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med
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20.OKTOBER 2022

INNLEVERINGSFRIST:



Karusellboka er en lokal "Terminliste" for Trøndelag, 
Møre og Romsdal, samt Dovre, med en samlet 
oversikt over alle IVV-arrangementer i regionene. 
Serie- og fellesmarsjer teller ikke med i antallet for å 
oppnå karusell-premie. Det er også tatt med noen 
reiser, der deltakelse gir poeng for å oppnå 
karusellpremien. 
 
Fosen Gang og Vandrelag har før hatt sin helg i 
slutten av april, men har nå flyttet den til juni. 
Trondheim Turmarsjforening feirer 40 år med en 40-
timers jubileumsvandring i slutten av mai. 
Namsos Turmarsjforening er nedlagt, og dermed er 
alle deres arrangementer borte. 
Tønsåsen Rundt blir ikke arrangert i år, men de 
regner med å få den til neste år. 
 
Innhold: 

 

Side 2 Karusellboka 2022  
Side 3 Regionskarusellen 
Side 4 Vandringer og Toppturer 
Side 10 Ordinære marsjer 
Side 21 Fjellturer DNT 
Side 22 Turer/reiser 
Side 23 Sommerserie-/fellesmarsjer 
Side 31 Bestillingskupong 
 
Karusellkomiteen tar forbehold om eventuelle 
trykkfeil i boka, samt at det kan dukke opp nye 
arrangementer i løpet av året. 
 
Vi krysser fingre og tær for at Korona-viruset nå er 
et tilbakelagt problem. 
 



 

 
REGIONSKARUSELLEN 
 
Regionskarusellen er innstiftet for å stimulere til økt 
deltakelse på marsjer innen Region Trøndelag, som i 
denne sammenheng også inkluderer Møre og 
Romsdal og Dovre. 
 
Det er pr 01.04.2022 registrert 46 ordinære marsjer i 
karusellen. Av disse er det kun én 
2-dagersmarsj. 
 
I tillegg finnes det 21 vandringer av diverse varianter, 
inkludert Toppturer. 
Man får stempel/attestasjon for disse i Karusellboka 
når Vandringene er FULLFØRT. 
 
Etter avsluttet sesong kan man kjøpe en egen pokal.  
 

Krav til karusellpokaler: 
 

Stor pokal:  20 deltakelser 
Liten pokal:  15 deltakelser 
Plakett m/stativ: 10 deltakelser 
 

Bestillingskupong  bakerst i boka. 
 
 
Leder for Region Trøndelag er: 
 

Magnar Bakken 
Marsvn. 4d 
7036 Trondheim 
 



                  BESTILLINGSKUPONG 
 
___ Stor pokal   Kr 200,- _______ 
 
___ Liten pokal   Kr 150,- _______ 
 
___ Glassplate m/grav. Kr 120,- _______ 
 
___ Årstegn   Kr  35,-  _______ 
 
     SUM Kr  _______ 
 
 
 
Navn: _____________________________________ 
 
Adresse:___________________________________ 
 
Poststed:___________________________________ 
 
 
Boken/bestillingen sendes til: 
 
Turmarsjkarusellen 
Region Trøndelag av NTF 
v/Magnar Bakken 
Marsvn. 4d 
7036 Trondheim 
 
Betalingen overføres til konto: 0530.02.08454 
innen 20.oktober 2022. 


