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Jeg takker for denne økta!

Leder
Høsten avløser en sommer med mye god 
aktivitet i Skiklubben. Vi har hatt tre fantastiske 
Multisportsuker, Trondheim Sommerskiskole 
og multisportsdager for SFO med totalt over 
1000 barn. I tillegg til at mange barn har hatt 
opplevelsesrike uker, har vi også engasjert over 80 
instruktører og gruppeledere som har stått på og 
g jort aktivitetene morsomme og lærerike for barna. 
Hektisk, men du verden så gøy!  

Høsten er planleggingstid for oss i administrasjonen. Det er 
nå nye ideer oppstår og utviklingsarbeidet går for fullt. De 
tradisjonelle vinteraktivitetene planlegges og finpusses. 

Søndagsturen og Til Topps er en inspirasjon til å nå nye 
turmål og mange benytter seg av disse turtipsene gjennom 
våren og høsten. Til Topps avsluttes 17.oktober så det er 
fortsatt muligheter for de som ikke har fått besøkt toppene 
som er lagt inn i Til Topps. Her er det mange spennende 
turmål som passer både for barn og voksen. Send inn 
kodeord og vær med i trekningen av fine premier! 

Årets siste Søndagstur går i området rundt og opp på 
Grålkallen. Vi markerer avslutningen av Søndagsturen med 
Gråkalldagen, som er en aktivitetsdag for hele familien. 
Under Gråkalldagen kan familier delta i aktiviteter som 
frisbeegolf, klatre i klatretårn, spikking av pil og bue, 
fuglekassesnekring, natursti, naturbingo, kajakk, Stand UP 
Padling og miniløp for de yngste. Vi håper mange av våre 
medlemmer tar turen opp til Skistua 26.september kl. 11-14.

Gjennom høsten har Skiklubben sørget for at dørene på 
Skistua har vært åpen for markafolket i ukedagene. Når 
vinteren nærmer seg så håper både Stiftelsen Skistua og 
Skiklubben at vi har på plass en fast driver av kafeen. Mojo 
Management driver selskap og konferanser på Skistua. 

Høstfargene setter sitt preg på marka og vi går inn i en flott 
tid for turer og rekreasjon. 

Daglig leder 
Trondhjems Skiklub
Line Selnes

Skiklubben ønsker alle en aktiv høst!

TRONDHJEMS SKIKLUB
Postboks 1185, Nyborg 

7420 Trondheim

Daglig leder: Line Selnes, 
line@skiklubben.no

Besøksadresse:  
Skistua, Fjellseterveien 501,  

7020 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
www.skiklubben.no

Forsidebildet
SKIKLUBBEN

Finn din nærmeste Bunnpris på mobil.bunnpris.no

Alt til turen,
også på søndager!
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Trondhjems Skiklub inviterer til aktivitets- 
og friluftsdag for hele familien!

Gråkalldagen er gratis for medlemmer 
av Trondhjems Skiklub. Kr.60,- per barn 

for de som ikke er medlem.

SUP
KAJAKK

NATURSTI
TERRENGLØP

NATURBINGO
KLATRETÅRN
FRISBEEGOLF
SØNDAGSTUREN
SPIKKING MED KNIV

FUGLEKASSESNEKKRING
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VI BLIR BEDRE KJENT MED JON ARNE MADSØ, FORFATTEREN BAK BOKA 

“BYMARKA 50 VATN 
OG TUROPPLEVELSER” 

Navn: Jon Arne Madsø 
Bosted: Vikåsen 
Alder: 53 år 
Jobb: Coop Obs Elektro Lade
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Jeg har alltid vært glad i skog og mark, og 
Bymarka er et sted jeg trives spesielt godt. 
Med alle vannene, hyttene, gapahukene 
og fine utsiktsplassene er det mange gode 
turmål i Bymarka. Jeg har gjennom årene 
fanget interessen rundt alle vannene 
Bymarka har å by på.  

Mitt ønske om å inspirere folk til å bruke 
Bymarka, har vært viktig for når jeg valgte å 
skrive bok. Det å legge turmålet til alle de fine 
stedene jeg har vært og kjenne på de gode 
opplevelsene er noe jeg unner alle. 

FAVORITTVANN I BYMARKA 
Det må være Svarttjønna. Jeg hører flere har 
samme favorittvann i Bymarka. Det har rett og 
slett vært en perle med utrørt natur. Utsikten 
ut over myrene, knausene og Geitfjellet er etter 
min mening helt spesiell.  

VANSKELIGSTE VANN Å FINNE 
Bykleivvatnet er et lite vann som definitivt 
er det vanskeligste vannet å finne. Det ligger 
vanskelig til uansett hvor du starter, for det 
er ingen tydelig sti som viser vei dit. Selv har 
jeg rotet flere ganger på vei til Bykleivvatnet 
før jeg ble bedre kjent i området. Vannet ligger 
på en myr, og mens du leter står du plutselig 

like ved vannkanten. Her må man fram med 
kartkunnskapene, og det er en mestringsfølelse 
å komme seg dit! 

TURTIPS TIL FOLK I HØST 
Trolltjern! Jeg vil anbefale alle om å ta en tur 
dit. Det er et undervurdert sted, på lik linje med 
flere av vannene på Bynessiden. Her er det 
mange vann, mye urørt natur og god merking. 
På Trolltjern har jeg opplevd veldig trolsk 
stemning på høsten, spesielt når tåken dukker 
opp.  

TURTIPS TIL FOLK I VINTER 
Med snødekke på vinteren jeg er mer lik 
«bambi» enn Klæbo på ski. En tur jeg synes er 
fin er å starte innerst i Tømmerdalen, og legge 
turen ned til Kongensåsvatnet. Det er ikke 
skispor inn til Kongensåsvatnet så jeg anbefaler 
å bruke kart. Her vil man få ganske flatt terreng 
med mindre man går innom Elgsethytta, noe 
som passer meg godt.  

SLITASJE I MARKA 
Det er bedre at folk kommer seg ut i naturen 
enn å bli sittende inne. Jeg er glad for at 
Bymarka blir brukt, og da må man godta litt mer 
slitasje i marka i disse tider. Jeg har opplevd 
at mange bruker boka mi til å sette seg turmål, 

noe jeg syns er veldig gledelig!  
Jeg vil gjerne anbefale folk å starte i Trolla 
eller på Byneset når de skal på tur i Bymarka. 
Enkelte steder kan det være vanskelig med 
parkeringen, men stort sett går det greit. Her er 
det mye fint å oppleve av vann, topper, mange 
gapahuk og flott utsikt. 

BYMARKAS STORE MYSTERIUM – 
STOLEN PÅ HERBERNHEIA 
Plutselig dukket den opp, en stor og stilig stol 
som ingen vet hvor kommer fra og hvordan den 
kom seg dit. Det er også et stort mysterium hvor 
den er nå. Jeg synes den var et fint tilskudd 
til Bymarka, den skaper et nytt turmål på et 
vakkert sted

NYTT PROSJEKT 
Jeg har et videoprosjekt gående med vannene 
i fokus. Jeg har filmet omtrent alle vannene 
som jeg har skrevet om i boken min. Det å lage 
video er ganske nytt for meg, og jeg ønsker å 
presentere alle vannene i Bymarka på video. På 
denne måten kan alle som ønsker det bli bedre 
kjent med kjente og ukjente vann i marka. Når 
den blir ferdig legger jeg den ut på youtube som 
en slags promotering av boka mi, “BYMARKA - 
50 vatn og turopplevelser”.  
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Hver onsdag hele året møtes denne turglade mennesker for å gå tur 
sammen i både kjente og mindre kjente deler av Bymarka. Terrenget er 
variert, tempoet tilpasses gruppa.. Onsdagstrimmen er et gratistilbud 
til alle i regi av skiklubben, et tilbud som har vært i over 40 år.

Onsdagstimmen har vært en fast aktivitet for mange av turgåerne 
i mange år, men veldig ofte dukker det opp nye ansikt. Mange av 
turgåerne synes det er veldig hyggelig og sosialt, men også trygt å gå 
sammen med andre. 

Hver uke annonseres både ukens turmål og oppmøtested på 
skiklubbens hjemmeside, og i Adressavisens Trondheimssider hver 
tirsdag. Onsdagstrimmen starter 10.30 på onsdager, og de fleste turer 
går i Bymarka. Dersom det er glatt eller dårlig 
føre blir turmålet lagt til Ladestien eller andre 
områder i Trondheim. 

Har du lyst til å prøve Onsdagstrimmen? 
Da er det bare å møte opp til annonsert 
tid og sted. Ta med en matpakke og 
bekledning som passer værmeldingen. 
Gi beskjed til kontaktpersonen på vår 
hjemmeside før du kommer første gang slik 
at vi har oversikt over hvor mange som blir 
med oss

Velkommen og god tur! 

ONSDAGSTRIMMEN 
– TURER I BYMARKA ÅRET RUNDT 
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Gråkall-Ski, - et hel-trøndersk produkt. 

I 1938 etablerte sportsforretningen Axel Bruun AS en 
moderne skifabrikk, A/S Trønder-Ski, med kombinertløperen 
Olav Lian som sjef. Det var et kjent skinavn i 
mellomkrigsårene, og han har mange meritter nasjonalt. 
Even Landsem fra Rindal startet sin karriere som skimaker 
på Trønder-Ski fabrikken, men reiste etter hvert hjem til 
Rindal og etablerte sin egen fabrikk med produksjon av 
Landsems-ski som skulle bli landets viktigste skimerke.

Olav Lian hadde gått litt av læretiden sin hos Splittkein, som 
var en av landets største skifabrikker. Med egen erfaring som 
utøver både på langrennsski og hoppski, hadde han en solid 
bakgrunn da skifabrikken Trønder-Ski ble etablert. 

Trønder-Ski satset på kvalitet og brukte uttrykket «den 
suverene ski» i markedsføringen, og ikke minst Made 
in Norway, selv om eksporten var ubetydelig. Fabrikken 
lå på Selsbakk. Så hendte det at noen skipar havnet i 
annensortering, men kun på grunn av skjønnhetsfeil. Det 
var de skiene som fikk navnet «Gråkall-ski», for å skille de 
ut fra de Trønder-skiene som var helt perfekte. Det sier seg 
selv at det derfor ikke var så mange ski som fikk betegnelsen 
Gråkall-Ski, så de som sitter på et slikt par, må ta vare på dem 
som en kuriositet. Fabrikken Trønder-Ski AS ble nedlagt i 
1987 og med det ble både Trønder-Ski og Gråkall-Ski historie.  

GRÅKALL-SKI
TEKST OG FOTO: GAUTE MYHRE



@skiklubben @skiklubben @skiklubben

Hold deg oppdatert, følg oss i sosiale medier Vil du støtte oss med din grasrotandel?
TRONDHEIM SKIKLUB

Org.nr 982694655

   

SEARCH HOUSE AS
Nordre gt. 7, 7011 Trondheim 

www.searchhouse.no

<  EXECUTIVE SEARCH  I  RECRUITMENT  I  MANAGEMENT CONSULTING  >

Eilif Solem
Partner

VI FINNER LEDERE
OG SPESIALISTER!

Kampen om de beste hodene har aldri vært tøffere 
enn i dag. Hvem vil du bruke for å fylle nøkkel- 
posisjoner i din bedrift? I Search House har vi  samlet  
markedets beste kompetanse innen executive 
search og rådgivning. Med lang erfaring, stort nettverk 
og et internasjonalt samarbeid finner vi de beste 
lederne og spesialistene for din bedrift.

“Kraften ligger i menneskene!”

MIDT-NORGES STØRSTE 
BOLIGBYGGELAG! 
Bli medlem og få forkjøpsrett  
på 13 000 boliger i Midt-Norge,  
og 90 000 boliger i hele landet.
I tillegg får man som medlem  
over 50 medlemsfordeler, blant  
annet hos Trondhjems Skiklub!
Oppdag alle fordelene  
på tobb.no


