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Solnedgang fra Nordmarka i Surnadal med Hjelmen i bakgrunnen.
Området ligger mellom  Tollheimen og Fjordruta. Foto : Jonny Remmereit

Artikler om "pilegrimenes hovedport", Skurdalsporten ved Storlien, hytta 
på Bandaklompen innunder Sylmassivet og en sykkeltur i Selbu og Tydal
forteller om ferdsel, turer og bruk av fjellet før i tida. En artikkel forteller om
skogryddinga i Nedalen før oppdemminga i 1970.Vi har med en presentasjon
av den innholdsrike boka om Selbu og Tydal som historielaget her har gitt ut.
Utdraget som tas med i årboka fra området ved Ramsjøen, er bare ett av
bokas mange spennende turforslag.To artikler forteller om ulike sider av TTs
historie, om administrasjonen og om reinrosa som emblem og hederstegn.
En artikkel om "livet på Nedalshytta" gir oss et innblikk i hva det vil si å drive
en betjent turistforeningshytte.Vi streifer også innom TTs hytter i nåtid og
framtid.

Du får også en presentasjon av de to nye nasjonalparkene i Midt-Norge.
Forollhogna nasjonlalpark og Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark, som 
de heter. De er en flott gave til alle turglade mennesker i Midt-Norge.

Takk til alle som har stilt artikler og bilder gratis til disposisjon for årboka.

Ta vare på turgledene i Fjellenes år 2002!

Årbokkomitéen 
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2002 FJELLENES ÅR 
Forente Nasjoner, FN, har som oppfølging av Riokonvensjonens Agenda 21
utpekt 2002 til et internasjonalt "Fjellens år".Turistforeningene og den
statlige naturforvaltninga i Norge ønsker at Fjellenes år skal bidra til :
• å ivareta fjellene som kilde til gode naturopplevelser og bærekraftig 
ressursbruk, livskvalitet og gode livsvilkår for befolkningen og som levested 
for planter og dyr.
• å øke bevisstheten omkring og kunnskapen om viktige verdier og 
utfordringer knyttet til fjell og forvaltning av fjell.
2002 er også utpekt til økoturismens år og kulturarvens år. Ansvarlig for disse
er FNs miljøprogram, UNEP og FNs organisasjon for bl.a. kultur, UNESCO.

Disse markeringene bekrefter de utfordringer turistforeningene har med å
videreføre tilrettelegging, aktiviteter og informasjon til beste for mange 
menneskers friluftsliv og naturopplevelser og at vi gjør dette slik at natur- og
kulturverdier og tradisjoner ivaretas for framtidas generasjoner. Årboka er ett
av Trondhjems Turistforenings (TT) bidrag til at mange skal bli glad i naturen,
drive et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og få forståelse for viktige verdier å ta
vare på.

I denne årboka har flere forfattere bidratt med turbeskrivelser.Vi håper 
de vil inspirere og gi ideer til fine turer.Vi er med Barnas Turlag på over-
nattingstur med lavvo i nærmarka.Vi har med skildringer av tre lange dags-
turer på ski, en fra Kårvatn gjennom Trollheimen til Rindal, en fra Berkåk over
Ilfjellet til Støren og den siste fra Snillfjorden forbi Grytdalen til
Orkdalsfjorden. Fire fine sykkelturer ble beskrevet i årboka for 2001.
Vi tar med to nye her: En tredagers tur for dem som vil ha lette og korte
turer i Gjevilvasstraktene og en helgetur med lengre dagsetapper østover fra
Oppdal om Savalen til Røros.


