Nytt turkart over trollheimen
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Norges geografiske oppmåling sendte i fjor sommer ut et nytt turkart over Trollheimen i målestokk 1:100.000.
Det er utarbeidet for å imøtekomme behovet for et hendig kart
som dekker et av våre mest attraktive områder for fotturister. Det
omfatter således hele Trollheimen.
Kartet er nedfotografert og satt sammen av kartbladene 1420 I
Snota, 1420 II Romfo, 1520 III Oppdal og 1520 IV TroUhetta
fra NGO's hovedkartserie i målestokk 1:50.000. Det skulle gi
et klart og samtidig detaljert bilde av topografien i området. Merkede ruter er avlagt med rød strek og turisthytter med åpen rød
firkant. Turistforeningene i Trondheim og Kristiansund har vært
NGO behjelpelig med disse kartdetaljer. Da navneverkets leselighet
har lidd ved nedfotograferingen er navn som har spesiell interesse
for turister trykt med god leselig rød skrift. Dette gjelder navn på
turisthytter og en del sentrale steder som er av betydning for orienteringen. Vanntonen er gjort noe sterkere enn det som er vanlig
på hovedkartserien i målestokk 1:50.000.
Kartet er utstyrt med UTM rutenett, inndelt i kilometer ruter
(1 cm = 1 km). Dette referansesystem tørr være av stor hjelp både
for fjellvandreren under vurdering av sine dagsmarsjer og langturer.
Et entydig referansesystem er dessuten helt nødvendig dersom
større koordinerte leteaksjoner blir aktuelle. Rutenettet brukes også
i forbindelse med uttak av kompassretning.
Kartet har tegnforklaring på norsk og engelsk.
For dem som gjerne vil ha kart i større målestokk anbefaler vi
anskaffelse av gradteigskart. Disse kartene er i målestokk 50 000
og de innbyr til å legge turer også utenfor de merkede ruter. Det
er unektelig mere spennende og gir større opplevelser. Start turen
hjemme på kartet og forsøk å se terrenget med stigninger og formasjoner i landskapet.
Kartene kan De kjøpe hos bokhandlere eller på T.T.s kontor,
Hans Hagerups gt. 1. Prisen er kr. 13,70 for oversiktskartet og
kr. 11,70 for hvert gradteigskart.
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