PV/Byvandring
Byvandring eller Permanent vandring (PV) hva er det ? Jo, det er en tur som du kan gå når du selv
ønsker det og ditt eget tempo. Turen(e) er forklart skriftlig, og i tillegg er det vanligvis også med et
kart som viser traseen. I Trondheim er det to slike vandringer PV-19 og PV-103 Ilavassdraget, og hver
av disse har en kort og en lang løype. Begge vandringer har start og mål på Schøller hotell i
Dronningensgt. 26.

PV-19 (lang løype, 12 km) går i de sentrale deler i byen. Dvs. om torget, Nidarosdomen, Ravnkloa,
Bakke bru, Bakklandet, Gamle Bybru, Elvepromeaden, Ila kirke, Nidarøhallen, Studentersamfunnet,
Høyskolen (NTH), Kristiansten festning , Bakke bru og til mål. I tillegg er det en kortere løype på 7 km.

PV-103 Ilabekken (lang løype, 13 km) tar for seg andre områder av byen. Først
Jomfrugaten ned til Nidelven, litt langs elven og over Jernbanebrua, opp og ned tappene over
jernbanesporene og ned til hamna. Videre går turen langs den fine traseen ut mot Skansen og den
nye svingbrua der. Deretter ut til Ilsvikøra og de små flotte trehusene , og så går turen langs
Ilabekken. Deretter forbi Byåsen Butikksenter, forbi museet på Sverresborg og mot Utsikten i Fritjof
Nansensv. Krysser Byåsveien, Gamle Åsvei og Gråkallbanen. Sti ned til Marienborg og videre nye
gang- og sykkelvei opp til Stavne bru. Over brua og turen går mot Elgeseter bru og mål. Også her er
det en løype på 7 km.
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Henvender deg i resepsjonen og får utlevert esken som inneholder alt materiell,
løypebeskrivelse med kart.
Skriv deg inn i startprotokollen og ta startkortet/kontrollkortet for den løypa du velger
Ut å gå og notere kontrollpostene
Ved innkomst legger du kontrollkortet og startkontingenten (Kr 20,-) i en konvolutt og får de
i resepsjonen til å legge den i turmarsjforeningens postkasse. Husk IVV-stempling !

PS
Nesten hver søndag kl 11.00 og tirsdag og fredag kl. 10.30 er det større eller mindre grupper som
går. Dette kan være en fin måte å komme inn i løypene på. Trenger ikke hele tiden å stirre på kart
og beskrivelse, men kan nyte omgivelsene. Dessuten er det lett å bli kjent med andre på.

