
SYLAN-turen 
29. juli - 3. august 2021

Med DNT Ringerike



(5 overnattinger – 6 dager)

Sylan-turen skulle egentlig ha fulgt 
«Firkanten» innom Sverige, men 
kunne ikke pga. risiko for 
koronakarantene. 

Gikk i stedet dagstur fra Nedalshytta 
til Storerikvollen 
og fikk også flere fine turer på 
norskesida.



Turlederne Per H. Stubbraaten og Odd F. Tangen
legger fram programmet! 

Vi bodde første 
natt på 
Bergstaden 
hotell i Røros, 
fordi vi skulle se  
forestillingen 
«Elden» på 
torsdagskvelden.



Først en rusletur i
Kjerkgata i Røros



Forferdelig regnskyll før 
ELDEN-forestillingen



Fantastisk Elden-forestilling i 
trolsk stemning med røyk og 
kanonskudd oppe i de 
enorme slagghaugene.

Gripende historie fra 
Den store nordiske krig 
(1700-1720) med general 
Armfeldt og styrkene hans 
som måtte trekke seg tilbake 
i uvær og snø. 



Første stopp: 
Nedalshytta 
(Tilhører Trondhjems 
Turistforening) 





Foto: Per Berger

Vi rakk en liten tur fra 
Nedalshytta inn til 
svenskegrensa på 
første dagen.

Hele turfølget på 19 
på vei oppover. 

Foto: Karsten Lien







Multene var dessverre ikke modne ennå…











Alle ville fotograferes på riksgrensa 



Fornøyde deltakere ved svenskegrensa mellom Nedalshytta 

(Norge) og Sylstationen (Sverige) Foto: Karsten Lien



Lørdag klar for første ordentlige dagsmarsjen,
fra Nedalshytta til Storerikvollen, 6 t gangtid iflg ut.no.



Veldig godt tilrettelagte 
plankestier av Trondhjems 
Turistforening (TT)



Til og med trapper…



Bandaklumpen 



Venninnene i gresset -





Et fint trekløver med masse turlederkompetanse!













Norge til venstre og Sverige til høyre -



Halvveis!
12 km hver vei!

Foto:  Marit Stubbraaten



Per fisket – smakk!  Ørreten satt med én gang på kroken! 







Fin hengebru!





Framme ved flotte Storerikvollen!                                         





Aud og Evelyn er skikkelig fine i sine Nancy-kofter



Noen sprekinger tok en tur inn til grensa, 
mens andre gikk opp på Blåkkåkleppen og noen hentet bilene





Storerikvollen lå så idyllisk til ved Esandsjøen!



Per, Målfrid og settervalpen Tyra

Per og Tyra i sitt rette element



Blåkkåkleppen, 909 moh.



Tenk at gutten har 
funnet en kule fra 
felttoget i 1718! 

Foto: Per Berger



Foto: Marit Stubbraaten

Foto: Marit Stubbraaten

Blomsterpikene… 



Hva heter plantene?



Per laget ei soge om alle turdeltagerne – SÅ morsomt!



Vi tar avskjed med Storerikvollen!



Så gikk vi en liten tur inn til Ramsjøhytta sammen 
med Pers søster Marit Sophie Berger
som er nasjonalparkforvalter der oppe. 











Helt ny 
Ramsjøhytte
skal bygges 
på disse 
murene



Pikene på broen – og guttene 



Marit og Anne-Lise 
slo seg ned i den 
flotte røsslyngen



Marit Sophie 
viste oss rundt på 
Natursenteret 705 
i Tydal.

Flotte bilder og 
utstilling fra 
Sylan 
landskapsvernområde. 



Avslutningsmiddag på 
Væktarstua, Stugudal

TAKK FOR TUREN!



Musikk:  
Vangelis – Twenty Eight Parallel

Foto: 
Anne-Lise Tufte, men også 
Marit Stubbraaten, 
Per Berger, Karsten Lien.

Foto: Per Berger




