Nytt fra
NR. 44

JUNI

2011

Leder

NYTT STYRE I ”STUGUDAL FJELL”

I året 1897 skrev den norske naturentusiasten og
advokaten Olaf Richter:
” Af fjeldpartierne nordenfjells ved jeg ingen, som eier
mit Sind mer end de Trakter, som med Sylene som
Midtpunkt strækker seg over fra Storlien og Meraker
i Nord, Tydalen i Vest og Røros og Aursunden i Syd og
mod Øst fortsætter milevidt indover i Jemtlands Vidder
og Skoge. Det er egne, hvis skjønnhed er ligeså vild
og storslået, som naturen er karrig. Alt ligger som fra
Arilds Tid; Mosen vokser på den samme Fjeldknaus
, Bækken fra Breerne vasker de samme Stene som i
Århundreder , og man kan komme til Steder, som endnu
ingen menneske har betrådt. De uendelige Vidders
store stillhed , deres Gru og Vemodige Tungsind.
Horizonten er vid; de hvidhættede Snefjeld fortoner seg
langt borte, og man føler man færdes i et eventyrland.
Midt i dette eventyret ligger Stugudal. Her bor det
86 stemmeberettige. Det er bygd ca 1500 hytter,og
ytterligere nye hyttefelt er planlagt utbygd . 370 biler
passerer gjennom Stugudal pr. døgn.
Mye har forandret seg på over 100 år, men naturen
ligger der fortsatt som en ufattelig ressurs for glede , for
rekreasjon, ro og ettertanke for den som ferdes i den.
Stugudal Fjell er en interesseorganisasjon for Stugudal
med følgende formå:
•

•

•

Skape og utvikle et lokalsamfunn som skal
bidra til økt trivsel og økonomisk vekst
gjennom samarbeid og involvering.
Samordne næringsinteresser og fremme
kontakt med kommunale og andre offentlige
instanser.
Tilrettelegge og gjennomføre felles
markedsføring av Stugudal som lokalsamfunn.

30.mai ble det valgt nytt styre i Stugudal Fjell. Styret
består nå av fire personer; Anne-Brit Skjetne, leder,
Helge Mjøen, sekretær, Anne Haarstad, kasserer og
Kristin Grytbakk, styremedlem. (Styremedlemmene er
presentert nærmere på annen plass i bladet).

fastboende. Det signaliserer et interessefellesskap
mellom disse to gruppene som vi i styret tror vil være
fruktbart i arbeidet framover. De fastboende vil ha
interesse av at hytteeierne triv es i Stugudal slik at
de benytter hyttene så mye som mulig. Det i seg selv
øker tilknytningen til stedet, noe som i neste omgang
vil gi positive økonomiske effekter for bedrifter og
enkeltpersoner som produserer varer og tjenester i
Stugudal/Tydal. Hytteeiernes interesser vil også være
tilrettelegging slik at Stugudals naturherligheter kan
benyttes av flest mulig til rekreasjon, opplevelser og
til fysisk trening. Tilknytning til stedet en har hytta
si, vil også berike det sosiale og kulturelle liv i et lite
bygdesamfunn.
Stugudal Fjell som interesseorganisasjon har et
formål der begge grupper har mye å vinne på et godt
samarbeid.

Stugudal Fjell er en medlemsorganisasjon.
Medlemsskap kan tegnes av fastboende, grunneiere og
næringsdrivende i Stugudalsområdet. Foreninger med
spesielle interesser kan bli medlem etter søknad. Det
samme gjelder enkeltpersoner. Støttemedlemsskap kan
tegnes av alle interesserte.

Grasrotandelen: Vi har pr i dag 47 personer som har
registrert Stugudal Fjell som grasrotmottaker. Takk
til dere! Vi ønsker gjerne flere! Bankkontonummer
4285.07.92768.

Den viktigste oppgaven for styret er å mobilisere
medlemmene til å arbeide for felles sak. Felles sak
og felles interesse kan noen ganger gå litt på tvers
av kortsiktig egeninteresse. I et lengre tidsperspektiv
vil alle være tjent med at vi sammen arbeider for
et ”lokalsamfunn som skal bidra til økt trivsel og
økonomisk vekst”. I styret vil vi så godt vi kan forsøke
å etterleve formålsparagrafens krav om involvering av
alle medlemmer. Et godt samarbeid må alle bidra til.
Med ønske om en god og opplevelsesrik fjellsommer i
”eventyrlandet” !
Anne-Brit Skjetne. Styreleder.

Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
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Annonser:
Redaksjonen:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Ellen Ødegård
Tlf. 99 44 46 46
E-mail: ellen@stugudal.no
Styret i Stugudal Fjell

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: september 2011(materialfrist: 15.aug
2011). Forsidebilde: Inger Johanne Frantzen

Nytt fra Stugudal fjell

Kristin Grytbakk
Stugudal
Styremedlem
Gift med Jomar, og har 3 barn.
Daglig leder for Stugudal Camping.
Jobber på Servicekontoret i
Tydal Kommune.
Anne Haarstad,
kasserer. Bor i Stugudalen, deler
hus m tvillingsøster Kari og hund og
katt! Har jobbet i Tydal kommune i
snart 30 år.

INFO FRA STYRET I STUGUDAL FJELL
Skøytebanen/volleyballbanen: Tydal Kommune har
bevilget kr. 10.000 til utarbeidelse av banen.

Redaktør:
Anne Brit Sjetne
Tlf. 90 97 84 37
E-post: anneb.skjetne@c2i.net
Anne Haarstad
Tlf. 48 23 92 87
E.post: anne.haarstad@tydal.kommune.no
Helge Mjøen
Tlf. 90 68 33 52
E-post: helar-m@online.no
Kristin Grytbakk
Tlf. 98 49 88 46
E-post: kristin.grytbakk@tydalsnett.no

Anne-Brit Skjetne,
65 år. Trådte sine barnesko i Tydal.
Hytteeier siden 1997, hyttebruker siden 1953. Egen bedrift.Ledererfaring.
Bred erfaring fra styrearbeid offentlig
og privat.Egentlig tannlege, men det
er lenge siden. Elsker Tydalsfjellene
til alle årets tider. Har som uttalt mål
å gå på toppen av Blåstøyten og å ta
rundturen Langsvola,enden av Langen, Vigelsjøen, Ijsengealta, Firkantkista, Møsjøen og tilbake til Langsvola
hvert år på ski til jeg blir 80 år(sic!)

Når bilene stopper på parkeringsplassen ved Ystesosen
for å nyte den storslagne utsikten mot Sylene og
Skarsfjella, bør det være en målsetting for ”Stugudal
Fjell” å arbeide for at de stopper videre nedover i dalen
også og legger igjen penger i butikker, serveringssteder
og hotell og at de kjøper opplevelser i et fantastisk flott
område.

To av styrets medlemmer er hytteeiere, to er
Leder

NYTT STYRE I STUGUDAL FJELL

Web-redaktør: Kontakt Ellen Ødegård ellen@stugudal.no
, tlf.99444646. Se vår hjemmeside www.stugudal.no
”Nytt fra Stugudal Fjell”: Kontakt astrids@tydalsnett.no
tlf. 92637408. Annonsesalg Ellen Ødegård.

Helge Mjøen
Nyvalgt styremedlem/ sekretær
Passert 60 år. Har hatt hytte i Stugudal siden 1974.
Er friluftsinteressert, og har blant
annet utdanning innenfor biologi og
idrett.
Han er medeier og styreleder i Neadalen Fritid.
Til daglig driver han utviklingsselskapet HM-Kompetansepartner.

Skreddersydd for fjellet
Kvalitetshytter med gode modeller og gode tilpasningsmuligheter

Gå for kvalitet!
Hos Kjeldstad hytter kan du velge
mellom en rekke forskjellige hyttemodeller med funksjonelle og gjennomtenkte løsninger, i tråd med moderne
behov.
Mulighetene er mange, med stor grad
av fleksibilitet. Gjennom vårt nye byggesystem er det er rom for personlige
ønsker og tilspasninger, selv om våre
hytter i utgangspunktet ikke trenger
tilpasninger.
Avbildet: Gyversalen, en populær hyttemodell i tyrolerstil, som passer godt til
utsiktstomter.

Se våre hyttemodeller på

www.kjeldstadhytter.no

Nytt fra Stugudal fjell Tlf. 73 81 01 00 – post@kjeldstad.no
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EURONICS, Tydal
Kommunale E-verk.
Bor du i Tydal, trenger du ikke å dra milevis for å
kjøpe brune- og hvitevarer! Har du hytte i Tydal
trenger du ikke å dra med deg store kjøleskap
og frysebokser fra Stjørdal og Trondheim.
Du kan bare besøke Euronics i Tydal. Der er
det godt utvalg til konkurransedyktige priser
(sammenlignet med f.eks. Expert og Elkjøp).
Du kan til og med få varen fraktet til huset eller
hytta i Tydal, og det beste av alt; de tar med seg
det gamle kjøleskapet i retur! Og har de ikke
varen du etterspør, så skaffer de den.
Butikken har også godt utvalg av elmateriell,
diverse verktøy, og er du heldig kan du til og
med finne billig vaskemiddel eller sjokolade!
Innstallasjon er også et av tilbudene.
Barnas dag, bading.

Nytt fra Væktarstua.
Driftsselskapet Væktarstua er nå en ren
familiebedrift, etter at Anders Ulseth overdro
sine aksjer til familien Kvithammer.

Man trenger ikke å være mange for å kose seg i lavvoen!
(Fotos: A.Sprauten)

Patric og Toril ønsker velkommen til Euronics. (Laila var ikke tilstede)
(Foto: A.Sprauten)

blir enda mer stabile. Det planlegges også flere
typer hytteabonnement i løpet av året.

For å bli mer tilgjengelige, startet de for et par
år siden med lørdagsåpen butikk. Men i følge
butikkansvarlig Patric Frantzen er det mange
Bredbåndet har etterhvert blitt mer stabilt enn
som ikke har oppdaget det enda. Vi håper at
de mobile. Men det planlegges å legge fiber
både fastboende og hytteeiere kjenner sin
samtidig med høyspenten neste år i Stugudalen besøkelsestid og bruker butikken. Den er viktig
for å få bort senderen på Henvola. Da elimineres for Tydalssamfunnet, og vi vil gjerne beholde
problemene med ising og snø, og forholdene
den!

Martines bolig Løveng er pusset opp. Boligen er
fra ca 1950, og ingenting er gjort siden 1975. Nå
er den betydelig oppgradert, og det meste er gjort
på dugnad. Huset inneholder 7 doble rom, og kan
benyttes til sjølhushold, eller som rene hotellrom
med bespisning på hotellet.
Helge Kvithammer opplyser at aktivitetsnivået i
sommer er meget høyt på Væktarstua.
Fotballhelga, Væktarstua Cup, byr på fulle hus og
full fart! Mange lag skal overnatte på hotellet, og
banketten holdes her.
Væktarstua kan også kalle seg festivalhotell under
Tydalsfestivalen. Artister og musikere bor her,
men det finnes ledige rom. Helge Kvithammer er
også med i Styret i festivalen som representant
for Stugudal Fjell. Han presiserer at det faktisk
er Stugudalen som har størst representasjon i
eierskapet, med 25% til U.L.Fjellblink, 25% til
Stugudal Fjell og 25% til Tydal Næringsforening (der
også Stugudalen er godt representert!) Siste 25%
eies av Tydal Gammeldansklubb.
Under Pilegrimsrittet er hotellet fullbooket, bl.a.
av bedriften Vintervoll med kunder og ansatte. De
trener fast to ganger pr uke, og er også svært opptatt
av kosthold.
Væktarstua står også for kiosksalget
før starten av sykkelrittet.
Storsylen opp: Her skal sekretariatet være på
Væktarstua, og garderobe- og dusjfasiliteter tilbys
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Trym og Isak synger med Mr.T.

også på hotellet. Premieutdelinga skal foregå i
lavvoen.
To slektsstevner er bestilt i sommer, deriblant
Lysholm-familien som har slektstreff hvert 5.år.
NISK, Irsksetterklubben, skal ha jaktprøve i sommer.
Barnas dag vil bli arrangert et par ganger i løpet av
sommeren.
Dyrhaug Ridesenter overnatter 2 netter pr uke, den
første og siste natta av en ukestur. Turen avsluttes
med bankett på Væktarstua.
Mange vil også feire sine jubileer på Væktarstua, både
fastboende og hyttefolk, noe Helge setter stor pris på!
Han opplyser ellers at høsten så langt ser bra ut mht
bestilte kurs og konferanser.
For mer informasjon, se www.vaektarstua.no

Nytt fra Stugudal fjell
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Ut å reise
Med TERRA kredittkort får du

4% bonus på f. eks ﬂyreiser, bensin eller klær/sko

• Samme kode som på bankkortet ditt
• Full oversikt i nettbanken
• Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse

Niklas Dyrhaug,
rekruttlandslaget i langrenn.

Vi ordner bankgreiene

Bonusavtale betinger at du er medlem av Terra lojalitet.
Les mer om et av markedets beste kredittkort på www.selbusparebank.no

Nytt fra Stugudal fjell

www.selbusparebank.no • tlf. 04285
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Ås fellesbeite
Det er navnet på et felles beitareal for husdyr i
området Langfallsjøan, Movola og Storvollvola. Det
er inngjerda med nesten 2,5 mil gjerde. Gjerdet
går fra Sellisjøen, omlag parallelt med Fv. 705 opp
til Moen og Storvollia, og videre innover Kjølen til
Gjetbekkvika i Nesjøen. På nordsida stenger Nesjøen, Vessingsjøen og Nea. Fra Tydal Skisenter og til
Nesjøen er det høyere netting; her er det et samarbeid med Esand reinbeitedistrikt som har bruk for
gjerdet for å hindre at reinen trekker for tidlig mot
vinterlandet ved Femunden om høsten. Ca. 70 000
da er inngjerda. Det er 35 år siden fellesbeitet ble
organisert og utbygd, med støtte fra fylkesmannens
ordning Organisert beitebruk og fra Tydal kommune.
Formålet var å stenge beitedyra bort fra bebyggelse,
dyrkajord og hovedveg, samtidig som det ble lettere
å føre tilsyn og å sanke dem om høsten. Først på
80-tallet ble området utvida til dagens størrelse; det
var jo tida for det store oppsvinget i jordbruket, med
økende beiting i utmark også. På det meste var det
nesten 1000 sauer og 200 storfe på fellesbeitet. Nå
er det 6 storfebrukere som slipper ca. 100 dyr, og 1
sauebonde med ca 170 dyr i området. Vi har altså
plass for mange flere!
Dyra slippes på beite i begynnelsen av juni. Så
sankes de inn igjen i om høsten, vanlig oppstart er
andre helga i september. Da er dyreeiere og (mer og
mindre?) frivillige ute og driver dyra mot
beitets samletrøer, som ligger ved Sellisjøen,
Mobrua, Kirkvollsvollen (Moen) og Nesjødammen.
Sankinga kan pågå langt utover høsten dersom det
fortsatt mangler dyr. Det føres regelmessig tilsyn
gjennom sommeren – men det er store arealer og
ikke lett å oppdage alt. Derfor er det bra det ferdes
folk i området; vi har fått tips om døde dyr, syke dyr,
dyr som har gått seg fast og dyr på avveier –
og setter stor pris på det!
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Vi håper dere fortsatt er oppmesomme når dere
er ute på tur, og koster på å gi oss et tips! - Men en
liten pekefinger likevel: Turfølget deres – hunden,
pass på den! Den kan skremme både husdyr og rein,
og særlig sauer tåler lite jaging før de sprenges eller
går på vannet. Det er tross alt båndtvang, helt til
10.oktober etter kommunal vedtekt.
Gjerdet (skal) legges ned om vinteren, for å hindre at
det ødelegges av snøen. Og før beiteslipp om våren
må det settes opp igjen. Ikke så lite arbeid! Etter mer
enn 30 år er gjerdet likevel ganske medtatt på sine
steder, oftest verst på myr der stolpene siger ned
og nettingen ruster opp. For tiden er vi i gang med
restaurering av hele gjerdet, herunder utskifting av
de verste strekningene.
Og så er det en del grinder i etablerte stier og vegleier, for å slippe gjennom folk og trafikk. (Noen har
satt i grinder sjøl også, OK det så lenge det gjøres
på en måte som stenger sikkert for dyra.) Grinder
er laget for å åpnes – og lukkes! Vi tror de aller
fleste er påpasselige med å lukke grindene. Men for
oss er det nok om én av hundre gir blaffen; da kan
dyra komme på avveier, til boliger, hytteområder,
osv. Vi håper og tror mange synes det er hyggelig
med beitedyr i utmarka, men vi vet at ikke alle er
like begeistret for å ha dem på plena, eller utenfor
soveromsvinduet kl. 4 om morgenen. Og vi får mye
ekstraarbeid med å samle og jage/kjøre dyra inn i
trøa igjen, om vi i det hele tatt finner dem... Derfor:
Når du kommer til ei grind som er lukket, så skal den
være det når du har gått igjennom også! Og er den
ikke lukket, så lukk den likevel.
Tipstelefoner - om dyr det er noe galt med, dyr på
avveier, dyr sent på høsten (etter 1.okt.):
•
Gjermund Rolseth 951 31 798 (storfe)
•
Lars Græsli
991 62 169 (storfe)
•
Ingebrigt Kirkvold 478 04 778 (sau)
Vennlig hilsen styret i Ås fellesbeite.

Nytt fra Stugudal fjell

Økonomisk utvikling for Stugudal Fjell
Styret i Stugudal Fjell har det siste halve året hatt
organisasjonens økonomi under ”lupen”. Arbeidet
viser at inntektene, de to siste årene, har gått ned
samtidig som utgiftene har hatt en betydelig vekst.
I de to siste styremøtene er problemstillingene
knyttet til ”noe” anstrengt økonomi vært drøftet.
Flere forslag til løsning har blitt ”lagt” på bordet,
blant annet å redusere noe av aktiviteten framover.
En stor utgiftspost er løypekjøringen om vinteren.
Løypekjørerne gjør en flott innsats i et fjell-landskap
som ikke alltid viser seg fra den beste siden
værmessig.

Gode skiløyper er et viktig tilbud til aktive og
skiglade turgåere/ hytteeiere og innbyggere i
Stugudalen. Dersom lengden på løypene (antall
km.), ”oppetiden” og tilsvarende kvalitet som i dag
skal tilbys, må inntektssiden økes.
Styret besluttet derfor i siste styremøte å øke
løypekontingenten med kr. 100,- pr. hytte.
Stugudal fjell er fullt klar over at dette er en frivillig
kontingent, men vil henstille alle om å betale ”sin”
kontingent med glede!
Styret vil ønske alle turentusiaster/ hytteeiere og
innbyggere en fortreffelig sommer!

Lørdag 20. august 2011

-Trøndelags råeste motbakkeløp1000 høydemeter, 11 kilometer,
trimklasse, konkurranseklasse, ungdomsklasse,
spurtpremier, pengepremier, naturopplevelser.
Storsylen Opp passer for alle - fra den tøffeste
motbakkeløper til den ferskeste turgjenger.

Mer info på

www.storsylenopp.com

PETTER NORTHUG:
- Råeste løpet i klassen!

ELDAR RØNNING:
- Artig og spektakulært !

LØYPEREKORDHOLDER OG
FJORÅRETS VINNER
KRISTIAN TETTLI RENNEMO:
-Morro å vinne og fantastisk stemning!

Nytt fra Stugudal fjell
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Lokal verdiskapning i hyttemarkedet.

Geitrams

En plante til nytte eller forbannelse!

Rallaren ble ikke hedret med roser eller liljer, derimot
sørget han for sitt eget botaniske minnesmerke. Etter
hvert som skinnene åt seg innover landet, fulgte tusener
på tusener av lette Geitramsfrø med og sådde seg i
den blottlagte jorda. Her spirte de opp til en nærmest
sammenhengende teppe av Geiterams som i juni – juli
flammet opp i fiolettrødt. Et flottere minnesmerke
kunne ikke rallaren neppe har fått, der blomstene pryder
jernbanelinjene i det ganske Skandinavia.
Geiteramsen er en såkalt suksesjonsplante. Det betyr at
det som regel er den første planten som ”vandrer” inn på
hogstflater, nybrott og etter skogbranner/ branntomter.
Her vokser den raskt opp og forbruker de tilgjengelige
næringsstoffene. De overjordiske skuddene skyter opp
i tette bestander og gjør det vanskelig for andre planter
å hevde seg. Etter hvert forsvinner planten og overlater
plassen til selje, osp, bjørk m.fl. Dette har folk lagt merke
til langt tilbake i tid, og gitt den lokale navn som eldmerkje
eller eldmørkje. I London dukket Geiterams opp i store
mengder i ruinene etter de tyske bombeangrepene under
siste krig, og londonerne døpte den til ”blitzfire” eller
”blitzweed”.
Geiterams har vært brukt til mangt og meget gjennom
tidene. Først og fremst som fór for dyra på gårdene. Den
ble skåret med tollekniv ga et utmerket grisefór. Dette har
gitt opphav til folkelige navn som svinmjølke og grisegras.
Men den har også vært spist av mennesker. Rotstokkene
ble tørket og malt, og de unge, grønne skuddene var en
fortreffelig grønnsak. De ble spist rå eller kokt. Dagens
økende interesse for viltvoksende matplanter har gitt
Geiteramsen en viss renessanse som nyttevekst. De unge
skuddene (5-7 cm), plukket tidlig om våren og smørdampet
som asparges smaker faktisk svært godt. Anbefales på det
sterkeste – nydelig til forskjellige middagsretter! Dessuten
ble den brukt til te. De unge bladene ble samlet inn og
tørket. Særlig i Russland var dette populært, og mange
steder ble den brukt som erstatning eller forfalskning av
kinesisk te. Å sanke geiterams ga en god ekstrafortjeneste
for fattigfolk på landsbygda i gamle dagers Russland.
Lykke til med videre studier av den fantastiske planten!
Kilde: Norges planter; bind 2 – Cappelens forlag

NYHET: Gå den offisielle “Norge på tvers” - turen går
fra svenskegrensa i Tydal til fjorden i Stjørdal
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www.norgepaatvers.no

Nytt fra Stugudal fjell

på håndverkserfaring og tidsklemma. Vi har så
langt satt opp ca. 20 hytter i Tydal og alle er solgt til
enkeltkjøpere.

BILDE AV SNEKKERE: John Helge Kåsen, Markus Andersen, Andreas
Andersen og Geir Hårstad.

Stugudal Eiendom leverer hyttebygg som kommer
som byggesett, men med stor grad av håndverksutførelse på byggeplassen. Tormod og Odd Håvard
gir stor honnør til snekkerne; -bedre og mer stabil
arbeidskraft må du lete lenge etter, du møter dem i
ettertid på den lokale butikken også.
Begge er klar på at det å ha lokal leveranse i
hyttemarkedet er en stor trygghet for hyttekjøperen.
-Hvilke krav setter en hyttekjøper i dag?

Stugudal Eiendom AS har etablert seg som
hytteleverandør og hyttebygger i Tydal og er i dag en
synlig aktør i det lokale markedet.

-Det har det vært store endringer de siste årene.
Hyttetomter uten helårsveg, vann og kloakknett er
etter hvert blitt lite attraktivt. De presiserer at Tydal
kommune sin utbygging de siste årene av vann og
avløp til abonnenter i Dalslia hyttefelt er et unikt og
framtidsrettet samarbeidsprosjekt.

-Hva med utsiktene framover?
-Bakgrunnen for etableringen i 2004 var å skape et
lokalt alternativ til all ”import” av arbeidskraft vi har -Vi har ambisjoner om å utvikle oss for framtida i et
lokalt marked, da er kvalitet til riktig pris i alle deler
sett gjennom en årrekke, sier eierne som står bak
etableringen Tormod Salberg og Odd Håvard Morset, av arbeidet avgjørende.
som eier selskapet 50/50.
I det korte bilde er tilgang til tomter av god nok
kvalitet den største utfordringen for videre vekst.
-Det har vært lokale aktører i hyttemarkedet før
også, vi ønsker å føre den tradisjonen videre. I løpet Vi har som målsetting at vi skal levere og bygge
av de siste årene har vi levert ca. 20 komplette bygg 10 hytter i året innen 2014, noe som vil gi en lokal
verdiskapning på 10 - 12 millioner kroner årlig.
lokalt i Stugudal.
-Våre samarbeidspartnere er Olaf Svelmo og
Tydal Bygdeservice, de står for ingeniørbistand,
snekkerarbeid og grunnarbeid, Tydal Kommunale
Kraftverk har alt av elektrisk installasjon. Rørlegger
mangler vi i Tydal, så Trondseth Rør hentes fra Selbu.

Samarbeidspartneren Tydal Bygdeservice.

Vi spør Olaf Svelmo i Tydal Bygdeservice om
betydningen av leveranser av oppdrag fra Stugudal
Eiendom. Han forteller at den største delen av
jobbene kommer fra Stugudal Eiendom. Etter at
dette samarbeidet kom i gang, så har de måttet øke
- Hva er den mest vanlige framgangsmåten når
bemanningen, og i dag er ca 10 mann aktivt ute i
kunden ønsker å etablere seg med hytte i Tydal?
felten. Uten denne samarbeidsavtalen måtte vi nok
-Det mest vanlige er at grunneieren tilbyr byggeklare redusert betraktelig, sier Olaf Svelmo.
tomter direkte til kunden, kunden står deretter fritt i
valget av hytteleverandører og arbeidskraft, sier Odd En hytteeier i Dalslia.
Håvard Morset. For Stugudal Eiendom er det viktig
Ole Meier Kjerkhoel kjøpte tomt i Dalslia, med
å skape arbeidsplasser i kommunen og det skjer
gjennom å bruke lokal arbeidskraft, så fremt det er å hytte gjennom Stugudal Eiendom, og med
Tydal Bygdeservice som ansvarlig byggefirma.
oppdrive.
Bygdeservicen gjorde jobben fram til råbygget var
ferdig. Resten innvendig har Ole gjort sjøl. Han
-Dette har vi fått til ved å ha hånd om gode tomter,
og så skaffe kunder til våre lokalproduserte hytter, på framhever samarbeidet og tilrettelegginga med både
Stugudal Eiendom og Tydal Bygdeservice. Både Ole
den måten får vi verdiskapning i lokalsamfunnet.
og kona stortrives på hytta si, og kan tenke seg å
-Hvordan reagerer markedet på det?
flytte på hytta når de blir pensjonister! ”De helgene
vi ikke kan dra til hytta i Tydal er trasige helger! Det
-Det er den veien det går i både bolig og
kan du sitere meg på!” sier Ole M.Kjerkhoel.
hyttemarkedet, sjølbyggerne blir det færre og færre
av, mye som en konsekvens av nytt regelverk, mangel Alle bilder av Odd Håvard Morset
Nytt fra Stugudal fjell

9

MIRIAM SYNGER DUETT MED PETTER
OG SIE GUBBA
Tydalsfestival`n nærmer seg, og arrangøren er i full gang med innspurten mot arrangementet.
Programmet er som omtalt tidligere ferdigspikret, og artistene er i ferd med å prikke inn toppformen før
festivalsommeren. Det har kommet inn veldig mange positive kommentarer også på årets program, og
publikum vil få oppleve en folkelig- god festivalstemning i den fantastiske flotte ”gruva” på Stugudal. Flere
høydepunkter kan forventes, og ett av dem kommer under familiekonserten på lørdag. Da får publikum
oppleve en duett med Sie Gubba og Tydal`s lovende sangtalent Miriam Franzen. De vil fremføre låten ”Så
kom du” fra Sie Gubba sin nyeste plate, der Petter Øien synger duett med svenske Emma fra Face 84. Men
denne gangen blir altså Emma byttet ut med Miriam.

Med hilsen
For Tydalsfestival´n 2011
Toralf Øverås
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Tydalsfestival`n vil samtidig minne publikum om at det nå ligger billetter ute til salg hos Billettservice, og
at det er mye penger å spare på å kjøpe festivalbillett på forhånd. Det er også straks klart for å bestille
campingplass inne på festivalområdet, via festivalens hjemmeside. For eventuelt mer info - sjekk gjerne
festivalens hjemmeside: www.tydalsfestivaln.no
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Magisk stemning med Storsylen Opp
Lørdag 20. august er det klart for den tredje
utgaven av motbakkeløpet Storsylen Opp.
Interessen for det spektakulære motbakkeløpet
fra Nedalshytta til Storsylen er stor og
initiativtaker Niklas Dyrhaug oppfordrer alle til
å melde seg på allerede nå – også de som vil
delta i trimklassen.

-Interessen for Storsylen Opp er større enn aldri før
og jeg merker godt at folk har fått øynene opp for at
dette virkelig er det største og råeste motbakkeløpet i

Trøndelag, forteller Dyrhaug.
-Ikke alle trodde det skulle bli sånn da vi startet i det
små for to år siden, det er artig at vi kan motbevise
det. Nå får vi henvendelser fra alle kanter av landet
og svenskene har også meldt sin ankomst. Til tross
for uheldige værforhold har vi fått veldig positiv
omtale og gode tilbakemeldinger på tidligere løp
– nå håper vi på sol og strålende vær 20. august,
da blir det magisk stemning på Sylen, konkluderer
Niklas.
MOT-løpet for ungdom
Årets utgave av Storsylen Opp blir mye som tidligere,
men i forbindelse med at Tydal Kommune er et
lokalsamfunn med MOT har arrangørene fått i stand
et samarbeid om å arrangere et motbakkeløp for
ungdom mellom 12 og 15 år.
-MOT-løpet vil gå fra Nedalshytta og opp i
Sylveggen og vi er veldig spente på responsen,
forteller Dyrhaug som sammen med resten av
arrangementskomitéen både håper og tror at dette
vil bli en suksess.

DIREKTESENDING: Nea Radio sender direkte fra Storsylen Opp også i år
– her ser vi Andreas Reitan intervjue Petter Northug jr. før start under
fjorårets løp.

SPEKTAULÆRT: Folkevandring over eggen under Storsylen Opp i fjor.

7590 Tydal Tlf: 41518875 / 99444646
E-post: ellen@stugudal.no

Bestill ved til vinteren nå
1000 og 60 l sekker bjørkeved
Utkjøring
GOD STEMNING under Storsylen Opp 2009.
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Storsylen Opp for alle
Med navn som Petter Northug jr., Eldar Rønning,
Kristian Rennemo og Magnus Moan på resultatlisten
fra tidligere år er listen lagt for konkurranseklassen
som også i år vil skilte med store stjerner. Det er
imidlertid ikke bare det tøffe motbakkeløpet for
idrettsutøverne som står i fokus, arrangørene håper
at det også i år vil bli god deltakelse i trimklassen.
-Storsylen Opp passer veldig godt for alle som vil
oppleve fantastisk natur og besøke kremen av
fjelltopper – Storsylen, mener Dyrhaug.
-Det er en nydelig tur og med stor pågang og et tak
på 400 deltakere av sikkerhetsmessige årsaker er det
lurt å melde seg på så tidlig som mulig, oppfordrer
Niklas videre.
«After-bakkeløp» i lavvoen på Væktarstua
-Arrangementsmessig er vi godt i rute og har fått
inn rutinene etter to tidligere løp, men vi satser
fremdeles på at årets løp skal bli enda bedre. I år
vil vi som vanlig arrangere premieutdeling sammen
med middagsbuffet på Væktarstua etter løpet. Her
vil det også bli delt ut masse fine uttrekkspremier for
deltakerne i trimklassen. Til slutt vil det bli tidenes
«after-bakkeløp» med musikk i lavvoen utover
kvelden, avslutter Dyrhaug som ikke er alene om
å glede seg til årets utgave av Trøndelags råeste
motbakkeløp – i Sylan.
Foto: Mari Aas

Nytt fra Stugudal fjell
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HØYLOFTET PÅ OPPGARN
Tre års prosjekt ser sin ende... Skjønt ferdig blir
man vel aldri når man har valgt en livsstil som
An-Magritt Morset har gjort. Hun har forpakta
gården fra 1999, og flytta hjem i 2003. Etter
det har store investeringer, både økonomisk
og menneskelig, hjulpet til å endre og utvikle
gården. Tydal kommune har bidratt gjennom
lokalt næringsfond, Innovasjon Norge og
BliLyst har også støttet opp. Foreløpig siste
tilbud er nå ferdig, Steinfjøset. På bakkeplan
finner du 9 gjestestaller. I 2.etasje, med egen
inngang på øversida, har Høyloftet tatt form.
Det er nå ferdig til utleie, og her kan det dekkes
langbord til ca 50 personer. Man kan arrangere
både uformelle tilstelninger og finere selskap!
Kjøkken, toaletter, vaskerom, dusj og garderobe
i inngangspartiet. Kjøkkenet har oppvaskmaskin
og nødvendig utstyr.
An-Magritt ser for seg at mat kan bestilles fra
Væktarstua, eller man kan lage sjøl. Høyloftet er
innredd i et røft utseende, og noen av gårdens
gamle inventar, møbler og redskap er stilt ut.
Historien skal belyses fra tiden da Skansen
ble bygd i 1686, oppbygningen av det gamle
tunet som startet i 1700, gårdsbrannen i 1822,
åkleveversken Berit Stuedal Hilmo, befestningen
i 1905, krigshistorien fra 2.verdenskrig,
Turistforeningen som hadde losji her i 50 år, og
historien om setervollen ved Riasten og den
nyrenoverte Håvolden. Alt dette, i samspill
med dagens krav og moderne fasiliteter, gjør
Høyloftet til et utrolig sjarmerende lokale,
som vi håper blir mye brukt av både bygdas
befolkning som utenbygds besøkende!
Neste prosjekt blir utearealet. Gårdsveien skal
flyttes, og jordvoll bygges mot fylkesveien. Dette
skal gi mer tunfølelse, sier An-Magritt.
Ridehallen må brukes mer. Derfor ønsker AnMagritt flere aktiviteter velkommen. “Vær
kreativ, kom med forslag!” sier hun.
Klatreveggen skal snart være ferdig. Den lages i
samarbeid med ute.no. Høyden er 8 meter, og
skal ha Sylene som motiv.
Væktarstua bruker hallen til ATV-kjøring for sine
gjester.
Ridekurs holdes med både ekstern og eget
opplegg/instruktør.
Det er planer om å arrangere hundekurs.
Skotthyll-bane er også en av ideene, kanskje blir
det en konkurranse i løpet av sommeren!
An-Magritt og samboer Asbjørn får nok ikke
fritidsproblemer på ei stund!
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REISELIVSSAMLING FOR SYLAN, TYDAL
OG NEADALEN.
Reiselivsaktører i Tydal samlet seg på Høyloftet
i Oppgarn for å diskutere utfordringer og
muligheter i vår region. En diskusjon som skal
taes opp på nytt, er destinasjonsbygging. Det er
viktig med samarbeid for å utvikle destinasjonen
i konkurransen med andre destinasjoner.
En oppsummering/informasjon fra bedriftene
viste at optimismen foran sommersesongen
er berettiget. Aktivitetene er mange,
Aktørene på samlinga. (Foto A.Sprauten)
forhåndsbestillingene likeså, så det blir nok en
og vareplassering, med blant annet en ny
positivt travel sommer for de fleste aktørene.
avlastningsrampe for varelevering. To moderne
Se ellers artikkel på www.nea.radio.no
kasser, kjølerom og kaffekrok er også noen av de
mange prioriterte planene.
STUGUDAL LANDHANDEL
I år har Stugudal Landhandel fått 230 000
kr i Merkurmidler til utvikling av butikken
(driftsselskapet). Merkur, merkantilt
kompetanseprogram for utkantbutikkene, er et
av virkemidlene for å styrke små lokalsamfunn.
Det er Kommunal- og regionaldepartementet
som har ansvaret for dette programmet. AnMagritt ønsker med dette å utbedre lager-

Utdrag fra interiøret på Høyloftet. Foto: A.Sprauten.

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.

BYGGEVARER
Landhandelen har inngått en ny og forbedret
avtale om levering av byggmateriell med Aasen
og Five (Byggmakker) på Stjørdal. De vil kjøre
til Stugudal en gang pr uke, eller etter behov,
og tilbyr også direkte levering på hytta. I
tillegg får du låne gratis henger når du handler
byggevarer på Landhandelen. Ta kontakt med
Landhandelen for bestilling av varer! Aasen og
Five leverer alt fra kjøkken til bad. An-Magritt
og Asbjørn har også lagt inn et ordresystem på
trelasthandelen, noe som etterhvert skal gjøre
betaling og registrering enklere for både kunden
og selgeren! Trelastavdelingen vil i sommer
være betjent på lørdager, og i fellesferien.

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!

Utomhusplan

Nytt fra Stugudal fjell

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

Nytt fra Stugudal fjell

15

TYDAL KOMMUNE
www.tydal.kommune.no

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

i

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
Åpningstider:
mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

BILDE: Velkommen til Stugudalen og Sylan! (Slik ser det ut etter ei langhelg...) 		
Foto: A.Sprauten

INFORMASJON FRA TEKNISK ETAT

Fagsjef Knut Selboe informerer om at det vil bli renovasjonsdag for hytteeierne også i år. Det legges til fredag

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 sommer 2011:
23. mai – 10. juni 10 – 16
14. juni – 31. aug. 10 – 18
1. sept. – 22. okt. 10 – 16 (søndager 12 – 16)
29.juli, og vil holde åpent utover kvelden, til ca kl.21.00.
Avfallet må sorteres i ulike fraksjoner, og mottaket i krysset
ved Sylsjøveien vil være betjent.
Se annonsering/oppslag i løpet av sommeren.
Nytt returmottak vil sannsynligvis være på plass i løpet av
2012, i henhold til reguleringsplanen.
Et nytt renseanlegg vil bli bygd i Svarthølvika i 2011. Det
gamle har vært i drift siden 1977. Siden den gang har
belastningen økt betraktelig, og nye rensekrav stilles også
i dag.
Planarbeidet med revidert reguleringsplan i området rundt
Væktarstua/Kapellet vil bli iverksatt. Informasjonsmøte vil
bli holdt i løpet av juni. Annonsering kommer!
Det forekommer at hytteeiere ønsker å bosette seg på
hytta. På spørsmål om bruksendring fra fritidsbolig til bolig,
ønsker ikke Knut Selboe å si noe før retningslinjene er utarbeidet. Men han lover å komme tilbake til dette temaet når
retningslinjene er på plass.

Husdyra er kommet på sommerbeite
Husdyrholdet i Tydal er basert på utmarksbeite
og fellessetring i sommermånedene. Storparten
av primærnæringa i kommunen består av
melk- og kjøttproduksjon av storfe og sau. Disse
produksjonene er basert på grovfôr som skaffes
bla. i utmarka. I tillegg produseres det meste av
sommermelka på fellesseter. Nå er både melkekyr,
annet storfe og sau kommet ut. Godt å høre bjeller
rundt om i Tydalsmarkene! Tydal har store områder
med berggrunn som gir meget frodige og gode
utmarksbeiter. Disse er av topp kvalitet nasjonalt sett
for beite med storfe og småfe.

Vi minner om å vise hensyn ved å lukke grinder
og stengsler når man beveger oss inn og ut av
avgrensede beiteområder. I tillegg ber vi om at hvis
man oppdager noe unaturlig bør man ta kontakt
med dyreeier.
Kontaktpersoner i de ulike fellesbeiteområdene er:
Ås beitelag: Ingebrigt Kirkvold, tlf 478 04 778
Østby sankelag: Henry Østby, tlf 905 75 890
Ellers kan man kontakte Tydal kommune hvis man er
usikker på beiteområde eller dyreeier.

SOMMERAKTIVITETER I TYDAL KOMMUNE
En blid fagsjef for næring og kultur i feriemodus
tar i mot meg en fredag formiddag. Anne
Kathrine Sæther gjør seg klar til ferie, men har
mye å fortelle om kommunens satsninger, og i
særdeleshet om utvidelser av museumstilbudet.
Museene i Tydal eies av Tydal Kommune, og
består av Tydal Museum, Brekka Bygdetun,
Kistafoss kraftverk, Storaunstuggu og
Hilmohaugen (eies av en stiftelse).
Tydal Museum har i år åpent fra 23/6-7/8. Anne
Kathrine forteller med entusiasme om årets
kunstutstilling. De viser Merete Liens arbeider
basert på gamle fototeknikker, og bilder av
barn i Tydal under inspirasjon og veilledning av
henne. Merete Lien er en allsidig kunstner som
behersker ulike teknikker og uttrykksformer.
Hun har stilt ut på en rekke utstillinger tidligere,
og har også hatt utsmykningsoppdrag. (Se også
artikkel i “Nytt fra Stugudal Fjell” nr. 43)
Ellers kan museet by på Karolinerutstillinga,
som skildrer den dramatiske historien om
general Armfeldt og hans soldaters opphold og
tilbaketrekning gjennom Tydalsfjella midtvinters
tid i 1718/1719.
Singerutstillinga; historien om Anna og William
Singers tilknytning til Tydal. Også kjent som en
stor velgjører for Tydalssamfunnet.
Kistafossen kraftstasjon, som ble åpnet i 1949,
og nedlagt i 1962. I sommer vil det være mulig
å få komme inn i kraftstasjonen. Her kan man
oppleve gamle, tidsriktige miljø, samt å få se
filmopptak fra kraftverkshistoria i Tydal.
Brekka Bygdetun, framfor alt barnas gård, men
også trivelig for voksne! Gammelt bygdetun
med mulighet for hesteridning og kontakt
med små og store dyr. Husflidslaget vil i år ha
utstilling av grytekluter. Og som vanlig har de
en salgsutstilling på loftet. I tillegg til alle dyra,
kan barna i år fryde seg over gråtasstraktor,
klatretårn og trollsti i skogen. Dette er et
populært tilbud, som er meget godt besøkt.
Salg av mat og drikke.
I samme område er det også nedkjøring til
handicapfiskeplassen. Det er søkt om nedsatt
fartsgrense i museumsområdet. Anne Kathrine
henstiller til alle besøkende om å bruke de store
parkeringsplassene. Det vil bli god skilting.
Guiding/omvisning er tilgjengelig på de
forskjellige museene.
Det planlegges ulike arrangement ved de ulike
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museumsanleggene i løpet av sommeren. Følg
med på Tydal Kommunes hjemmeside: www.
tydal.kommune.no for nærmere informasjon!

NYTT FRA NÆRINGSETATEN

Anne Kathrine Sæther, fagsjef for næring
og kultur, forteller også med stor iver
om anledningen til å engasjere mer
planleggingsarbeid. En ung dame ved navn
Lene Markussen har fått et 3-måneders
engasjement som prosjektleder for ny
kulturplan i kommunen. En prosjektgruppe
bestående av tre politikere og to personer fra
frivillige organisasjoner startet opp i oktober
2010. De har drevet med innsamling av
informasjon. Den nye planen skal omfatte det
utvidede kulturbegrepet, som også omfatter
idretten. Visjoner og overordnede mål for
kultursatsningen i et perspektiv på 10-15 år skal
utredes.

Lene kommer rett fra Afrika (Malawi)
der hun har jobbet med plan- og
utviklingsarbeid. Hun forteller at hun
har cand mag i samfunnsplanlegging og
lokalsamfunnsforskning. Og nå har hun bosatt
seg i Tydal sammen med sin samboer Mathias
Johnsen (Tydal Næringsforening). Selv om det
kan virke som enorme forskjeller mellom Malawi
og Tydal, så forsikrer Lene meg om at essensen
i arbeidet er mye likt. Og hun håper vi får stort
engasjement for kulturplanen.
Vi ønsker Lene lykke til, og håper du vil trives
i Tydal! Kommunen trenger flere ungdommer
med pågangsmot!

Nytt fra Stugudal fjell
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PILEGRIMSVANDRING
SOMMEREN 2011.


19.juli – 27.juli gjennom Tydal, Selbu og
Malvik.






Felles pilegrimsvandring fra Sylsjøen til
Nidarosdomen. Dette kalles “Den store
Romboleden.” Lengden er ca 160 km.
Kontakt Ola Reitan tlf + 47 995 53 956



14.august TYDAL





Hvor er nøkkelen til Skardøra?
Overskriften er betegnende på denne damens
humor. Etter å ha fått dette spørsmålet fra
ungdommelige gjester på Væktarstua, laget
Tordis nøkkelen til Skardøra. Den henger i
resepsjonen på Væktarstua.
Tordis Wostryck er født i 1930, og således forbi
sin første ungdom. Men det skulle man ikke tro
når man ser aktivitetsnivået og de klare, skarpe
øynene. De glimter til igjen når hun siterer familiens
beskrivelse av henne da hun ble født i Muruvika;
”Like lang og tørr som sommeren 1930!”

hotellet, og hun får ikke fullrost betjeninga nok. Men
dagen trenger ikke å være slutt med det; får hun
godt selskap, så blir hun gjerne med i bodegaen en
tur!
Vi håper vi ser denne trivelige damen neste påske
også!

Sammen med mannen Vladimir ble Tordis boende
på Stjørdal. Da de var unge, tok de toget til Storlien
for å gå på ski. De stappet buksene fulle av avispapir
for å holde kulda ute. Så fikk de bil, Volkswagen
V-960, og ble mer mobile. For ca 40 år siden ble
Stugudalen tilholdssted i vinterferier og påske, og
de leide hytte ved Væktarstua. Etter at mannen
døde for 25 år siden, ble Tordis fast hotellgjest på
Væktarstua i påska. Hun kjører bil- i storm og blæstog kan levende beskrive kolonnekjøring i snøstorm
langs Stuggusjøen. Påskedagene benytter hun til
skiturer. Senere på dagen kan du treffe henne i
lavvoen på ”Afterski”, der hun tydelig koser seg med
musikken og stemningen. Så en god middag på
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To pilegrimsvandringer er allerede
gjennomført innen sommeravisa kommer
ut. Men to gjenstår også:



Pilegrimsvandring fra Sylsjøen
kl.09.00 til Stugudal Kapell.
Lengde 20 km. Kontakt Ola Reitan.











Ring oss gjerne for mer info.
På tlf 984 988 46

Nyheter blir lagt ut på Facebook
og vår hjemmeside.


Nytt fra Stugudal fjell
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Et flott og tradisjonsrikt fjell-løp i storslagne
omgivelser, som tradisjonen tro arrangeres den
første søndagen i juli.
Start og innkomst på Stugudalsbanen, Stugudal,
ca 1 km forbi Væktarstua. Salg av kaffe og vafler på
arenaen. Premiering umiddelbart etter løpet på
Stugudalsbanen.
Årets Karolinerløp er det 45. som arrangeres.
Arrangør er Tydal IL, Trimgruppa med gode
hjelpere, som stiller opp år etter år på bla kiosksalg,
saftstasjon, løype og speakertjeneste.
Foto: Skardsfjella, Mattias Jansson

KAROLINERLØPET SØNDAG
3. JULI STUGUDALSBANEN,
STUGUDAL
Trimklasse kl 09.00-11.00
Mosjon og konk.kl kl 11.30
Løype 13 km

Familievennlig løype rundt Væktarhaugene på ca 13
km, i lett kupert fjellterreng, for det meste på vei og
sti. Hvis været er tørt og fint, noe vi satser på i år J,
så holder det med joggesko.
Løpet samler godt over hundre deltakere hvert år.
Arrangøren ser gjerne at deltakerantallet øker. Vi
oppfordrer spesielt hyttefolket om å møte opp og
delta, samtidig som vi ønsker både tydalinger og
andre velkommen til det 45. Karolinerløpet!

Nærmere info: www.tydal-il.no

Væktarstua Cup 2010 lørdag 410: ÅRETS MORSOMSTE FOTBALLKAMP:
Den populære knøttekampen på søndag er preget av stor fotballglede
og innsats, og årets turneringsleder oppfordrer alle knøtter til å ta turen
til Stugudalsbanen og bli med på moroa.

Fotballhelg på
Stugudal

Væktarstua Cup 2010 lørdag 159: FOLKEFEST: Masse folk og god
stemning rundt banen er obligatorisk under Væktarstua Cup.

Andre helga i juli går den tradisjonsrike
Væktarstua Cup av stabelen på Stugudalsbanen
for imponerende 43. gang. Turneringsleder Geir
Haarstad lover at Væktarstua Cup også i år vil
glede liten som stor med spennende oppgjør på
gressmatta og liv og røre på Stugudal - og oppfordrer
samtidig alle med barn under 7 år til å ta med seg
ungene på knøttekamp på søndag.

og Tydal 1 og 2, forteller turneringsleder Haarstad.
Tradisjonen tro blir det oppvisningskamp mellom
Ålen og Tydal damelag på lørdag, der hjemmelaget
har stukket av med seieren de siste årene.

Underholdning for liten og stor
Fredag ettermiddag braker det altså løs på
Stugudalsbanen med kamper, kiosksalg, grill og ikke
minst loddsalg der man også i år kan friste med
masse fine premier som trekkes under finalens
pause på søndag. På søndag spilles som nevnt den
Kampen om vandrepokalen
meget underholdende knøttekampen, der barna tar
Sommeren for to år siden var det Tydal 1 som
over gressmatta med stor fotballglede. Fredag og
etter seks turneringer fikk med seg den gjeve
lørdag er det som alltid fester i Bjørkly og på scenen
vandrepokalen hjem til odel og eie. I fjor fulgte
samme lag opp og fikk første napp i den nyoppsatte vil vi finne blant andre bandet Dakota fra Ålen.
vandrepokalen etter finaleseier over Vikvarvet, men -Vi satser på at dette blir ei knallhelg med godt
vær, god stemning og masse folk, konkluderer
de møter tøff konkurranse også i årets turnering.
turneringsleder Geir Haarstad som ønsker alle
-De tidligere turneringslagene Skaun og Røros vil i
år bli byttet ut med to nye lag, muligens Selbu BK og hjertelig velkommen til årets fotballturnering på
Tangmoen IL - i tillegg til at vi får et gjensyn med de «dal’n».
Foto: Mari Aas
faste traverne Vikvarvet, Brekken, Ålen, Bahia Mar
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Klart du kan !
Maxbo Selbu leverer alt av byggevarer og rekvisita,
rett på hyttetrappa!
Vi kjører minst tre ganger ukentlig til Tydal i sommermånedene,
og leverer enten direkte på byggeplass eller på annen
forhåndsavtalt henteplass.
Ta kontakt på telefon eller e-post for et godt tilbud eller stikk
innom vår velassorterte butikk.
Vi i Maxbo Selbu ønsker alle en riktig god og forhåpentligvis
solfylt sommer!
Tlf. 7381 0440
E-post: firmapost@maxboselbu.no
NB! I sommer har vi åpent til kl. 18.00
fra mandag til fredag.
Lørdag 10.00 – 14.00

22
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forhåndsbestilling i år, kun 3 ledige døgn den første
måneden. Det var ikke mange som hadde trua på
dette konseptet, forteller Kjell. Det var vanskelig å få
banklån, grunneierne måtte sjøl kausjonere!

17.mai frokost
på Bjørkly
Ungdomslaget inviterte også i år til 17.maifrokost på Bjørkly. Laget stilte med brød, kaker
og drikke, mens alle gjestene hadde med seg litt
pålegg hver. Og det ble en flott buffe, med mye
godt. Over 40 personer tok turen, og koste seg
i godt selskap med sambygdingene! Hyggelig
å møtes på denne måten, takk til Jomar og
damene!

John- en glad gutt!

Tilstede var også Olga Kleppan, som hadde
85-årsdag før jul. Hun hadde feiringa i lavvoen
på Væktarstua. Olga ville ikke ha gaver, men
ønsket heller at gjestene kunne gi en pengesum
til Ungdomshuset Bjørkly. Totalt kom det inn
ca 10.000 kroner som skal brukes til skilledør
mellom store og lille sal. Olga ønsker at huset
skal brukes mer, og det blir enklere å ha små
arrangement når skyvedørene kommer på
plass. En flott gest fra en flott dame!

Nesjø Båtutleie arrangerer hvert år en
fiskekonkurranse som er blitt svært populær, den
foregår midt i juli.
Seierherren er den som får den største fisken dag 1,
og den båten med flest kilo dag 2. Alle premieres!
Det er planer om å bygge ei sløyebu i løpet av
sommeren, eller når finansieringa er klar. Dette
er et miljøprosjekt, og målsettinga er ”å bedre
miljøet for fisken i Nesjøen og å bidra til å sikre en
Nord-Europas rikeste røyevann? Så sier reklamen! Og bærekraftig forvaltning av fiskeressursen. Gjøre
nå er det igjen klart for en ny sesong ved Båtutleia.
oppholdet for Nesjø Båtutleies gjester bedre ved
Erling Brandtzæg takker for seg etter 24 år som
å tilrettelegge slik at forholdene for å sløye fisk
vert, kona Ellen Ødegård noen år færre. I år er
blir bedre i tillegg til å fjerne uønsket lukt og heve
det Roald Boysen som skal stelle med gjestene på
det visuelle helhetsinntrykket. Ei sløyebu med
Nesjø Båtutleie, og sesongen er som vanlig 15.juni - stålbenker, innlagt vann, lukket system i form av
15.september. Kjell Kåsen kan fortelle om rekordstor en tank for fiskeslo, dette er planlagt oppsatt ved
Statskrafts utstyrsbu.

BILDE: Nesjøen for alle! Foto: A.Sprauten

NESJØ BÅTUTLEIE





















TYDAL UTLEIESERVICE AS
Oddmund Dyrhaug, John Helge Kåsen, Per og Ingfrid Stugudal.

Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av strømaggregat.
Sliping og lakkering av gulv.
Utleie av vannavfukter.
Utleie av vibratorplate.

PRISER:
ZX Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,ZX 22 Minigraver kr. 2500,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 4150,Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
Døgnleie kr. 1250,Vibratorplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell






☺














Bestilling: telefon 92 49 27 22
www. tydalutleieservice.no
Olga Kleppan, Reidun Øverås, Lilly Kåsen og Hildur Lien
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Ås i Tydal
Emmas

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

Fersk pizza.

Emmas pizzabunner heves
og bakes på stedet. Du får
nybakt pizza hver gang.
Vi lager to størrelser:
30 cm (1-2 pers)
og 40 cm (2-4 pers)

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

Ta med hjem!

Åpningstider:
Kjøkkenet er åpent:
Tirsdag til torsdag. 12:00 - 20:00
Fredag og Lørdag* 12:00 - 22:00
Søndager
14:00 - 20:00
Mandager stengt.

Selskapsmat

Vi leverer snitter og middager

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

Velkommen til Emmas Stue!

Bilde

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

Bilde: Oddmund Dyrhaug bak symaskina. (Foto A.Sprauten)

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

DYRHAUG RIDESENTER 40 ÅR!
I 1971 dro Oddmund Dyrhaug på lykke og
fromme til Island for å kjøpe hest. Han endte
opp med 25 Islandshester. Dermed var Norges
første ridesenter med Islandshester et faktum.
I juli samme året tok han en prøvetur med
to studenter, sønnen Ole Ingebrigt og hans
fetter. Han måtte “leite veg”, som han sier.
Men Storerikvollen og Nedalshytta var klare
mål. Det var det året Nesjøen ble demt opp, og
Nedalshytta var ikke ferdig, så de måtte ligge i
telt. Det regna så utrolig, men regnklær hadde
de ikke med. De tok tomme glavasekker på
Nedalshytta, klipte hull til hode og armer, så
bars det avgårde til Storerikvollen!

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

Ved Rådhus 2 - Ås i Tydal























Flere prøvetura ble tatt den sommeren, for å
leite veg. Utvida litt for hvert år, etterhvert som
han fant passende ruter. Og bortsett fra et par
somre, har sønnen Ole Ingebrigt vært med, helt
fra han var 14 år.
I 2007 fikk Oddmund kongens fortjemstmedalje
i gull for å ha vært en pioner innen fjellridning.
Ole Ingebrigt overtok bedriften i 1985, med
faren Oddmund som kårkaill, men dog aktiv
turistguide. Og i dag kommer kundene fra Tokyo
og Chicago for å oppleve Sylan fra hesteryggen
(for å sitere artikkel i adresseavisa 2007),
og gjesteboka inneholder ca 40 forskjellige
nasjoner.
Vi gratulerer far og sønn Dyrhaug med
40-årsjubileet!
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Vi utfører
Graving - Fundamentering Fjellarbeid - Transport










Hytteiere og andre...

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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Åpent tirsdag, onsdag,
SALONG
KARISMA
fredag og
lørdag
Dameog
herrefrisering
Ring for avtale.
Solarium
-smykker
- vesker
Salongen
har- klokker
massevis
av skjerf - gaver - hårpleieprodukter
smykker og hårpleieprodukt.
GOD
SOMMER
FRA ALLE
OSS PÅ
Avant
Garde
solarium
SALONG KARISMA!
m/voice guide

Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan
Kanefart
UKESTURER

VILLMARKSTURER

3-DAGERSTURER

Vi utfører
: ● Planlegging
● Byggesøknader
KICK-OFF
KURS- OG/ tegning
KONFERANSETURER
graving og betong.
KJØP ●
OGGrunnarbeid,
SALG AV HESTER
selv!
● Snekkerarbeid
prøv
- for deg!
oppleve naturen fra hesteryta
enbben
r jo
Vi gg
herlig å
Alt som

er!

nd
fornøyde ku
Vi lever av

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

Sylan og Tydal på
Villmarksmessa på
Lillestrøm
idar@tydalsveis.no

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

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

Vakkert beliggende ved Syltoppens fot i Tydal kommune.

 5 godt utstyrte fiskebuer
 Camping m/u el
 Sanitærbygg
 Kiosk
 Stor Lavvo med åpent ildsted hvor du kan steke dagens fangst eller

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere
som kjenner
forholdene.
Ta kontakt med oss så
skreddersyr
vi gjerne
et

koke kaffe på “svartkjelen” sammen med andre fiskeglade mennesker

opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma.
Vi har samarbeider
med installatør
Velkommen til å ri i karolinernes
og pilegrimenes
fotspor.og

Unn deg en ekte villmarksopplevelse i sommer og ta turen til Nesjøen!
Sesong 15. juni – 15. september.

rørlegger og Stugudal Eiendom.
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Velkommen til Nesjøen i Tydal!
 30 båter

er!
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Bilder: Mattias Jansson

Vi tilbyr:

nd
fornøyde ku
Vi lever av

senral godkjenning

Villmarksmessen på Lillestrøm er den messa i
Norge som samler flest besøkende i målgruppen
naturopplevelser. Den er tidsaktuell for målgruppa,
da folk er på utkikk etter sommerens opplevelser.
Tydal kommune og Prosjekt Sylan deltok for tredje
året på messen.
Som tidligere har dette vært en messe der flere
aktører ifra Neadalen har stått sammen. Dette har
to fordeler: Reiselivet i Tydal og Selbu henger ofte
sammen som eksempelvis fiske og fjellturisme,
vi har også en felles satsing på fylkesvei 705
som merkevare. Å markedsføre dette som ”ett”
område for turismen har sine fordeler, da vi bedre
kan konkurrere med større destinasjoner. De
forskjellige aktørene som står sammen på messa
får en mulighet å samarbeide, utveksle erfaringer
og planlegge nye ting som faller reiselivet i området
til gode. Vi opplever at denne messen er med og
binder bånd og samarbeid mellom oss som jobber
med reiseliv.
På messen markedsførtes ”Neadalen” av:

Røyefiske i Nord Europas rikeste røyevann Nesjøen, med panoramautsikt mot Sylan.

Vi har faste snekkerlag og eget lag
som tar grunnarbeidet.

Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal
med
før du tar
Tlf:
73 81 Snakk
54 72
- oss
Telefax:
73ditt81endelige
56 80valg
kunder!
de
øy
rn
fo
vår kundetelefon!
Mobil: 907ring
2791372340
624
Vi lever av
E-post: ole@dyrhaug.no www.dyrhaug.no

Sylan og Tydal på Villmarksmessa på
Lillestrøm. Villmarksmessen arrangeres i
Lillestrøm, ved Oslo hvert år. Det har blitt
arrangert messe i 29 år. 2011 var det over 360
stands og 540 utstillere. Messen i år var den
7.-10. april.

Tydal kommune. ( Olav Harry Østby og Gunnar
Kvarme)
Prosjekt Sylan. ( Mattias Jansson)
Turistfiske i Neadalen. ( Marit Østby Nilsen og Olav
Nykkelmo)
FV 705. ( Roar Uglem- Selbu Næringsforum)
Nesjø båtutleie. ( Ragnhild Østby Nilsen og Ketil
Nilsen)
Skarvan Roltdalen nasjonalpark. (Per Morten
Storhaug, Stall OMM)
Villmarksmessen 2011, som inkluderte 3 messer:
VilImarksmessen, Hytte og Hage mottok 30 600
besøkere. Alle disse er nok ikke i målgruppen
vår, men det er seriøsiteten hos de som kommer
innom oss som er relevant, og ikke det totale
besøksantallet.
Prosjekt Sylan anser messen som vellykket. Spesielt
var den nye Tydalsbrosjyrenww populær, og det
gikk også ut mange brosjyrer fra andre turistaktører
i Tydal og Sylan. Det var bra besøk på messa og på
standen som helhet. Torsdag-lørdag var det mange
fiskere innom, mens det søndag var mye spørsmål
om ridning og fjellturer. Det er helt klart at det er
aktivitetene som drar, og derfor er det viktig å være
på plass for å få interesserte folk til å ta turen til
oss. Det å samarbeide ser vi gir effekt. Det gjelder
å få kunden til dalføret. Desto fler komplementære
produkter og aktører vi har, desto mer sannsynlig er
det at folk velger Tydal og Sylan som reisemål.

Ta kontakt med oss for forhåndsbestilling av fiskebu eller båt.

Tlf. 73 81 53 11

www.Fiskeitydal.no

post@fiskeitydal.no

tlf. + 47 73 81 46 21

adr. 7590 TYDAL

Nytt fra Stugudal fjell
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8

Vi har: Post i butikk, Aga-propan,
tipping, medisinutsalg
m.m
Telefon: 73 90 45 50 | www.dybvad.no

4.-7. AUGUST 2011
ØIVIND FARMEN - STURLA EIDE - LARS KARLSSON
P.A RØSTAD - ASMUND BJØRKEN - ARNSTEINS - JAN
BORSETH - LILLEBROR VASSÅSEN - KNERTEN&CO
JØRGEN NYRØNNING - BRINGEN SPELLMANNSLAG
MARTHE VALLE - OLE BJARNE ØSTBY
FULL RULLE - ROINJBREINJERRAN
+ mange flere!

Konsert i Selbu Kirke, torsdag 04.08 kl. 21.00

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

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

Sjekk ut hjemmesiden vår for mer info:

www.selbufestivalen.no

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

Trapper - Stiger
Sambatrapper

Telefon: 73 81 56 41 - Fax: 73 81 55 11
E-post: ty-trapp@online.no

Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Besøk oss eller ta kontakt!
Transport
Telefon: og
73 graving
81 57 12
Gruslevering
Fax:
73 81 55 11

Telefon:e-post:
73 81 56 ty-trapp@tydalsnett.no
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

Bil & Landbruk AS

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!
Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!

Nytt fra Stugudal fjell

Besøk oss eller ta kontakt!

Problemer med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse
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Utstilling av trappemodeller i våre lokaler på
Berggårdsmyra i Tydal.

grunnarbeideRør og VVS - lager

Tlf.: 7381 5312 - 959 36 017
Husk festivalens sommerskole med anerkjente instruktører
innen fiolin, trekkspill, rørospols og kunstmaling.

TRAPPER - STIGER - SAMBATRAPPER

Vi foretar
AC-klimaservice
Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

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

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Nytt fra Stugudal fjell
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Gode sommeropplevelser
blir bedre med rett utstyr
Vi har det du trenger for:

Jakt - Fiske - Tur - Sykkel Fritid - Alt inne idrett - Skihotell

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

Meny

kontaktinformasJon
Stugudal Villmarkspa ved Væktarstua Hotell
For bestilling ring 93427535 eller Væktarstua 73813100
E-post: anmanord@frisurf.no

PATRUSLI GÅRD
På Patrusli har det i lengre tid vært hektisk
byggeaktivitet. Hus etter hus popper opp,
ihvertfall virker det sånn for oss som passerer
nede på veien. Sannheten er nok en helt
annen, atskillige arbeidstimer ligger bak.
(i tillegg til å drive bedriften!) Tre doble
elevboliger fra Peder Morset Folkehøgskole
skal etterhvert finne sin plass på området til
Patrusli. En dobbel og to enkle er satt opp,
(om enn ikke helt ferdige enda utvendig), og
har allerede vært i bruk. Når alt er på plass
er overnattingskapasiteten økt med ca 50
senger. Fra før har de to trivelige laftahytter
(med 4 senger i hver), Hovedhuset hos Eline
(12 senger) og rytterbua (7 sengeplasser). Det
er lagt opp til sjølhushold i alle boenhetene,
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Interiør i de nyeste rommene.

Vi har åpent i helgene, men kan ta imot grupper alle dager
bare vi får beskjed i god tid.

men grupper kan også få frokost, halv- eller
helpensjon ved bestilling. Selskaper kan få
servering i den koselige spisesalen (med
plass til opptil 60 personer), eller hva med en
lunch i lavvoen som ligger ca 1½ km unna?
Siri og Atle Aas forteller at flere julebord allerede
er booket. Mange ønsker aktiviteter i tillegg, og
Patrusli har masse forskjellige aktiviteter som
passer for grupper og bedrifter. Se hjemmesiden
www.patrusli.no

Velkommen!!

På jordet går 24 hester og venter på å frakte
turistene til fjells! Ekteparet Aas forteller at
rideleirene er i ferd med å fylles opp, men det er
noen få plasser igjen. Ønsker du halv-, hel-, eller
to-dagers tur på hesteryggen, så kan du bare ta
kontakt med Siri på telefon 90104600. Turer for
grupper kan legges opp i samarbeid med kunden.
Når man har jobben som livsstil, kan det være
greit med hjelp og avlastning! Og det blir det nok
en råd med når datteren Marte med samboer
Terje flytter hjem i løpet av sommeren. Med tre
generasjoner i sving på Patrusli ser framtida lys ut
for familiebedriften ved Stuggusjøen!

Nytt fra Stugudal fjell

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

Stugudal Villmarkspa, HELT Vilt!!!
UNN DEG EN spesial
FANTASTISK OPPLEVELSE
Væktarn
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

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

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

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

60 minutter
950 kroner

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

Velkommen
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.
Nytt fra Stugudal fjell

Velkommen!!
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Tegn et abonnement på
bredbånd hos oss.

Våre Sponsorer Kontakt:

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

Skiløypene

TYDAL KOMM.
ENERGIVERK
Tydal

Selbu

Dyrlegen i Tydal
www.fagtrykk.no

Stjørdal
Øyelegekontor

TRIVSEL I FJELLET
Det var en gang en gjeng med livsglade og ivrige
hyttebyggere, som var så heldig å få kjøpe ei tomt i
det som i dag er Stugguvoldbekken Hyttefelt.
Stugguvoldbekken Hytteforening ble dannet i 2006,
og er et nytt hyttefelt litt nord for Sylsjøveien. Det er
i dag fullt utbygd med totalt 18 hytter.
Ei trivelig grend med aktive og positive
”innbyggere”.
Jeg har inntrykk av at alle trives godt, og at det alltid
er en hjelpende hånd der hvis det er noen som
trenger det.
Jeg snakker på vegne av alle, når jeg vil gi honnør til
John-Inge Sørensen for all hjelp han har bidratt med
til alle som har bygd.
Vi synes selv at vi har en super beliggenhet,
med skog og fjell, butikk og sist men ikke minst
Væktarstua i gangavstand for en afterski når det
måtte passe ;-)
Det er flott utsikt fra alle tomtene, så feltet er
meget godt tilrettelagt.
Det har jo etter hvert blitt flere og bedre tilbud
til oss hytteeiere, som jeg vil oppfordre alle til å
benytte seg av, slik at vi fortsatt skal ha et godt
tilbud i fjellgrenda som vi trives så godt i. Det er
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www.fagtrykk.no

Hjemmesiden

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

viktig at alle kjenner sin besøkelsestid og benytter
seg av butikken, Væktarstua og kanskje en ridetur, og
at løypekontigent etc. blir innbetalt, slik at løypene
holdes åpne.
Hva kan vel være bedre enn å ha hytte på ”solsiden”,
nære fjell og sjø. Kjenne den gode lufta, og kanskje
høre en vårkåt stegg kalle på rypa si..;-)

Noe av vårt vare
og service utvalg

www.fagtrykk.no

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

I påska var det offisiell åpning av den nye automatiske
bommen vår, noe som er betryggende. Postkasse har
vi fått nede ved butikken, så nå er det bare å si opp
jobben og flytte oppover ;-))
Det går an å bestemme seg for å være lykkelig.
”Lykke er den gode bivirkningen av andre gode
beslutninger”
Dette har Karsten Isachsen sagt. Og jeg tror vi i
Stugguvoldbekken Hytteforening er glade vi tok
beslutningen om å bygge oss hytte i Stugudalen.
God Sommer!
På vegne av Stugguvoldbekken Hytteforening
Kari Halvorsen

Nytt fra Stugudal fjell

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

kl 10.00-16.00
kl 10.00-16.00

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

•Apotekutsalg
•Ski smørning
•Aviser
•Dagligvarer

VI ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER
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Disponerer 30 Hotellrom,
bolighuset Løveng for 15 personer er nyoppusset, hytter og
nye moderne leiligheter til utleie.
Det ideelle sted for fødselsdager, familieselskaper og kurs/konferanse.
Se vår aktivitetsleir med stor lavvo for 120 personer i tre og betong, langhus for 50
personer, 2 spabad, garderobe med dusj og toaletter, leies ut til arrangement.

Vi ønsker alle en god
sommer i Tydalsfjella

Utleie av dusj.
Gjesteplasser på vår båtbrygge - rett ned for hotellet.
Besøk vår populære søndagsbuffet - hver søndag kl. 13.00 - 19.00.
Kaféen er åpen alle dager fra kl. 08.00 - 21.00 for matservering.
Vi tilbyr også aktiviteter som hesteridning, kjøring av 4- hjuling,
fisking fra båt, spa/massasjebad, tursti, båtutleie.
Værstasjon og webkamera på våre nettsider.
Hotellet har trådløst bredbånd som kan brukes av alle kunder.
Hotellet har villmarksspa med fysioterapeut og solarium.

Sommeren 2011

Åpningstider:
Hotellet, matservering. kl. 08.00 - 21.00.
Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering, 08. - 10. juli.
Tydalsfestivalen, musikkfestival, 15. - 16. juli.
Barnas dag, Lavvo med grilling, spabad,
hesteridning og barneaktiviteter, 10.august kl. 13.00 - 15.00.
Pilegrimsrittet starter på Væktarstua Hotell, lørdag 13 august - stor stemning, mye
folk og flere aktviteter ut over dagen.
Storsylen opp, lørdag 20 august. Levende musikk og bankett om kvelden.
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Telefon: 24 06 70 00
Telefon Driftsentral Region Midt: 57 68 92 10
E-post: info@statkraft.no
Internett: www.statkraft.no

Vi ønsker alle en riktig god sommer

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

Foto: Bernt Kulseth
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COOP MARKED TYDAL
Mandag - Torsdag : 10.00-16.00
Fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-16.00
Hele skoleferien: Uke 25-33
Alle hverdager 10.00-18.00
Søndager 12-17.
AASEN&FIVE
har fylt opp byggevaren med masse
nye varer. Vi står klare for å hjelpe deg

SOMMERTILBUD
Har du bygge
prosjekt i
sommer?
Bestiller du,
leverer vi varene
på Stugudal
Landhandel.
I Stugudal
Landhandel har vi
et godt vareutvalg

MIX 3: 69,00
FERSKT BRØD: 11,90

MEDLEMSTILBUD
BRIS: 6,90 + PANT
6PK KRONEIS: 29,90

APOTEKUTSALG TIPPING

PROPAN

3 % KJØPEUTBYTTE
COOP SYKKELDAG 24.JULI 2011
Vi ønsker våre kunder velkommen til en trivelig sommerhandel på Coop Tydal

Trenger du henger for å kjøre
materialer har vi det til utlån
for våre kunder
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TRIMPOST-KONKURRANSE
Fysioterapitjenestene i Tydal og Selbu kommune og Frisklivssentralen i
Værnesregionen arrangerer trimpost-konkurranse i perioden 1.juni til 30. september.
Alle som skriver seg opp i boka på de ulike trimpostene i denne perioden er med i trekningen om
premier.

Tydal
Vedprodukter

Følgende trimposter i Tydal er tellende i denne konkurransen:

1. Nyvollen (Sylsjøveien, Stugudal)
2. Fossan
3. Juniorkassen i Langdalen
4. Svarttjønna
5. Storkleppen Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
6. Aunåker/ Lødølja granved i sekker eller på paller.
7. Vassklingmarka
Premier:
For bestilling ring:
Felles uttrekkspremie er et gavekort på 2000,- gitt av Tydal kommune og Selbu kommune.
Gavekort på sportsbutikken i Selbu trekkes blant deltagere i Selbu, årskort
på Trimbua
trekkes blant
Jon Helge
Kåsen
deltagere i Tydal.
73 81 i46
82 - 909 73 324
(Håper også å få til flere mindre uttrekkspremier
tillegg)

Gårdsmatutsalg

Flemming Lunden
918 80 715

STOPP

Det første naturlige stopp
på veien til Stugudal
er hos

Jensvolds Naturterapi

Stugudal Eiendom AS

•

Naturmedisinsk aromaterapi

•

Fotsoneterapi

•

Healing

•

Øreakupunktur

•

Hot stone massasje

•

Ørelysbehandling

•

Kurs i babymassasje

Jeg selger gavekort til alle anledninger.

Bestilling av time eller gavekort på
tlf. 995 82 172

Eggen
og Holden
Holden
Eggen og
Bygg AS
AS
Bygg

Hytter
og handHytteri bindingsverk
i bindingsverk
og
handlaft.laft.
Nybygg og
Nybygg og tilbygg.

tilbygg

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

Mob.
901 72
72769
769
Mob.951
951 54
54 441/ 901

Ditt naturlige valg for en
bedre hverdag.
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Sommerradio fra Nea Radio
Sommer eller ikke sommer, Nea Radio er på
lufta uansett årstid, og i sommer kan du kose
deg med lokale nyheter og reportasjer sammen
med morgenkaffen.
- Vi sender fast fra 9 til 11 hver formiddag gjennom
hele sommeren, og her vil lytterne som vanlig få
siste nytt fra Neadalføret, reportasjer, samt selvsagt
gode tilbud fra våre annonsører.
Det sier redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan,
og legger til at en i sommer går bort i fra
ettermiddagssendingene.
- Vår erfaring er at de fleste lytter til radio på
morgen eller kveld i sommerhalvåret, og derfor
velger vi å ta en pause i våre ettermiddagssendinger
fra 27. juni til 21. august, fortsetter Reitan.
Bingo og nattradio
Det er imidlertid to faste programposter som ikke
tar ferie. Dette gjelder selvsagt den tradisjonelle

bingosendingen hver tirsdag kl. 20, samt den meget
populære nattradiosendingen fredag kveld.
- Både bingo og nattradio, selvsagt med hilsninger
og god musikk, vil gå som vanlig sommeren
igjennom, og vi vet at begge disse programpostene
er populære blant hytteeierne i vårt
dekningsområde, avslutter Andreas Reitan, før han
avslutningsvis ønsker alle hytteeiere og fastboende
i Tydal en god og forhåpentligvis solskinnsfylt
radiosommer.

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

JUBILERER: Redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan, kan i år se tilbake på 25 år med Nea Radio, og dette vil blant annet bli markert med et
arrangement i lavvoen på Væktarstua den siste fredagen i august

Til din tjeneste!

Nea Radio fyller 25 år
Landets mest populære lokalradio, Nea
Radio, fyller i år 25 år, og dette skal
blant annet markeres i form av et eget
jubileumsarrangement i lavvoen ved
Væktarstua den siste fredagen i august.
I år er det 25 år siden Nea Radio først tonet ut over
eteren i Selbu og Tydal, og jubileet skal selvsagt
markeres gjennom hele det inneværende året. Ikke
minst er det lagt opp til et stor jubileumscruise til
Kiel fra 3. til 5. november, der blant annet Too Far
Gone, Jhohans og Bergstaden Old Stars står på den
kulturelle menyen.

mimring fra de første 25 årene med Nea Radio, og
arrangementet vil selvsagt være åpent for publikum,
sier redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan, og legger
til at det etter hvert vil komme mer informasjon om
arrangementet både via Nea Radio og Væktarstua.
- For øvrig er vi i Nea Radio midt inne i en
omfattende prosess når det gjelder fornying av vårt
sendeutstyr, noe som igjen gjørr sitt til at vi på en
langt smidigere måte kan sende direkte fra der ting
skjer, avslutter Reitan, skyter inn at alle selvsagt også
er hjertelig velkommen til å delta på det storslagne
jubileumscruiset til Kiel.

Feirer i lavvoen
I tillegg vil det også bli gjennomført separate
jubileumsarrangement i både Selbu og Tydal, og for
Tydals vedkommende blir åstedet for arrangementet
lavvoen ved Væktarstua.
- Den siste fredagen i august vil vi jubilere på
Stugudal, nærmere bestemt i lavvoen på Væktarstua.
Her vil vi legge opp til et par kveldstimer med
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Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

Nytt fra Stugudal fjell

Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men
moderne bensinstasjon beliggende ved
riksvei 705, midt i Selbu sentrum.
Foruten en moderne og innholdsrik bensinstasjon
forhandler vi både gressklippere, snøfresere og
motorsager, samt utfører service og reparasjoner på
disse produktene.
Vi har også et moderne bilverksted, blant annet
med utstyr for service av klimaanlegg.

BREKKA
BARNAS BYGDETUN I TYDAL

I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste,
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.

Åpent alle dager kl.11.00 – 18.00
Fra 23.juni til 7. august

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

Opplev en levende dyregård med en masse
små og store dyr.
La barna utfolde seg i aktiviteter som bl.a. klatretårn,
barnas skogsti, traktorkjøring, hopp i høyet.

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Salg av kaffe, brus og hjemmelaget bakst.
Salgsutstilling av Tydal Husflidslag

Nytt fra Stugudal fjell
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B
Returadresse: Stugudal Fjell v/ Astrid Sprauten, 7590 Tydal

Har du
byggeprosjekt i
sommer?

Mandag - Torsdag : 10.00-16.00
Fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-16.00
Hele skoleferien: Uke 25-33
Alle hverdager 10.00-18.00
Søndager 12-17.

Vi har godt
utvalg i
byggevarer på
trelastlageret .
Det vi ikke har
bestiller vi fra
Aasen & Five

Leie av lokaler til
aktiviteter?
Snakk med AnMagritt på butikken

Stugudal Landhandel
Telf.: 73 81 56 20
Mail: narbutikken.stugudal@
ngbutikk.net
www.stugudal-landhandel.no
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•Apotekutsalg
•Byggevarer
•Aviser
•Dagligvarer
Vi ønsker alle våre kunder en
Nytt fra Stugudal
fjellSTUGUDALS SOMMER
FLOTT

