Helårsdrift av Dindalshytta
AV ROAR NÅLSUND
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Turglade personer som naturlig sokner til Trondhjems Turistforening og selv ikke disponerer egen hytte, har inntil nylig hatt dårligfe
muHgheter til å komme seg ut på flerdagers fjellturer i helgene i
månedene omkring nyttårskiftet, når man ikke vil overnatte verken
i telt eller på hotell. Turistforeningen har tidligere hatt sine hytter
absolutt stengt for utlån i tiden fra 15. oktober til 15. februar. Et
stort unntak har vært NORDPÅ i Haltdalen (betjent) som mottar
gjester hele året, med andre ord et meget godt tilbud.
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Utsyn sørover fra Gråhø tvers over Dindalen mot Svartdalen (midt på bildet)
og SnøfjellkoUene, hvor den høyeste toppen strekker seg opp mot 1860 meter.
Som man ser byr narterrenget til Dindalshytta på en allsidig natur — sommer
som vinter.
(Fow: Roar Nålsund)

Olav Stokland: Norges indre historie.
Enhver erkjennelse av naturens undere vil derfor, riktig

oppfattet,

føre til en dypere forståelse av Skaperen gjennom de lovmessigheter
som er nedlagt i verden og holder den vedlike.
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Når sant skal sies, representerer disse 4 vintermånedene en
meget ustabil værperiode i fjellet. Dagene er meget korte med bare
6—7 timers dagslys. Dette er blitt brukt som argument for ikke
å bruke fjellet på denne tiden av året. Hvis det ikke kan produseres
kraftigere argumenter, ser jeg ingen grunn til å holde seg borte fra
fjellet når man liker denne formen for friluftsliv. Det gjelder bare
å ta nødvendig hensyn til værforholdene og tilpasse seg lysforholdene.
En bedring av hyttetilbudet, og etter min mening et skritt i
riktig retning, prøves nå med helårsdrift av den selvbetjente DINDALSHYTTA fra og med denne vinteren. Hytta ligger i Dindalen
som tilhører Dovresiden av Sunndalen. Dindalen tar av fra Sunndalen ca. 20 km vest for Oppdal og strekker seg sør- og sørvestover.
Kartblad Oppdal 1:50 000. Bussene i Sunndalen korresponderer med
Dovrebanen slik at hytta har gode adkomstmuligheter, selv uten
privatbil. Fra riksveien er det ca. 8 km å gå. Hytta ligger i bjørkeskog ca. 850 m.o.h., og terrenget gir rike muligheter for dagsturer.
I påsken er DINDALSHYTTA bindeleddet mellom Trollheimen og
Dovre, og om sommeren er den et ypperlig startpunkt for turer
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stenges uthuset hvor veden oppbevares. Hytta lånes da ut som
vanlig, men betaling for overnatting foregår som ellers i sesongen. Punkt 1 går da ut.
Overnattingspris for medlemmer på selvbetjeningshytter var i 1974
kr. 12,—. Nøkkel lånes i denne 4-månedersperioden ut fra TTkontoret i Trondheim, Hans Hagerups gt. 1.
Innføringen av en minimumspris for leie av hytta er gjort
fordi man vil at bruken ikke skal føre til økonomisk tap for Turistforeningen. Det er de store utgiftene til oppvarming som har
vært bestemmende for prisen. Jo flere som låner hytta samtidig
desto rimeligere blir det (inntil 5 personer).
Akkurat dette håper jeg turglade personer tar som en oppfordring til å invitere med seg venner og bekjente når de drar til fjells,
slik at stadig flere kan få del i de gleder og opplevelser som en fjelltur kan gi.

Dindalshytta i mars, med Soløyfjellet bak.

(Foto: Roar Nålsund)
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sørover på Dovre på grunn av lett adkomst. I 1974 var det 3 setrer
som var i drift i Dindalen.
Med helårsdrift menes at hytta kan lånes ut til alle tider av året.
I perioden 15. februar — 15. oktober er den åpen som vanHg for
utlån til medlemmer og andre interesserte (nøkkel er nødvendig). I
de 4 månedene fra 15. oktober til 15. februar skjer lån av hytta
på disse vilkår:
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1.

Brukerne betaler vanlig overnattingspris pr. døgn. Hvis antall
personer et døgn er færre enn 5, betales det av disse et samlet
beløp pr. døgn som tilsvarer 5 overnattinger.

2.

Det gis ingen garanti for at hytta til en hver tid har tilstrekkelig
med mat. Bruk av hyttas mat betales på vanlig måte.

3.

Bruk av ved og propan er medregnet i overnattingsprisen.

4.

Når vedbeholdningen blir så liten at den bare dekker den vanlige sesongen fra 15. februar og fram til at ny ved kan skaffes.
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