
Sesongavslutning i Region Trøndelag-  
 

Møt høsten 2019 på Ørlandet 
 

Her ute på Fosen ønsker vi alle nye og gamle turvandrere velkommen til å bli med på 

«Ørland i vinden – one of a kind» 
Vi har som F35 flyene så smått begynt å lande på at våre spesialmarsjer er i bunn og grunn en serie – ja akkurat – serie med spesialmarsjer. 

Siden oppstarten i 2016 har vi arrangert en rekke av dem og lanserer vi nå ett felles navn med del 1, del 2, del 3 etc pr år og fører dertil 

kartotek fra høsten 2018 på deltakerne slik at flest mulig får glede av våre sprell samtidig som vi er propell med nye motiver fra vår utstrakte 

kommune. 

Til Nå har vi kommet med F16, F35, 35& 40 års jubileum for Partisan og Jarnsjeggemarsjen, Operasjon Oleander m.f. 

De fleste av disse objektene er utgått/oppbrukt. Noen motiver begrenser seg til den dagen der og da, andre følger med videre i serien 
ettersom værgudene i fjor (høsten 2018) sørga for at vi må beundre de oppmøtte som kom til Kanonmarsjen 2018 og Batteri Örland/ Austrått 
Fort 1943 – 75år – 2018 - det bøtta ned i store «10 liters» dråper og dertil fånyttes å få fyr grillen som var en del av plan. Mye arbeide regna 
bort, men forgjeves var det ikke etter som ca 30 deltakere trosset været og deltok (disse går rett inn på nylagede pins, mens de som ikke deltok får fjorårets pins.) 
 

Ørland i Vinden var kommunens slagord på 70-80-90-2000 tallet. Med innlemmelsen av Bjugn i Nye Ørland kommune blir vi over 10’ 

innbyggere hvor det er nok av severdigheter, jubileer, kirker, heraldik (våpenskjold: forsvaret, kommuner, Austrått m.m.), historie etc etc å 

velge i. 

Fulgt opp av kommende spesialmarsjer i årene fremover: 
338 skvadron –1954 - 65 år - 2019, takk for lang og tro tjeneste 
338 skvadrons våpenskjold  
Hanna Ryggen (1894-1970) - 50 år  
Ørland Flystasjon våpenskjold  
Seaking MB 43 - takk for lang og tro tjeneste 
Rotor – maskoten til MB 43 
AW101 – Fremtidens Redningstjeneste etc etc 
Rekkefølgen blir til mens en går – vi vet jo ikke når de nye helikoptrene kommer eller andre ting som skjer på sparket og forblir engangsmarsj 
med meget begrenset opplag på motivene…   

 
Lørdag 26. oktober 
”Ørland i vinden – one of a kind” del 1: 
Starttid: 5 km 1030-1200, 10 km 1030-1130,  
 

”Ørland i vinden – one of a kind” del 2: 
Starttid/løyper: 5 km  1300-1430 og 10 km 1300-1400  
 

Til våren får vi også en ny permanent marsj som innsmett på lørdag formiddag: «Tuppeline marsjen» denne løypa går til og forbi Hovde 

Hønseri hvor denne barnefiguren har sitt utspring.  

 

På toppen av dette har vi allerede våre Permanente vandringer til fots og på sykkel.  

”Ørland Kystbyvandring” og “PV112 Ørlandet rundt med Tuppeline’’  tilgjengelig hele året fra Cirkel K Brekstad/Hovde Hønseri 
(PV112). 

 

Start/mål for ALLE MARSJENE er Ørland Ungdom skole, BREKSTAD sentrum hvor det er salg av forfriskninger Vi har 
dessverre IKKE muligheter for overnatting eller tilkobling av strøm til campingvogn/bobil. ) 

 

Kontaktpersoner: Ole-Morten Sletvold tel 92631480, 

 

Fosen Gang- og Vandrelag  
Org.nr 918.436.057 

fosengangogvandrelag@yahoo.com 
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