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Leder

En sommer er over….
Bjørka begynner allerede å bli høstlig gul utenfor
hyttevinduet der jeg sitter. En sommer er over. Det
kjennes hver gang litt vemodig, selv om en vet at
høsten på mange måter er den fineste tida i fjellet.

et tiltak som bidrar til å trekke flere turister til Stugudal
og som også fører til at hytteeiere bruker hyttene sine
mer vinterstid.
En naturlig ressurs i Stugudal er stabile snøforhold og
tidlig snø. I flere år har Stugudal fått snø som det første
området i landet. Dette er attraktivt for treningsivrige
skientusiaster og idrettslag. Denne naturlige ressursen
må vi prøve å utnytte bedre!

Da er fjellets fargesymfonier på det vakreste. Ingen
slår rypebæra i å lyse rødt på fjellrabbene. Ingen slår
kantareller i å blinke gult under lyng og gress. Ingen slår
En arbeidsgruppe, med Ole Ingebrigt Dyrhaug
høsthimmelen i å være klar, høy og blå.
som leder, er nedsatt for å arbeide ut et prosjekt. I
prosjektet inngår valg og opparbeiding av traseer, valg
Sommerværet har vært variabelt og uforutsigbart.
Yr.no har endret sitt langtidsvarsel fra time til time. Litt av teknisk utstyr og organisering av løypepreparering.
Tydal Næringsforening er engasjert for å tilrettelegge
regn har silt eller pøst ned omtrent hver eneste dag.
prosjektarbeidet. Styret i Stugudal Fjell ønsker et
men arrangørene av sommerens store evenement
formelt samarbeid med Tydal Skisenter om kjøp og
i Stugudal, Tydalsfestivalen, var heldig med både
drift av løypemaskin.
program, publikum, vær. Styret i Stugudal Fjell er
imponert over et arrangement som trekker masse folk
Det vil fortsatt være behov for scooterpreparerte
til tross for at det i sommerhalvåret er en festival ”på
løyper og de ulike løypestandardene må integreres og
hver tue”. Alle som har arbeidet med Tydalsfestivalen
samordnes.
fortjener ros, ikke minst for at de i tillegg klarer å
komme ut med et brukbart økonomisk resultat. Det er
Løypekontingenten fra hytteeiere og andre er en helt
det ikke mange som gjør dem etter!
nødvendig del av finansiering av driftskostnadene
ved løypekjøring. Innbetalingen gikk totalt sett ned
Det er gledelig at Stugudal etter hvert har fått mange
foran årets sesong. Noen betaler mer enn minimum,
flotte årvisse arrangement .
mange betaler ikke i det hele tatt. Det kan ha mange
årsaker. En årsak kan være misnøye med produktet. Da
Pilegrimsrittet ble også en suksess, vær- og
oppfordrer vi i styret brukerne til å gi tilbakemelding til
arrangementsmessig. Traseen nedover Neadalen
oss gjennom direkte kontakt til løypekjørere og styret
roses opp i skyene av deltakere med bred erfaring fra
eller ved å skrive inn til bladet Stugudal Fjell.
sykkelritt. Det er flott at Tydal og Selbu har fått til et
godt samarbeid om rittet, det vil begge parter tjene
Tidsmessige løypeforhold vil være en fordel for alle
på. Det er videre opp til Stugudal og Tydal og utnytte
parter uavhengig av om du er skientusiast eller ikke..
muligheten for markedsføring og profilering mot de
Vi vet det øker verdien på tomter, vi vet det øker
mange deltakere med følge.
omsetningsverdien av hytter. Vi er også overbevist om
at det styrker bedrifter i Stugudal og Tydal som alle
Og i skrivende stund venter det spektakulære
hytteeiere er avhengig av.
toppløpet ”Syltoppen opp”.
Det nye styret i Stugudal Fjell har som fremste
ambisjon å få satt fart i arbeidet med å skaffe den
nødvendige kapital til anskaffelse av løypemaskin
og opparbeiding og drift av løypetrase. Dette vil gi
skispor som tilfredsstiller dagens krav til løypestandard
i forhold til bredde og muligheter for utøvelse av både
klassisk og skøyting. Stugudal som turistdestinasjon
ligger langt etter tilsvarende steder hva gjelder et slikt
tilbud. Styret er av den bestemte oppfatning at dette er
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
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Anne Brit Skjetne
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

Nå finpusses hagler og jaktrifler og ryggsekken står
klar for ivrige jegere som står foran høstens vakreste
eventyr!
Med ønske om en fin høst for alle brukere av fjellets
tilbud!

Annonser:
Redaksjonen:

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

Dette nr. har et opplag på 1800 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: desember 2011
(materialfrist: 15.nov 2011). Forsidebilde: Astrid Sprauten

Nytt fra Stugudal fjell

Ungdomshuset på Stugudalen har fått en ansiktsløftning! Utvendig er huset malt rødt, sponset av
Maxbo, Selbu, ved Inge Tore Langseth. Innvendig har
skilledørene fra Olga Kleppan kommet på plass. Takk
til både Inge Tore og Olga for kjærkomne bidrag!

SKØYTEBANEN I STUGUDAL

På styremøte 15.08.11 vedtok styret i Stugudal Fjell
at opparbeiding av skøytebanen utsettes. Bakgrunnen for utsettelsen er at en på nåværende tidspunkt
mangler de nødvendige ressurser til at et slikt tilbud
kan være driftssikkert og tilgjengelig for brukerne.
Styret i Stugudal Fjell

VIKTIGE
TELEFONNUMMER
Legekontor Tydal
Legevakt Værnesregionen
Veterinærvakt
Kommunen, sentralbord
Tydal kommune, vakt.
Tydal kom. energiverk
Tydal kom. e-verk, vakt
Bibliotek Tydal

tlf. 73 81 58 40
tlf. 74 82 60 00
tlf. 73 81 78 60
tlf. 73 81 59 00
tlf. 95 29 59 02
tlf. 73 81 32 00
tlf. 95 29 59 01
tlf. 73 81 58 90

ADRESSEFORANDRING

Hytteregisteret er overtatt av den nye kassereren
i Stugudal Fjell, Anne Haarstad. Send endringer til
henne for å unngå stopp i avisa!

STOFF TIL AVISA

Anne-Brit Skjetne.
Redaktør:

BJØRKLY

Send gjerne innlegg, artikler og bilder til avisa. Jeg
forsøker å være tilstede på de fleste tilstelninger,
men får ikke med meg alt! Så derfor; vær så snill
og send resultater fra arrangement til meg. Tips og
nyheter tar jeg også gjerne i mot.
Astrid Sprauten, redaktør.

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
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Tove Brandtzæg låner jevnlig bøker på Tydal Bibliotek.

TYDAL BIBLIOTEK
En blid og hyggelig ung dame møter oss på
biblioteket etter sommeren. Sandra Græsli fra
Græsli i Tydal har et års vikariat for Mari Aas
som skal ta videreutdanning.

VÆKTARSTUA
HOTELL
Helge Kvithammer forteller at de er godt fornøyd

med besøket og aktivitetene på hotellet i sommer.
Det er også god booking utover høsten. Men de
sliter fortsatt med at beleggsprosenten er for lav
gjennom året, kun 29%. Det er nødvendig å øke
overnattinga for å få forbedret resultatet.
Blant de bestilte begivenhetene er et bryllup 11/1111 kl.11. Arrangementet skal gå over to dager, men
datoen for sermonien blir nok aldri glemt! Både
lavvo og andre lokaler taes i bruk når hytteeieren
inviterer til bryllup!
Juleborda starter 18/11, og det fylles fort opp.
Lavvoen har nå fått torvtak. Det er en meget spesiell
konstruksjon, og Helge Kvithammer var meget spent
på resultatet. Taket har 55° helning, så det er ganske
bratt! Men lykkes det, så er det både penere og det
isolerer bedre. Kvithammer estimerer at det kan
spares ca 20.000 kroner i fyringsutgifter. Vi ser fram
til mange varme kvelder i lavvoen!

Alle er velkomne i lavvoen!

Sandra er ferdig med videregående, og tar et
“hvileår” fra studier. Hun har tidligere jobbet
som sommervikar på biblioteket, og har i tillegg
fungert som tilkallingsvikar det siste året. Så hun er
rimelig godt kjent. Hun har vært med i prosessen
med innføringen av elektroniske lånekort. De nye
lånekortene er nasjonale, gratis, og kan brukes i de
fleste bibliotek i landet. Sammen med strekkodene
på bøkene, letter dette både arbeidet og oversikten
betraktelig. Det er lett å finne bøker, og å finne svar
på de fleste spørsmål om bøker og forfattere. Vi
som låntakere kan også logge oss inn på vår egen
side for å følge med, og for eventuelt å utvide
lånetida.
Tydal Bibliotek er både et skolebibliotek og
folkebibliotek. Samarbeidet opp mot skolen er
godt, og det blir oftest linka til forskjellige fag.

Tekst og foto: A.Sprauten

Problemer med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...
Bil & Landbruk AS

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!

Telefon: 73 90 45 50 | www.dybvad.no

Tekst og foto: A.Sprauten

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!
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Enkelt er det også i og med at biblioteket ligger i
samme bygning som skolen.
På spørsmål om Sandra har planer om spesielle
tilstelninger på biblioteket, er hun litt usikker. Hun
har ikke hatt mye tid til å tenke på det. Men hun har
lyst til å få til tilstelning med en forfatter.
Det er bare å følge med på bibliotekets side på
www.tydal.kommune.no eller facebook.

Nytt fra Stugudal fjell

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

Problemer med kjøretøyet?
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Tydal
Vedprodukter
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

PROSJEKT SYLAN
Ny sykkelbrosjyre for Tydal og Sylan.

Sykkel sporten er i stor vekst i regionen, både som
aktivitet for turister og tilreisende, samt for beboere
og hyttefolk. Prosjekt Sylan har utarbeidet en
sykkelguide med 10 spennende sykkelturer i Sylan.
Disse er av forskjellige lengde og vanskelighetsgrad.
Hva med Pilegrimsleden, Henfallet eller opp
mot Sylfjellene? Mulighetene er mange og med
illustrative kart er det nå enkelt å komme seg ut
i marka med hjelp av guiden. Guiden er gratis og
finnes på turistkontorene fra uke 28. Den finnes og
som nedlastingsbar pdf på www.sylan.no [http://
www.sylan.no/] (Fra pressemelding)
Brosjyren er utarbeidet for å øke interessen for
Sylan og Tydal som reisemål. Målgruppen er turister,
hyttefolk, sport-entusiaster og lokale syklister.
Opplaget er 3000 stykker, men det har blitt rift
om brosjyrene og det blir antagelig et nytt opplag
allerede til neste sommer.
Vi håper at denne brosjyren er med på å gi folk
flotte opplevelser i naturen. Vi ønsker og at det
skal stimulere reiselivet på en positiv måte med økt
overnatting, kjøp av mat og sykkelutleie.
Mattias Jansson i Prosjekt Sylan forteller også at
de planlegger en brosjyre som skal informere om
kortere fjellturer som er lett tilgjengelige, og med
historisk tilknytning. Dessuten skal Karolinerleden
rustes opp, først fra Ås til Storerikvollen, og til
neste år fra Græsli til Haltdalen. Det skal også
settes opp infotavler. Det planlegges også
pakketurer i forbindelse med Karolinerspelet.
Mattias er svært opptatt av å linke historie/kultur/
natur med utgangspunkt i fylkesvei 705, og med
ønske om at tilbudene i kommunen brukes!
Andre prosjekt er bedre skilting i kommunen, en sak
som er en gjenganger i reiselivssammenheng. Den
nye Tydals-brosjyren ble revet bort på 7 måneder.
”Et luksusproblem”, smiler Mattias, og konstaterer
at nytt opplag må bestilles! Oppgavene står i kø, vi
ønsker Mattias fortsatt lykke til i Prosjekt Sylan.
Foto: Mattias Jansson, www.sylan.no
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For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen
73 81 46 82 - 909 73 324

TYDAL UNGDOMSKLUBB

Klubben har oppstart i månedsskiftet september/
oktober, og Olav Harry Østby håper på godt oppmøte.
Det er viktig å få opp interessen, og å få et sosialt
møtested for ungdom.Han sier at det sosiale er meget
viktig, det holder ikke med chatting på nettet! Klubben
skal oppgraderes med både oppussing og nytt utstyr.
Det skal kjøpes inn ny TV, Playstation og diverse
andre spill. Tydal Ungdomsklubb har fått økonomisk
støtte fra LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER
OG UNGDOMSHUS, og er dermed istand til å foreta
utvidelser av tilbudet.

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

Trapper - Stiger
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

AKSJONSDAG FOR AVFALLSLEVERING
Flemming Lunden

Tydal Kommune, teknisk etat, gjennomførte
lørdag den 29.juli en aksjonsdag for hytteeiere
som ønsket å kvitte seg med søppel av diverse
slag.
I følge teknisk sjef Knut Selboe var det en meget
vellykket dag, med mange besøkende og mye
søppel. Det var godt tilrettelagt, med mange
fraksjoner slik at alt ble godt sortert. Og hytteeierne
var særs godt fornøyde med muligheten til å
kvitte seg med alt fra hvitevarer til risikoavfall og
møbler. Stor var derfor skuffelsen da det neste helg,
nærmere bestemt søndag 7.august, ble gjensatt
diverse gjenstander ved containerne, slik som på
dette bildet. Denne forsøplingen koster kommunen
store summer, og er en stor skam for omgivelsene!
TENK DERE OM!

Tydal kommune har en egen vakttelefon med
nummer 95295902. Denne vakttelefonen er ment
skal brukes i forbindelse med hendelser som
vedrører kommunens bygninger og anlegg. Det
kan være driftstekniske problemer eller hendelser
tilknyttet kommunale bygninger og eiendommer,
vannforsyning, avløpsnett, avfallscontainere og
veger. Vi svarer også for øvrig på spørsmål av ulik art
utenom ordinær arbeidstid. Denne vakttelefonen
må ikke betraktes som en meldingsmottaker for
akutte hendelser som brann, ulykker, flom og andre
skader av større omfang. Her må nødnummer 110,
112 og 113 benyttes.

Den 22.september ble det avholdt informasjons
918 80 715
møte vedrørende revisjon av kommunal arealplan
for Stugudalen. Det ble blant annet informert
om fortetting av eksisterende hyttefelt der
infrastrukturen er tilstede, dvs sentrumsnært og
godt utbygd. Se ellers kommunens hjemmesider for
informasjon. www.tydal.kommune.no

Eggen
og Holden
Holden
Eggen og
Bygg AS
AS
Bygg

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

bygg

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

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

Besøk oss eller ta kontakt!

Telefon: 73 81 57 12. Fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Nytt fra Stugudal fjell
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Mjødurt

Artikkel v/ Helge Mjøen
Regina pratensis – engens dronning – ble arten kalt i tidligere
tider, og når den i juli/ august står i sin fulle blomsterprakt,
forsvarer den fullt ut det stolte navn. Mjødurten er ikke bare
et iøynefallende innslag i landskapet – også ved sine anselige
mengder duftstoffer gjør den seg bemerket.
Mjødurt er rik på eteriske oljer både i blomst og blad, planten
har som navnet sier vært brukt som smakstilsetning/ krydder i
øl og mjød og som tesurrogat.

Den inneholder også salicylsyrederivater (som i aspirin) og har i folkemedisinen (norrøne legebøker) –
sikkert med hell- vært brukt mot forkjølelse, feber og reumatisme, huggormbitt, frost i føttene, snue,
øyesykdommer, og dessuten som svette- og urindrivende middel.
Ellers har rotstokken, ikke uventet, vært brukt mot diaré – igjen er det garvestoffene som gjør jobben.
Mindre rasjonell er bruken av mjødurt som snømåler – så høy som mjødurten ble om sommeren, så høyt
skulle snøen komme til å ligge ved vinterstid. Snjogras eller snjomål heter derfor mjødurten i enkelte
dialekter.

TYDAL LEGEKONTOR

Planten er vanlig i fuktige enger, i fuktig kratt og langs bekkefar. Den er en indikator på relativt næringsrik
jord.

Kommunelege Bitten Scott er meget fornøyd

med bemannings-situasjonen på legekontoret, og
helse-etaten generelt. På legekontoret er det sisteårs
legestudenter i to perioder i høst. I tillegg er Tone
Caspersen turnuslege i 6 måneder. Tone er fra Oslo,
men bor i Trondheim. Hun var ikke i tvil om hvilken
kommune hun skulle velge, fordi i Tydal fikk familien
både stor nok bolig for en familie på 4, og ikke minst
barnehageplass. Samboeren har pappapermisjon, og
er hjemme med minsten. Tone kjente litt til Tydal fra
før, fordi svigerforeldrene har hytte i Stugudalen. Nei,
det skulle vel ikke være noen tvil om fordelene ved å
bo i NORGES BESTE KOMMUNE!
Legekontoret informerer også om fortsatt forsiktighet vedrørende vann i bekker og brønner, fordi
lemenbestanden har blusset opp igjen.

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Skreddersydd for fjellet
Kvalitetshytter med gode modeller og gode tilpasningsmuligheter

Jensvolds Naturterapi
•

Naturmedisinsk aromaterapi

•

Fotsoneterapi

•

Healing

•

Øreakupunktur

•

Hot stone massasje

•

Ørelysbehandling

•

Kurs i babymassasje

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.

Jeg selger gavekort til alle anledninger.

Avbildet: Gyversalen, en populær hyttemodell i tyrolerstil, som passer godt til
utsiktstomter.

Se våre hyttemodeller på

Bestilling av time eller gavekort på
tlf. 995 82 172

www.kjeldstadhytter.no

Ditt naturlige valg for en
bedre hverdag.

Tlf. 73 81 01 00 – post@kjeldstad.no
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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, julebord 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.

JAKTPRØVE FOR FUGLEHUNDER
Siste helga i august arrangerte Irsksetterklubben avd. Trøndelag jaktprøve for fuglehunder over tre

dager i Tydal. Ca 200 hunder var i omløp i løpet av helga. Det konkurreres i tre klasser: Unghunder opp til
2 år, hunder over 2 år og en vinnerklasse der hunden må ha oppnådd 1.AK for å få delta. I år var det litt
tørt, vanskelig vitring for hundene, men det ser ut til å være bra med ryper. Sekretariatet var i peisestua på
Væktarstua, og endel bodde også her. Heidi Larsen i sekretariatet presiserer at de er meget godt fornøyde
med oppholdet på Væktarstua. Både maten og servicen er helt på topp!
Klubben arrangerer en prøve på våren, og en prøve om høsten. Det er 3.gang i Tydal. Der brukes terrenget
ved Nedalshytta og Thomas Angells Stiftelse på Hilmo.
Tekst og foto: A.Sprauten.

Hytteiere og andre...
Vi utfører

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.

Høsten 2011

Åpningstider:
Hotellet, matservering. kl. 08.00 - 21.00.
Bestill julebord nå. Vi arrangerer julebord hver helg fra 18 november til 17 desember.
Vorspiel i Lavvo og stor julebordbufe – levende musikk.
Spennende foredrag i lavvoen med Cato Bekkevold.
Et år med fiske i Tydal
Viltaften, onsdag 5 november. Kr. 350,- pr. person
“Rorbua” i Lavvoen, lørdag 22 oktober. Kr. 150,- pr. person.

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

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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Gårdsmatutsalg

STOPP

Det første naturlige stopp
på veien til Stugudal
er hos

Kom å prøv vår nye,
flotte ullkåpe JORUN!
Selbu Husflid AS, N-7580 Selbu,
tel. +47 73 81 72 35 - fax: +47 73 81 72 27
Åpent: man-fre 10-17, lør 10-15
e-mail: post@selbuhusflid.no
www.selbuhusflid.no

Nye ungdommer på Patrusli
I juni kom det et flyttelass til Patrusli Gård.
Yngste datter Marte (snart 22 år) og samboer
Terje (24 år) flyttet inn i et av de nyoppsatte
husene på gården. Ei lita grend i grenda er i

ferd med å ta form. Ikke alt er ferdig. Noen steder
mangler det et malingsstrøk eller to, takrenner
skal på plass, terasser skal bygges, utearealene skal
utvikles... Og flere hytter skal på plass. Joda, beboerne på Patrusli har fremdeles mange oppgaver å
ta tak i, i tillegg til å drive et ridesenter! Men i huset
til Marte og Terje (midlertidig adresse Patrusligata
5!) er det lunt og hjemmekoselig. Med de siste
malingsstrøkene på plass blir det riktig lekkert! Et
stort akvarium (720 liter) dekker det meste av den
ene veggen i stua. Katten Buster på ca 4 måneder
sørger for at undertegnede får notert minimalt! Et
lite sjarmtroll! Og med kaffe og sjokoladekaffe på
bordet er en hyggelig formiddagsprat med Marte og
Terje et faktum!
Terje måtte avbryte sin utdanning grunnet en
øyesykdom, som han nå skal få operert i Tromsø.
Begge to satser derfor på å ta generell studiekompetanse i løpet av to år. Uka deles nå inn i 4 dager med
studier, og 3 dagers jobbing på Patrusli. De er opptatt av å spise sunt, og trener fast på Trimbua. Mens
Marte er oppvokst med hest, hadde Terje minimalt

Tekst og foto: A.Sprauten.

TYDAL KOMMUNE

FJELLRØYE FRA TYDAL

- Rakfisk røye : rund flekket vakuumpakket og filè m/skinn vakuumpakket.
Hvor selges produktene? : Coop OBS og Mega Nordland,Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedemark,
Romerike, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og telemark. Ica Maxi og Supermarked, Joker og Spar
Trøndelag og Oslo, Coop Tydal, Stugudal Håndverk og fritid, Stugudal Landthandel eller spør i din
matvarebutikk.
Hjemmeside : www.tydalfisk.no. E-post : tydalsfisk@tydalsnett.no. Tlf : 73815181
Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefoner, ved å laste inn hjemmesiden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.

www.tydal.kommune.no

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal

Tydal turistinformasjon Stugudal
Stugudal Håndverk og Fritid
7590 Stugudal

telefon: 73 81 59 00
faks:
73 81 59 90

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:
mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Nytt fra Stugudal fjell
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Tydal turistinformasjonen Ås
Tydal kommune
7590 Tydal

e-post: turistinfo@tydal.kommune.no
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med ride-erfaring før han kom til Stugudalen.
Så på den første rideturen fikk han en meget rolig
hest, som ikke hang på de andre når de galopperte i
veg! Nå foretrekker han hest med litt mer fart i, og i
følge Marte så takler han det bra. Med kunnskaper
om mekking på motorer, og ferdigheter med hammer og annet verktøy, så kommer nok arbeidsoppgavene til å stå i kø! Marte har gått ”Medier og kommunikasjon”, noe som kan vise seg å være verdifullt
i en jobb/livsstil der det er godt å ha mange bein å
stå på!

Åpningstider høst 2011:
1. sept – 22. okt
Mandag - lørdag 10-16, søndag 12-16.
Deretter lørdager 10-16

Nytt fra Stugudal fjell
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50-ÅRSJUBILEUM!
Ulla og Arne Norman har vært en uke hvert år i

50 år i Stugudalen! Sønnen Stein Ove er ikke langt
unna, han har vært med 47 ganger! Det har også
hendt at de har vært her mer enn en gang i løpet
av en sommer. I starten lå de i telt nede ved Stugusjøen. Så ble det campinghytter i noen år. Men det
beste er sin egen campingvogn med fortelt som de
nå benytter. I sine yngre dager gikk de mye i fjellet. Ofte gikk de til Møsjøen, der det var ei bu som
de kalte ”Hotell Nøkken”. Der kunne de overnatte.
Men Ulla forteller at det var mye rotter der, de
spiste sjokoladen som lå på bordet. At familien har
vært blant de sprekere, fortelles bl.a. av at Stein
Ove har gått Vasaloppet 12 ganger. Han har også
drevet med orientering. ”Nå er det sommer”, sa
alltid John Kåsen, farfar til Kristin, når familien
Norman kom til campingen. Ulla og Arne forteller
at John ofte tok fram trekkspillet og spilte ”Trønderbrura”! Men tiden går, og vi er glade for at Kristin

LARSVILLE STUDIO
Stugudal’s eget platestudio fikk sitt navn av Betog Jomar tok over Stugudal Camping. ”Men vi er en
tur på kirkegården hver sommer og setter blomster
på grava til Margrete og John Kåsen”, avslutter Ulla.
Tekst og foto: A.Sprauten.

Høst aktiviteter i
Oppgarn

•Rakfiskaften
lørdag 12.
november
Musikk
Bordbestilling

Planlegger du
julebord?
Spør oss gjerne

Prøv

klatreveggen
i ridehuset.
Flott aktivitet
for store og
små !

Vi leier gjerne ut de
flotte lokalene i
Steinfjøset.
Kontakt: An-Magritt
Telf.: 91 58 27 95
post@stugudalshes
ter.no

www.stugudalshester.no
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tan, Elisabeth Andreassen, da hun var der og spilte
inn plate. Navnet henspeiler kanskje på countrymusikk, men Lars Lien estimerer at bare ca 50% består
av
country. Lars sin jobbing i studioet tilsvarer ca en
halv stilling. I tillegg har han 30% stilling i Tydal
Musikkskole, med nesten 30 elever. Det tilsvarer
omtrent 25 minutter på hver elev... Derfor satser de
mest på samspillgrupper. Skoleåret avsluttes med
gratis innspilling i studioet, resultatet av et års jobbing. Overskuddet av CD’en går til ungdommen sjøl,
til dekning av en konsert i regi av ungdommen.
Platestudioet genererer prosjektbasert jobbing, ganske ujevnt fordelt i løpet av året. Men Lars er fornøyd
med det, det er en fin balanse. Han jobber mye med
ukjente artister, men har også navn som vi kan nikke
gjenkjennende til. Da jeg besøkte studioet, drev han
og mikset 3 SMÅ KINESEREs nye CD. Den er innspilt
i Trondheim, men miksinga (siste 3.delen av jobben)
tar Lars seg av. Ellers nevner Lars URBAN TUNNELS,
jødisk musikk/balkanmusikk, ANDERS DANIELSEN
LIE, som spiller alle instrumenter sjøl, (jazzpop), DAKOTA fra Ålen, countryinspirert musikk.
Lars har også samarbeid med Væktarstua. Noen av
bedriftene som besøker hotellet benytter anledningen til å spille inn en egenskrevet sang som brukes
internt i bedriften.
Lars er også musiker, og det er flere som nyter godt
av hans musikalske evner; for eksempel IDA JENSHUS, som benytter seg av Lars i enkeltkonserter.
HERMÆTTI TYSLAND BAND er også et hobbyprosjekt
som han er en del av. Og ikke minst TORNADO GOLD,
Tydal’s populære band som har eksistert i snart 3 år,
og gitt ut en CD. De øver en gang pr uke, og jobber
med CD nr.2.
Slik det ser ut nå, får Lars en ny samarbeidspartner
i nærmeste framtid. Håvard Soknes, trommeslager i
Sie Gubba, har tidligere jobba i Trondheim som tek-

niker/produsent, men flytter nå til Røros.
Og da er ikke veien over fjellet lang...
Larsville’s brosjyre skal oppgraderes. Lars er veldig
opptatt av å bruke Stugudalen i sin markedsføring,
noe bildene i hans brosjyre forteller svært tydelig.
Men bortsett fra Bettan som deltok på scootersafari
til Nesjøen, har artistene det for travelt til å benytte
seg noe særlig av den flotte naturen.
Men Lars påpeker likevel at roen i de vakre omgivelsene blir satt pris på.
Tekst og 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.

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!

Nytt fra Stugudal fjell
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ELGJAKT I STUGUDALEN
“Tydal Kommune har som målsetting at viltet og viltets leveområder skal forvaltes på en slik måte at
naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Samtidig skal viltproduksjonen kunne høstes til beste for
landbruksnæring og friluftsliv”. Sitat fra Tydal Kommunes brosjyre “SETT ELG”, se www.hjortevilt.no
Elg-valda i Stugudal er delt inn i Nord og Sør, og i tillegg er det vald på Løvøya og Moen. Jaktlagene avtaler
fordeling av kvoter seg imellom. Bestanden i år er tilnærmet som i fjor, tror Kjell Kåsen. Elgjakta i Stugudalen
starter 25.september, og varer ut oktober uten pause. Kjell ber alle om å vise respekt for elgjakta ved å
holde hunder i bånd, og ellers vise aktsomhet slik at det ikke oppstår farlige situasjoner eller konflikter.
Foto: Kjell Kåsen

SelbuSpar med bonus
SelbuSpar gir deg sikker og langsiktig sparing
med høy avkastning:
• minsteinnskudd kr. 25.000
• 60 mnd bindingstid
• høy rente fra første sparekrone
• ekstra bonus på 0,15% for hvert spareår, maks 0,6%
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Start pensjonssparingen i dag.
Ta kontakt for mer informasjon om
våre gunstige spareprodukter.

Nytt fra Stugudal fjell

Vi ordner bankgreiene
tlf. 04285 • www.selbusparebank.no
Selbu • Stjørdal • Trondheim • Tydal
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Informasjon fra Tydal grunneierlag om småviltjakt i Tydal:

KAMPANJE!

Blåhammeren jaktområde
Oppstart 15. september. For å jakte første uken må en kjøpe sesongkort. Deretter kan en
også få kjøpt dagskort. Pris for sesong innenbygds er kr 500,- og utenbygds kr 1000,-.
Dagskort henholdsvis kr 150,- og 200,-. Baglimit 3 ryper pr. dag. All jakt uten hund.

Nå kan du spare kr. 2000,- ved
bestilling av bredbånd i
tidsrommet: 15.07 – 15.08
Nå fårForuten
du montert
bredbånd
på hytta
at vi er
netteier og
for
kraftleverandør
bare kr. 990,- inkl. mva.
har vi også:
I dette inngår montering av
8
EURONICS-BUTIKK
antenne, router,
10 stk epostadresser, og gratis
Ta en tur innom for en hyggelig prat og
INSTALLASJONSAVDELING
support.
et godt kjøp.
Tegn
et abonnement
på
Vi har:
Post i butikk,
Aga-propan,
BREDBÅNDSLEVERANSE
bredbånd
hos
oss.
Man-Fre
8.00 – 15.30
Kontakt:

tipping,
m.m Lørdag
Tlf: 73 81medisinutsalg
32 00
Kontakt:
Tlf: 73 81 32 00

10.00 – 14.00

Epost: info@tydalsnett.no

Øyfjellet jaktområde
Oppstart 17. september. Begrensning på 10 kort pr. dag for utenbygds jegere. Pris for
dagskort kr 150,-. Pris innenbygds for sesong kr 400,- og for dagskort kr 100,-. Baglimit på 2
ryper pr. dag.
Utenbygds jegere kan ringe Ragnhild Almåsbakk på tlf: 918 27 111 for kjøp av jaktkort.
Gauldal statsallmenning
Det blir begrenset kortsalg fra 6. oktober. Mer informasjon om jaktkortsalg og baglimit finner
du på Ålen fjelstyre sin hjemmeside www.fjellstyrene.no/alen. I dette området er det
anledning til å jakte med hund.
Canadagås
Aune grunneierlag og Moen fiskeforening selger jaktkort for canadagås.
For mer informasjon om jakt på Aune og for kjøp av jaktkort kan en henvende seg til
Odd Ivar Flakne mobil 416 99 156. Jaktkort på Moen fiskeforening sitt område får en kjøpt
ved turistinformasjonen i Ås (Tydal kommune).
Dersom det blir gjort endringer for områder i Tydal vil nye opplysninger legges ut på
kommunens hjemmeside www.tydal.kommune.no.

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

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

Tlf.: 7381 5312 - 959 36 017
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Til din tjeneste!

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

TRAPPER

Foruten
og innholdsrik
bensinstasjon
Utstillingenavmoderne
trappemodeller
i våre lokaler
på
forhandlerBerggårdsmyra
vi både gressklippere,
i Tydal. snøfresere og
motorsager,
samt
service og reparasjoner på
Besøk
ossutfører
eller ta kontakt!
disse produktene.
Telefon: 73 81 56 41 - Fax: 73 81 55 11
E-post:
ty-trapp@online.no
Vi har også
et moderne
bilverksted, blant annet
med utstyr for service av klimaanlegg.

-

Vi minner også om:
- Lisensjakt på bjørn pågår i perioden 21.8-15.10
- Lisensjakta på jerv pågår i perioden 10.9 - 15.2
(info om tildeling finner du på www.fmst.no)
Fangstoppgaver for jakt og fiske bes innlevert av alle som kjøper kort i vårt område.
Dette er viktig i forhold til forvaltningen.

I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste,
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.
Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en titt
på det vi kan tilby.

Transport og graving
Vi hos Esso Sørflakne
er til din tjeneste!
Gruslevering
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

Nytt fra Stugudal fjell

Grunneierlaget ønsker at alle skal få gode jaktopplevelser i høst og kommende år, alle
jegere oppfordres derfor til måtehold i uttak av fugl for å skåne stamfugl slik at bestanden
kan ta seg opp igjen. – Skitt jakt!

Nytt fra Stugudal fjell
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FISKEKONKURRANSE PÅ NESJØEN.

Tradisjonen tro ble det arrangert fiskekonkurranse på Nesjøen midt i juli. Problemet er bare
at Tydalsfestivalen arrangeres samme helg.
Derfor er det nå bestemt at Fiskekonkurransen
skal flyttes fram ei helg til neste år til 7.-8.juli
2012.

Årets fiskekonkurranse kunne nesten vært svensk
mesterskap med norske innslag, da 11 personer kom
fra Alfta i Sverige. Flere av Alfta-boerne har vært på
Nesjøen i ca 20 år. Fiskeren som vant prisen for største fisken (0,52 kg) var også derfra, Eva-Britt Svärd.
Premien var 10 døgn camping og 2 døgn båtleie. Alle
var fornøyde med stedet, arrangementet og ikke
minst de nye forbedrede sløyebenkene.
Fiskesloa går ned i tanker, og dermed elimineres lukt
og fugleplager.

TYDALFISK AS
I august 2010 startet
Tydalfisk opp igjen med
samme eiere, men med
litt annen fordeling. Familien Lernes, en laksefamilie fra Kyrksæterøra, er i
dag største aksjonær.

er slakta til den ligger til raking. Fisken tørrsaltes, da
slipper fersk fisk laken fortere enn frossen fisk. Den
ligger så 4-5 måneder til modning under temperaturstyring før den ferdigstilles (flekking, filetering og
vakumering). Det produseres hele året, så rakfisksesongen har ingen begrensning!
Røye er en mager fisk, kun 6-8% fettinnhold, hvor
mesteparten av fettet er omega3-fettsyrer. Den
inneholder A, D, og B12-vitaminer. Nye vakumposer
Jens Peder Svelmo fortsetmed god informasjon er under produksjon.
ter som daglig leder. Og som Tydalfisk har også fått et nytt ben å stå på: Etter avfør drives det produksjon
tale med Statkraft er Tydalsfisk nå kultiveringsanlegg
av røye. Det leveres 3 tonn for ørret. I regulerte vassdrag kreves det at utbygger
ferskfisk til hoteller og spisesteder på Røros, ellers
har et slikt anlegg, men i Tydal har Statkraft outer det produksjon av rakfisk som er hovedsatsninga, sourcet dette til Tydalfisk. Fra 2013 settes de første
samt noe varmrøkt røye. Målsettinga for 2011 er 15 ynglene ut fra Tydalfisk. Fra 2015 skal det produsetonn rakfisk, med en økning på 5 tonn i 2012. For å
res 50 000 individer årlig. Dette er et meget viktig
nå nå det målet må nye markeder erobres. Pr i dag
tilskudd for Tydalfisk, avslutter Jens Peder Svelmo.
har de en hovedavtale med COOP Region Midt-Norge. De er inne på ICA på landsbasis, Meny regionalt Rakfisk kan serveres som her, som wraps. I tillegg til
og endel REMA-butikker. Gudbrandsdalen, Telemark tradisjonell servering med mandelpotet, rømme og
og Oslo-området er nye områder som nå prøves ut. løk, kan rakfisken også brukes til sushi og sashimi.
Og det må vises til et visst salg, og deretter omsetSe forøvrig bilder og oppskrifter på Tydalfisk sin
ningsøkning for å få bli i butikkhyllene. Det er et tøft Facebookside.
marked!
I lokalene til Tydalfisk går det bare ½ time fra fisken Tekst og foto: A.Sprauten.

Resultater fiskekonkurransen:
Størst fisk:
1. Eva-Britt Svärd, Sverige 0, 52 kg
2. Roy Haugli, Norge 0,49 kg
3. Lennart Svärd, Sverige 0,48 kg
27 deltagere totalt.
Mest fisk:
1. Familien Englund, Sverige 7,44 kg
2. Andersson/Sålder, Sverige 6, 38 kg
3. Uppegård, Sverige 5,54 kg
Total fangst søndag på 9 båter: 33,34 kg
Gjesteklasse lørdag:
Olav Nykkelmo og Helge Mjøen: 0,49 kg
Cato Bekkevold og Pål Dalseng Østby: ingen fisk!
Men alle koste seg, lørdag med grilling, og søndag
med gratis kaffe og vafler!
Sesongen under ett er jevnt bra, med fine fisker.
Godt med belegg på fiskebuer og camping, men noe
roligere sist i sesongen.
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Hverdagslydighetskurs 8. og 9. oktober
med Trondheim Hundeskole i Steinfjøset og i ridehallen. Fokuserer på det unge og voksne hunder
bør kunne for å gi deg en problemfri hundehverdag og et trivelig hundeliv.
Kurset vil forgå over to dager fra 09.00 - 16.00 Inkludert en times lunjspause, med muligheter for å
kjøpe noe å bite i. Inneholder både teori og praksis.
Dette er noen av emnene vi skal trene på:
Bli i ulike situasjoner
Være rolig inne og ute
Være rolig med andre hunder
Kontakttrening med forstyrrelser
Stell og behandling av hunden Gå pent i bånd
Være rolig når det banker på

Ventetrening
Hilse pent på mennesker
Møte hunder på et skikkelig vis
Innkalling som sitter
Problemforebygging/ løsning
Miljøtrening, også på nye steder Godta håndtering av
fremmede

Kurset har lavt antall deltakere og høyt antall instruktører, noe som sikrer best mulig utbytte.
Kurset gir mulighet for gratis trening i 1-år med instruktør for å sikrer videre trening.
20% rabatt på alle kvelds-og helgekurs (ikke lengre utdanninger) hos Trondheim Hundeskole ved
påmelding under kurset
Kurset vil forgå innendørs, noe som kan være greit på høsten i Tydal
2-årig opplæringsplan av instruktører og utdannningsstipend sikrer kvalitet.
For påmelding eller spørsmål kontakt oss på telefon: 91887996
eller epost kontakt@trondheimhundeskole.no

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

Gunnbjørn Berggård, John Paulsby, Lars Græsli, Anne-Brit Skjetne (leder i Stugudal Fjell) og John Inge Sørensen.

Meny

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

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

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

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

Varighet
Pris
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60 minutter
950 kroner

Styret i Stugudal Fjell inviterte den 7.september til debattmøte, med temaet: ”Hvordan
få turisme som satsningsområde til å bli en
bærekraftig næring som skaper arbeidsplasser,
optimisme og bolyst i Tydal?”
Som deltakere/innledere var disse spesielt invitert:
Rådmann Gunnbjørn Berggård og de tre listetoppene ved årets kommunevalg; Lars Græsli, John
Paulsby og John Inge Sørensen. Nesten 60 personer møtte opp for å høre/la seg inspirere! Mange
påstander ble framsatt og spørsmål forsøkt besvart
denne kvelden. Og mye interessant og løfterikt kom
fram.

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
48fjell
35 76 64.
Nytt fra Stugudal
Velkommen!!

Jeg vil gjengi korte sitater fra diskusjonene:
Fylkesvei 705 er en av de mest spektakulære veiene
i landet.
80% av verdiskapningen kommer fra hyttene (Bygdeservicen).
30% av strømforbruket står hyttene for.
Hvilke virkemidler må brukes for Stugudal som satsningsområde for reiseliv og turisme?
Stugudal selges som destinasjon?
Sylan brukes som merkevare i hele dalføret?
Næringskulturen må profesjonaliseres.
Næringsutvikling er Tydal Kommunes største utfordring.
Ambisjonene må løftes betraktelig.
Tekst og foto: A.Sprauten.

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.

DEBATTMØTE I STEINFJØSET

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

Rundvask
Ved – Tilsyn
Tjenesteformidling
Snøbrøyting – Snømåking

Nytt fra Stugudal fjell
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Tydal skisenter
Disse to tiltakene fører til at vi kan garantere åpning
3. juledag til og med påske.
Vi jobber også med et prosjekt om tråkking av traseer for langrenn. Dette er et initiativ fra Stugudal
fjell, og vi på skisenteret håper dette prosjektet blir
realisert.

Tydal skisenter er inne i den 8. sesongen etter

nyåpning. Vi er stolte over at vi fikk det i gang, og vi
er stolte over at vi har fått til å drive det fram til nå.
Takk til alle dere som bidrar med dugnadstimer sommer som vinter! Uten dere hadde det ikke gått.

Aktiviteter kommende sesong.
Vi tar sikte på å arrangere det populære skicross konkurransen, akekonkurranse , og kanskje tar vi sikte
på å arrangere et godt gammeldags utforrenn hvis
forholdene tillater det. Det kan ligge an til mange
artige aktiviteter i vinter. Se hjemmesidene til www.
tydal-skisenter.no for tidspunkt etter hvert. Møt opp!
Kortsalg
Vi kommer også i år til å selge rabatterte årskort og
familie kort i desember. Her er det om å gjøre at
alle som har interesse i at skisenteret har en sikker
økonomi kjøper kort. Se hjemmesidene for priser og
betingelser utover høsten.
Alle tydalinger, hytteeiere og andre! Velkommen til
ny sesong på skisenteret!

Dårlig siste sesong
Dessverre ble siste sesong ganske miserabel. Mye
dårlig vær og en ekstremt sein påske første til at vi
fikk dårlig kortsalg og et kraftig underskudd. Nesten
lik alle andre skitrekk uten kunstsnøanlegg klarte vi
ikke å holde åpent på slutten av påskeuka.
Vi jobber nå med ulike løsningen slik at skitrekket
skal klare å holdes likvid utover høsten. Vi er i dialog På vegne av styret.
Jostein Hagen
både med kommune og bank, og vi i styret har stor
tro på at vi skal komme oss igjennom, og ha åpning 3.
juledag.
Kommende sesonger
Den viktigste utfordringen å få løst er forlengelse av
sesongen. Vi jobber med to tiltak. For det første er
det å få planert traseene. Dette vi føre til at vi kan
åpne skisenteret på mindre snø, og lengre åpning
utover våren. Vi har en søknad til kommunen om
tilskudd på denne saken. Det andre vi jobber med
er kunstsnøanlegg. Det er en større sak. Vi jobber
blant annet med mobile kunstsnøanlegg, så vi har
mulighet for å ta investeringen sammen med flere i
dalføret som har behov for kunstsnø.
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COOP MARKED TYDAL
HØSTTILBUD
MEDLEMSTILBUD
APOTEKUTSALG - TIPPING - PROPAN
3 % KJØPEUTBYTTE
COOP SYKKELDAG 24.JULI 2011

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

Nytt fra Stugudal fjell

Vi ønsker våre kunder velkommen til en trivelig høsthandel på Coop Tydal

Nytt fra Stugudal fjell
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Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella
Telefon: 24 06 70 00
Telefon Driftsentral Region Midt: 57 68 92 10
Foto:
Bernt Kulseth
E-post:
info@statkraft.no
Internett: www.statkraft.no

Gode høstopplevelser blir
bedre med rett utstyr
Vi har det du trenger for:

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

Klart du kan !
Maxbo Selbu leverer alt av byggevarer og rekvisita,
rett på hyttetrappa!
Vi kjører ukentlig til Tydal og Stugudal,
og leverer enten direkte på byggeplass eller på annen
forhåndsavtalt henteplass.
Vi forhandler kjøkken i alle prisklasser fra Fossline og Harmoni,
og formidler også oppsetting av kjøkken
Ta kontakt på telefon eller e-post for et godt tilbud eller stikk
innom vår velassorterte butikk.
Vi i Maxbo Selbu ønsker alle en fin høst
og en riktig god høstferie
Tlf. 7381 0440
E-post: firmapost@maxboselbu.no
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TYDALSFESTIVAL’N 2011.
Årets festival ble en stor suksess. Ca 4000 besøkende sørget for at festivalen går med et godt overskudd.
Styret har besluttet at 1/3 av overskuddet skal deles ut som grasrotandel til lag og foreninger som har bidratt som frivillige. I tillegg ønsker man å bygge opp likviditeten og soliditeten, likvide midler kommer godt
med når man skal markedsføre neste festival. Profileringen skal bedres. Men samtidig har man et prinsipielt standpunkt om at festivalen ikke skal bli for stor, den skal ikke vokse ut av kontroll. Årets festival fikk
mye skryt for at det var så rent og ryddig til enhver tid. Og nå skal det også sies at værgudene var svært så
positive denne helga! Det var i det store og hele ei flott helg! Styret ønsker også å rette en stor takk til alle
frivillige, både fastboende og hyttefolk, og bedrifter som støttet godt opp.
Tekst og foto: A.Sprauten.

Mandag-lørdag 10-16. Søndag 12-16
Fra 22 oktober lørdager 10-16
Utenom åpningstid ring 73815512/99444646
så får du informasjon og hjelp.

HØSTFERIESALG
Kjempetilbud på sport ,fritidsklær
og fiskeutstyr
Reduserte priser på jakker
og gensere fra Selbu Husflid
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Våre Sponsorer
Skiløypene

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

Vi lever av

nder!

fornøyde ku

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.

ÅPNINGSTIDER
ÅPNINGSTIDER
MandagMandag
– lørdag– lørdag
08.00 - 20.00
08.00 - 20.00
Søndag Søndag
12.00 - 20.00
12.00 - 20.00
Tydal

Godt utvalg i fiskeutstyr fra Sølvkroken

Selbu

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

nder!

fornøyde ku

www.fagtrykk.no

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg

www.fagtrykk.no

ring 91372340 vår kundetelefon!

Tlf. 73 81
5373
11 81 53 11
Tlf.

Stjørdal
Øyelegekontor

Noe av vårt var
og service utva

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

www.fagtrykk.no

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

www.fagtrykk.no

Selbutrykk er totalleverandør av grafiske tjenester
Grafisk Design - Webdesign - Reklame - Brosjyrer - Brevark/Konvolutter/
Visittkort - Tidsskrifter/Blader/Magasiner - T-skjorter/Sweatshirts/
Arbeidsklær osv, med trykk - Plakater/Storformat Print/Bannere Klistermerker/Etiketter - Bilreklame - mm

PRISER:
ZX Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,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

Selbutrykk. 7580 Selbu
tlf: 73 81 04 80. fax: 73 81 04 81
mail: post@selbutrykk.no. webdesign: web@selbutrykk.no
www.selbutrykk.no
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www.fagtrykk.no

Lørdag 27.03.
Søndag 28.03.
Mandag 29.03.
Tirsdag
30.03.
www.fagtrykk.no
Onsdag 31.03.

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.
Langfredag 02.04.
Påskeaften 03.04.

kl 09.00-19.00
kl 09.00-19.00
kl 09.00-19.00

1. Påskedag 04.04.
www.fagtrykk.no
2. Påskedag 05.04.

kl 10.00-16.00
kl 10.00-16.00

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

Nytt fra Stugudal fjell

Vi har byggevarer
Maxbo-priser

•Apotekutsa
•Ski smørnin
•Aviser
•Dagligvare
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VI ØNSKER ALLE VÅRE KUNDE
EN RIKTIG FLOTT PÅSK

Landsskytterstevne 2011 i Bodø
Tekst; Ellen Brandtzæg. Foto:Ellen Brandtzæg, Ingeborg Bergehaug, DFS

Landsskytterstevne ble i år arrangert på Bestemorenga i Bodø. Flott vær, mye folk og stor
stemning bidro til at det ble et veldig bra arrangement. 4093 skyttere var påmeldt og av disse
kom 594 fra Sør- og Nord-trøndelag. 10 skyttere fra Tydal deltok og resultatlista viser at det var
veldig mye bra skyting som ga mange medaljer og sølvbeger.

Alle standplasser i feltløypa var veldig fine, og det
tørre været gjorde det trivelig både for skyttere og
tilskuere. I grovfelt var det 25 skyttere på hvert lag.
Iver Bjarne skyter her på skive 10.

Coop-Tydal hadde sponset nye T-skjorter til skytterlaget. Det
var lett å få øye på ”de grønne” i folkemengden. Tydalingene
følger spent med på storskjermen. De fleste som er med på
landsskytterstevne har med familien, og når det ikke er skyting er
det ofte felles opplegg med grilling, utflukter og annet. Noe som
er veldig trivelig for både unge og eldre.
Axel Erling skjøt 249 på hovedskytinga på banen, med
8 innertiere på 10-skudden. Det var en fornøyd kar som
fikk gratulasjoner på tlf. etterpå.

Axel Erling og Emil P. Storhaug fra Selbu hadde begge
249 etter hovedskytinga. Her står de og prøver å roe
nervene før finaleskytinga. Før finalen lå Emil på 14.
plass med flere innertiere enn Axel Erling som lå på
21. plass. I finalen skjøt begge 100 p, Axel Erling med 6
innertiere og Emil med 3.

Iver Bjarne (nederst i midten på bildet til venstre )
snakker med kjentfolk og gjør seg klar til baneskyting.
I klasse 4 ble han med 236 p. nr. 96 av 576 noe som er
veldig bra.

Det ble en 12. plass til Axel Erling og en 17. plass
til Emil etter finalen. Suveren skyting av juniorene
i dalføret i en klasse med 236 skyttere.

På landsskytterstevne er feltfigurene mindre enn på
feltstevner som arrangeres ellers i året. Kristian (bildet)
fikk 28 treff med 14 innertreff ,og broren Svein Erik
skjøt også 28 treff men med 19 innertreff.. Utrolig bra
skyting på så små figurer.
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Kl V55
Kl V55
Kl V55

I samlagsskyting for junior/rekr. Skjøt Svein Erik fra Tydal,
Emil P. Storhaug fra Selbu, Adrian S.Berg fra Stordalen og
Hans Erlig Øyen fra Byneset for Uttrøndelag skyttersamlag.

Minneskytig

Det var 40 skyttersamlag som stilte lag i denne klassen.
Uttrøndelag kom på en flott 3. plass ,og her mottar glade
skyttere medaljer og blomster.

Junior

Eldre Rekrutt

Junior
Kl 2
Kl 4
Kl 4
Kl 5
Kl V55

Erling har, etter mange års pause, startet opp
for fullt med skyting igjen. På landsskytterstevne
gikk det veldig bra med finaleplass både på bane
og feltskyting. På bildet får han gode råd fra den
yngre garde før han skal inn til finale på bane. Etter
finaleskytinga ble det en 13. plass med 341 poeng
på banen og en 9 plass med 38/3 på felten. Han var
veldig fornøyd etter årets landskytterstevne.

Kl V55
Kl V55
Feltskyting

Junior
Kl 2
Kl 4
Kl 4
Kl 5

34

233 av 261

245

10 av 261

172 av 312

243

136 av 263

249

21 av 263

225

260 av 365

230

319 av 576

236

96 av 576

Veteran

232

448 av 524

Hovedskyting Finale

Junior

227

245

Resultater fra Tydal skytterlag på landskytterstevnet i Bodø
Resultat Plassering
Kristian
Bergehaug
Svein Erik
Bergehaug
Axel Erling
Brandtzæg
Gisle
Kjøsnes
Rune Aas
Iver Bjarne
Brandtzæg
Rolf Kåre
Dragseth

128 av 261

Kristian
28/14
Bergehaug
Svein Erik
Junior
28/19
Bergehaug
Axel Erling
Junior
21/15
Brandtzæg
Gisle
Kl 2
22/10
Kjøsnes
Kl 4
Rune Aas 27/14
Iver Bjarne
Kl 4
24/13
Brandtzæg
Rolf Kåre
Kl 5
27/7
Dragseth
Normann
Kl V55
24/6
Bremset
Eivind
Kl V55
22/11
Østbyhaug
Erling A
Kl V55
27/4
Brandtzæg
Stangskyting
Svein Erik
Junior
8
Bergehaug
Gisle
Kl 2
8
Kjøsnes
Kl 4
Rune Aas 19
Iver Bjarne
Kl 4
14
Brandtzæg
Rolf Kåre
Kl 5
13
Dragseth
Normann
Kl V55
11
Bremset
Eivind
Kl V55
7
Østbyhaug
Felthurtig
Svein Erik
Junior
29,34
Bergehaug
Gisle
Kl 2
14,24
Kjøsnes
Kl 4
Rune Aas 11,53
Iver Bjarne
Kl 4
13,64
Brandtzæg
Rolf Kåre
Kl 5
15,40
Dragseth
Normann
Kl V55
11,67
Bremset
Eivind
Kl V55
18,62
Østbyhaug
Samlagsskyting Uttrøndelag
Junior/rekrutt
Svein Erik Bergehaug

Tid for hjemreise og den siste middagen. Litt vemodig etter ei
trivelig uke, men allerede på hjemturen begynte planlegginga
til neste års landsskytterstevne i Voss. Da blir nok også Lasse
med og skyter i rekruttklassen, og kanskje det er flere skyttere
som vil være med til ei trivelig uke i Voss.

Eldre rekrutt
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Kristian
54
Bergehaug
Svein Erik
57
Bergehaug
Axel Erling
51
Brandtzæg
Gisle
53
Kjøsnes
Rune Aas 56
Iver Bjarne
57
Brandtzæg
Rolf Kåre
56
Dragseth
Normann
53
Bremset
Eivind
55
Østbyhaug
Erling A
57
Brandtzæg

Eldre Rekrutt

Ikke bare Tydalinger men også hyttefolk i Tydal driver
aktivt med skyting. Familien Åsheim har hytte i Stugudal,
og Thomas Åsheim (til venstre på bildet) som skyter i
rekruttklassen gjorde det veldig bra i Bodø. På bane ble
han nr.3 med 350 p og på felt nr. 2 med 42/9. Fullt hus i
begge grener! Gratulerer!

Baneskyting

Normann
Bremset
Eivind
Østbyhaug
Erling A
Brandtzæg

Finale Finale

Resultat Slutt

100

Plassering

34912 pl

Nytt fra Stugudal fjell

Beger /
premie

Stort beger

Middels beger

Erling A. Brandtzæg		

96

34113 pl

Stort beger

111 av 304
14 av 259

Medalje

147av 259
44 av 335

Medalje

95 av 548

Medalje

50 av 548

Medalje

149 av 489

Medalje

79 av 237

Medalje

34 av 237

Medalje

10 av 237

Medalje

130 av 308
60 av 261

Lite beger

212 av 261
100 av 334

Lite beger

137 av 549

Lite beger

299 av 549
231 av 489
96 av 237
124 av 237
38 av 237

11/3

38/3

9 pl.

Middels beger

126 av 151
221 av 292
16 av 447

Beger

193 av 447
300 av 395
111 av 180
163 av 180
103 av 141
39 av 211

Beger

52 av 422

Beger

133 av 422
209 av 376
6 av 170

Beger

91 av 170

3. plass

98

98			

Medalje

5 plass

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

Fryser du?
•Flott ullundertøy
•Vintersko
•Sekker med ved
10.00-16.00 mandag - torsdag
10.00-18.00 fredag
10.00-16.00 lørdag
Høstferien, uke 41
10.00-18.00 mandag - fredag
10.00-16.00 lørdag

Byggevarer
Vi har byggevarer på
lager og det vi ikke har
bestiller vi fra Aasen
og Five

Vi har en landhandels vareutvalg
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
EN FLOTT STUGUDALS
NyttKUNDER
fra Stugudal fjell
HØST

