
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 soni kart 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.

J^OOOOOOOC-OOOOOOOOOOOC-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

A v Per Vinje.

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

Kubban fikk en vennlig inn-
Ise frå sportsklubben Wing om

llliære medarrangør i klubbens tradi-
||||nelle «Påsketur» langfredag i år.
llllDenne Wing-turen har vært et fast
llinslag i 'påsken de siste år. Starten
Iliner sted på Garli st. på Dovrebanen
Ifg turen går sørover fjellet og ned til
itllsberg — en distanse på ca. 36 kilo-
llpeter.
11: Vi syntes oppriktig talt at turen
Ivar i lengste laget når man skulle ha ansvaret for ukjente deltakere
Ihvis kondisjon man ikke hadde peiling på og dertil minimale sjanser
||il å komme i hus under turen.
l? Tidsintervallet mellom sør og nordgående dagtog på Dovrebanen
l skulle være tilstrekkelig for turens gjennomføring seiv under mindre
Igunstige føreforhold og i værste fall kunne man bryte av fjell-
1 turen midtveis og ta ned mot Berkåk. Wing lovte også å stille opp

med kjentfolk som ledere.
l 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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Fra middagsrasten ved Døvatnet. T. Beisv

Det ble en makeløs fin fjelldag tross den strie sønnavinden vi
fikk stikk i stevn. Takket være denne vinden holdt føret seg stabilt
hele dagen med finkornet puddersnø som ga et enestående fint gli
på skiene.

Og for et terreng vi ble møtt med — fjellviddene mot Budal og
Kvikne. Oppstigningen fra Garli var svært sympatisk. I passende
etapper forserte vi den ene lette skogåsen etter den annen med fine
flater i mellom.

Så tok skogen til å glisne og før vi visste om det, var vi oppe
på floene som strakte seg kilometervis mot sør. I et langt reip seg
troppen, unge og eldre, vi hadde sogar 70-åringer med, kvinner
og menn fremover i et passende tempo. Vi hadde en prektig kar
i teten. Per Skjesol dirigerte farten i typisk fjellonk.

Etter et par timers marsj ble bålene tendt inne ved Svartåsen
hvor det var overflod av eldgamle fjellfuruer. Det vistes på varmen
at det var tyri som brente og de store bålene kom godt med i den
kolde vinden, mens kaffekjelene ble svartere og svartere av sotet.
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l Men vi måtte ta skiene fatt igjen og det bars videre sørover med
Hola i fjeset. På høyde med Tosetlihøgda ble kursen lagt mere vest
lo;g da vi for over ryggen på høgda var vi oppe i ca. 800 meters
Ihøyde.

I slake fine renn gikk det nu utover mot Døvatnet som kjent-
karene hadde pekt ut som et passende sted for middagsrasten. Her
kom vi heldigvis inn i en lun bakevje hvor det var flust opp med
trivelige rasteplasser med ettermiddagssola rett i mot. Snart brant
det mange, nyinger rundt om i bjørkeholtet og fra steikepanner og
turkasseroller steg det opp en liflig duft fra den medbragte proviant
som ble fremtryllet i mange variasjoner fra ryggsekkene.

Etter et par timers opphold gikk vi løs på de neste 8 kilometerne
mot målet Ulsberg stasjon. I jevn slak stigning ble kursen lagt

I Straks nord om Gråhø (848 m o h). 3 kilometer fra Døvatnet var
l|i oppe på kjølen av Finnfjellet. Utsynet der oppe ble litt av en
lljpplevelse. Vi så lenger enn langt og mange vakre fjellpartier i
iliftensolen. Fra Sisselhø i sørøst oppe i Drivdalen — Oppdals-
lljella til Trollheimens forgård, bare det utsynet var verdt
| luren.
II Men nu begynte det å helle utover. De unge og spreke trådte ut
lav geleddet for å ta en ekstra innstramning av Kandaharen i på-
Ifénte av en frisk utoverkjøring på det skarpe kveldsføre.
l Til å begynne med tok det seg pent ut med gilde åpne myr-
Isiøgder hvor farten selv for oss gammelkara falt i smak. Ved en
fust i bakken fikk flere av oss oppleve et syn som blir sjeldnere

l|jg sjeldnere. En tiur kom i glideflukt på korte, stille vinger og
Iden lange halsen på vei mot nattekvisten sin i et eller annet bort-
Igjemt skogholt.
I Etter en kort rast ved Eggansetra, bars det utover for alvor.
iPå noen få kilometer var det et fall på 300 meter og et parti av
lltforløypa minnet grangivelig meget om de brattest delene av
IRustan i Bymarka. Men alle deltakerne kom vel ned og i prima
lÉondisjon i god tid før dagtoget fra Oslo bragte den fornøyde
lÉéltakerflokken tilbake til Trondhjem. Alle rike etter en meget
lliott dagstur på ski i et for de fleste helt ukjent terreng.
II Så nære som dette fjellområde ligger til Trondhjem, bare en
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\Y2 times togreise, skulle det bli søkte trakter for søndagsturer på
vårparten i tilfelle strøket ble mere kjent.

En god del setrer og flere private hytter finnes innover fjellet
langs den beskrevne rute. Savnet er en åpen turisthytte som kunne
ta imot besøk av skiløpere fra byen og andre steder i de nærmeste
distrikter.

Hva sier forresten TT til en slik formastelig ide?
Turkomiteen kommer ganske sikkert til å ta denne tur opp på

nytt.

Fortroppen på sig opp mot Finnljellet. T Beisvå

vOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Å R S B E R E T N I N G F O R
70-ÅRS BERETNING

1 9 5 7

Generalforsamling ble holdt i frokostsalen på Gerhard Schønings skole onsdag
15. mai kl. 20.00. Der møtte 29 medlemmer.

Formannen, Reidar Jørgensen, refererte dagsordenen og erklærte at forsamlin-
gen var lovlig innkalt.

Sekretæren leste årsberetningen som ble godkjent.
Forretningsføreren leste årsregnskapet som ble godkjent etter en del for-

klaringer. Kemner Dahl spurte om ikke Nordpå Sauegård var eget foretagende.
Formannen svarte at eiendommen Nordpå er T.T.'s eiendom og ikke sauegårdens,
som leier jordeiendommen og uthuset av T.T. og driver dette for egen .regning.
Formannen nevnte videre at siste driftsår hadde vært trangere enn tidligere år,
og av den grunn hadde det vært nødvendig å trekke adskillig mere på foreningens
kassakreditt.

Budsjettforslag for 1957 ble også godkjent etter endel diskusjon. Kemner Dahl
spurte om anslaget på kr. 70.000,00 for medlemskontingent kunne regnes å holde.
Formannen nevnte alle de usikre poster som budsjettet inneholder,, men mente at
det var nøkternt oppsatt.

Valg. Valgkomiteens formann, Finn Kleven, opplyste at formannen, Reidar
Jørgensen, tross sterke anmodninger om å fortsette, hadde nektet gjenvalg. Til ny
formann foreslo valgkomiteen Eivind Kierulf, som ble valgt. Til styremedlemmer
ble valgt: Helge Foss, gjenvalg, Fredrik Kiær og Bjarne Mathiesen. Til lønnet
revisor ble gjenvalgt Knut Lande. De kritiske revisorer, Nils Klinge og Arvid
Heirung, ble også gjenvalgt. Til medlem av valgkomite ble valgt Kaare Domaas
og Reidar Jørgensen.

Kontingent 1957. Styret foreslo samme kontingent som siste år. Hovedperson
kr. 10,00, konekort kr. 6,00 og juniorkort kr. 3,00 pr. år. De to siste kategorier
berettiger ikke til årbok. Aldersgrense for ungdom er 19 år. Livsvarig medlemskort
settes til kr. 150,00 som før. Alle disse satser ble enstemmig vedtatt.

Formannen takket alle som hadde hjulpet T.T. i året som gikk. Vertinner
og betjening på alle hytter fikk en ekstra takk, likeså våre fremragende proviant-
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