Årbok2007.qxd

01-10-12

16:11

Side 10

God tur i Sylan og Trollheimen!
I boka beskriver Trondhjems Turistforening (TT) turer mellom
turisthytter og -kvarterer i fjellturområdene Sylan og Trollheimen,
der TT driver det meste av sin tilrettelegging i fjellet. Det er både
beskrevet de merka rutene mellom hyttene, men også mange fine
turmuligheter som ikke er merka. Både i Trollheimen og Sylan er
det greitt å ta seg fram utenom de merka rutene. I Sylan er det
stort sett så slakt at en kan ta seg fram overalt. I de bratteste
partiene i Sylan og i Trollheimen må kartet studeres nøyere for
å finne fram til passasjer og gjennomganger som kan gås.
Boka gir råd om noen av disse mulighetene.
Beskrivelsene er korte, men vi håper de er dekkende nok til å gi
et inntrykk av hvordan det er å gå turene, terrengforhold, bruer,
spennende steder å stikke innom, utsikter osv.
Det er i teksten lagt inn rammer med opplysninger om bl.a. verneområder, attraksjoner og kulturhistorie. Med rutebeskrivelsene
følger planleggingskart som grovt forteller hvor rutene går. For turplanlegging anbefales det å bruke mer detaljerte kart, f.eks. turkart
i målestokk 1:50 – 100.000. Beskrivelsene kan også godt leses
i sammenheng med TTs årbok for 2000/2001 og boka ”118 turer
i Midt-Norge” hvor det er foreslått et 20-talls flerdagersturer
i hvert av fjelltur-områdene Trollheimen og Sylan.

Et differensiert tilbud
Nettet med turisthytter og private kvarterer og de merka rutene
mellom dem er etablert for å gjøre det mulig å gå gjennomgående
turer i fjellet uten tung oppakning.TT har som målsetting at vi skal
ivareta gode muligheter for mange typer fjellturer.Tilrettelegginga
med hytter og ruter ivaretar en stor gruppes ønsker.
TT ønsker ikke å ”bygge landet” med tilrettelegging overalt, men ser
at ulike friluftslivsutøvere har ulike behov og at noen områder bør
være uten merka ruter og hytter.Vi ønsker at deler av Trollheimen
skal videreføres uten tilrettelegging. Det gjelder bl.a. områdene mellom Sunndalen og Storlidalen / Innerdalen, Neådalen og Romådalen
som en del av de nordvestlige deler av fjellturområdet. I Sylan ønsker
TT å videreføre ulik type tilrettelegging i de ulike delene av fjellet,
med den ”tyngste” tilrettelegginga i selve Sylan-området, og enklere

vestover og sørover, stort sett basert på selvbetjente hytter.Vi tror
en slik differensiering gir et godt tilbud både for de som ønsker økt
trygghet gjennom tilrettelegging og de som ønsker utfordringene i
områder uten tilrettelegging.

Turer for alle
Terrenget i Sylan er stort sett slakt og lettgått og gir praktfulle
muligheter for de som liker skiturer i vidt landskap. De stort sett
korte dagsetappene gjør området godt egna for turer med barn.
Turene i Trollheimen kan bli tyngre og mer krevende og er attraktive
for f.eks. ungdom som søker utfordringer med kliving eller brattere
skiterreng. I Trollheimen gjør de korte dagsetappene mellom
Gjevilvasshytta,Vassendsetra og Bårdsgarden, kombinert med båtruta
på Gjevilvatnet at dette nettet passer spesielt for barn. ”Barnas
naturverden” er bygget ut for barn. I årboka fra 2000/2001 og boka
”118 turer i Midt-Norge” gis anbefalinger om flerdagersturer med
ulik tyngde og vanskelighetsgrad.Turer egna for barn er gitt eget
symbol.

Flere dagsturer fra hyttene
Boka beskriver noen dagsturer fra hyttene til aktuelle fjelltopper.
Årboka fra 2000/2001 og boka ”118 turer i Midt - Norge” gir anbefalinger om flere dagsturer fra de betjente hyttene. For Kårvatn og
Gjevilvasshytta i Trollheimen og Nedalshytta i Sylan har TT gitt ut
egne hefter som bl.a. inneholder dagsturforslag. Disse er også presentert i årbøkene for hhv. 2003, 2006 og 2004.

GOD TUR!

Trondhjems Turistforening

Vintertur i Sylan. Foto: Anne Jørgensen Bruland
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