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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn    
Områdeløft Saupstad-Kolstad skal bidra til at befolkningen i bydelen blir mer fysisk aktiv, bl.a 
gjennom delprosjektet Aktive Saupstad. Aktive Saupstad har som mål å fremme allerede 
aktive tiltak, opprette nye tiltak og legge til rette for aktivitet. Samarbeidsaktørene i 
Områdeløftet er Trondheim kommune, innbyggerne og næringslivet i området, Husbanken, 
IMDI og Sintef. Andre samarbeidsaktører trekkes inn ved behov. 

En nærtur er en turtrasé i folks nærmiljø. Tanken om å etablere nærturer har bakgrunn i en 
økende bevissthet rundt viktigheten av å tilrettelegge for friluftsliv i nærhet av der folk bor. 
Dette har vist seg å være et svært effektivt folkehelsetiltak. Nærturer er etablert med stor 
suksess i flere kommuner i Norge.   
 
Trondheim kommune har ønsket seg 101 nærturer, og gikk inn i et samarbeid med 
Trondheims Turistforening i 2015 med mål om å jobbe videre med planlegging og etablering 
av nærturer i Trondheim. Trondheim kommune var representert med Idrett og friluftsliv og 
FYSAK i prosjektgruppen. Etter hvert ble også Aktive Saupstad med i prosjektgruppen for å 
planlegge nærtur i området Saupstad-Kolstad. Dette i tråd med delmål 1 for Aktive Saupstad: 
Det er informert og tilrettelagt for mer gåing og sykling gjennom fysiske tiltak som turstier, 
skilting og møteplasser.   
 

1.2 Utgangspunkt for tiltaket 
Befolkningen kom med egne ønsker for bydelen gjennom Områdeløftets forprosjektering. De 
innspillene som kom fra befolkningen omfattet bl.a. ønske om nyetablering og opprusting av 
eksisterende turstier. Områdeløft Saupstad- Kolstad, gjennom Aktive Saupstad, ble med i 
prosessen for å bidra til å utvikle rammen for hele nærturprosjektet . Men deltakelsen i 
prosjektet skulle også sikre at en av de første nærturene som ble utviklet, ble plassert på 
Saupstad/Kolstad.  
 
Området har fra tidligere en turløype som går gjennom boligområdet. Denne turløypa kalles 
”Folk i form-løypa”, og ble etablert i forkant av OL på Lillehammer i 1994. Det var tidligere 
skilting langs denne traseen, men skiltene er nå tæret av tidens tann eller har blitt borte.  
 
I umiddelbar nærhet til boligområdet på Saupstad og Kolstad ligger også Bymarka. Skillet 
mellom bebyggelse om marka utgjøres av Kongsveien. Per i dag er det få naturlige 
atkomststeder mellom boligområdet og turstinettet i marka. 
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1.3 Mål og målgruppe 
Tiltaksmål: 
Innen 2016 er det etablert en turtrasé på Saupstad og Kolstad innenfor ca 5 minutters gange 
fra alle beboernes bolig. Dette ut fra følgende strategier: 
 
- Utrede trasé i samråd med befolkningen. 
- Ivareta den traséen som er kjent som ”Folk i form-løypa” gjennom oppgradering av skilting 
og bruk av deler av traséen. 
- Knytte boligområdet tettere til bymarka og turveier her. 
  

2 Planlegging av arbeidet 

2.1 Organisering og forankring 
Det overbyggende Nærturprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheims 
turistforening og Trondheim kommune.  

Prosjektgruppen: 
Per Gunnar Østerås, prosjektleder, Trondheims Turistforening 
Åse Berge, Trondheims Turistforening, prosjektleder RETT UT 
Marius Winge Austeen, Trondheim kommune, Enhet for Idrett og friluftsliv 
Astri Heide Vaskinn, Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, FYSAK- koordinator 

og prosjektleder Aktive Saupstad/Områdeløft 
Gustav Eilertsen-Bele, Enhet for fysioterapitjenester, prosjektmedarbeider Aktive Saupstad 
 
Rune Sandøy og Helge Grenne fra Enhet for idrett og friluftsliv og Siw Sellæg fra Enhet for 
fysioterapitjenester har vært involvert i deler av prosjektperioden. 
 
Styringsgruppen:  
Frode Bergrem, leder for Trondheims turistforening 
Knut Kvaran, leder for Enhet for Idrett og Friluftsliv, Trondheim kommune 
 
Prosjektgruppa ble gitt følgende mandat: 

• Utred, planlegg og realiser 10 nærturrunder som er skiltet, opparbeidet og 
kommunisert til befolkningen. 

• Nærturrundene skal være opparbeidet og kommunisert ut til befolkningen innen 
utgangen av 2016. 
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2.2 Sikring av involvering 
Gjennom Aktive Saupstads forprosjektering ble det utført befaring med flere beboere i 
nærområdet. Dette var beboere som er aktive turgåere, og som har kjennskap til områdets 
eksisterende turløyper. Beboernes innspill dannet utgangspunkt for de traséforslag som ble 
utarbeidet gjennom nærturprosjektet 
 
2.3 Finansiering 
Det ble forutsatt at prosjektet ble løst innenfor gjeldende drifts- og investeringsrammer for 
friluft i Trondheim kommune. Hovedprosjektet for nærturer undersøkte hvor man kan søke 
om midler, bl.a. Turskiltprosjektet, Miljødirektoratet, Friluftsrådet, m.fl. 

Aktive Saupstad vil kun bidra med midler i form av ressurser: Gustav Eilertsen-Bele er frikjøpt 
10 % til arbeid med Aktive Saupstad, og arbeid med nærturer inngår i dette. Videre bidrar 
Trondheim kommune med arbeidstid til prosjektleder Aktive Saupstad som egenandel. 
 

2.4 Metodisk tilnærming 
Områdeløftets strategisk hovedgrep skal følges i alle prosjekter og tiltak: 

 Helhetlig og tverrsektoriell innsats 
 Styrket sektoransvar/- forankring 
 Langsiktig og varig innsats 
 Lokalt forankret innsats 
 Fokus på ressurser og muligheter 
 Fokus på kompetanseutvikling og læring 

 
Det ble benyttet framgangmåte som bygger på teorier om Helsefremmende arbeid (Se 
vedlegg 2 i Aktive Saupstads prosjektplan pr 17.9.2014). Her vektlegges positiv helse, 
medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. For å imøtekomme strategien om læring, ble det 
parallelt med tiltaksutvikling lagt fokus på prosessen. 
 
2.5 Evalueringsplan 
Saupstadrunden inngår som et delprosjekt i nærturprosjektet. Det ble dermed ikke lagt opp til 
en egen evaluering av kun Saupstadrunden. Det ble i nærturprosjektet planlagt å ha 
evaluering underveis, samt sluttevaluering. Evalueringsform ble ikke spesifisert. Ved at tiltaket 
er knyttet til Aktive Saupstad, vil det bli evaluert som andre tiltak i dette prosjektet gjennom 
kontakt med befolkningen undervegs og når den er fullført. 

2.6 Tidsplan 
Tidsplan fastlagt gjennom mandat med gjennomføring i 2016. 
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3 Gjennomføring av arbeidet 

3.1 Prosessen 
Etablering av en nærtur på Saupstad var bakgrunnen for at Aktive Saupstad ble med i 
prosjektgruppen for nærturer i hele Trondheim kommune. Hovedprosjektet la dermed 
grunnlaget for metode og gjennomføring av den ene nærturen på Saupstad. Aktive Saupstad 
deltok derfor også i planlegging av selve hovedprosjektet. 

Med bakgrunn i det mandatet arbeidsgruppa ble gitt i april 2015, har det vært avholdt 10 
møter i arbeidsgruppa. I starten var det faste medlemmer i prosjektgruppa, og dette sikret 
god kommunikasjon og muligheter for delegering av oppgaver. Framdriften var god frem til 
noen gruppemedlemmer gikk ut av prosjektet. Framdriften ble ikke like god, og tidsrammen 
beskrevet i tiltaksmålet ble dermed vanskelig å overholde. Oppgavefordeling i 
hovedprosjektet beskrives i dette nærturprosjektets egen rapport. Oppgaver knyttet direkte 
til Saupstadrunden ble delegert til prosjektmedlemmer tilknyttet Aktive Saupstad, bl.a. 
befaring, planlegging av trasé, utarbeidelse av GPS-markeringer for skilt, etc. 
 
3.2 Deloppgaver for hele nærturprosjektet  
Gjennom en felles idémyldring ble det identifisert kriterier som grunnlag for en tidsplan og 
ansvarsforhold omkring etablering og drift/vedlikehold av alle nærturene.  Det blir utarbeidet 
en egen rapport for hovedprosjektet, men her gjengis deloppgaver som Aktive Saupstad 
måtte jobbe med som del av et felles grunnlag for alle turtraséene.  
 
Definering av traseer 
Kriteriene for å definere traseene handlet bl.a. om hvordan grunnlagsdata kan identifisere 
nærturområder som omfatter flest mulig beboere, samt gi nærturene mest mulig grønt preg. 
Andre kriterier handlet om å gi turene innhold, f.eks vise lekeplasser, utsiktspunkter og 
severdigheter, men også i en viss grad gi en følelse av friluftsliv og naturopplevelse. Det ble 
ikke lagt som en forutsetning at løypa skal være universelt utformet. 

For Saupstadrunden ble det vurdert å inkludere Dalen aktivitetspark, som ble planlagt etablert 
i løpet av 2017, og nærhet til grøntområdet Tusenårshaugen.  

Markedsføring 
Idémyldringen tok også stilling til hvordan man skal markedsføre nærturene. Dette handler 
om hvordan informasjon kan utarbeides og distribueres til befolkningen, bl.a. gjennom app, 
nettsider, media og turistinformasjon. Prosjektgruppa har tilegnet seg nettdomenet 
nærtur.no. Her er tanken å legge ut informasjon om hver nærtur etter hvert som de 
ferdigstilles. Samtidig benyttes de etablerte kanaler og publikasjoner som både Trondheim 
kommune og Trondheims Turistforening har tilgjengelig. 
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Piktogram og skilt 
En vesentlig deloppgave handlet om å utarbeide 
informasjonsskilt, skiltmaler og piktogram til bruk langs traséen. 
Utgangspunktet var at løypa må være lett å følge, og skilting må 
være lett å forstå. 

Henge opp skilt 
En annen vesentlig del av etablering av nærturene er selve 
skiltingen. Dette handler om å definere punktene for 
skiltplassering og selve opphengingen. 

Bilde: Piktogram  

Bildet: Definerte punkter for skilting. 
Arrangement 
Det ble vurdert at etablering av hver nærtur burde ha en offisiell åpning med et arrangement som 
inkluderer en turmarsj i den aktuelle traséen. 

3.3 Deloppgaver for nærtur på Saupstad/Kolstad 
Her gjengis oppgaver som angikk Aktive Saupstad og Saupstadrunden spesielt. 
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Definering av trase 
Gjennom forprosjektet til Aktive Saupstad ble det meldt ønske om å gi den eksisterende Folk i 
form-løypa et løft. Denne løypa er i dag preget av slitasje og mangelfull skilting. 
Saupstadrunden valgte derfor å ta utgangspunkt i denne traséen, siden den var kjent hos 
mange av beboerne fra før, samt at traséen har vært en egnet turløype over flere år. 

Bilde: Traséen for nærturen Saupstadrunden, totalt 3,1 km 
Henge opp skilt 
Det ble besluttet å benytte Bydrift i Trondheim kommune til å henge opp skilt i tilknytning til 
Saupstadrunden. Dette i samarbeid med prosjektgruppa for nærturer. 
 

3.4  Åpningsarrangementet 
Det ble reklamert for nærturen på bydelsfesten arrangert av Saupstad frivilligsentral 10. juni 
2017 og før sommeren ble det planlagt å gjennomføre selve åpningsarrangementet for 
Nærtur nr 2: Saupstadrunden i tilknytning til Folkehelseuka i 2017; uke 37.  
 
Arrangementskomiteen bestod av: Camilla Gerhardsen leder ved Saupstad frivilligsentral, 
Anette Solli ved Trondheims Turistforening leder for RETT UT og Astri Heide Vaskinn, leder for 
Aktive Saupstad. 
Etter klarering med prosjektets styringsgruppe: Frode Bergrem i Trondheims turistforening og 
Knut Kvaran leder og Marius Austeen Winge i Enhet for Idrett og friluftsliv, ble planlegging av 
åpning satt i gang. Det ble og sjekket status i utsetting av skilt og infotavler og det var 
beregnet å bli ferdig til åpningsdagen. 
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Forberedelse 
Intens planlegging og forberedelse  i 2 uker med 4 møter, 2 befaringer og temaene:  
Foreta åpningen: Avtale med person for å foreta åpningen.  

 
Målgruppe: I utgangspunktet ønsket vi åpningsarrangementet skulle være åpent for ALLE 
aldre og funksjonsnivå.  
 
Informasjon ut til skoler og barnehager, Pensjonistgruppa Midt i Blinken, Helsesenteret, 
Frivilligsentralens Nyhetsbrev og Facebook-side, Saupstad gård og Borettslagstyrene. Marius i 
IF bidro med å lage plakat som ble satt opp av frivillige i borettsalgene, butikk og egnede 
plasser. Noen barnehager og skoler meldte rask sin interesse. Det ble forespurt Tiller vgs om å 
følge eldre fra Saupstad sykehjem rundt i nærturen. Men det var opptatt og vi besluttet å ha 
underholdning i bydelskafeen / Storstua etter rundturen og at beboere fra sykehjemmet ville 
få hjelp ti lå komme dit. 
 
Valg av aktiviteter: Tanken var å gjennomføre gåtur i Saupstadrunden med ulike aktiviteter 
undervegs. Etter søknad til Folkehelsegruppa i Trondheim kommune ble arrangementet 
innvilget en Folkehelsehenger med konsert, 30 kg frukt og beatchflag På et idemøte med 
komiteen og 2 frivillige kom mange forslag.  Gruppa gikk runden for å se muligheter for 
aktiviteter til de ulike målgruppene: barnehagebarn, skolebarn og voksne.  
 
Tidsskjema: Ny rundtur ble gjennomført for å ta tiden. Dette styrte valg av aktiviteter og 
tidsskjema ble satt opp med hvilke aktiviteter hvor for hvem for at det skulle flyte best mulig 
uten kollisjoner.  
 
Utstyr: noe utstyr til aktiviteter ble kjøpt og baller ble lånt av Kolstad Fotball. Dette krevde 
nøye logistikk ift utstyr og bevertning på to steder. Det ble satt opp eget skjema ift oppgaver 
til komiteen og de mange frivillige. 
 
Gjennomføring på Åpningsdagen 
Ca 100 personer kom til åpning ved 
Tusenårshaugen. Etter at Frode 
Bergrem TT ønsket velkommen, foretok 
politiker Shara Shangia åpningen 
sammen med to barn. 2 musikkelever 
ved Heimdal vgs sørget for fanfare. Alle 
fikk utdelt kart hvor 
åpningsprogrammet med aktivitetene 
var avmerket (se vedlegg 1).                              
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Ved Skolebenken til Søbstad Vandresti fikk skolebarn og voksne utdelt Quiz (se vedlegg 2) med 
historiske spørsmål fra Saupstad-Kolstad. Alle var engasjert.  
 

        
 
 
 
 

Barnehagebarn og skolebarn hadde tre aktiviteter på fotballbanen til Kolstad fotball: 
rokkering, potetløp og ballspill. Etter aktiviteten fikk de frukt. Voksen og skolebarna fikk 
deretter demonstrasjon/prøve på Skotthyllanlegget av leder for TorTur laget:  

           

                                                                            
I mens barnehagebarna gikk safariløype langs østdelen av runden fra til der de måtte krysse 
vegen to ganger. Tudor dukket opp og sørget fro trygg overgang 
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Siste stopp var Møteplassen – et nytt anlegg som skulle åpner 14 dager senere.    Velfjortjent 
pause etter lang tur fikk de saft og boller. En frivillig fortalte om hvordan det var å vokse opp 
på Saupstad da hun var ung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Både voksne og barn koste seg og var aktive med blant annet hoppetau. Mange voksen gikk  
så til konserten i Storstua. Noen få fortsatte hele Saupstadrunden. 
 

3.5  Evaluering 
Målet om å etablere nærtur på Saupstad innen utgangen av 2016 ble ikke oppnådd. 
Planleggingen av traséen ble fullført i løpet av 2016. Det første forslaget inkluderte Dalen 
aktivitetspark. Dalen var i utgangspunktet en blindvei, men ville gjennom et annet prosjekt i 
Områdeløft Saupstad-Kolstad få etablert ny adkomst med en ny sti. Dette tillot muligheten for 
å få til en komplett runde via Dalen. Ved etablering av denne nye stien måtte man imidlertid 
gå for en plassering som kunne synes for bratt for bl.a. turgåere med barnevogn, 
gåhjelpemiddel, etc. Samtidig ville ikke denne nye stien bli brøytet på vinters tid. Det ble 
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dermed vurdert at Dalen ble uaktuell å inkludere i nærturen, og et nytt forslag ble utarbeidet i 
2017. Se vedlegg 1 for begge forslag til nærturtrasé.  
En annen forsinkelse i prosjektet ble levering av skiltene og informasjonstavlene. Firmaet som 
opprinnelig skulle produsere disse gikk konkurs. Nye skilt gjennom ny leverandør produseres i 
løpet av sommeren 2017, og skiltene blir da utplassert så snart som mulig.  
 
Åpningen fikk god tilbakemelding fra alle aldergrupper. For komiteen var erfaringen at det 
trolig hadde blitt litt midtre stress på åpningsdagen hvis en hadde planlagt enda litt mer 
detaljert ift tidsskjema. 
 

4 Konklusjon/resultat   

4.1 Produktet  
Nærturen Saupstadrunden er en runde på 3,3 km som i sin helhet er lagt rundt bebyggelsen 
på Saupstad, Kolstad og Huseby. Runden har for det meste asfaltdekke, og går i umiddelbar 
nærhet til flere møteplasser for befolkningen. Samtidig er runden koblet sammen med ny 
adkomst inn til Bymarka og Skileiken. Deler av løypa går i partier med lange bakker, men løypa 
fremstår foruten dette ikke som kupert og vil derfor egne seg for de aller fleste. Turen 
sammenfaller med det som tidligere har vært kjent som Folk i form-løypa, etablert i tilknyting 
til en folkehelsekampanje forut for OL på Lillehammer i 1994. 
 

4.2 Måloppnåelse  
Målet ble, foruten overholdelse av tidsskjemaet, oppnådd. Saupstadrunden er etablert 
innenfor de kriterier som ble lagt til grunn for nærturprosjektet. 

4.3 Suksessfaktorer 
Det anses som vesentlig at befolkningen på Saupstad og Kolstad har deltatt med innspill i 
forprosjektet. Man har slik sikret seg at den etablerte nærturen sammenfaller med 
befolkningens ønsker.  

Saupstadrunden profiterte på å være en del av et større prosjekt, da det ble mindre 
ressurskrevende når Nærturprosjektet og Aktive Saupstad kunne samarbeide. Samtidig ble det 
et enhetlig preg på resultatet, som igjen går inn i Trondheim kommunes satsing på nærturer. 
 
Et vellykket åpningsarrangement var med å spre nyheten og interessen for nærturen. 
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4.4 Regnskap 

Utgifter 

Ressurser frikjøpt stillingsandel på 10 %, 2015 - 2016: 
Prosjektmedarbeider Gustav Elertsen-Bele ca 200 timer:     Kr. 82 000 
Prosjektmedarbeider Siw Sellæg ca 15 timer:         Kr.   6 150  Kr. 88 150   
17 Rokkeringer til bruk på åpningsseremonien    Kr       543   Kr.   88.693 
            
Tilskudd 

Skilt, befaring, oppsetting belastes Nærturprosjektet          Kr. 113 000 
Folkehelsehengeren belastes Folkehelseuka          Kr.      1 000  Kr. 114 000 

Trondheim kommunes bidrag i form av ressurser 2015-2017: 

Idrett og friluftsliv, Enhet for fysioterapitjenester,     Kr.   33 050 
             
Sum kostnader til tiltaket        Kr.235 743 

5 Anbefalinger / plan for videre drift  
 
Trondheim kommune har ønsket seg 101 nærturer. Selv om dette antallet er redusert til 10 i 
første omgang, så vil erfaringer og kunnskap ervervet fra etablering av disse 10 muliggjøre 
etablering av nye nærturer på et senere tidspunkt. 
 
Ansvaret for planlegging og etablering av nærturer er lagt til Enhet for idrett og friluftsliv i 
samarbeid med Trondheims turistforening. Fra Aktive Saupstad anbefales det å fortsette 
prosjektet i samarbeidsprosjektet og inkludere lokale aktører for den enkelte nærtur. Dette vil 
sikre lik fremgangsmåte og at det samlede nærturtilbudet har et enhetlig visuelt utseende.  
 
Det anbefales også å forsette fornyelse av skilting i marka med navngitte runder og 
markedsføring av disse – spesielt i lokalmiljøet. En kobling til RETT ut med ledede turer i disse 
traseene vil gjøre dørstokkmila mindre for mange. I tillegg vil realisering av ”Saupstadstien” 
fra brua over Kongsvegen og inn til Skileiken gi mye større oppleves av tilgjengelig til marka. 
 
Det er et sterkt ønske at satsingen på nærturer fortsetter i god framdrift. Anlegg som gjør det 
enkelt å ta fotturer i nærmiljøet er populært. Det appellerer til alle sosiale lag, er tilgjengelig 
for alle og har stor effekt på folkehelsen. 
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6 Vedlegg  
 

Vedlegg 1: 2 sildig kart delt ut på åpningsdagen 
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Vedlegg 2: QUIZ på åpningen av Nærtur  

QUIZ  på Åpningen av Nærtur 2: Saupstadrunden 14.09.2017  
Sett X ved det svaret dere velger  
Rett svar er på baksiden av arket  

 
1. Når startet planleggingen av Trondheims første drabantbyer? 
a. 20- tallet      b)  40- tallet      c)  60- tallet      d)  80- tallet 
 
2. En ny videregående skole reiser seg på Saupstad. Når ble den første videregående
skolen, Heimdal videregående skole, bygd ferdig? 
a. 1971           b)  1974            c) 1977            d) 1983 
 
3. På Søbstad helsehus har de et dagsenter som kalles Smia. Dette er oppkalt etter 
en smie som tidligere stod i området, men som ble revet i 1978. Hvor gammel antas 
det at smia var da den ble revet? 
a. 100 år        b) 150 år           c) 200 år          d) 250 år 
 
4. Hvor mange år gikk det fra Saupstad sykehjem startet driften til det fikk nytt navn 
som Søbstad helsehus? 
a. 13 år          b)  18 år           c)  23 år           d)  28 år 
 
5. Søbstad nordre var en av de største gårdene i området før utbygginga på 60-tallet. 
Hvor mange mål var gården på? 
a. 100 mål      b)  270 mål      c)  550 mål       d)  780 mål 
 
6. Hvilket tre ble plantet ved Tusenårshaugen av ordføreren for å markere 
tusenårsskiftet? 
a. Lønn           b)  Bjørk          c)  Gran            d)  Bøk 
 
7. Når ble Heimdal en del av Trondheim kommune? 
a. 1960            b)  1964         c)  1968             d) 1972 
 
8. Gravlunden er livssynsnøytral, men har en egen kristen del som ble vigslet når? 
a. 2008            b)  2010          c)  2012             d)  2014 
 
9. Når ble den nye lysløypa i Lundåsen tatt i bruk? 
a. 1963            b)  1969          c)  1975            d)  1981 
 
10. Hvem eide Søbstad gård  på slutten av 1600-tallet? 
a. Familien Schøller     b) Familien Angell     c)  Cicignon    d)  Familien Fritzøe 
 
 

FASIT på Quiz 
 
Spørsmål 1: c, 2: c, 3: a, 4: d, 5: c, 6: a, 7: b, 8: d, 9: a, 10: a 
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Vedlegg 3: Kontaktliste 

Per Gunnar Østerås, prosjektleder, Trondheims turistforening 
 E-post: per.gunnar@tt.no 
 Mobil: 92400631 
Frode Bergrem, leder for Trondheims turistforening 
 E-post: frode@tt.no 
 Mobil: 40008668 
Astri Heide Vaskinn, prosjektleder Aktive Saupstad/Områdeløft, Enhet for fysioterapitjenester 
  E-post: astri-heide.vaskinn@trondheim.kommune.no 
  Mobil: 91666559 
Gustav Eilertsen-Bele, Enhet for fysioterapitjenester 
  E-post: gustav.eilertsen-bele@trondheim.kommune.no 
  Mobil: 48112162 
Siw Sellæg, Enhet for fysioterapitjenester 
  E-post: siw.sellag@trondheim.kommune.no 
  Mobil: 95263203 
Marius Winge Austeen, Enhet for Idrett og friluftsliv 
 E-post: marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no 
 Mobil 91760284 
Rune Sandøy, Enhet for Idrett og friluftsliv 
 E-post: rune.sandoy@trondheim.kommune.no 

Mobil: 41546581 
Helge Grenne, Enhet for idrett og friluftsliv  
 E-post: helge.grenne@trondheim.kommune.no 

Mobil: 99553953 
Camilla Gerhardsen, Saupstad frivilligsentral 

E-post: post@saupstad.frivilligsentral.no  
Telefon/mobil: 73 01 56 23/ 97 77 07 46 

Anette Solli, Trondhjems Turistforening 
E-post: anette.solli@tt.no  
Mobil: 95 300 172 
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