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Leder

Så er det igjen snart påske, denne gang så sent
at det blir spennende å se om det blir forhold for
lange skiturer, eller om friluftslivet blir begrenset til
et glass vin på altanen.
Løypekjørerne er innstilt på å gjøre sitt til flotte skidager i skog og fjell, men vi håper på forståelse om
vær og føre gjør dette umulig.

Styret har startet arbeidet med å organisere dette,
løypekjørere og andre ildsjeler har funnet det som
kan være en egnet trase, og en del grunneiere har
allerede gitt tilsagn om tillatelse til tiltaket. Vi håper
å kunne komme igang med praktisk arbeid i sommer, men om vi rekker å komme så langt at det blir
tråkkemaskinpreparerte løyper til vinteren kan vi nok
ikke love her og nå. Men håpe gjør vi....

Det har gjennom vinteren vært varierende forhold i
skiterrenget. Vi fikk faktisk snøen senere enn Hitra/
Frøya i år, og kom sent igang med løypekjøringen.
Mye vind og oppfrysing av bekker og elver gjorde
også løypekjøringen mer utfordrende enn det som
kanskje er vanlig.

Ellers har vi hatt problemer med to av gps-senderne
i vinter, slik at rapporteringen på skisporet.no har
vært mangelfull. Den ene er nå i full funksjon igjen,
den andre er byttet ut med en ny, så resten av
sesongen vil nettsiden forhåpentligvis vise løpende
oppdateringer av all løypekjøring i området.

Forholdene understreket behovet for tilrettelagte
traseer som kan kjøres på lite snø, og med tråkkemaskin. Dette var også ett av temaene på et grendamøte i vinter, og det var enighet om å forsøke å
i første omgang få til en trase som kan kjøres med
tråkkemaskin fra Tydal skienter til Væktarstua via
lysløypa. Om vi får til det, ligger det til rette for et
samarbeid med skisenteret om bruk av deres maskin til prepareringen.

Til påska håper vi på varme dager og kalde netter,
trivelige skiturer med varm sjokolade på termosen;
en nyskrellet appelsin i hånda mens man nyter sola i
en grop av det som måtte være igjen av snø. Lukten
av et sprakende bål mens grillpøsa sakte blir svart, er
heller ikke å forakte.

Før vi kommer så langt, er det mye arbeid som skal
gjøres. En egnet trase skal lokaliseres, og senere
befares på barmark. Videre skal nødvendige tillatelser innhentes fra grunneiere og myndigheter. Det
skal ryddes skog, passeringer ved bekker og elver
tilrettelegges, kanskje er det behov for å flytte en
og annen stein. Selv om vi snakker om en trase som
kun skal brukes vinters tid, og med så små inngrep
som mulig, vil dette koste penger. Finansiering av
prosjektet og drift av maskinen vil derfor også være
en viktig og utfordrende jobb her.

Så får heller nattevarmen komme like over påske, og
sette fart i våren. Undertegnede ser fram til orrhanespill utenfor soveromsvinduet og blomstrende
tysbast på bar kvist mellom snøfonnene. For ikke å
snakke om barnehender som rekker deg en bukett
med nyplukket hestehov, og et par tindrende øyne
som lurer på om du ser hvor flott den er.
Ha en riktig god påske og en flott vår, og takk for
meg!

INFO FRA STYRET I STUGUDAL FJELL
Styresammensetning: På ekstraordinært
årsmøte i februar ble styrets sammensetning
som følger: Leder Atle Aas, (på valg i mai),
Sekretær Helge Mjøen, (ny), Kasserer Astrid
Sprauten (på valg i mai), vara Kristin Grytbakk
(ny).

Web-redaktør: Styret besluttet å engasjere Ellen
Ødegård som web-redaktør, med evaluering etter 6
mnd. Kontakt ellen@stugudal.no , tlf.99444646.
Se vår hjemmeside www.stugudal.no

Gode vinteropplevelser blir bedre
med riktig utstyr

Vi har det du trenger for:

”Nytt fra Stugudal Fjell”: Redaktøransvaret overtas
av Astrid Sprauten.
Kontakt astrids@tydalsnett.no tlf. 92637408.
Skøytebanen: Styret satte sammen en komite som
Annonsesalget overtas av Ellen Ødegård.
skulle jobbe med skøytebanen. Mange dugnadstimer
Redaksjonen er fortsatt styret i Stugudal Fjell.
ble lagt ned, med brøyting, tråkking av snø osv. (Takk
til Jomar Grytbakk og co!) Før jul var det faktisk for
Grasrotandelen: Vi har pr i dag 42 personer som har
kaldt til at det kunne sprøytes (vannvogna frøys!).
registrert Stugudal Fjell som grasrotmottaker. Takk til
Da sprøytinga skulle starte etter jul, viste det seg at
dere! Vi ønsker gjerne flere!
grunnarbeidet var så dårlig at vanning ble vanskelig.
Vi kjørte på kvabb for å få til en volleyballbane i
Bankkontonummer; For dere som ikke har
sommer. Det gjorde grunnen ujevn for islegging.
mottatt giro for betaling av løypeavgift eller
Derfor trenger vi skikkelig jobbing til sommeren. Til
støttemedlemsskap, så er kontonummeret
dere som har betalt for skøytebanen; vi beklager så
4285.07.92768.
mye at det faktisk ikke blir skøytebane i vinter! Dere
kan med god samvittighet bruke isen til neste vinter!

- Ski
- Alpint
- Isfiske
- Fritid

”skihotell” blir lansert i påsken, hør på Nea Radio for å få vite mer om denne

Atle O. Aas

servicen, eller kontakt Selbusport`n for mere info.

Vi er spesialister på ski og tilbehør til konkurranseløperen,
og har blant annet meget god kompetanse på behandling av ski.
Formann:

Atle Aas, Patrusli Gård, Stugudal.
Tlf. 90104601.
		E-post: atle.aas@patrusli.no.

Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no

Kasserer:
Astrid Sprauten
		
Mobil: 926 37 408
		E-post: astrids@tydalsnett.no
		
Sekretær:
Helge Mjøen
Tlf.90 68 33 52
E-mail: helar-m@online.no

Annonser:

Ellen Ødegård
Tlf. 99 44 46 46
E-mail: ellen@stugudal.no

Redaksjonen:

Styret i Stugudal Fjell

Vara: 		
Kristin Grytbakk
		
Tlf. 98 49 88 46
		E-mail: kristin@tydalsnett.no
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Stikk innom oss på Selbusporten og vi hjelper deg med å finne utstyret som passer nettopp deg!
Tlf. 7381 0450 / E-post: s-sport@online.no

Dette nr. har et opplag på 2500 eks. Avisen sendes ut gratis til alle
hytteeierne i Tydal og alle inbyggere i Tydal. Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydal kommune, Stugudal
Håndverk, Tydal Bilelektro og Væktarstua.
Neste utgivelse Stugudal Fjell: juni 2011(materialfrist: 14.mai 2011)
Forsidebilde: Odd Håvard Morset
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STUGUDALSMESSA 2011

Velkommen til bords!

Hver dag kan vi ved Cafe Langseth tilby alle
våre gjester å velge nettopp sin middag fra vår
rikholdige buffet. Her finner du et rikholdig utvalg
av middagsretter, og selvsagt inkluderer vi også
kaffe og dessert i prisen.

Skulle du være pensjonist tilbyr vi spesialpris på
buffeten for denne aldersgruppen hver onsdag, og
vår helgebuffet er selvsagt meget godt egnet for
alle som er på tur ned fra hytta!
Og skulle du ønske noen annet enn retter fra vår
rikholdige buffet, kan vi også friste med et stort
antall ulike grillretter.
NB! Stikk også innom oss på morgenkvisten, da
serverer vi frokostbuffet
Tlf. 73 81 01 71

Statoil B. Langseth

Selvsagt bensin og diesel, men også en hel rekke
andre produkter. Vi fikser det meste, og har tilbud
om varmmat hele 17 timer i døgnet!
Tlf. 73 81 01 80

Program kommer senere, se www.vaektarstua.no

Man-fre: 06.00–23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: 09.00-23.00

Selbu Camping

Fire nye høystandard campinghytter med innlagt
vann, i tillegg til flere hytter av litt eldre årgang,
samt oppstillingsplasser for både campingvogn og
telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og
Garbergselva, med fiskemuligheter rett utenfor
”stuedøra”.
Tlf. 957 88 075

Man-lør: 08.00-22.00
Søn: 10.00-23.00

Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no

Og med det samme du er innom kafeen bør du
selvsagt også ta en titt på det andre vi tilbyr. Vi
har alt du behøver, og du finner også dette under
samme tak.

og www.selbucamping.no

Spar Langseth

UltraLux, den råeste
bilvaske-maskinen på
markedet i dag
• Svingbart og oscillerende tak og sidehøytrykk, orginalen!
• Oscillerende felgvask
og den unike underspyleren
• LED posisjonslys,begge
sider for god oversikt
• Lakkert med høykvalitet
metalliclakk for enkel
rengjøring
• Nte Carlite 100 børster,
enda mykere og mindre
støy
•

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling, samt en rekke artikler til hus og
hjem.
Her finner du alt det du behøver!
Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-18.00
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Stugudal i Sylan arrangerer messe i pinsa 11. og 12.juni 2011 i Stugudalshesters flotte ridehall.
Etter fjorårets suksess, med ca 1500 besøkende i løpet av to dager i mai, fortsetter Stugudal
I Sylan med en oppfølger. Tema for messa er hytte, fritid og villmark, og vil også bestå av
utstillere som leverer produkter og tjenester til hytta. I år vil vi kun arrangere en messe, så
denne salgsmessa blir enda mer variert og spennende. Det er sendt ut invitasjon til ca 130
utstillere, en dobling fra i fjor, så det ligger an til å bli et godt utvalg av varer og tjenester.
Det vil også finnes leverandører med salg og smaksprøver av lokal mat. I tillegg vil det bli en
salgsutstilling i Steinfjøset av kunsthåndverkere.
Det blir offisiell åpning av Steinfjøsets 2.etasje under messa.
Enda en nyhet er klatrevegg i hallen, som også skal være ferdig til messa.
Væktarstua Hotell vil stå for kafe-driften under messa, så det blir muligheter til å kjøpe god
mat og drikke.
Gratis inngang!

SELBU Tlf. 73 81 01 82
Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

5

Den grønne resept - Helse gjennom naturbaserte opplevelser –
stillhet, ro, observasjon og refleksjon.

I Tydalens vakre og varierte natur har du muligheten til å benytte ulike sider ved ditt mentale og fysiske
potensial. Forskning viser at god balanse mellom god mental og fysisk helse er helseforebyggende for deg
som menneske.
I Stugudalen er det mange muligheter for aktiviteter både for barn og
voksne i alle aldre gjennom de ulike årstidene.
Bedriften Neadalen Fritid har primært valgt å satse på aktiviteter knyttet til
sjøer/ vann og vassdrag.
Selskapet eies og drives av Olav Nykkelmo og Helge Mjøen. Begge har lang
fartstid fra fiske og ulike aktiviteter spesielt i Stugudal.
Aktivitetene er kajakk- og kanopadling, fiske både fra båt og fra land. Det gis opplæring i aktivitetene og
ulike former for guiding. Det er også mulighet for guidede foturer i fjellene i Tydal.
Sommeren 2010 hadde vi blant annet oppdrag for to større grupper. Den ene var profesjonelle fluefiskere
fra Toulouse i Frankrige. Vi fikk gode tilbakemeldinger om de flotte fiskemulighetene i sjøer, elver og
vassdrag, og den flotte naturen i Neadalen.
Fra sommeren 2011 vil det bli gjennomført grunnkurs og teknikk-kurs i kajakkpadling. Kursene er allerede
tidfestet og vil bli gjennomført på følgende tidspunkt:
Kurs i kajakkpadling sommeren 2011
Introduksjonskurs: 25.juni, 9.juli og 23.juli
Grunnkurs: 25.-26.juni, 9.-10.juli og 23.-24.juli
Teknikk-kurs: 27.-28.august
Opplæringen vil foregå i samarbeid med Patrusli Gaard i Stugudal og Prosjekt Sylane.
Det vil bli lagt ut mer detaljert informasjon på sportsbutikker og turistinformasjoner i dalføret. I tillegg vil du
finne all nødvendig informasjon på www.neadalen.no
Etter gjennomført kurs vil det være mulig å leie kajakker og kanoer av Neadalen Fritid.
Fra sommeren 2011 utvider vi vår aktivitet med fiskeguiding i Nea og Selbusjøen. For dette området er det
inngått samarbeidsavtale med lokal guide og etablissement for overnatting.
Vi står nå foran ei fin årstid med muligheter for isfiske! Denne aktiviteten anbefales på sjøer og tjern! ”Skitt
fiske!”……… men husk islagte vann og din sikkerhet!
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Foto: Bernt Kulseth

TYDALSFESTIVAL’N 2011
Tydalsfestival`n, som arrangeres på
Trøndelags fineste festivalarena, arrangeres
i år for 5.gang, og datoen er 15. og 16.
juli. Festivalleder Mathias Johnsen og
programansvarlig Toralf Øverås er godt
fornøyde med årets artistliste, som er
nesten fullført i skrivende stund. Som vanlig
le gges det stor vekt på familieprogrammet
lørdag, men det øvrige programmet er også
variert, folkelig, spennende og godt.
Disse artistene er klare:
Henning Kvitnes - “ En småvokst
småbyfilosof fra Halden med beina godt
plantet i hverdagen, med velutviklet
kjendiseriallergi, og ikke minst en god
porsjon humor lurende i skjegget.” (sitat
tydalsfestivaln.no) Han har i mer enn 30
år gitt ut plater, fra de første på engelsk til
de jordnære norske hitene. Samlealbumet
“Sånne som oss” kom i 2010.

Erik & Kriss - startet som et enkeltprosjekt
i russetida, men har nå hatt stor suksess på
konserter og salgslister. De deltok i “Det store
korslaget” på TV2 i 2011. Gutta er kjent for sin
humoristiske og lite selvhøytidelige holdning,
morsomme tekster og fengende refrenger.
Sjuende Far I Huset - bygderockband fra Verdal.
Ny CD, innspilt hos Lars Lien i Larsville Studio i
Stugudalen, kommer til sommeren.
Folk Paa Tur - spiller bluegrass, irsk folkemusikk,
ispedd country, blues og norsk folkemusikk.
Tornado Gold - festivalens selvskrevne
“husband” som gjorde en forrykende konsert
på Tydalsfestival`n i 2010!
Tydal Kulturskole skal som vanlig bidra på
familieforestillingen.
Følg med på www.tydalsfestivaln.no for
oppdateringer.
Billetter kan kjøpes på www.billettservice.no

Bjørn Rosenstrøm - tilbake i Tydal! Med
høy partyfaktor slo han igjennom i Norge i
2002, med låter som “Raggarrock”, “Het” og
“Gunilla”.
Hans Bollandsås - vinner av X-FAKTOR på TV2
og ”Norgesmester i Blues-gitar”.
Odd Nordstoga - har også gjestet
festivalen tidligere. Med sin sjarmerende
telemarksdialekt og sin folkelighet har han
lagt Norge for sine føtter. Urban bygderock
kaller han musikken sin med lun humor.
Sie Gubba - ble dannet under et lystig lag
på Trekkspillfestivalen i Tydal i 1995, men
har etter det skiftet endel på besetningen.
Vokalist er Petter Øien. Bandet ble i år nr. 4 i
Grand Prix med låta “Alt du vil ha”.
Staut - akustisk folkrock fra Valdres.
Musikken komponeres og arrangeres
av gruppa sjøl. Tekstene, som synges på
Valdresdialekt, blir kritikerrost for sitt dype
innhold sammenflettet med store doser
humor og glimt i øyet.
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NYTT FRA U.L. FJELLBLINK

Er du medlem? Det kan du bli ved å betale kr.200,
til bankkontonr. 4285.07.91354. Da støtter du en
god sak, bl.a. vedlikehold av Ungdomshuset Bjørkly.
Og du betaler bare kr.600,- for å leie huset, mot
kr.2000,- som ikkemedlem.
Styret i U.L.Fjellblink ønsker å takke for alle gavene
i forbindelse med jubileet i fjor. En spesiell takk til
Tydal Kommune for pengegaven!
Fester i påska: Skjærtorsdag: Tornado
Gold spiller. Arr. U.L.Fjellblink.
Langfredag: Urban Cowboys spiller. Arr. UL. og
I.L.Dalrosa.

Foto: Mari Overgård

Rehabiliteringsavdelingen i Tydal tilbyr følgende
aktiviteter for våren 2011:
Sittedans

Ledes av ergoterapeut annenhver mandag (oddetallsuker) på sykehjemmet kl.1130-1200, og første mandag
i måneden + medio hver måned på Cafè Posten kl.1000-1100.

Gågruppe for personer med nedsatt gangfunksjon

Kakelotteri i påska Loppemarked i juni

9. klasse ved Tydal Barne- og
ungdomsskole har i mange år spart til
klasse-/studietur. Fra de gikk på småtrinnet
har de deltatt på forskjellige arrangement,
laget produkt for salg, drevet kantine på
skolen, hatt loppemarked, samlet flasker på
Tydalsfestivalen, og mye mer.
Turen skal gå til England, og de reiser like
etter skolestart til høsten.
Nå skal de ha siste innspurt for å fylle
reisekassa og i den forbindelse arrangerer
de KAKELOTTERI

Ledes av ergoterapeut og fysioterapeut på torsdager kl.1100-1200 i idrettshuset.
Øvelser sittende på stol, ved ribbevegg og gåtrening. Gåhjelpemidler kan benyttes. Ta kontakt med Inger
eller Annette for påmelding. Kr.50,- i egenandel.

ved butikken på Stugudal
skjærtorsdag og langfredag.

Bassenggruppe for voksne

17. og 18. juni blir det
loppemarked på torget i Ås.

Ledes av fysioterapeut hver torsdag. Fra kl.1530-1545 er det mulighet for å svømme, og fra kl.1545-ca.1630
er det felles øvelser for mage/rygg, armer og bein. Ingen krav til svømmeferdigheter for å delta på øvelsene.
Egenandel kr.50,-/gang.

Sirkeltrening

Ledes av fysioterapeut i idrettshuset hver tirsdag kl.1600-1700. Oppvarming, og deretter styrkeøvelser på
matte. Gruppen er åpen for alle. Egenandel kr.30,-/gang.

Veiledning på Trimbua

Fysioterapeut kan ved henvendelse være behjelpelig med veiledning i bruk av treningsapparatene på
Trimbua mot betaling av egenandel. De som ønsker dette må ordne seg med adgangsbrikke hos COOP
Tydal.
I tillegg søker vi etter ungdom eller voksne som kan tenkte seg å lede en allidrettgruppe for skolebarn en
ettermiddag/kveld for uka eller annenhver uke. Lønn etter avtale.
Ta kontakt med fysioterapeut Annette.
Velkommen til en aktiv hverdag sammen med oss, både fastboende og hytteeiere!
Inger Rønning, ergoterapeut
73 81 58 02 / 908 97 429
inger.ronning@tydal.kommune.no
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Annette Odden, fysioterapeut
73 81 58 03 / 952 95 965
anette.odden@tydal.kommune.no

Nytt fra Stugudal fjell

Klassen hadde et kjempebra loppemarked i
fjor og gjentar suksessen til våren.
De tar imot lopper i uke 24, så skal du rydde
hytta eller heimen, så har du mulighet til å
levere inn brukbare ting.
For info vedr. levering ring 99444646

Trapper - Stiger
Sambatrapper
Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Fax: 73 81 55 11

e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Nytt fra Stugudal Håndverk og Fritid
Fra 1. januar i år ble det nye eiere ved Stugudal Håndverk og Fritid.
Aud Kåsen og Ellen Ødegaard har de siste årene drevet bedriften sammen. I fjor
sommer bestemte Aud seg for å trekke seg ut, da hun ikke lenger ønsker å ha det
ansvaret det innebærer å delta i drift av egen bedrift. Ellen kjøpte hennes andel og
det ble etablert et nytt DA med Ellen, Erling og Clas Brandtzæg som eiere. Stugudal
Håndverk og Fritid er med andre ord heleid av familien Ødegaard/Brandtzæg.
Planer for utbygging foreligger, men inntil det skjer vil drift og vareutvalg være som
tidligere. Mer informasjon om utbygging kommer i neste nr. av Stugudal Fjell avisa.
Aud ønsker å takke for en fin tid i butikken, og håper å treffe mange kjente når hun
stikker innom til en ”kaffeprat”.
Nytt fra Stugudal fjell
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Formiddagsbesøk på Tydalssenteret
I mange år har jeg kjørt forbi et tomt og trist hus, det nedlagte Tydalssenteret. Derfor var jeg spent
da Merete Lien inviterte meg til å ta en titt, og høre litt om hennes planer etter at hun hadde kjøpt
senteret. Først litt om Merete: Farmor kom fra Rote Gård, hun har derfor masse ferieminner fra
Stugudalen. To søsken (Heidi og Lars) er bosatt i Tydal. Søsknene er født på Stjørdal, oppvokst
i Trondheim. For å kunne beskrive hennes bakgrunn fikk jeg tilbud om å se hennes CV. Og for
å si det på godt norsk; æ vart imponert! Den dama har skoler, kurs og referanser så det holder.
Hun etablerte i 1984 egen næring grafisk design og illustrasjon. På Tydalssenteret vil hun i
første omgang jobbe med grafisk design og portrettfotografering. Hun behersker også gamle
fremkallingsteknikker fra fotografiets barndom, i tillegg til å retusjere og forstørre gamle bilder.
Og tankene og planene er mange. Men som hun selv sier; Det er en lang vei å gå, vi får ta skritt
for skritt! Men hun har satt sine grafiske spor i Tydalen, mange bedrifter har nytt godt av hennes
ekspertise. For å nevne noen få: Væktarstua, Tydalsfestivalen, Tydalslista, Tydal Sveis og Mek,
Fiske i Neadalen og Tornado Gold. Stugudal Fjells logo ble designet av Merete for mange år siden.
(Den skal nå friskes opp!) Hun er også ansvarlig for mange museumsutstillinger. Og hun har rett til
å kalle seg Profesjonell billedkunstner.
Det er godt å se at det er liv i det gamle senteret. Vi vil følge spent med,
og ønsker Merete lykke til!

Ås i Tydal
Vi har et bredt utvalg av mat
- fra Snacks og Hamburgere til Encilladas og ikke minst Emmas Pizza!

Emmas

Fersk pizza.

Emmas pizzabunner heves
og bakes på stedet. Du får
nybakt pizza hver gang. .

Ta med hjem!

Pizza og de fleste
menyretter kan bestilles og
taes med hjem i kjøkkenets
åpningstid.
Bestill på stedet eller
forhåndsbestill på
tlf. 73 81 55 80

Egen spennende is-meny med is-symfonier.
Forskjellige iser, sauser, strøssel og krem
gjør hver symfoni til en unik
smaksopplevelse.

Selskapsmat

(Vi har også iteliensk is.)

n
ske

På

Palmmelørdag

16. april
SMILEY

Onsdag
20. april
TORNADO
GOLD

Vi leverer snitter og middager

Åpningstider:
Kjøkkenet er åpent:
Tirsdag til torsdag. 12:00 - 20:00
Fredag og Lørdag 12:00 - 22:00

(Barserveringen er åpen lengre ved behov på
fredag og lørdag. Vi har alle rettigheter)

Søndager
Mandager stengt.
ken

Pås

Mat til og fra hytta.

14:00 - 20:00

Gjør det lettvint og godt!
Bestill over telefon på vei til
hytta, og hent nystekt pizza
til hyttekos.

Mandag 2. påskedag har vi åpent.

Velkommen til Emmas Stue!

Tlf. 73 81 55 80 - www.emmas-stue.no

Transport og graving
Gruslevering
Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no
Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

Vi utfører: ● Planlegging / tegning ● Byggesøknader
● Grunnarbeid, graving og betong.
● Snekkerarbeid
tar jobben

er!

øyde kund

forn
Vi lever av

for deg!

Vi
Alt som
skal til
fra du
har
planer om
å bygge ny eller rehabilitere din gamle
hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av
dine hytte-/husplaner.

Vi har faste snekkerlag og eget lag
som tar grunnarbeidet.
Vi lever av

nder!

fornøyde ku

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og
rørlegger og Stugudal Eiendom.

Vi lever av
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Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

nder!

fornøyde ku

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg

ring 91372340 vår kundetelefon!
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Full gass på langfredag

Langfredag er det duket for det andre av sesongens to scootercross-stevner i Tydal. Den tradisjonsrike
Påskecrossen går av stabelen på Stugguvollmoen. Påskecrossen er ett av få scooterstevner og arrangement
som består år etter år med like god oppslutning fra både publikum så vel som en lang liste av meritterte
scooterkjørere. Årets utgave er intet unntak og det ventes opp i mot 100 kjørere fra både Norge og
Sverige. Tydal MK inviterer naturligvis juniorer og damekjørere i tillegg til seniorene som vanlig – denne
scooterfesten er for alle.
- Vi har tro på at årets dameklasse blir populær og derfor skal vi for første gang sette opp en vandrepokal
for dameklassen som sponses av Jomar Grytbakk og Stugudal Camping, forteller leder i Tydal MK, Anne
Grete Østbyhaug.
Pengepremier, heatseriepremier og premiering til dagens mest spektakulære hopp, vandrepokaler i
verstingklassene blir det naturligvis også – det eneste usikkerhetsmomentet frem mot årets påskecross er
vel kanskje snøen.
- Det er selvfølgelig en kjempeutfordring, da påsken kommer veldig sent i år. Vi er veldig spent på hvordan
det blir, men påskecrossen har etter det jeg har forstått alltid blitt gjennomført og da må vi greie å få det til
i år også, konkluderer en optimistisk Østbyhaug.
Dermed er det klart for nok en dag med fart og spenning sammen med scooterfolket på Stugguvollmoen
langfredag.
- Det blir som alltid mange, korte og spennende heat før det hele topper seg med fartsfylte og meget
underholdende finaler på en stadig tøffere bane. Dette er en begivenhet for både liten og stor scootercrossinteressert eller ei, avslutter Anne Grete Østbyhaug.

Klart du kan !
Ta turen innom Stugudal Landhandel, de fører ett basissortiment av byggevarer fra oss.
Varer utover dette sortimentet kan bestilles gjennom
Stugudal Landhandel, og varene leveres da fraktfritt på
Landhandelen.
Gratis utlån av henger

Jensvolds Naturterapi
Bensin – Kiosk – Datautstyr
ÅPNINGSTIDER
Mandag – lørdag
08.00 - 20.00
Søndag
12.00 - 20.00
Godt utvalg i fiskeutstyr fra Sølvkroken

•

Naturmedisinsk aromaterapi

•

Fotsoneterapi

•

Healing

•

Øreakupunktur

•

Hot stone massasje

•

Ørelysbehandling

•

Kurs i babymassasje

Kontakt Stugudal Landhandel

73 81 56 20

narbutikken.stugudal@ngbutikk.net
Åpningstider i påska:
Mandag - Tirsdag 9-17
Onsdag 10 - 14

Noe av
og servi

Jeg selger gavekort til alle anledninger.

Bestilling av time eller gavekort på
tlf. 995 82 172

Ditt naturlige valg for en
bedre hverdag.
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Tlf. 73 81 53 11

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

Lørdag 27.03.

kl 09.00-19.00
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TYDAL KOMMUNE

Tydal legekontor

I påskeuken er legekontoret åpent:
Mandag og tirsdag: 08.00 – 15.30
Onsdag:
08.00 – 12.00
Kveld/natt og i påskedagene for øvrig er det Værnesregionen
legevakt som må kontaktes tlf: 74 82 60 00
VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP: Ring 113
Påsken er sen i år med sterk sol over - forhåpentligvis - fortsatt
hvite fjellvidder.
Så vi minner om behov for HØY SOLFAKTOR - spesielt for barna.
BRUK SOLBRILLER!! Bli påskebrun - ikke solbrent!

www.tydal.kommune.no

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal
Tydal turistinformasjonen Ås
Tydal kommune
7590 Tydal

Tydal turistinformasjon Stugudal
Stugudal Håndverk og Fritid
7590 Stugudal

telefon: 73 81 59 00
faks:
73 81 59 90
e-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Ha en kjempefin påske

- og vi ser gjerne at den er både skade og sykdomsfri!

Åpningstider i påskeuka:
mandag og tirsdag 08.00 – 15.30
onsdag
08.00 – 12.00

Påskehilsen fra oss på Tydal legekontor.

Åpningstider utom påske:

Tydal bibliotek

mandag – fredag 08.00 – 15.30

- nå også på facebook

Åpningstider i påska:
fredag 15. april 17.00 – 20.00
mandag 18. april 10.00 – 14.00

i

telefon: 73 81 55 12 / 994 44 646
faks:
73 81 55 13
utom åpningstid ring 994 44 646
e-post: turistinfo.stugudal@online.no
Åpningstider før og etter påske:
lørdager
10.00 – 16.00
Påsken åpent hver dag 10.00 – 18.00
2.påskedag
10.00 – 16.00
Åpningstider sommeren 2011:
23. mai – 10. juni
10.00 – 16.00
11. juni – 31. aug.
10.00 – 18.00
1. sept. 22. okt. 10  16 (søndager 12  16)

Ellers har vi en nyhet – vi har fått Ni Wii Konsoll.
Kom og spill!!

Svømmebassenget
Stengt fredag 15. april.

Teknisk avdeling

Aktuell informasjon fra teknisk avdeling vil bli lagt ut på Tydal
kommune sin hjemmeside før påske.

Pilegrimsvandring 2011

13. - 18. juni gjennom Tydal, Selbu og Malvik
Pilegrimsvandring i lyset av pinsen. Fra Kirkvollen til
Mariakapellet i Mostadmark. Lengde: ca 65 km.
Kontakt: www.pilegrimsgarden.no
19. juni i Tydal
Kulturhistorisk vandring fra Stugudalen kl 09.00 til Kirkvollen.
Lengde: 23 km.
Kontakt: Ola Reitan tlf + 47 995 53 956.
Datoer for flere pilegrimsvandringer senere i sommer
kommer i neste nummer.
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Nytt fra Stugudal fjell
Foto: Mari Overgård

Nytt fra Stugudal fjell
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Sentrumsutvikling på Stugudal
Butikken på Stugudal, Stugudal Drift AS og Stugudal Håndverk og Fritid DA ønsker å utvikle og
opparbeide utearealet rundt og mellom butikkene.
Sentrumsområdet i Stugudal er viktig både
for fastboende, hyttefolk og besøkende.
At området er godt tilrettelagt er derfor
viktig. Tydal kommune støtter derfor et
forprosjekt som skal utrede funksjonelle og
gode løsninger for denne delen av Stugudal
sentrum. Prosjektet er nå igangsatt, og en
landskapsarkitekt vil bli engasjert for å bistå i
arbeidet.

fritidsbefolkningen. Vi kan kontaktes pr. telefon,
e-post eller brev. Tydal kommune har også
opprettet egen facebook-side.
Museumsanlegg

Museumsanleggene i Tydal utgjør en vesentlig
del av kommunens kulturanlegg. Disse vil
naturlig nok inngå i kulturplanen som er under
utarbeiding. Overordnede gjennomganger i
forhold til hva man vil med anleggene, hver for
Kulturplan
seg og samlet, hvem målgruppen er og hvordan
driften skal organiseres, skal avklares gjennom
Kommunestyret i Tydal har vedtatt at det skal
utarbeides en egen kommunal delplan for kultur planarbeidet.
i Tydal. Arbeidsgruppen som skal lage utkast til
plan har fått et spennende mandat:
Visjoner og overordnede mål for kultursatsingen
i et perspektiv på 10  15 år skal utredes.
Alternativer for organisering og drift av
kulturarbeidet skal utredes, herunder forholdet
mellom offentlig og privat drift. Dette gjelder
kulturanlegg, idrettsanlegg, aktiviteter
og arrangement. Status for anlegg skal
gjennomgås. Prioriteringer vurderes.
Planen skal omfatte det utvidede kulturbegrep,
som også omfatter idretten. Den skal omfatte
kulturens betydning for næringsbaserte
aktiviteter og for helse og forebyggende arbeid.
Den skal ha en handlingsdel som går over fire år,
og tiltakene skal integreres i økonomiplanen så
langt det passer.
I Tydal nedlegges det en betydelig innsats fra
frivillige lag og organisasjoner på kulturområdet;
i forhold til idrett, kulturvern og kulturelle
aktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner
besitter verdifull kompetanse og det er derfor
viktig at de involveres i arbeidet med planen.
De er derfor invitert til å komme med innspill til
planarbeidet, både med skriftlig tilbakemelding
og gjennom temamøte.
Tydal har også en stor hytte- og
fritidsbefolkning. Vi vil gjerne invitere
hyttefolket med i planprosessen også! Hytteog fritidsbefolkningen representerer en
stor ressurs for Tydal. Både som brukere av
kultur- og idrettstilbud i kommunen, og som
mulige bidragsytere vil vi gjerne involvere
18

I år som i fjor, vil vi kunne vise de permanente
utstillingene i Tydal museum. Vi opplever stor
interesse for Karolinerhistorien, gjennom hele
året. Ny permanent utstilling i hovedplanet vil
ikke være avklart til sommeren.
Brekka bygdetun vil holde sommeråpent som
tidligere. Vi regner med at vi vil kunne tilby
noen nye attraksjoner i år!
Tydal barneskole har valgt kultursti-området
ved Kistafossen kraftstasjon som prosjekt i årets
Rydd et kulturminne-aksjon. Vi har som mål
at det flotte området skal framstå mer åpent og
innbydende til sommeren!

Stugudalsmessa
I Stugudal 11. - 12. juni
Arrangeres i ridehallen hos
Stugudalshester

•Villmarksartikler
•Tur/sport

Vi vil også få på plass ny og bedre skilting i
området, og søke om nedsatt fartsgrense i
sommer.

John Berggård
Bygg
Alt innen snekkerfaget
18 års praksis
Gode referanser
Tlf: 73 81 56 89 - 412 15 692

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal i Sylan

v/ Helge Kvithammer,
telf.: +7381 31 00

Nytt fra Stugudal fjell
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SELGES

SELGES

Godt opparbeidet utleiefirma
selges.
www.tydalutleieservice.no

Fritidsleilighet med unik
beliggenhet og utsikt i Stugudal
selges!
Prospekt på www.finn.no
finnkode 2724948
For spørsmål ring tlf: 92492722

mail:
arild@tydalutleieservice.no

8

org.nr. 994479830
Tlf: 92492722
Tydal Utleieservice AS

Vi har: Post i butikk, Aga-propan,
tipping, medisinutsalg m.m

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

Tlf: 7381 5312
959 36og017
Alt i graving
planering
mail: objarnes@tydalsnett.no
Leverer komplett
vann-/avløpsanlegg
Vei objarnes@tydalsnett.no
- vann - avløp epost:

grunnarbeideRør og VVS - lager

Stugudal
7590 Tydal

SOLARIUM

”NO KAN DU SKRYT AV
GODVÆR I STUGUDAL’N ÅRET
RUNDT”

VØMMØLSPELET
AV HANS ROTMO
Regi: Eli Sørensen
Musikalsk leder: Ivar Aas

KALVÅA FRILUFTSTEATER - SELBU
8. OG10. JUNI KL. 19.00
11. JUNI KL. 15.00

Sola er åpen fra 10.00 –
22.00 hver dag, og du finner
den bak Væktarstua Hotell i
sokkelen på leilighet nr. 5.
Myntautomat tar kun 10 og
20 kroner.

DEL 3:

FEST BORTI SVINGEN

VELKOMMEN !!

Medvirkende:
Selbu Korensemble
Billettpriser: 200/100

Hans Ivar Aftret

Billetter kjøpes på
www.selbukorensemble.no/vommol
eller ved inngang

Musikk:
Urban Cowboys
Berit Øverkil

Til din tjeneste!

Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men
moderne bensinstasjon beliggende ved
TRAPPER
STIGER
- SAMBAriksvei 705,- midt
i Selbu
sentrum.

Våre konkurransedyktige tjenester og
produkter gjør
hverdagen litt enklere
for deg.

TRAPPER

Foruten
entrappemodeller
moderne og innholdsrik
Utstilling av
i våre lokaler bensinstasjon
på
Berggårdsmyra
i Tydal.
forhandler
vi både gressklippere,
snøfresere og
motorsager,
utfører
service og reparasjoner på
Besøksamt
oss eller
ta kontakt!
disse produktene.
Telefon: 73 81 56 41 - Fax: 73 81 55 11
Vi harE-post:
også etty-trapp@online.no
moderne bilverksted, blant annet
med utstyr for service av klimaanlegg.
I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste,
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.

Vi gir deg helhetlig
økonomisk rådgiving
tilpasset dine behov.

Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en titt
på det vi kan tilby.

Trenger du Rørlegger!
Ring Normann Bremseth
Rørlager
på Bergårdsmyra
Tlf: 913 34 411

Tlf.: 7381 5312 - 959 36 017

Transport og graving
Vi hos EssoGruslevering
Sørflakne er til din tjeneste!
Telefon: 73 81 56 05
Verksted: 73 81 56 55
Faks: 73 81 56 33
MOBIL
Tor Egil: 970 14 211
Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

g
e
d
r
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k
En en
Vi tilbyr fordelspakker med gunstige vilkår
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Arrangør:

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

Vi ordner bankgreiene
www.selbusparebank.no
tlf. 04285
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Tydal Næringsforening – bindeleddet for
næringslivet
Tydal Næringsforening (TNF) er en medlemsorganisasjon for næringslivet
i Tydal og skal være deres talerør for å nå fram hos offentlige instanser,
tilskuddsordninger og andre interessegrupper. Foreninga driver også
bedriftsrådgivning for sine medlemmer gjennom den nylig tiltrådte
prosjektlederen Mathias Johnsen. Tydal Næringsforening vil gjennom
samarbeidet med kommunen arbeide for at næringslivet i Tydal skal ha gode
forutsetninger for vekst slik at eksisterende og nye bedrifter kan utvikle seg.
Et godt utviklet næringsliv med attraktive og varierte arbeidsplasser er den
viktigste forutsetningen for å motivere unge og høyt utdannede mennesker
til å velge Tydal som bosted.
En viktig betingelse for å lykkes med å komme videre i dette arbeidet er
å sikre et nært samarbeid med alle involverte parter. Det innebærer en
aktiv Næringsforening som må etablere seg som et knutepunkt for alle
medlemsbedriftene, slik at alle mulige synergier kan utnyttes. Samtidig må
vi arbeide tett med kommunen om langsiktige strategiske mål som skaper
ringvirkninger i og utenfor næringsområdet. Et krav for en sterk kommune er å ha et solid befolkningsgrunnlag
nå og i fremtiden, og som kan holde oppe tilbudet av offentlige velferdsgoder. På samme måte er det en
forutsetning ved valg av bosted, at arbeidsføre mennesker har arbeid å gå til. Derfor er det så viktig å fortsette
å legge til rette for gode rammebetingelser for næringslivet i Tydal, slik at vi kan skape en god sirkel til glede
og nytte for alle som har Tydal som bosted eller tilbringer deler av året som hytteeier i kommunen.
Medlemsmassen for næringsforeninga består av tett oppunder 50 medlemmer som med få unntak har sin
virksomhet i Tydal kommune. Det er ingen strenge kriterier om virksomhetsadresse i Tydal, men felles er en
tilknytning til Tydal og et ønske om utvikling av det lokale næringslivet. Bedrifter utenfor kommunen, som
mener de faller innenfor denne definisjonen og har ønske om et tettere samarbeid med Tydal og næringslivet
i bygda er velkommen som medlemmer i TNF. For øvrig oppmuntres representanter for primærnæringene
å søke medlemskap i Tydal Næringsforening. Tydal er også en del av det regionale samarbeidet med de fem
andre kommunene i næringsalliansen i Værnesregionen som tar sikte på å skape synergieffekter på tvers av
kommunegrensene gjennom en felles strategisk næringsplan. Dette samarbeidet byr videre på muligheter for
å treffe et større marked i hele regionen.
En av de konkrete oppgavene som allerede er delegert til næringsforeninga er ledelse av årets Tydalsfestival,
som avholdes 15. til 16. juli på Stuguvoldmoen. Mathias Johnsen er som årets festivalleder ansvarlig for å
sikre gjennomførelsen av årets arrangement og dermed bidra til at det fortsetter i den gode tradisjonen som
en folkefest for store og små. Med alle frivillige som bidrar til arrangementet er det ikke noen overdrivelse å
slå fast at samarbeid er en sterk ressurs i bygda. Tydalsfestivalen er et viktig utstillingsvindu og samlingssted
der den dugnadssterke kulturarven og fellesskapstanken blir ført videre. Denne kollektive kraften er viktig for
å lykkes med å skape et bærekraftig og sterkt næringsliv i ei lita bygd med under 900 fastboende. Å trekke
lasset sammen innebærer at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet og tenker på hva vi selv kan gjøre for å bidra
til å holde liv i bygda. Slike fellesskapstanker er grunnfjellet for videre satsning og utvikling av Tydal kommune.
Tydal Næringsforening er spesielt opptatt av å fremme kommunikasjon mellom de ulike interessegruppene
i Tydal og ønsker derfor å etablere en to-veis kontakt også med hytteeierne i kommunen. Hytteeierne er en
viktig gruppe, og representerer i antall flere enn fastboende tydalinger, og meningene deres gir viktige innspill
til debatten om hvor/hvordan Tydal skal utvikles videre. Vi inviterer medlemmene våre, hytteeierne og andre
som ønsker å uttrykke sin mening til dialog via internett på www.tydalnaeringsforening.no og facebook, der
ulike forespørsler, anbefalinger eller ytringer og annet man måtte ha på hjertet kan bli kanalisert. Kom også
gjerne innom oss på Servicebygget i Ås for en kopp kaffe og en samtale.
Tydal Næringsforening ønsker ei riktig God Påske til alle Stugudal Fjells lesere!
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Nytt fra Stugudal fjell

Informasjonsmøte Stugudal Tråkk
Lavvoen – Væktarstua Hotell - 20.april kl. 1430

Stugudal Fjell har nedsatt en komité som skal utrede anskaffelse av løypemaskin for skiløypene i Stugudal.
Vi inviterer derfor alle interesserte: grunneiere, hytteeiere, skiløpere, tydalinger og næringsliv til
informasjonsmøte for å gi en status over dette arbeidet og få innspill og synspunkter over videre framdrift.
Vel møtt!

Gårdsmatutsalg

STOPP

Det første naturlige stopp
på veien til Stugudal
er hos
Meny

klassisk massasJe
Helkroppsmassasje med bruk av varme steiner. Uuutrolig behagelig og løsner de fleste muskle knuter. Unn deg
denne opplevelsen en mørk vinterkveld og du får følelsen
av sommer tilbake.
Varighet 60 eller 90 minutter
Pris
950, 1200 kroner

kontaktinformasJon
Stugudal Villmarkspa ved Væktarstua Hotell
For bestilling ring 93427535 eller Væktarstua 73813100
E-post: anmanord@frisurf.no
Vi har åpent i helgene, men kan ta imot grupper alle dager
bare vi får beskjed i god tid.

etter rideturen
Klassisk dyptgående helkroppsmassasje med fokus på stiv og
øm muskulatur i legger, lår og sete.
Varighet
30, 60 eller 90 minutter
Pris
550, 850, 1200 kroner

party spesial
Møt til festen i tipp topp form, uthvilt og fresh…
Vi begynner behandlingen med ansiktsbehandling, rens, peel
og en nydelig oppstrammende ansiktsmassasje. Du får så lagt
en IceMask med berolignede AloeVera som tilfører optimalt
med fukt og gir en oppstrammende effekt, den glatter ut huden
og gir den glød som en frisk vinterdag.
Så følger en utrolig behagelig klassisk velværemassasje fra topp til tå.
Er det ønskelig, avslutter vi med å legge en foundation på ansiktet fra ID BareMinerals.
Så er det bare å gå på fest. Spa dagen derpå er heller ikke å forakte.
Varighet
60 eller 90 minutter
Pris
1150, 1500 kroner

Velkommen!!

Stugudal Villmarkspa, HELT Vilt!!!
Væktarn spesial

UNN DEG EN FANTASTISK OPPLEVELSE

Denne SPA- behandlingen starter med klassisk dyptgående
rygg- og skuldermassasje, massasje av armer, lår og leggmuskulatur.
Du får så lagt en IceMask i ansiktet som roer ned huden etter
påkjenninger fra sol og luftforurensing. Masken lindrer rødhet,
tilfører optimalt med fukt og reduserer solskader med opptil 75%.
Behandlingen avsluttes med avspenningmassasje av nakke,
skuldre, ansikt og hodebunn.
Varighet:
60 minutter
Pris:
950 kroner

stress- og muskelknuseren
Behandling av nakke, skulder og rygg. Dyptgående klassisk massasje og triggerpunktbehandling av opphengte skuldre, låste
nakker og vonde rygger.
Behandlingen utføres av fysioterapeut.
Varighet
30 minutter
Pris
550 kroner

Jegeren

ansiktsbehandling
Rens, peel og dyptrensende maske. Ansiktsmassasje.
Avsluttes med at du får lagt en IceMask som glatter ut huden og
gir den glød. Lett nakke, skulder og hodebunnsmassasje.
Varighet
60 minutter
Pris
950 kroner

klassisk massasJe
Helkroppsmassasje med bruk av varme steiner. Uuutrolig
behagelig og løsner de fleste muskelknuter. Unn deg denne
opplevelsen en mørk vinterkveld og du får følelsen av sommer tilbake.
Varighet 60 eller 90 minutter
Pris
950, 1200 kroner

kontaktinFormasJon/
Åpningstider
Stugudal Villmarkspa ved Væktarstua Hotell. Åpent hver
lørdag. For bestilling ring 93 42 75 35.

Klassisk massasje av skuldre og rygg, dyptgåend i skulderparti.
Massasje av legger og lår. Isbehandling til hovne og såre føtter.
Fotmassasje.

NB ! I påska har vi åpent hver dag fra onsdag 20. april tom.
Lørdag 23. april kl. 12-17. For bestilling av spa i påska ring
48 35 76 64.

Varighet
Pris

Velkommen!!

60 minutter
950 kroner

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Villmarkspa, HELT Vilt!!!
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Onsdag 20.april

Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/
Turistinformasjonen åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: Ridetimer på bane
2x3/4t kl.18-19.30
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16-19.
Trubadur i Cafe Martine fra kl.22.
Dagens middag: Kyllingsnadder med ris og
sweet’n sour saus. (kl.13-21)
Kveldsmeny: Torskefilet med reker og
estragonsaus (kl.18-21)
Informasjonsmøte Stugudal Tråkk i lavvoen
på Væktarstua kl. 14.30

Skjærtorsdag 21.april

Foto: Mari Overgård

Dette skjer i påska 2011!
Lørdag 16.april, Tirsdag 19.april

Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/
Turistinformasjonen åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.00-19.00

Søndag 17.april

Stugudal Landhandel åpent 12.00-17.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Skicross kl.13.00
Stugudal Håndverk og Fritid/
Turistinformasjonen åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell:
Afterski i lavvo 16.00-19.00

Mandag 18.april

Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/
Turistinformasjonen åpent 10.00-18.00
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Patrusli Gård: Ridetimer på bane,
2x3/4t kl.18.00-19.30
Væktarstua Hotell:
Afterski i lavvo 16.00-19.00
Dagens middag: Scampi i hvitløksmør, med salat
og toast
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00

Tirsdag 19. april

Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Slalomkonkurranse kl.13.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Måneskinnstur” kl.19-22.
Instruksjon bane, deretter tur til lavvo med servering av noe varmt.
Væktarstua Hotell: Barnas dag kl.13-15. Hesteridning, grilling, aking og spabad. Barnas afterski fra
15-17. Afterski kl. 16-19.
Dagens middag. Røkt svinekam m surkål og poteter.

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Rundt, turrenn, start fra kl.09.
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: Servering av kaffe og vafler ved
skisporet på ”Stugudal Rundt”
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16-19.
Dagens middag: Saltkjøtt og stappe. (13-21)
Kveldsmeny: Stor Taco- og pizzabuffet. (18-21)
Team Trondhjæm spiller i bodegaen fra
22.30-02.
Fest i Bjørkly kl.21 Tornado Gold spiller.

Langfredag 22.april

Påskecrossen, Stuguvoldmoen kl. 12.00
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Måneskinnstur” kl.19-22 Instruksjon bane, deretter tur til lavvo med servering
av noe varmt.
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16-19
Dagens middag: Tikka Massala kyllinggryte (1321)
Kveldsmeny: Andebryst med portsaus (18-21)
Team Trondhjæm spiller i bodegaen fra kl.
22.30-02.
Fest i Bjørkly kl.21 Urban Cowboys spiller.

Påskeaften 23.april

Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Finnøyvold-tur” kl.12-15
3- timerstur etter Reitansveien. Deltakerne
bør ha ridd noe før.
Væktarstua Hotell: Skirenn, start kl.12.
Grilling og premieutdeling i lavvoen.
Påmelding Væktarstua.
Afterski lavvo 16-19.
Dagens middag: Rømmegrøt med spekemat
(13-21)
Kveldsmeny: Påskens lammestek (18-21)
Trubadur i Cafe Martine fra kl.22.
Team Trondhjæm spiller i bodegaen fra
kl.22.30-02.

I.påskedag 24.april

Stugudal Landhandel åpent 12.00-17.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell: Stor påskebuffet.

2.påskedag 25.april

Stugudal Landhandel åpent 10.00-16.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid/ Turistinformasjon
åpent 10.00-16.00
Væktarstua Hotell: Middagsbuffet.

Tydal Grunneierlag
informerer:
Nå er det høysesong for isfiske. Og her i Tydal finnes
det mange gode isfiskevatn. Gjør deg kjent med de
lokale isforholdene før du legger ut på tur, se www.
usikkeris.no.
Tydal Grunneierlag anbefaler Tydalskortet som
dekker store deler av kommunen. Kortet er
tilgjengelig hos de vanlige utsalgsstedene, og på
www.inatur.no.
Skitt fiske!
Husk å levere fangstoppgave!

Nytt fra Stugudal fjell
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idar@tydalsveis.no

Steinfjøset på Stugudal Øvre.



























På sørsida av Stugusjøen bor ei driftig ung dame, AnMagritt Morset. Siste tilskudd på lista over nyheter,
er oppussinga av det gamle steinfjøset på gården.
Steinfjøset ble murt av dyktige murere fra Klæbu
i 1920. Steinen er fra brudd inne ved Møåa. Den
delen som står igjen i dag ble brukt som kufjøs. Med
en kombinasjon av gammelt og moderne, trer et
nytt tilbud fram. De gamle, håndmurte steinveggene
er som vakre dekorasjoner. Nye vinduer og panel i
”gammelbeiset” stil passer godt i det 100 m² store
rommet i 2.etasje, som også skal fylles med gamle
møbler og interiør fra gårdens tidligere epoker. Ny
inngang, kjøkken, bad, toalett og garderobe begynner også å ta form. An-Magritt håper at Steinfjøset
kan bli et suplement til andre utleielokaler i Stugudalen. Hun har allerede bestilling på en konfirmasjon
og et bryllup! Og mulighetene for hva lokalene kan
brukes til er mange. Ikke minst har hun selv behov
for slike lokaler når hun arrangerer ridekurs o.l. i
ridehallen på gården. Den offisielle åpninga av Steinfjøsets 2.etasje vil skje under Stugudalsmessa i pinsa.

Scooterkjelker
Tømmerdoninger
Pakk-kjelker
Slodder
Sporkjelker
ATV-vogner
Tydalsgrillen
Tar sveiseoppdrag etter avtale!
Sporutstyret til Stugudal Fjell
er levert av oss!
Kontakt IDAR ØSTBY tlf. 91398861

Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155







 





















NYHET: Gå den offisielle “Norge på tvers” - turen går
fra svenskegrensa i Tydal til fjorden i Stjørdal
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Stugudal rundt. 30 år
SKJÆRTORSDAG 21.04.2011
Turrenn uten tidtaking. Start/ mål mellom
kl 09.00 og 15.30
HOVEDPREMIE: REISEGAVEKORT TIL EN VERDI
AV KR 5.000
2. premie: reisegavekort, verdi kr 3.000. 20 gavepremier
Premier kan hentes på Stugudal Håndverk, og listene over vinnere blir å finne her:
Væktarstua Hotell, Stugudal Håndverk, Coop Tydal, Nea Radio og Selbyggen.
I år vil trekking av premier foregå på Væktarstua Hotell klokka 17.00.
Der blir det stor jubileumsbuffet med taco og pizza til kr 150 pr person.
Ekstrapremier blir trukket ut blant dem som er til stede.

Kjølvollveien Hytteforening
Er hytteforeningen for alle som sogner til området fra forsamlingshuset Bjørkly ved Rv. 705 og opp langs
Kjølvollveien. Et veistykke som i distanse er ca 4 km, og hvor det i området befinner seg mer enn 120 hytter.
Hytteforeningen ble stiftet i august 2008 og har i dag ca 70 medlemmer. Det er fire grunneiere i området,
Harald-Erik Waagan, Gunnar Svelmo, Odd Ivar Wærness og Oddbjørn Rokkones. Tidligere var det to mindre
hytteforeninger i området. Formålet med å etablere en større forening var å gjøre det lettere å utvikle gode
samarbeidsrelasjoner mellom grunneiere og hyttefolket.
Mye har skjedd i området det siste 10-året. Mange nye hytter har kommet til og belastningen i området er
blitt større. Samtidig har også bekvemmeligheter som innlagt vann gjort det letter å dra til hytta. Hytteeiere
har gått sammen i vasslag for å bore etter vann. Jeg tror at majoriteten av hyttene i området nå har fremført
vann enten til hytteveggen eller inn til en permanent installasjon.
Komforten øker og det samme gjør ønske om å bruke hytta året rundt. Vei er en forutsetning for tilgang
sommer som vinter. Ønske om en vinteråpen vei har utviklet seg over tid. Kjølvollveien ble som et
prøveprosjekt holdt vinteråpen forrige sesong. Hytteforeningen, i forståelse med Veilaget, og grunneiere
gikk sammen i et prøveprosjekt for å holde veien åpen. Primært fra vinterferien og frem til og med
påskehelga. Det gikk stort sett greit. Usikkerheten vil alltid være om veien tåler belastning når man kommer
seg et stykke ut i april. Forrige sesong klarte den seg bra. Med litt vedlikehold på vårparten var den i fin
stand igjen til sommersesongen. Prøveprosjektet var så vellykket at det ble gitt et klart mandat fra årsmøtet
til styret i hytteforeninga om å få til en lignende ordning også fremover. Med velvillige grunneiere, forståelse
fra Veilaget, er vi godt i gang med å holde veien vinteråpen også denne sesongen. Skal bli spennende å se
hva påskehelga bringer i så måte. Den er sein og det kan være en risiko for at veien må stenges for at den
ikke skal bli kjørt i stykker.
Sist høst hadde vi ubudne gjester i området som tok seg inn i flere hytter. Det er vi lite fornøyd med. Som for
flere andre veier blir det til at ferdselen langs Kjølvollveien vil bli regulert med bom fra sommeren av.
Fra de som ønsker å følge med hytteforeningen på nettet så finner du oss her: http://kjolvollvegen.com.
For Kjølvollveien Hytteforening
Nils A. Ruud
Leder
UTFORDRING!
Vi utfordrer andre hytteforeninger til å sende inn stoff fra sitt hyttefelt. Send gjerne også bilder fra forskjellige årstider og temaer. Mail: astrids@tydalsnett.no
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STARTKONTINGENT: Voksne kr. 100. Barn kr. 50.
Vi treffes til en trivelig Skjærtorsdag på Stugudalen.
Dersom det er for lite snø til å gjennomføre rennet i den vanlige traséen, vil vi gjøre det vi
kan for å finne alternativ trasé.
Eventuelle endringer vil bli annonsert i Nea Radio og på www.tydal-il.no/
Arr.: TYDAL IDRETTSLAG, skigruppa

Vi ønsker deg velkommen til oss i

Tydal skisenter
Åpent alle dager
fra kl 10.00 til 16.00
Aktiviteter i påska:

Forbehold nokk snø

Ski-cross konkuranse Søndag 17/4 kl: 13.00
Parallel slalom konkuranse Tirsdag19/4 kl: 13.00
www.tydal-skisenter.no
Nytt fra Stugudal fjell
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STÅLE ØSTBY EGGEN

15. & 16

Midt-Norsk mester i Pro Open 600 og Prostock 600

. juli

Tydalsgutten Ståle Østby Eggen fra Tydal MK har kjørt snøscootercross siden 2003. Han nådde i år målet om
å bli Midt-Norsk mester i begge nevnte klasser. Det ble i år kjørt 9 stevner der det kåres en vinner i hvert
stevne, og en sammenlagt vinner. Ståle har kjørt for Team Norway Snowcross siden 2005, og har nytt godt
av trening og erfaring derfra. Han har satset fullt på snowcross fra starten. Han gikk et år på Motorcrosslinja
ved NTG, og trente med Roy Snellingen. Vinteren 2010 hadde han kontrakt med et team i USA, og var der
og kjørte en måned i ISOC Amsoil National og Rock Mapel-seriene. Han oppnådde rimelig bra resultat
med blant annet en seier blant ulvene. Han deltok også i åpningsløpet sesongen 2005 i Duluth. I 2006
ble Ståle Junior-Norgesmester både individuelt og sprint. I 2009 ble det en 2.plass med knappest mulig
margin. På hjemmebane i 2010 ble det motorhavari, og en 5.plass som resultat. Han har kjørt nasjonale og
internasjonale mesterskap og konkurranser siden starten. Når dette leses, er både NM og VM kjørt. Men
påskecrossen, med stor deltakelse, fart og spenning, gjenstår før sesongen er ferdig.
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Vi sees på Stuguvoldmoen langfredag!
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Se www.tydalsfestivaln.no for mer info
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Vi har en ting felles med
andre banker.

Foto: Rob Veldhuis

Vi elsker å se våre kunder vokse.

Lett å snakke med

Rebekka Brandtzæg Morset er snart ferdig
hundeinstruktør. Det siste skoleåret har hun tatt
Trondheim Hundeskoles instruktørutdanning. I
løpet av utdanningen er hun og de andre elevene
igjennom de vanligste hobby-, konkurranse- og
arbeidsgrenene for den som er interessert i hund.
Slik får de praktisk erfaring med sin hund innenfor
de ulike aspektene med hundehold. Utdanningen
legger også stor vekt på teoretisk kunnskap. Elevene
er blant annet innom adferd med utdannede
adferdsterapeuter, egen helg med raselære, og en
helg på Byåsen Dyreklinikk med grundig innføring
i helse og hund fra veterinærene der. Mot slutten
av kurset er elevene igjennom en praktisk eksamen
der de holder kurs for ekte kunder. Dette er ganske
unikt, da få hundeskoler tilbyr dette. Elevene må
også bestå en praktisk test med egen hund for å vise
forståelse og progresjon. Det blir holdt en skriftlig
teorieksamen før utdanningen blir godkjent. Slik går
elevene ut fra denne utdanningen med stor faglig
kompetanse.
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På Trondheim Hundeskole er det positiv trening av
hund som står i fokus. Samholdet mellom eier og
hund skal være en glede for begge parter. Slik blir
samarbeidet optimalt i lengden. Hundeskolen tilbyr
ulike kurs med ulik lengde for alle hundeeiere. I
desember ble Rebekka en del av instruktørstaben
på Hundeskolen. Hun håper i tillegg til å holde kurs
i Trondheim at det kan bli mulig å utføre helgekurs
i Stugudal. Selv om været i fjellbygda kan være
tøft både sommer og vinter, så har vi optimale
treningsmuligheter her. Vi har tilgang på både
uteområder, møtelokaler og ridehall, sier Rebekka.
Sammen med en kollega fra Hundeskolen har
hun planer om å sette opp et helgekurs i lydighet
i løpet av juni. De håper at så mange som mulig
har interesse for dette. Alle hunder i alle aldre
er hjertelig velkomne! Er det interesse for andre
kurs, se www.trondheimhundeskole.no , eller ta
kontakt på tlf.91 88 79 96, mailadresse: kontakt@
trondheimhundeskole.no

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Tråkk – våre
skiløypers Soria Moria?

Stugudal Fjell har nedsatt en komité som skal utrede finansiering
av en løypemaskin for bruk i løypenettet til Stugudal Fjell.
Vi er i startgropa i dette arbeidet og tar i mot alle konstruktive
innspill fra interesserte om utformingen av dette.
Tiden er moden for at alle vi brukerne av det flotte skiterrenget her
i Stugudal får enda bedre preparerte løyper!
Arne Otto Vedvik
aov@klima.as

mob. 90067657

Hallgeir Nygård
hnyg@online.no

mob. 95263003

Ole Ingebrigt Dyrhaug
ole@dyrhaug.no

mob. 90727624

Ole Waagan
ole.waagan@voith.com

mob. 41522234

Nytt fra Stugudal fjell

Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan

Stugudal Tråkk

fagtrykk.no

BEKKA FRA DALA!

Åpent
tirsdag,
onsdag,
SALONG
KARISMA
Åpent man-tirs-onsdag i påska.
fredag og lørdag
Påsketilbud:
Ring
for avtale.
Kr 50,- for solbriller i April,
Salongen
harførpris
massevis av
uansett
smykker og hårpleieprodukt.
I tilfelle dårlig vær, så har vi solarium
Avant
Gardesuper
solarium
AVANTGARDE
600!
m/voice
guide
GOD PÅSKE!
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Vi skreddersyr gjerne et
opplegg for deg - ta kontakt:
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 72
Telefax: 73 81 56 80
Mobil: 907 27 624
E-post: ole@dyrhaug.no
www.dyrhaug.no

UKESTURER
RER
3-DAGERSTU
ER
ERANSETUR
F
N
O
K
G
O
KURS
KICK-OFF
URER
VILLMARKST
ER
LG AV HEST
KJØP OG SA
DAGSTURER
URER
HALVDAGST

Opplev Sylane og grensefjella mellom Sverige og
Norge fra hesteryggen...
En av landets mest erfarne arrangør med Islandshest
- Dyrhaug Ridesenter etablert i 1971 - guider deg på turen!

www.dyrhaug.no

Foto: Ingar Lien

STUGUDAL RUNDT

Tydal mk
Tydal MK invitere til
påskecross i snøscootercross
langfredag 22. april,
Stuguvollmoen kl. 12.00
Finale kl. 14.00
Inngang voksen 150 ,barn 50,- 6 -12 år
Velkommen til en dag med
fart og spenning

COOP BYGGMIX SELBU.

Butikken ligger i Coopsenteret, midt i sentrum av Selbu.
Vareutvalget i butikken er bredt. Her fins det alt fra
kjøkkenutstyr til elektriske artikler som hvitevarer, og en
meget flott malingsavdeling.

TRELASTUTSALG!

Vi leverer isolasjon, sponplater, takpapp, leca og
armering. Det meste du trenger til ditt byggeprosjekt.
Selvfølgelig i tillegg til et rikelig utvalg av trelast.
Av trelast kan vi nevne, impregnert, hvit trelast og ikke
minst en stor reol med ass. listverk.
Bygget ligger vis a vis Selbu Trykk, i det gamle televerksbygget, bare et ”lite steinkast” fra Coop– senteret.
Denne butikken blir betjent av våre dyktige medarbeidere,
og åpningstidene følger Coop Byggmix.

Besøk oss i Coopsenteret og ved det nye
trelastutsalget, slå av en prat med en av
butikkens dyktige medarbeidere,
og gjør dine innkjøp til ditt byggeprosjekt!

I 1980 satt to karer i kontrollrommet i Nea Kraftverk og lurte på hvordan de kunne skaffe inntekter
til idrettslaget, nemlig Ola Reitan og Ørnulf Unsgård. Ørnulf lever ikke lenger, mens Ola i høyeste
grad er oppegående! De kom på den strålende ideen å arrangere et turrenn Stugudal Rundt. Som
sagt, så gjort, for dette var i de tider da dugnadsånden var altoverskyggende. Ideen var at både
fastboende og hyttefolk skulle kunne starte ”heme” og slutte ”heme”. Parkeringsproblemer var
også en av grunnene til konseptet. Det har hele tiden vært 4 kontrollposter, og lengden ca 22
km. Traseen har blitt endret endel ganger på grunn av nye hytter og veier som har dukket opp
midt i traseen. Og frivillige funksjonærer har kommet og gått, men mange har deltatt gjentagne
ganger. Lilly Kåsen er, i følge Ola Reitan, den eneste personen som har bidratt på saftstasjonen (på
Kåsen) alle år! Imponerende, Lilly! Et ti-talls personer har også gått alle renn, og skal altså gå den
30.gangen i år! Rennet har vært avlyst et år pga snømangel, derfor ble jubileumet utsatt et år! En
påske ble rennet flyttet til påskedagen grunnet dårlig vær. Ellers har skjærtorsdag vært fast renndag. Antall deltakere har de siste årene ligget på ca 900, til tross for at det har vært mellom 100150 1.gangs deltakere i flere år! Så målet om å passere 1000 deltakere bør absolutt være innen
rekkevidde!
Takk til Ola Reitan; turrennets ”far”!
Vi ønsker skigruppa lykke til med årets arrangement og med jubileet! For eventuelle endringer
(sen påske, og vi er alle spente på snøforholdene), lytt på Nea Radio, og følg med på oppslag på
sentrale steder!

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Alt i vinduer og dører.
Ta kontakt og vi tilpasser etter dine ønsker!

Tlf. 73 81 01 30

E-post: firmapost@hoibysnekkeri.no
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antenne, trådløsrouter,
10 stk epostadresser, og gratis support.
Tegn et abonnement på
bredbånd hos oss.

Våre Sponsorer Kontakt:

TYDAL KOMM.
ENERGIVERK
Tydal

Selbu

Dyrlegen i Tydal
www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

Stjørdal
Øyelegekontor

Hjemmesiden

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

Noe av vårt vare
og service utvalg

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

kl 09.00-19.00
kl 10.00-16.00
kl 09.00-19.00
kl 09.00-19.00
kl 09.00-19.00

Skjærtorsdag 01.04.www.fagtrykk.no
kl 09.00-19.00
Langfredag 02.04.
kl 09.00-19.00
Påskeaften 03.04.
kl 09.00-19.00
1. Påskedag 04.04.
2. Påskedag 05.04.

Her har vi plass
til din logo
Vi har byggevarer til
Maxbo-priser

Her har vi plass
til din logo

Tlf:
Fax:
Epost:
Web:

8.00 – 15.30
10.00 – 14.00

73 81 32 00
73 81 32 10
postmaster@tke-kf.no
www.tke-kf.no

Påska 2011

Ny lavvo er nettopp ferdigstilt. Lavvoen er bygd i tre og betong. Som inngangsparti er det bygget et
hus i stavlaft. Huset rommer også kjøkken og bar. Lavvoen er 9 meter høy og 100m2 i areal. Alle gulv
er lagt med skifer og varmekabler. Vi har økt kapasiteten til 130 personer. Vi kan bespise 80 personer
i lavvoen.
Meget høy comfort. Lavvoen kan benyttes til flere typer arrangement som fødseldagsfester, bryllup,
konfirmasjoner etc.. Et helt unikt byggverk som vil gi oss mye i fremtiden.
Velkommen til å se landets eneste lavvo i sin spesielle form
Det vil bli mange åpne arrangement ut over vinteren. Se på våre nettsider:

www.vaektarstua.no

Afterski hver dag fra kl. 16.00 - 19.00 - Mr T band spiller
Band spiller i cafeen mandag 29/3
Med Annie Østby mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 11.30 kr. 100,- pr. pers.
Spabehandling i Stugudal Spa onsdag til søndag kl. 12.00 - 16.00
Kim Olve Breistrand spiller på pubkveld onsdag 20/4. fra kl. 22.00
Odd Jarl Gerhardsen og Sture Bergmann i Team Trondhjæm spiller på hotellet
skjærtorsdag, langfredag og påskeaften, kl. 22.30 - 02.00
Skjærtorsdag Gluntan m/ høydepunkter fra Creedens Night bill. cc kr. 250,Langfredag, Mr. T band spiller til dans i bodegaen
Påskeaften, Barneskirenn kl 12.00 - påmelding Påskeaften.
Vi har stor påskemeny hele dagen i cafeen. Spennende Kveldsmeny fra kl.
18.00 hver kveld. Matservering hver dag fra kl. 09.00 - 23.00
Barnas dag Tirsdag kl 13-15, hest, aking, grilling, lavvo.

Vi ønsker alle en riktig god påske
Telefon : 73813100 Fax: 73813101 E-mail: post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no

kl 10.00-16.00
kl 10.00-16.00

Stugudal Landhandel
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Man-Fre
Lørdag

Tlf: 73 81 32 00
Skøytebane
Epost: info@tydalsnett.no

Skiløypene

Lørdag 27.03.
Søndag 28.03.
Mandag 29.03.
Tirsdag 30.03.
Onsdag 31.03.

Ta en tur innom for en hyggelig prat
og et godt kjøp.

Telf.: 73 81 56 20
Nytt fra Stugudal fjell
Mail: narbutikken.stugudal@
ngbutikk.net
www.stugudal-landhandel.no

•Apotekutsalg
•Ski smørning
•Aviser
•Dagligvarer
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Fjell og sjø
Gå for kvalitet – uansett hvor du har hytteplaner

Fester i Bjørkly
på Stugudalen
i påska
Skjærtorsdag

Urban Cowboys

Tydal
Vi skal selge vår leilighet
Vedprodukter
ved Væktarstua Hotell.

Arr: U.L og I.L. Dalrosa

Langfredag

Totnado Gold

Du kanPrisantydning;
få kjøpt fin2.250.000;fjellbjørk eller
Ved interesse kan leiligheten sees i påsken.

Arr: U.L. Fjellblink

Ta kontakt med Heidi 95163660
eller Sebastian 41370440”

granved i sekker eller på paller.

Problemer med kjøretøyet?
Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!
Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!
Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse
Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!

Gyversalen er en en av våre mestselgende hyttemodeller. Under, Orion 701, en av våre populære modulhytter.

Hos Kjeldstad hytter kan du velge
mellom en rekke hyttemodeller, både
for fjell og sjø. Vi har nå videreutviklet
våre hytter til enda mer funksjonelle
og gjennomtenkte løsninger og i tråd
med mer moderne behov.
Mulighetene er mange og det er rom
for personlige ønsker og tilpasninger
gjennom vårt nye byggesystem, selv
om våre hytter i utgangspunktet ikke
trenger tilpasninger.

For bestilling ring:
Jon Helge enn
Kåsen
...hjelpen er nærmere
du tror...
73 81
46
82
909
73
324
Bil & Landbruk AS Avdelingssjef:

Jan Ole Østby
E-post:
EU Kjøretøykontroll!
tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra,
7590 Tydal
Motorproblemer
Tlf: 73 81 54 80
tar vi oss av!
Fax: 73 81 55 10
Mobil: 416 05 322
Vi foretar
Støtdempere.
Åpningstider:
oljeskift!
spissing,
man-fre 07:30-15:30
bremser

Vi foretar
AC-klimaservice
Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Flemming Lunden
918 80 715

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Vi sjekker og tar Reperasjonene
dekkskiftet utføres av fagfolk
for deg! som kan sitt fag!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

og Holden
Holden
Problemer medEggen
kjøretøyet?
Eggen
og

Bygg
AS
...hjelpen er nærmere enn
du tror...
Bygg
AS

i bindingsverk
og handHytter
i&
bindingsverk
og
EU Kjøretøykontroll!Hytter
Bil
Landbruk
AS

handlaft.laft.
Nybygg og
Nybygg og tilbygg.
tilbygg

Vi foretar
AC-klimaservice

Se våre hjemmesider for flere detaljer.

Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

Adr.:
7590
Adr:
7590TYDAL
Tydal
Tlf.
534343,
Tlf.priv.
priv.73
73 81
81 53

Telefon:
73 90 45 50 | www.dybvad.noGod bilpleie!
Vi utfører
Motorproblemer
Bilverkstedet
4-hjulsNytt batteri? Mob.
901 72
72769
769
Mob.951
951
54 441/
for
alle
bilmerker!
tar
vi 54
oss
av! 901
kontroll!
Nye dekk?

Interiør Orion

Interiør Gyversalen
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kjeldstadhytter.no

Interiør Gyversalen

Vi sjekker og tar
dekkskiftet
for deg!

Tlf. 73 81 01 00 – post@kjeldstad.no

Nytt fra Stugudal fjell

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar
oljeskift!
39

Nytt fra Stugudal fjell

Selbu – Trondheim – Åfjord – Møre/Eidsvåg – Gol – Oslo/Akershus/Hellerudsletta

Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren

Vi leverer Can-am
ATV-er og utstyr til disse

Dolmar motorsager!
Salg og service!
Kom innom for å se

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren

Støtt Nea Radio med en SMS!
99 kroner, det vil Nea Radios hyttelisens koste deg om du ønsker å gi din støtte til dalførets
lokalradio. Nea Radio vil også denne påska være på lufta med egenprodusert stoff i ni av påskas
elleve dager, og forhåpentligvis vil oppslutningen fra både hytteeiere og påskegjester for øvrig
være like god som tidligere år.
Påska har de siste årene blitt synonymt med radiotid, og mye av dette skyldes nok ikke minst
Nea Radio sine påskesendinger. Hver eneste dag fra fredag i palmehelga til og med påskelørdag,
presenterer lokalradioen for Selbu og Tydal egenproduserte sendinger både på dag- og kveldstid,
og oppslutningen, spesielt fra hyttefolket, er da også formidabel.
- I fjor satte vi ny rekord i antall hilsninger og svar på konkurranser da vi i løpet av langfredag fikk
inn nesten 2500 SMS’er, samt et anselig antall telefoner i tillegg, sier redaktør i Nea Radio, Andreas
Reitan, og legger til at påska etter hvert har blitt høytid også rent radiomessig.
RADIOPÅSKE: Ingar Lien(t.v.) og Andreas Reitan er på nytt klar for en hektisk påske på eteren, og sammen med resten av staben i Nea Radio håper de
at hytteturister i både hytte og hus stiller inn frekvensen til dalførets lokalradio.

Programoversikt påska 2011 Nea Radio
Fredag 15.04.11

Kl 19.30 Bibelen – livets kompass

Kl 09.05 God formiddag Selbu og Tydal

Kl 20.00 Radiobingo

Kl 10.15 Bibelen – livets kompass ®

Kl 21.15 Superbingo

Kl 11.00 NRK P1

Kl 21.30 Nea Radios påskemagasin

Kl 13.05 DJ Thomas

Onsdag 20.04.11

Kl 15.05 Endelig palmehelg

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 16.00 NRK P1

Kl 10.05 Påskelabyrinten NRK P1

Kl 20.03 Endelig palmehelg®

Kl 18.05 Påskesnacks i Nea Radio

Kl 22.00 Nea Radios påskemagasin

Kl 20.03 Nea Radios påskemagasin

Lørdag 16.04.11

Torsdag 21.04.11

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 10.05 NRK P1

Kl 10.05 Påskelabyrinten NRK P1

Kl 18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Kl 18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Søndag 17.04.11

Kl 20.03 Nea Radios påskemagasin

Kl 09.03 God påske, Selbu og Tydal

Fredag 22.04.11

Kl 10.05 NRK P1

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Kl 10.05 Påskelabyrinten NRK P1

Mandag 18.04.11

Kl 18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 20.03 Nea Radios påskemagasin

Kl 10.05 Påskelabyrinten NRK P1

Lørdag 23.04.11

Kl 18.05 Påskesnacks i Nea Radio

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal

Kl 20.03 Nea Radios påskemagasin

Kl 18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Tirsdag 19.04.11

Kl 20.03 NRK P1

- Vi ser at stadig flere hytteeiere bruker Nea Radio som sin radiokanal når de er på hytta. I tillegg
dekker NRK P1 sendenettet når vi ikke er på eteren med våre sendinger, og da får du både lokale
nyheter, reportasjer og god underholdning, samt påskelabyrint og andre faste programposter på
NRK P1 uten å skru på frekvensknappen, fortsetter Reitan.
Hyttelisens via SMS
Å lage god lokalradio koster imidlertid også rent økonomisk, og derfor håper Reitan at
hytteeierne nå ønsker å bidra i form av en hyttelisens. Lisensen er selvsagt frivillig, og gjennom å
sende en SMS til 1984 med kodeord Neahytte støtter du din lokale nærradio med 99 kroner.
- Vi har lenge hatt en frivillig lisens for fastboende i våre dekningskommuner, men nå ønsker
vi også å oppfordre hyttefolket om å støtte opp rundt lokalradioen i form av en hyttelisens.
Lisensen koster 99 kroner, og omregnet blir dette 11 kroner for hver lokalradiodag i påska
eller i underkant av to kroner for hver nattradiosending året i gjennom. Vi håper mange ser
nytten og underholdningsverdien av å ha en god lokalradio tilgjengelig, samt en lokalradio som
forhåpentligvis kan utvikle seg ytterligere i årene som kommer, sier redaktøren i Nea Radio.
- Hytteeiere i alle de fire dekningskommunene har da blitt et viktig satsingsområde for vårt
vedkommende året igjennom, og vi ser at nattradiosendingene hver fredag kveld følges i mange
hytter både på denne og den andre siden av Langsvola. Vi håper at vi på sikt kan gi eiere og
brukere av de omtrent 7000 hyttene og fritidsboligene som finnes i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen
et enda bedre radiotilbud, og da kan ditt bidrag i form av en hyttelisens være med på å gjøre dette
enklere for vårt vedkommende, avslutter Andreas Reitan.
Hvordan bidra med hyttelisens?
Send Neahytte til 1984 og du blir belastet med 99 kroner på den kommende telefonregningen,
samtidig som du gir din støtte og bidrar til ytterligere utvikling av dalførets lokalradio!

Kl 09.05 God påske, Selbu og Tydal
Kl 10.05 Påskelabyrinten NRK P1

TIPS TIL NEA RADIO? Tlf.: 73817400

Kl 18.05 Påskesnacks i Nea Radio
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STUGUDAL
HÅNDVERK OG
FRITID
Tlf: 73815512 / 99444646

Åpent hver dag
i påska 10 – 18
Deretter lørdager 10-16 F.o.m. 21. mai åpent alle dager
●

Fôr til hunden.

●

Utstyr til fiske og fjellturer
Støvler og klær
Sopelimer til kjerringer
Stugudals dramglass til hytta
Sau- og reinsskinn
Kurvstoler til store og små

●
●

KITING PÅ STUGUSJØEN
Helga 11-13.mars arrangerte Stjørdal Sportfiskesenter kitetreff i Stugudalen for andre gang, et lowcoast arrangement med fokus på mye kiting og det sosiale, med base på Væktarstua Hotell. Målet
er å skape et miljø for folk som kiter, og det var både erfarne og nybegynnere på dette treffet, fra
10-60 år. Ca 20 personer var innom, et tall som John Magne Kristoffersen, daglig leder, ikke var
helt fornøyd med. Det var flere deltakere i fjor, men tilfeldigheter spiller ofte inn med hensyn til
påmelding. Noe han derimot var meget fornøyd med, var servicen og stemningen på Væktarstua.
Afterkite i lavvon var meget vellykket lørdag kveld, men sluttet alt for tidlig i følge deltakerne!
John Magne skryter også av service og støtte fra Atle Aas på Patrusli Gård. Der er det både hjertevarme og
varme rom! Forholdene var kiterne også fornøyd med, passe vind og fine snøforhold. En av kiterne målte
59 km/t på sjøen! Toppfart på kiting kan komme opp i 70-80 km/t når forholdene er perfekte. Man kan
også kite lange strekninger, som feks fra Stugudalen til Storlien. Da benyttes GPS, og utstyr for overnatting
og andre eventualiteter er med i henhold til Fjellvettreglene. Man bør være fjellvant, i tillegg til å beherske
kiting, for å kunne legge ut på en tur av slike dimensjoner. De beregner 3 mil per time ved bruk av kiting.
Konklusjonen etter helgas arrangement var at det nok blir arrangert flere slike helger i Stugudalen. Følg
med, og meld deg på neste kurs! Se www.stjordalfisk.no for informasjon.

●
●
●

Nyttige og kjekt å ha ting i:
● Tre ● Stoff ● Strikking ● Keramikk ● Smijern
● Kurvfletting
Kaffe og nystekte vafler!

7590 Tydal Tlf: 41518875 / 99444646
E-post: ellen@stugudal.no
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Snømåking – Tilsyn - Beising - Brøyting –
Rundvask- Tjenesteformidling Ved - Salg og utkjøring av bjørkeved,
storsekk og 60 liter.
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B
Returadresse: Stugudal Fjell v/ Astrid Sprauten, 7590 Tydal

Noe av vårt vare
og service utvalg

Palmelørdag – 09.00-19.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
Mandag 09.00-19.00
Tirsdag – 09.19.00
Onsdag- 09.00-19.00
Skjærtorsdag – 09.00-19.00
Langfredag - 09.00-19.00
Påskeaften – 09.00 – 19.00
1. Påskedag – 12.00 – 17.00
2. Påskedag -10.00 – 16.00

Stugudal Landhandel
Telf.: 73 81 56 20
Mail: narbutikken.stugudal@
ngbutikk.net
www.stugudal-landhandel.no
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•Apotekutsalg
• Skismurning
•Aviser
•Dagligvarer
VI ØNSKER ALLE VÅRE
Nytt fra Stugudal fjell KUNDER EN FLOTT
PÅSKE I STUGUDAL

