
2. Storerikvollen. Forbi Endalsstugan. Ena elv vades. Forbi Karo-
linermonumentet (reist i anledning general Armfelts tragiske til-
baketog nyttårshelgen 1718/19), over Ramskleppen. 5 t.

3. Setervei til Østby i Tydal 6 t. og buss til Trondheim.

D: 2—3 dager.
Kart: Essandsjø, Selbu.

Tog til Meråker st. Eventuell drosje til Mannseterbakken. Videre
vardet rute langs Torsbjørka frem til Schulzbytta. Fra Man-
seterbakken 5 t.
Vestover forbi de interessante kvernstensbrudd og over Krossåa.
Setervei langs Blekåen frem til Hersjøen og bygdevei ned til Evje-
gjerdet i Selbu. 8 t. Herfrå buss til Trondheim.

1.

Ille fjellvandrer!

! For et vakkert ord — det rommer så meget.

11111 Ibrgløse dager med hvile for sjel og kropp, vandring i vakker
111 mektig natur med frihetskjensle i sinnet, lek med ørretstang,
lljf|eraster ved bekker og tjønn, seteridyll med kuraut og bjølle-
lllilng, koselige kvelder i godt lag foran flammende peisbål — vel-
lligiiet hvile og velvære! • .

111 Da Trondhjems Turistforening ble startet i 1887, var det litt av
ll|t karsstykke å dra på tur til fjells. Siden den gang er det hvert
Illliieste år nedlagt et betydelig arbeid for å legge forholdene til rette
llllik at flest mulig trygt kan legge i veg på fjellturen. Nye hytter er
Illygget, gamle hytter utvidet, og et nettverk av vardete stier og
llråkk binder dem sammen. Skilt og avvisere hjelper vandreren til
111 holde rett veg, klopper, bruer og heisestoler letter overganger over
Illekker og elver.

: Dagsmarsjene er rimelige, og på hyttene får fjellvandrere en
i* god seng og solid, enkel kost. Vertinnen og hennes hjelpere gjør sitt

l beste for at gjestene skal trives og hygge seg, og resultatet er at sam-
været på hyttene er preget av godt humør, lys stemning, hjertelighet

l og vennskap.

Alle er like velkomne, både medlemmer av TT og andre. Med-
lemmene får betydelig moderasjon og dessuten årboka med vakre
bilder og interessante artikler. Det har vært en glede for oss å kon-
statere at den som har besøkt oss en gang kommer igjen.

Hjertelig velkommen til Trøndelags herlige fjell,

til Trollheimen og Sylene.
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