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Takk for god hjelp!
Årbokkomiteen vil takke for den hjelpa vi har fått fra mange til å sjekke opplysninger
om rutene og til innholdet i rammetekstene. Vi vil særlig takke en av bidragsyterne til
boka “Selbu og Tydal, geologi, gruvedrift og kulturminner”, Harald Sveian, for mange
fine rammetekster for Sylan og redaktøren Gisle E. Rø for bruk av materiale fra boka.
Rutetekstene
For Sylan er tekst for vintervarianter lagt inn til slutt i hver beskrivelse, unntatt for noen
tekster som beskriver rene vinterturer. For Trollheimen er det laget separate beskrivelser for
sommer- og vinterturer. Vinterturer er markert med blått felt for rutenummer, sommerruter
med grønt.
Sommerrutene er merket med varding og røde malte merker / T-signatur. Det er skilt i alle
kryss og ved starten av ruter ut fra veg osv. De fleste av vinterrutene i Sylan er permanent
staket. Det samme gjelder strekninga over Svarthamran på ruta mellom Gjevilvasshytta
og Trollheimshytta. Standarden på denne stakinga kan variere. Det vil normalt bli foretatt
supplerende merking med kvist eller pinner før påske. Det kvistes også noen strekninger
i sentrale deler av Trollheimen. Her er også brukt blå merking i skogsterreng.
Det er bruer over alle litt større elver eller bekker i Sylan og Trollheimen. I rutebeskrivelsene
er det gitt opplysninger om bruer og hvordan andre bekker eller elver vanligvis er å passere.
Bekker eller elver som vanligvis kan vades lett eller steingås vil bare i spesielt vannrike
perioder være krevende å komme over. Vandrestaver eller en stokk eller kjepp vil være til stor
nytte ved vading.
Symbolforklaring
Rutenr: F. eks. “Rute TR 4-v”. TR = Trollheimshytta, v = vintertur.
Lengde: F. eks. “22 km”. Lengde på ruta, målt på kartet.
Gangtid: F. eks. “7 timer”. Gangtid for sommerturer under normale vær og føreforhold,
raster kommer i tillegg.
slak,
kupert og
bratt rute
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TT håper rutebeskrivelsene kommer til nytte for mange og at opplysningene er korrekte.
TT ber om å få beskjed dersom noe bør endres i beskrivelsene eller forbedres på rutene.
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