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IJIiRT U T D R A G AV L Ø Y P E ^
I N S P E K T Ø R E N S R A P P O R T
lill Av Helge Foss

llllmeren 1958 er i det vesentligste
liyitet til opp-pussing av falmede
||||; I Sylene er følgende ruter ny-

IplStugudal—Sylsjøen gjennom
llliSkardøra.
||11 Sylsjøen—Nedalshytta.
ill! Stugudal—Vektarhaugen—
111 Nedalshytta.
||| Hegset i Tydal—Schulzhytta.
||l Schulzhytta—Ramsjøen—
11 Storerikvoll.

sw: Jlammen med T.T.s tilsynmann i Sylene, Herbert Helgesen, har
llllidertegnede undersøkt mulighetene for en «forkorting» av ruta
liflllom Storerikvoll og Ramsjøhytta. Strekningen frå nedre Sankå-
ifllsvoll via Garklepptjern til Ramsjøhytta er rekognosert i den
|||ledning. Denne strekningen er et par km. kortere enn veien om
Illarpdalsvollen, men i tid sparer man ikke nevneverdig — snarere
llfertimot.
IllPå den annen side er turen mellom Sankåkleppen og Røkleppen

å foretrekke for en som er glad i fin utsikt. Seiv om det er
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endel oppoverbakke fra Sankådalsvollen er turen ikke tung, lendet
er fremragende, — ja så fremragende at det er betenkelig å slippe
løs den røde malerkosten. Vi vil anbefale, ikke å rødmerke denne
turen, men overlate den til turister som kan bruke kart og kompass
og har lyst til å søke nye veier. Overgangen over Lødølja kan være
vanskelig på sine steder, det finnes en morsom og naturlig pas-
sasje i et gjel øst for kolle 727 på rektangelkartet. (Se Rosemary
Kannadys artikkel annet sted i årboka.)

Høsten 1957 ble strekningen Mannseterbakken—Schulzhytta
vardet, Herbert Helgesen og John Kvåle har æren av dette arbeidet.
Dermed er en ny innfallsport til den idylliske, men lite besøkte
Schulzhytta åpnet.

I Trollheimen er følgende ruter vardet på nytt sommeren 1958:

1. Kasa—Trollheimshytta gjennom Folladalen.
2. Kasa—Trollheimshytta over Mellomfjell.

Neste års arbeide vil bli viet nordlige del av Sylene og nord-
vestre del av Trollheimen.

MED TTT I NYE F J E L L
FIN OG LETT SKITUR GARLI-ULSBERG

Av Per Vinje.

W7i talte på knappene og var meget
liy i tvil i Turkomiteen da vi gjennom

Iflhs. Kubban fikk en vennlig inn-
|||delse frå sportsklubben Wing om

være medarrangør i klubbens tradi-
||||bnelle «Påsketur» langfredag i år.

li Denne Wing-turen hair vært et fast
Itinslag i 'påsken de siste år. Starten
finner sted på Garli st. på Dovrebanen
t)g turen går sørover fjellet og ned til
tllsberg — en distanse på ca. 36 kilo-
meter.

; Vi syntes oppriktig talt at turen
var i lengste laget når man skulle ha ansvaret for ukjente deltakere
hvis kondisjon man ikke hadde peiling på og dertil minimale sjanser
til å komme i hus under turen.

Tidsintervallet mellom sør og nordgående dagtog på Dovrebanen
skulle være tilstrekkelig for turens gjennomføring seiv under mindre
gunstige føreforhold og i værste fall kunne man bryte av fjell-
turen midtveis og ta ned mot Berkåk. Wing lovte også å stille opp
med kjentfolk som ledere.

Vi slo til — og det angrer vi ikke på og neppe noen av de 60 del-
takerne som vi fikk i vårt følge.
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