Utdrag fra Trondheim Turmarsjforenings historie.
Starten.
Onsdag 15. september 1982 møtte 43 personer i den såkalte Proffekantina ved NTH
og startet en turrmarsjforening med navnet Trondheim Turmarsjforening (TTMF).
Utdrag av referat fra dette konstituerende møte gjengis i faksimile.

Under punktet valg ble det valgt både festkomité og forpleinings/forlegnings-komite,
uten hjemmel i vedtektene. Navnet på sistnevnte komité tyder forøvrig på et visst
militært tilsnitt i foreningens fødsel.
Det første arrangementet.
Allerede 22. september ble det første styremøte avholdt hjemme hos foreningens
første formann, Robert Schjevik. Av sakene kan nevnes søknad om medlemskap i
Norsk Turmarsj Forbund (NTF), samt planlegging av foreningens første turmarsjarrangement, som vekselvis omtales som “Aksjon Håp” og “Nytt Håp” i referatene.
Gunnar Sandvik kunne orientere om at løypekomiteen hadde stukket ut en 10 km
lang ‘barnevogn- og rullestolvennlig” løype, med start og innkomst lagt til
Heimevernsbrakka (vanligvis omtalt i de første referatene som HV-huset eller HV-

brakka på Sverresborg. Brev vedlagt rutekart ble sendt politiet med søknad om
tillatelse til å legge marsjen på den aktuelle rute.
Et etter hvert meget kjent problem eksisterte tydeligvis allerede den gang, eftersom
det ble vedtatt at “Eventuell hærverk på oppmerking og løypeband fører til inndraging
av startkort og medaljeutelukkelse". Elsa Sørflaten fikk i oppgave å stensilere et
informasjonsformular, som det heter i referatene, for distribusjon bl.a. til skoler.
Aslaug Sandvik skulle ta kontakt med lokal aksjonskomite vedrørende PR om
marsjen, og Robert Schjevik skulle skrive innlegg til NRK lokalradioen. I et senere
møte fikk PR- og arrangementskomiteen ansvaret for utsending/oppsetting av
plakater.
Onsdag 20. oktober kunne formannen referere brev fra NTF som takket for fin
innsats. (Foreningen ble nr. 3 på landsbasis når det gjaldt antall deltagere i marsjen).
Blant erfaringene som møtedeltagerne nevner fra arrangementet er at løypa bør
merkes bedre, PR-komiteen var ikke helt klar i hva jobben besto i,
forpleiningskomiteen var stort sett fornøyd med salget, mens sekretariatet trengte
flere personer neste gang for å unngå kø ved salg av startkort.
Konklusjon: Med 455 deltagere måtte man si seg fornøyd med arrangementet.
Pågangsmot og vekst.
Og fornøyd må de ha vært. Allerede på samme møte besluttet de å arrangere
julemarsj 2. juledag samt en 2-dagers marsj med navn Trondheimsmarsjen 13. og
14. august 1983. Julebord ble planlagt med Stjørdal Turmarsj forening som inviterte
deltagere. De ønsket forresten samarbeid ved marsjarrangementer. Videre ble en
medalje med Lykkens portal, band i blått og hvitt (Trondheim bys farger) samt agraff
med “Trondheimsmarsjen” godkjent.
Busstur til Nijmegen -83 ble planlagt. Elsa Sørflaten fikk på et senere møte tildelt
ansvaret for denne. Mulighetene for å sette opp buss til Frigjøringsmarsjen på Hamar
i begynnelsen av mai ble undersøkt. Folder til byens husstander med orientering om
turmarsj og TTMF skulle produseres. Ennå skrev vi bare desember 1982!
1. januar 1983 ble TTMF medlem nummer 207 i Norges Turmarsjforbund (NTF)..
I foreningens første år som medlem i NTF, ble det arrangert 2-dagers
Trondheimsmarsj (med 391 deltagere) samt alle fellesmarsjene forbundet var
hovedarrangør av. Bortsett fra at Trondheimsmarsjen nå er 1-dagers og
deltagerantallet har sunket, arrangerer fremdeles foreningen alle forbundets
fellesmarsjer. Ja, selv etter at forbundet sluttet med TV-marsjen, har TTMF fortsatt å
arrangere denne i egen regi.
I 1990, mens Aslaug Eide Sandvik var leder, ble det gjort vesentlige forandringer når
det gjelder marsjhelga. Inntil da hadde Trondheimsmarsjen blitt arrangert over 2
dager. Nå ble denne en-dags, mens man fikk to nye arrangementer, nemlig
Melkemarsjen og Ormen Lange. Melkemarsjen, senere omdøpt til TINE-marsjen, var
et samarbeid med Trøndelag Meierier hvor man i utgangspunktet hadde håpet å få
deltagelse fra byens skoler, med pokal til skolen med prosentvis største deltagelse
osv. Dette ble ingen noen suksess da man aldri klarte å engasjere skolene slik det
var tenkt. Marsjen er i dag et kveldsarrangement helt på nivå med andre slike.
Ormen Lange er i dag landets eneste 100-km marsj. Første året den ble arrangert
var det nesten 70 som gikk 60 eller 100 km, men som alt annet innenfor turmarsj er
også deltagelsen her vesentlige lavere i dag. De siste årene har deltagelsen ligget på
ca 20 på 60 og 100 km. Men Ormen Lange er ikke bare 60 og 100 km, det er også
distanser fra 5 til 23 km, og når en teller sammen alt dette ligger deltagelsen i dag på
i overkant av 100.

Trondheim by var 1000 år i 1997. I den forbindelse arrangerte TTMF en 1000 timers
marsj i nedre del av Bymarka. Det ble gått sammenhengende, dag som natt, i nesten
42 døgn, med samlet innmarsj på Trondheim torg. Til sammen var det over 3500
deltagere som i alt gikk nesten 40000 km. Hadde vi hatt en offentlig kontrollør på
hver stubbe vil dette gitt foreningen en plass i Guiness rekordbok. Det hadde man
selvsagt ikke mulighet til, men som arrangør vet vi med sikkerhet at det i hele denne
perioden var minst en turgåer i løypa. Aldri har turmarsj vært mer sosialt i TTMF.
Medlemsbladet Fot-bla'e
Allerede i 1984 ble det første nummer av medlemsbladet utgitt, med initiativtakerne
Astrid Svelmoe og Elsa Sørflaten som redaktører. Bladet har siden kommet ut
regelmessig med 4 nummer pr år, og er i 2013 således inne i sin 30. årgang.
Dagens virksomhet.
I dag har TTMF følgende arrangementer:
-

Marsjhelg med TINE-marsjen, Ormen Lange og Trondheimsmarsjen
Sommerserie, mellom 16 og 20 turer pr sesong
Vinterserie, mellom 16 og 20 turer pr sesong
TV-aksjons-marsj
17. mai marsj
Fellesmarsjene Vårsleppet, Sommertrimmen, Høstvandringen, Julemarsjen
Gå for åpenhet
Rosa sløyfe marsj

Dette blir til sammen mellom 40 og 50 turer pr år, og det krever en stor innsats fra
alle tillitsvalgte, komitémedlemmer og andre frivillige støttespillere.
I tillegg driver foreningen de faste arrangementene som er åpne hele året:
- Trondheim Rundvandring
- Trondheim Byvandring.
Foreningens Turkomité arrangerer turer i inn- og utland, og har bl.a. satt opp tur til
IVV-OL i Pilsen i Tsjekkia, Val Gardena i Italia og Chengdu i Kina.
Foreningens ledere
Følgende personer har vært Formann/Leder i Trondheim Turmarsjforening:
- Robert Schjevik
- Claus Reidar Høsøien
- Aslaug Sandvik
- Magnar Bakken
- Anne Nordskag
- Aud-Mary Brun
- Magnus Småvik
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