 (A)

Desember/mars
Fullstendig plan kommer i neste utgave
av Fotbla`e
Februar
Mars
Fotbla`e
April
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Den Internasjonale Marsjliga
Østerrike
Jeg har før skrevet tre artikler i Fotbladet om mine reiser i
forbindelse med den Internasjonale Marsjliga, og nå skriver
jeg en liten fortsettelse av det. Jeg har nå passert 30
internasjonale marsjer, og tenker å trappe ned en del på
reiseaktivitetene. Men å reise rundt og gå alle de fine løypene har vært
fantastisk, og jeg anbefaler det som ferie.

Kirken i Seefeld
Jeg har vært i Østerrike en gang før og gått IML-marsj. Men den gangen ble den
arrangert i byen Mödling like utenfor Wien. Det var idylliske løyper i
Wienerwald, og jeg var lite begeistret for at den ble flyttet. Men da jeg kom til
Seefeld i Tyrol, så jeg at det kunne bli en likeså fin marsj. Seefeld ligger midt i
Tyrol og er omgitt av vakre fjell og daler. Husene er typisk for alpene, store og

pene, med store verandaer og mye pynt. Alle hadde masser av blomster rundt
husene. En riktig pen plass. I sentrum var det svært turistifisert, med
restauranter, bierstuber og butikker som solgte souvenirer og fritidsklær. Vi var
vel av de få som kom dit for å gjøre noe så tamt som å vandre. Det er svært som
de driver med paragliding, fjellklatring og andre aktiviteter som pumper
adrenalin i blodet.
Arrangementet går over 3 dager i Seefeld. Torsdag kveld åpnes arrangementet
med et opptog gjennom Seefeld, med flaggbæring og korpsmusikk. Løypene er
10, 20, 30 eller 42 kilometer lange. Minst 20 km kreves for å få IML stempel og
medalje. Vi bestemte oss for å prøve maraton den første dagen. Vi startet før det
ble lyst første dagen, og vi så nesten ikke merkingen. Vi prøvde å henge oss på
de andre som startet. Til tross for alle de fjell og daler man har i dette området,
så var løypa ganske flat. Vi gikk først over en liten ås, og deretter ganske lenge
langs en dal. Omgivelsene var svært pene, og vi kunne se hvordan sollyset sakte
men sikkert klev nedover fjellsidene. Store deler av løypa gikk langs stier og
kjerreveier. Innimellom gikk vi gjennom små lansbyer, der det ble solgt
forfriskninger, og der vi kunne sitte ned og nyte sola. Sol og finvær hadde vi
hele tiden mens vi var der. Vi gikk 42 kilometer den andre dagen også. Løypa
var ganske flat den dagen også, men gikk i områder med mer skog. Det er
ganske fredelig i deler av løypa når man går maratondistansen. Det er ikke så
mange som går den, og det var første gang for vår del også. Den siste dagen
nøyde vi oss med 20 km.

Tyrol

Start og mål var i en idrettshall i Seefeld. Her var det stor stemning, og man
kunne få kjøpt både mat og drikke. På lørdag kveld var det middag, seremonier
og medaljeutdelinger, og til slutt dans til om-pa-pa musikk i klassisk tyrolerstil.
Det er ikke noe jeg kjøper plater med, men det var trivelig der og da.
Om noen ønsker å reise til Seefeld, så er det rikelig med mulighet for
overnatting der. Masser av hoteller og privat innkvartering. Vi bodde i en
gedigen leilighet hos Frau Et-eller-annet, som skjemte oss bort med god service.
Hun snakket bare tysk, men min rustne skoletysk dugde til det aller mest
nødvendige (og ikke mer).

Belgia
I Belgia arrangeres IML-marsjen i kystbyen Blankenberge.
Blankenberge er en typisk badeby, selv om sesongen også her
er kort. Sandstrendene er uendelig lange, og hotellene ligger tett
i tett, og som en vegg mot sjøen. Byen er halvdød i slutten av april, når dette
arrangementet holdes. Men rundt 7000 deltagere hver dag setter en god del preg
på byen. I Blankenberge er det, i likhet med Seefeld, turistene som kommer i
sentrum. Det er rikelig med handlemuligheter, og de er spesielt flinke med
sjokolade og godsaker. Vi kjøpte rikelig med sjokolade.
Startplassen var i en park i Sentrum av byen. Her var det fullt av liv fra morgen
til kveld. Vi holdt oss til 20 km løypene. Løypene var helt flate, og så flate at det
nærmest var bakkete i Danmark til sammenligning. Første dagen startet vi langs
strandpromenaden, men gikk deretter ut på lansbygda. Vi gikk en del på
gårdsveier, men også langs asfalterte veier. Vi kunne se at åkrene i Belgia i
slutten av april, var kommet like langt som åkrene i Trøndelag ville være i
slutten av mai. Til slutt gikk vi langs en kanal, før vi igjen kom inn i
Blankenberge. Den andre dagen gikk vi vel og lenge langs stranda, før vi igjen
gjorde en runde på bondelandet. Underveis var det god stemning, og det var
servering på et par plasser i løypa hver dag. Siste dagen hadde de rigget seg til
på torget i en landsby, og der var der riktig så koselig. Men vi kunne ikke sitte så
lenge, for det var en småkald vind hele tiden.
Vi syntes det var fint i Blankenberge, og vi kunne tenkt oss en tur tilbake. Det
var mange gode restauranter og kafeer, og det var fint og gå og se på stranda og
sjøen. På veien til Blankenberge stoppet vi i Bryssel, og fikk med oss Grand
Place også.

Min mor, søster og nevø tar en
liten pause langs kanalen.

Frankrike
I Frankrike arrangeres IML-marsjen i byen
Chantonnay i vest. Chantonnay er nærmest en
landsby, og ligger inne i idylliske skogs og
jordbruksområder. Nærmeste store by er Nantes,
ca. 10 mil mot nord. Det er en 4-dagers marsj,
og starter på Kristi Himmelfarsdag. Distansene er enten 21 km eller 42
kilometer daglig. Marsjen er ny i IML-sammenheng, og ble arrangert for første
gang i 2004.

Langs løypa
Vi ble kjørt med buss til starten alle dagene, og så gikk vi tilbake til Chantonnay
og Parc Clemenceau. Løypene her var meget fine. I løpet av de 4 dagene hadde
jeg nesten ikke asfalt under føttene en eneste gang. Første dag gikk vi en god del
langs åker og eng, vingårder og også inn i skogsområder. Vi gikk gjennom små
lansbyer rett som det var. Andre dagen gikk vi mye langs en innsjø, samt langs
pene alleer. De hadde til og med slått gresset, slik at vi kunne krysse
engområder. Tredje og fjerde dagen var også mye i naturen og kulturlandskapet,
og vi fikk også sett en gammel borg. Det var god forpleining underveis, og i mål
var det også mat og drikke og få.
På fredag kveld var det også en vandring. Denne var ført, og gjorde en drøy
sving rundt Chantonnay. Midtveis begynte mørket å falle på, og man måtte
passe på å holde øye med personen foran. Midtveis var det servering og
hornmusikk. Hornene de spilte på hadde en nokså spesiell lyd, og jeg tror dette
var en spesialitet for Frankrike. Marsjen var veldig spesiell, da vi gikk nærmest i
stummende mørke på slutten, og vi så bare stjernene og lysene fra hodelyktene
som kom på rekke og rad.
Chantonnay er i seg selv ikke mye å skryte av, men marsjen er meget fin. Skulle
man ønske å komme tilbake, så varierer løypene fra år til år. Det er ca. 1 time å
kjøre ut til kysten, og det anbefales. Ta også tiden til å finne noen slott. Ikke
langt fra Chantonnay kan man overnatte på små slott eller herregårder til en
ganske rimelig penge.

Jeg, min nevø og min søster

Danmark
Hærveismarsjen arrangeres i Viborg på Jylland, vanligvis
siste helga i juni. Marsjen går i jordbrukslandskap, langs
innsjøer og i parker og bymiljø. Lørdagen er en stor fest for
danskene, og det går med en god del liter øl i løypa.
Søndagen er en god del roligere, men deltagelsen er likevel ganske stor. Det er
et ganske stort utvalg av løyper, og man kan gå hele 9 mil de to dagene om man
vil.

Nye IML marsjer
Jeg har stadig en del IML marsjer utestående. Jeg har ikke vært i Nijmegen i
Nederland, og jeg har heller ikke vært i Gilboa i Israel. I tillegg har det kommet
til to nye IML-marsjer, og en kandidat. De nye marsjene går i Washington i
USA, og i Dalian i Kina. Så det er mye å bruke sparepengene på enda. Dalian i
Kina ser spennende ut, og den første ordinære IML-marsjen der går av stabelen
andre helga i mai i 2007. Kandidatmarsjen går i Barcelona i Spania, og jeg håper
de også blir medlem i IML.
Avslutningsvis vil jeg skryte av de som står på og arrangerer turmarsj for oss
hver uke. Jeg synes arrangementene er gode, og at løypene er fine og varierte.
Jeg synes det er godt å komme meg ut hver uke, og setter pris på at turmarsjen
”passer på” at jeg får trimmet i alle fall en gang i uka. I tillegg synes jeg det er
flott at tilbudet er utvidet, og nå inneholder både turorientering og dagens løype.
Jeg har vært med ganske lenge, og synes turmarsjen er et høydepunkt. For de
som ikke er så stødig på orientering, men som kunne tenke seg å prøve, så kan
jeg gjerne introdusere dere til det. Bare ta kontakt når våren igjen er i anmarsj.
God Jul
John Hybertsen

Vær hilset turmarsjere!
Hvordan står det til der oppe i det kalde nord? Der er vel luene allerede på plass
og piggskoene surret på kan jeg tenke meg!
For dere som kanskje kan ha glemt det, så er dette en hilsen fra redaktør Emma,
som for tiden er utplassert i det store utland. Nærme beskrevet; Southampton,
England. Så kan man spørre seg, hva gjør en turmarsjer i denne delen av verden?
Vel, selv om det har vært lite tid til turmarsj midt oppe i alt studiepresset, så har
man da allikevel klart å plukke opp litt som det er mulig for en turmarsjer å
gjøre her oppe.
For de som kanskje husker det, så er dette byen skipet the Titanic satte ut fra.
Dette betyr at Southampton er full av historiske merkeplasser og museum som er
med på å fortelle historien om båten som sank, og menneskene som var på den. I
sann turmarsjånd, så er disse alle blitt samlet i noe som kalles the Titanic Trail,
en vandring fra post til post der man kan lese og se historien til the Titanic.
Dette må vel være noe for en hver som har lyst til å lære mer om Titanic, eller
som rett og slett har lyst til å delta i en vandring for å oppleve en av de penere
og varmere byene langs Englands sørkyst.
Ellers så er også Southampton
omringet av flere nasjonalparker. Her
er det flere vandringer å velge i, og
fylket byen ligger i (Hampshire), er
kjent nettopp for sin vakre natur. En
av nasjonalparkene mange velger å
dra til er New Forest, som ligger rett
utenfor byen. Denne parken er
faktisk kun litt over et år gammel, og
Englands minste. Likevel så er det
mye å oppleve her, fra historiske
monumenter til dyreliv. Spesielt de
prisvinnende hagene er populære, i tillegg til sykkel – og vandrestiene som går
forbi flere slott, herregårder og gods. Og hva er vel ikke bedre å avslutte kvelden
med, enn en vandring langs de lange sandstrendene man finner her? (selv om det
kanskje kan være lurt å vente med badingen til sommeren).

Så nå er det vel bare å gjøre som meg og ta turen til Southampton!
Og husk å fortsette med å bidra med stoff til fotbla’e!
Emma

På bildet ser vi Emma og Maike på vandring.
Det som derimot ikke synes like godt når bildet blir gjort om til svart-hvitt, er at
det er frodig og grønt rundt dem!
Jeg kan ikke helt huske hvordan det så ut i min umiddelbare nærhet den 5.
november, men jeg er rimelig sikker på at grønt var det i hvert fall ikke! Det er
noe i meg som sier at jeg også burde dra til Southampton og studere ett eller
annet…
Arne
(grønn av misunnelse)

Redaksjonens side
Så var vi her igjen! Jula er like rundt hjørnet og Fotbla’e har kommet for å gi
dere en god unnskyldning til å sette dere litt nedpå i en travel førjulsstri.
Med redaktøren i utlendighet, så har vi som sitter igjen her på berget gjort som
best vi kan. Og jeg tror nesten at vi har klart å lage et nummer av Fotbla’e som
alle kan ha glede av.
Og denne gangen har det formelig fosset inn med stoff. Det er en ren fornøyelse
å være viseredaktør (Nei, jeg skal ikke gi ut visebok!!) når folk tar pennen fatt
for å stille skrivekløa. Og bilder har dere også tatt!
Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt til et tykt og innholdsrikt julenummer
av Fotbla’e!
Med ønske om ei riktig god og fredelig jul fra oss til dere alle!
Arne
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Nr. 1/2007 av Fotbla’e kommer ut i begynnelsen av mars. Stoff som MÅ være
med i det nummeret, må vi ha i hende senest 15.februar. 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

