
Vassfjellet vinl 

•mv 

Lang, tildels tung vintertur med stor høydeforskjell 

Ler - Flåsetra - Vassfjelltoppen - Skjøla - Heimdal 
Ca. 30 km, delvis i preparerte løyper, endel på vei. 

En fin vintertur med tung oppsfigning, men fin belønning \ f - ^ J ^ * ^ 
langs. Alternafiv start fra Langmyra ved LangvatnetMalsjøen. Ei nedre turiøype 
gås i stedet for Vassfjellryggen. 

Kart: F 50 000, 1621 IU Støren og 1621 IV 
Trondheim. Turkart Vassfjellel 1:20 000. Del
vis dekning med o-kart, se oversikt på side 
56/57, 

Adkomst: Tog fil Ler holdeplass (35 m), 
allemativl bilskyss ttl Langmyra p-plass ved 
Målsjøen/Langvatnel, eller buss til Hyltfos
sen og på ski til Langmyra, 

-Uiren: Fra jernbanen krysses E6 og veien 
følges gjennom tettbebyggelsen, forbi gården 
Bortn og ca. 1,5 km opp til Damasen (150 m), 
der skiløypa, ofte oppkjørt med snøscooter, 
følger seterveien mot Flåsetra. Eller en drøy 
kilometer, en seig stigning opp til et lang
strakt myrparfi, som ender etter ca, 2 km ved 
Ulvtjønna (385 m). Seterveien går på nordsi
da av tjønna og stiger lett de sisle par hundre 
metrene opp fil Flåsetra (410 m). Rett opp ser 
vi nå Vassfjelltoppen ganske nær, men vi har 
ennå 300 høydemeter igjen. 

Til Ulvtjønna og Flåsetra kan vi også gå fra 
Målsjøen i Klæbu eller Langvatnet i Melhus, 
P-plass på Langmyra (250 m) like innenfor 
Melhus-sida av kommunegrensa. Herfra kjø
rer Flå IL opp en rundløype i del lette terreng
et innunder Vassfjellel, Velg den oppkjørte 
«snarveien» mol Ulvtjønna, ca. 3 km i stedet 
for å holde til høyre mot alpinsenteret. 

et fra Flåsetra, der vi 
klyver trinn for trinn i 
del lerassertc terrenget. 
Del finnes gammel røt̂ . 
merking på Irclegger 
oppover, men i usiktbart 
vær kan det være lurt å 
la til venstre opp fra 
seira og holde seg i nær
heten av den gamle 
kraftlinja (bare stolpene 
står igjen) som går rakt 
lil topps. Om været er 
dårlig, kan det deretter 
være aktuell å la turløy
pa til høyre øverst i 
granskogen, i stedet for å ta fatt på den brat
teste og åpneste delen av oppstigninga. Denne 
luriøypa krysser mellom de lo skiheisene i 
Vassfjellet skisenter og fram mot Reinsletl
dalsåsen, 1 brukbart vær er imidlertid topptu
ren absolutt å anbefale. Fra Vassfjelltoppen 
(710 m) får vi el vidt rundskue (men også 
nærkontakt med den 90 meter høye TV-masta 
som ble saft opp i 1961), og den flotte utsik
ten beholder vi hele veien langs den ca. 2 km 
lange ryggen, som gir oss en god høyfjellsføl-
else. Gå ikke for langt lil høyre, der henger 
det ofte store skavler ut mol den bratte fjellsi
da. Bratt er det også på den korte nordøstsida 
av fjellet. Fra øverst på ryggen følger vi det 
nest ytterste dalsøkket ned fil venstre. Vi 
kommer ned på et flatt parti, der vi ser Grå
kallen stikke opp over kanten og fortsetter 
mot nordøst langs et lite bekkefar. Der bekken 
stuper utfor, må vi holde til høyre og følge 
den smale stien på skrå ned bratta. Det er ofte 
en skavl her, og det er tryggest å ta skiene av. 
Vel nede (490 m), helt øverst i Havdølskarct, 
skrår vi lil venstre og kommer snart inn på 
turløypa mol Reinsletldalsåsen, Her holder 
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Fra Flåsetra stiger det kraftig på. Men i godvær er det likevel beha
gelig å gå i den bratte lia, for sola er med deg hele veien. 

mat og drikke. Videre langs den velbrukte tra
seen forbi Damtjønna (347 m), forbi Vass-
fjellkapellet og delvis bratt ned mot Skjøla 
(220 m). Et annet friskt nedrenn til Skjøla får 
vi om vi holder lil venstre for Vassfjellkapel-
lel, passerer innlil en berghammer og videre 
frametter myra nedenfor. Snart glir del fortere 
unna, hold da til høyre og følg den trange, 
svingete veitraseen nedover til den gamle p-
plassen i Skjøla. På godt vinterføre kan bil
veien rennes hell ned til Torgårdsletla, herfra 
over jordene øst for veien og over Kvenilds-
myra fram lil Heimdalsbyen, evl. til Heimdal 
sentrum. For den som vil forlenge turen noe, 
er det mulig å følge veien ca. 1 km mot Klæ
bu fra Skjøla, ta av gårdsveien til Nideng-
gårdcne lil venstre nederst i bakkene, passere 
trafoanleggel og gå gjennom Nidengskaret til 
Tilleråsen. Herfra over den fredede Bjørn-
myra og gjennom noe ulendt skogsterreng 
mot Hårsladmarka, eventuelt fram mot Tiller-
gårdene og følge den gamle veien over dalen 
mot Tiller kirke. Vel framme etter denne 
ekstrasløyfa, er man garantert sliten. 

Ofte er det gått opp løype i det bratte terreng- og søndag utover ettervinteren, for salg av Per Chtisdansen 


