
nesen og F. Schrøder. En representant fra turistforeningen var
innbudt.

Kurset ble oppsatt slik at deltakerne skulle få den best mulige
opplæring i hjelpearbeide vinters tid i fjellet. Dagene var oppdelt
i forskjellige øvelser fra kl. 8,30 til 16,30. Det var mange ganger
en hard påkjenning da gradestokken viste 20 kuldegrader om
morgenen ved oppstillingen.

Konsulent Gunnar Ramsli fra Oslo redegjorde for skredfaren i
fjellet. Ennvidere var det ved Kåre F. Skalstad fra Voss hjelpe-
korps undervisning i å lete etter folk som var forulykket ved
snøskred. Lavinehund ble også demonstrert.

Kostholdet var det militære kostregulativ og tilberedningen ble
foretatt av turistforeningens bestyrerinne Anna Grendal og Ella
Rise.

Kurset var i alle deler vellykket og hjelpekorpsene skulle herved
være bedre rustet til å yte hurtig og effektiv hjelp hvis ulykken
skulle være ute.

«Villa Tipp» med Orkla og Kamman
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Trygve Reidar

N Å V E T D E A T

. vår første årbok ble gitt ut i 1889. Formatet var 10 X 15 cm.
Fra 1896 er det tatt med bilder i årbøkene og fra 1913 finner
vi annonsører. De 2 averterende firmaer finner vi frem-
deles i våre årbøker. Vi har mange trofaste annonsører, og vi
har lov til å tro at disse har funnet det regningssvarende å støtte
turistforeningen. For dette takker turistforeningen.

mange har sendt oss billedstoff til årboka, men vær vennlig
og husk: Sett Deres navn og adresse på bildets bakside. Ellers
kan det dessverre hende at et bilde blir uten fotografens navn
i boka.

de oppsatte spisetider på hyttene er bestemt av styret. Over-
holdes disse, vil arbeidet ellers på hytta kunne planlegges. I
motsatt fall forrykkes alt, og både gjester og betjening taper
på det. Kommer De for sent til spisetid, så forsøk i alle fall
med smil og godt humør. Husk: De har i grunnen ikke lov å
stille krav.

i Nedalen har vi hver sommer besøk av fiskeørn. Den er total-
fredet og bør ikke skytes. Kanskje burde alt dyreliv fredes på
våre eiendommer?

vintervardingen Hersjøen i Selbu—Schulzhytta på Stormoen
er nå reist over hele Høgfjellet av ombudsmannen i Selbu,
Thomas Solem og noen av hans venner.
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både sommer- og vintervardingen fra Stordalsvoll til Schu!|||
hytta på Stormoen er reist og ettersett av Petter Rotvo|||
Stordal. ; |||

det er turistkvarter hos John Sakrisvoll på Evavollen vj$||
Aursundsjøen siden 1949. Vardet rute går herfrå til Klinke|||
berg gruve hvor den deler seg. En rute går til Storelvvoll |||
videre til Stugudal. En annen rute går frå Klinkenberg ||
Syosen og videre til Kjøli eller Reitan. En kan komme |||
Evavollen enten frå Glåmos (17 km) eller frå Røros (Brekken||
2 ganger i uken går det buss til og frå Røros. En morspj||
rute ville det bli om man la veien om Storvartz gruve (bi|||
og etter et besøk i gruva tok videre til Sandnes og herfrå m|f|
båt til Evavollen; men dessverre er det ingen fast båtforbindej||i
over Aursunden her. Det blir en oppgave å løse i framtidé||

«/ think this picture expresses the happiness
which we. att felt whilst in Trollheimen»

Miss Shirley M.
Herts, England
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l R K o M i T E E N s R A p P o R T 1952
| Av Per Vinje

^avslutningen sesongen 1952 må man få lov til å si at denne har vært
ijgod tross mindre gunstige værforhold — som iallfall preget siste sommer,

liliirogrammet som ble trykt i et hendig format, inneholdt fortegnelse over
r, hvorav 3 var vinterturer.

turer er 11 arrangert og 2 avlyst grunnet liten deltakelse. Istedet ble
|ar|angert en ekstra fjordtur. Totalen viser da 12 turer.


