Start fra Rundhogen. I. dag til Blåhammarstugan, 2. dag til Slorerikvollen,
3. dag lil Nedalshytta, 4. dag til Stugudal.
1990. Rondane.
Start fra Slraumbu. 1. dag til Bjørnhollia, 2. dag fil Eldåbu, 3. dag til
Rondvassbu, 4. dag dagstur til Storronden, 5. dag til Slraumbu.
«Siste debut, Andreas. Dette til tross, lo dager med sekstimers tur. Slas for
ungene å komme til topps på Storronden.»
1991. Jotunheimen.
Start fra Heimesælri i Visdalen. I. dag til Juvasshytta, 2. dag dagstur til
Galdhøpiggen, 3. dag lil Spiterstulen, 4. dag brevandring i Svellnosbreen.
«Galdhøpiggen igjen; også denne gang fremsatt som et ønske fra
yngslmann. Nybegynnerne har gjerne sett seg ut Norges høyeste fjell som et
tidlig toppmål. Breturen var en stor opplevelse både for voksne, ungdommer
og barn, og flere har siden snakket om å melde seg på brekurs.»
En lang liste med mange gode forslag til fjellferie.
- Hva neste turmål blir, eller hvor mange som ligger foran oss, kan jeg ikke si
noe om nå midtvinters i 1992. Hitfil har jeg vært usedvanlig heldig som har
beholdt en så god helse. Men hvor lenge det varer, vel jeg jo ikke. Dessuten er
de fleste av barnebarna mine ikke barn lenger. For de eldste, Trond på 26, Geir
(25), Kristin (24), Tiril (23), Frode (22), Nina og Eva (20) er det ikke like lett å
få anledning nå etler at de er blitt voksne. Men de lo yngste, Magnhild (13) og
Andreas (9) blir med videre. Sistemann i rekken må vel også få sin medalje,
del er del bare han som mangler nå. Fram dit er det tre lurer, sier Bjørg Røe
som da (i 1994) vil være oppe i 20 turer siden 1975.
Vi skulle tro at del vil nok barnebarna vite å markere, og skal det skje med
en medalje, må den vel minst være av gull. Det har bestemor fortjent.
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Aktivitetstilbud på de betjente hyttene
Av ROAR NÅLSUND
Hva har du mest lyst til å bedrive tiden med etler å ha spist en bedre middag på
en av d^^betjente hyttene under årets sommertur i fjellet bortsett fra å ta en
middagslur på senga? Jeg synes du svarte «ingenting annet enn ro og hvile»?
Det holder ikke hvis du f.eks. er på tur med en eller flere av dine håpefulle.
Barn tar seg forbausende fort igjen etter en lang og tilsynelatende slitsom
dagsmarsj. Så jeg har liten tro på al middagsluren din blir særlig lang. Hva skal
du da finne på for å underholde krabaten?
Gå en kveldstur kanskje? Neppe aktuelt, spør du meg. Ta et slag kort?
Kanskje. Prate med naboen om dagens opplevelser? Kjedelig i lengden for
unger flest. Lese i gamle årbøker? Ikke særlig aktiviserende. Ja men andre ting
finnes ikke, sier du!
Aktiviteter
Det har du kanskje rett i. Turistforeningen prøver nå å rette på dette
forholdet. I løpet av 1992 og 1993 skal vi gi besøkende på de betjente hyttene
muligheter lil en rekke aktiviteter ved å skaffe til veie nødvendig utstyr.
I^ker
Vi har lall utgangspunkt i barns interesser. Du kan nå låne utstyr til fotball,
badminton, pilkast, hesteskokast, tauhopping og boccia. Det siste er muligens
ukjent for en del, men er et enkelt utendørs spill med kuler, og som passer for
all slags vær. Det er meget sosialt, og inntil 7-8 personer kan delta. Spillet
kommer fra Sør-Europa.
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Boksamling
På hver av de betjente hyttene vil du også finne en bokkasse. Her har vi
samlet noen bøker for barn som vi synes hører hjemme i fjellet. Det er ingen
stor kasse med bøker, men vi vil utvide tilbudet når tid og økonomi tillater det.
Hyttebrosjyrer
Ikke alle som besøker hyttene våre er lokalkjente i området. For disse vil vi
lage hyttebrosjyrer (en for hver av de 5 betjente hyttene) som på cn kortfattet
måte skal fortelle om stedets og hyllas historie, særtrekk ved geologi, botanikk
og zoologi, severdigheter, bade- og fiskemuligheter, og forslag til dagsturer
spesielt beregnet på dem som vil bo fast på hytta for en kortere periode.
Spesielle tiltak på Jøldalshytta
Området rundt enkelte av hyttene har fra naturens side bedre forutsetninger
for at vi kan sette spesielle filtak ut i livet. Jøldalshytta er en av dem. Her vil det
være mulig å leie en kano fra i sommer av til bruk på Jølvatnet.
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Badetur til Nordskardsfjellet
Av ROAR NÅLSUND
Hvis du har med deg barn på tur i området omkring Nedalshytta i Sylene, bør
følgend^korte fottur være av interesse. Den er litt spesiell på grunn av terreng
og opplevelser underveis. Den byr på mange bademuligheter, og turen gjør
seg kanskje derfor best i godt vær.
Nordskardsfjellet er grensefjell mot Sverige og ligger øst for Stugusjøen og
sør for Nesjøen. Fra nordsiden av fjellet er det kort vei fra Sylsjøveien og opp lil
toppen som på kartet er merket med 1529 m.o.h. Del blir en høydeforskjell på
drøyt 600 m mellom veien og toppen.

Denne fa ngslgropo ligger drøyt 100 m rett vest for Jøldalshytta og tett innlil stien lil
Resvatnet Den er en av seks groper.wm ligger på linje mellom seleireien og Jølvatnet
Den samme hytta ligger midt i et område med fangstgroper. Innenfor en
avstand av ca. 250 m østover og 250 m vestover fra hytta fant vi i 1991 11
groper fordelt på tre steder. De er gravd ut i morene og er derfor delvis rast
sammen. Men størrelse og innbyrdes plassering gjør at de er lett å kjenne
igjen. Vi skal merke noen av dem i terrenget slik at folk flest kan avlegge dem
et besøk.
Seterveien fra Jølhaugen til Svartådalen er stengt
forallmenn motorisert ferdsel og er godt egnet til
sykling. Vi ønsker å kunne leie ut sykler på
hytta, men foreløpig er denne planen lagt
på is, hvis ikke noen skulle finne på å gi
oss én eller flere sykler for slikt bruk.

Denne personen vil TT bruke jjå alle plakater og oppslag som forteller om aktivitetene som er omtalt i
teksten. Kanskje treffer du figuren igjen på en av de
betjente hyttene i sommer
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A gå på svaberg
Det spesielle med denne turen er at når du følger den østligste bekken som
kommer.ned fjellet, kan du spasere på renspyll svaberg av granitt helt til topps,
med unntak av den første kilometeren sørover fra veien. Bergel har sprukket
opp nær parallell med terrengoverflaten slik at en enkelt steder kan få
inntrykk av al en går i en steintrapp med nokså lange trinn. Del renspylle
berget langs bekken har en bredde på kanskje 30-40 m nederst i dalen og blir
over 150 m bred når en kommer nær toppen.
Mange badekulper
Del fine med turen er at du etler å ha vandret ca 1.5 km kommer til et
slakere parti i dalen der del ligger en rekke kulper i bekken, som perler på en
snor. De er små i utbredelse og relativt grunne. Bunnen kan være glatt fjell
eller sand og grus. Kulpene egner seg utmerket til bading. De lave strykene
eller fossen der bekken renner ul i kulpen, er utfordrende for unger, som kan
konkurrere om å finne del fineste badestedet.
De som tar luren helt til topps, blir selvfølgelig belønnet med en nydelig
utsikt. Panoramaet mot HelagsfjeUene på svensk side er kanskje spesielt fotogent. Det samme gjelder utsynet rett sørover der Skarddørs- og VigelfjeUene
trer fram som blåne på blåne.
Steinskred
Nedturen kan legges langs ryggen øst for svabergrula. Bakken er stort sett
slett og fin å gå på, også for slitne barneføtter. Når du passerer kote 1300 kan
du nede i bakken på høyre side av ryggen (mol Sylene) se el fjellskred som
aldri ble noe skikkelig skred. Det stoppet opp etler å ha beveget seg bare 5-10
m. Det har en utbredelse på ca. 300 x 500 m. Sprekkene i toppen av skredet
kan være dype.
Ha en trivelig og litt annerledes fottur!
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