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Leder

Da er det klart; Tydal Kommunestyre bevilget i
møte 7. juni 800 000 kroner til Stugudal Fjell til
innkjøp av tråkkemaskin og teknisk utstyr. Det
er et svært gledelig vedtak, og vi er dermed
kommet et langt stykke på vei til å realisere de
tekniske investeringene i løypeprosjektet vårt.
Det er etter min mening også et framtidsrettet
vedtak fordi gode skiløyper bidrar til å
styrke reiseliv og annet næringsliv i Tydal.
Flere markedsundersøkelser viser at gode
langrennsmuligheter er et viktig kriterium
for valg av vinterdestinasjon. Langrenn er
blitt in igjen som en sterk trend med grønt
reiseliv. Andre aktiviteter i samme trend er
fjellvandring, sykling, jakt og fiske gjerne i
kombinasjon med gode matopplevelser og
overnatting. Denne trenden bør være som
skapt for Tydal og Stugudal. Nå er det opp til
reiselivet å bygge opp kvalitativt gode tilbud
og å markedsføre dem. Tilbudene må ikke
minst tilrettelegges for at kostbart utstyr kan
prepareres, smøres, vaskes, og lagres. Det er
definitivt slutt med treski og Østby Mix.
Tiden er der, og muligheten må utnyttes raskt før
andre griper den. Det er nemlig vekst i markedet
for naturbasert reiseliv nå!
I Stugudal Fjell skal vi gjøre vår del av jobben. Få
opp en driftsorganisasjon, opparbeide traseer og
sørge for at løypene blir kjørt på en god måte. Vi
trenger entusiasme, dugnadsvilje og samarbeid.
SAMARBEID-SAMARBEID-SAMARBEID!!!
Vi er i gang med å opparbeide tidligtraseen, og de
første dugnadstimer er allerede lagt ned. Planen
er at den skal være ferdig til neste skisesong.
Traséen rundt sjøen er langt på vei ferdig ryddet
for tråkkemaskin. Det står igjen å legge rør i noen
bekker. Så har vi utfordring med noen elver. Det må
vi også løse på en eller annen måte.

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

Årsmøtet i Stugudal Fjell ga klarsignal til styret om
å etablere en driftsorganisasjon som skal ha ansvar
for løypekjøring, vedlikehold av utstyr og traseer.
Styret er godt i gang med det arbeidet og det vil
ganske snart gå ut en invitasjon om andelstegning i
driftsselskapet.
Det ble sen vår i år. Det er ikke første gangen det
skjer i fjellbygda. Per Stuedal fortalte meg at et år
tidlig på 1900 – tallet lå isen på sjøen 4.juli. De gikk
på ski over sjøen da de kom fra Reitan stasjon og
skulle heim til Stugudal.
Og den kjente forfatteren og naturromantikeren
Theodor Caspari beskriver i sine reisebrev til
Aftenposten i i 1917 at han møtte en forrykende
snøstorm 17. juli da han skulle gå over fjellet fra
Aursunden til Stugudalen.
Men under snøen er det liv som spretter fram så
snart den får mulighet. Jeg gleder meg hvert år
til å møte fjellfiolen. Den er en av de første som
blomster om våren oppe ved vår hytte. Enkelte
steder vokser den så tett at blomstene danner en
gul sol nede i myrgress og lyngbakker. Senere på
sommeren går jeg for å finne en hel fjellskråning i
Grønvola som er hvit av reinrose. Oppe i Grønvola
kan en også finne fjellsøte, hvis en er heldig.
Blomsten er liten men vakker med en helt spesiell
blåfarge. Den er i slekt med edelweiss som vokser i
Alpene.

Turistinformasjonen har brosjyrer som viser fine
alternativer for sykkelturer. Og flere finnes. Med en
god terrengsykkel kan en fint komme fram på gamle
ferdselsveier i fjellet.
Kano og kajakk på sjøer, tjern og elver er en nydelig
sommeraktivitet. Spør i turistinformasjonen og du
får tips om vassdrag der du kan padle med kano
lange veier sammenhengende uten å være nødt til å
bære båten altfor langt.
Og så kommer Tydalsfestivalen i juli, Pilegrimsrittet
og Syltoppen opp i august . Det er i det hele tatt
mye å glede seg til
Til sitt årsmøte i slutten av mai summerte Stugudal
Fjell opp aktivitetsåret. Vi har fått en betydelig
økning i antall støttemedlemmer. Det tolker vi
som en støtte til de aktiviteter som Stugudal Fjell
har ansvar for, først og fremst løypeprosjektet. Vi
håper nå at vi skal klare å oppfylle forventningene
til alle dere som har betalt løypekontingent og
støttemedlemsskap. Det blir i form av tidsmessige
løyper der en kan gå klassisk på gammelt godt vis
og der en kan skøyte som Niklas Dyrhaug og Marit
Bjørgen. To eminente utøvere, en fra Tydal og en
med røtter i Tydal.

Løypekjøring
vinteren 2012
Evaluering etter vinterens løypekjøring viser at skigåerne stort sett er fornøyd ut fra de forutsetninger
som er til stede. Noen negative tilbakemeldinger har
sjølsagt nådd kjørerne, og alle meldinger taes til etterretning. Målet er å få best mulig løyper utfra forholdene, og alle klager blir forsøkt rettet på. Vinteren
2012 har bydd på utfordringer av varierende karakter, noe er mulig å gjøre noe med, mens vær- og
snøforhold må vi slite med som best vi kan! Kjørerne
ber ellers alle vise aktsomhet når elvene begynner
å gå opp når våren nærmer seg. Løypene over elver
og is kan være ok om morgenen, men usikre utpå dagen. Løypene blir da lagt om, se alternative traséer.
Følg eventuell skilting.
Alle henvendelser vedrørende spor skal rettes til
leder i styret, eller til løypekjørerne.
Terje Sæterhaug:
terje@patrusli.no
Tlf. 93849333

God sommer med gode opplevelser i fjellet!
Anne-Brit Skjetne

Johan Fredriksen:
johanfredrik@c2i.net
Tlf. 99549986

Og sommeren kommer, helt sikkert, med alle
de muligheter til opplevelser og aktiviteter som
fjellbygda kan by på. Fotturer, sykkelturer, rideturer,
kano- og kajakk-padling, fisking i elver og vann.
Turistinformasjonen har oversikt over tilbud og
muligheter.
Tydal Idrettslag setter hver sommer ut
orienteringsposter på forskjellige steder i hele
Tydal. Målet kan være et tjern, en fjelltopp, ei
seterbu, ei nedlagt gruve. Dette er en mulighet til
fine turer og til å bli kjent i området. Noen turer er
korte, noen lange og mer krevende. Et tilbud til alle
aldersgrupper på ulike prestasjonsnivå.
Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Tydal Næringsforening,
		
TLF. 92085987,
		mail: tnf@tydalsnett.no
Redaksjonen:
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 2012
(materialfrist: 15.august 2012). Forsidebilde: Geir Horndalen
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Kjell Kåsen:
beritkaa@frisurf.no
Tlf.90760174

Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Asbjørn Hegstad:
ahegstad666@gmail.com
Tlf. 95295927

Bjørn Berggård:
bjorn@tydalsnett.no
Tlf. 95747542

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no

Vi takker våre fremragende løypekjørere for vel
utført sesong, og håper at alle blir å se i spora til
kommende vinter også!
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Årsmøte i Stugudal Fjell
(utdrag fra Årsmelding)

På Årsmøtet møtte 14 stemmeberettigede i
tillegg til et fulltallig styre. Nina Lunden møtte
fra Tydal Regnskapslag.
Det har vært en stor arbeidsbelastning for deler
av styret, spesielt styreleder, i forbindelse med
løypetrasene og finansieringsordninger.
Økonomien har stått på dagsorden i alle møter og
vært drøftet kontinuerlig. Kostnadene innenfor
enkelte områder er bevisst blitt holdt nede.
Det har vært og vil være behov for et tett samarbeid
med politisk og administrativ ledelse i Tydal
kommune, spesielt i forhold til de nye løpetrasene.
I tillegg til administrering og gjennomføring av
løypekjøring så har prosjektet ”Stugudal Løypetrase”
vært den dominerende arbeidsoppgaven for styret i
perioden.
Det nye styret tok i sitt første møte initiativ
til prosjektet. Styret er prosjekteier og en
prosjektgruppe ble nedsatt som fikk i mandat å
komme med forslag til traseer som skulle kjøres med
tråkkemaskin, og å komme med forslag til nødvendig
teknisk utstyr. Prosjektgruppa bestod av Ole Ingebrigt
Dyrhaug, leder, Arne Otto Vedvik, Kjell Kaasen og Ole
Waagan. Senere har Arne Otto Vedvik overtatt som
leder i gruppa.
Et mulig samarbeid med Tydal Skisenter ble drøftet i
styret, og de valgte så sin representant inn i gruppa.
Tydal Næringsforening ble engasjert som fasilitator
for prosjektet.
Prosjektgruppa leverte sin innstilling 30.09.2011.
Skøytebanen.
På grunn av mangel på formelle avtaler
om eiendomsgrunn til skøytebanen, og på
grunn av vedtatt reguleringsplan for Stugudal
sentrumsutvikling, måtte styret avvikle skøytebanen.
Tydal Kommunale Energiverk ble kontaktet om
stengeordre av strøm. Lysstolper og lyskastere skal
brukes i forbindelse med videreutvikling av tidligtrase
skiløype.

initiativ til drøftingen. Det er Tydal Næringsforening
som har hatt ansvaret for innhenting av
annonseinntekter for de to siste utgivelsene av
bladet.
Det er et mål for styret at bladet skal finansiere seg
selv. Styret har utarbeidet en anbudsbeskrivelse
på trykking og utsending av bladet. Denne har gått
ut til tre potensielle leverandører. Eventuell ny
samarbeidspartner/ leverandør vil bli behandlet i
styret i august.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden har ligget nede i store deler av
perioden. Årsaken er at det ikke har vært noen
ansvarlig Web - redaktør.
Nå er hjemmesiden oppdatert og redaktøransvaret
er på plass.
Stugudal Fjell har hatt drøftinger med Mattias
Jansson i Sylan.no om et redaksjonelt samarbeid
om hjemmesiden.
Økonomi:
Det ble innbetalt 193 651 i løypekontingent for
sesongen.
Med en minsteinnbetaling på kroner 300 er det
igjennomsnitt ca 640 hytter som har betalt inn.
Det ble innbetalt 79 040 i støttemedlemskap og
hovedmedlemskap. Det vil si 395 husholdninger/
personer.
Tydal Kommune bevilget kr. 75000 til løypereklame.
(kr. 50 000 i 2011)
Tydalsfestivalen
Stugudal Fjell er en av 4 hovedeiere i det nye
aksjeselskapet for festivalen. Vår representant i
styret for festivalen har vært Helge Kvithammer. En
svært vellykket festival musikalsk ble gjennomført i
juli 2011, med et betydelig økonomisk overskudd.
Valg.
Styret for 2012-2013 blir uforandret, se infoboks
side 2.

Nytt fra Stugudal Fjell.
Bladets redaktør har vært Astrid Sprauten. Det er
utgitt 4 nummer i 2011 og ett i 2012.
Stugudal Fjell har vært i drøfting med andre aktører
i Tydal som har behov for reklameinntekter om et
samarbeid om innhenting. Tydal Næringsforening tok
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Stugudal Landhandel
«To be or not to be!» Det har faktisk vært spørsmålet for Stugudal Landhandel i lengre tid.
En gammel butikk, med utslitt utstyr og inventar, sliter også på de ansatte. Det har heller ikke
vært marginalt klima for varene! Men etter en grundig tankeprosess og god planlegging er
nå «nybutikken» snart en realitet! Det er et stort løft, og en ikke ubetydelig sjanse å ta, men
Stugudalen har bruk for, og fortjener, en god butikk og et uformelt treffsted.
An-Magritt Morset forteller ivrig at nå er planene
såpass klare og realistiske at bygginga snart settes
i gang! Budsjettet er klart og finansieringa er i
boks. Med støtte fra Tydal Kommune og Merkur,
og lån fra Selbu Sparebank er brikkene på plass.
Byggetrinn 1 vil foregå mens butikken driver som
vanlig. Cirka 2/3 av byggvarelokalene skal bygges
om til ny butikk. Nytt kjølerom, fryserom, kjøler for
frukt og grønt, nytt varemottak med lager. Butikken
innvendig skal utstyres som en standard Jokerbutikk, der det bl.a. kreves et visst antall hyllemeter.
Landhandelen er en assosiert Jokerbutikk, men
omsetningen er for lav til å bli fullverdig Joker.
Men fordelsprogrammet TRUMF er på plass.
Prisene blir justert fra kjeden tre ganger per uke,
og er absolutt konkurransedyktige! Flygeblad med
tilbudskampanjer vil bli sendt ut hver 6.uke.
Neste del av prosjektet omhandler den eksisterende
butikken, der de nye kassene skal trekkes lenger
inn i lokalet, og der det er planlagt kaffekrok for
kundene. Handlevogner og tilbudstorg er også
tenkt plassert her, men alle detaljer er ikke på plass.
«Her ønsker vi å skape aktivitet,» sier An-Magritt.
«Kanskje kan lag og foreninger ha kakelotteri,
eller for eksempel Sanitetskvinnene kan selge sine
fastelavensris og lignende! Vi ønsker en uformell

arena til beste for Stugudalen, at butikken skal være
en møteplass i enda sterkere grad, og at kundene
skal trives. Ting skal bli til underveis, jeg har et bilde
i hodet på hvordan det skal se ut. Kaffemaskin skal på
plass. Vaffeljernet er klart. Så får vi se! »
Det eksisterende varemottaket og lageret vil ikke bli
en del av butikken. Der kan det lages en utleiedel,
men foreløpig er det bare løse tanker…
Siste del av prosjektet, fasaden, blir sannsynligvis
iverksatt til høsten.
Det blir fortsatt plass for trelast og materialer, og
avtalen med Byggmakker fortsetter som tidligere.
Vi ønsker An-Magritt, Driftsselskapet og
Eiendomsselskapet lykke til med prosjektet.

Red.( med sine mange hatter!) ønsker å
oppfordre alle til å hjelpe til med å holde liv i
butikken! Vi trenger liv på Dala, og butikken er en
vesentlig og viktig del av Stugudalen!
Tekst: A.Sprauten.

Stugudalsnytt
Hærverk på bil i Vessinglia i palmehelga. Har noen sett noe mistenkelig (fra fredag
til lørdag), ta kontakt med Selbu og Tydal Lensmannskontor.

Patrusli Gård har sykkel-, kano-, kajakk og båtutleie!
Stugudal Camping har ladestasjoner for El-bil!
Stugudal Landhandel bygger «ny» butikk!
Stugudal Håndverk selger også små-pizza og utvidet kakeutvalg.
Væktarstua Hotell: Husk at Væktarstua har hjertestarter!
Nytt fra Stugudal fjell
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Håper på økonomisk støtte fra kommunen
Stugudal ligger mange år etter andre høyfjellsanlegg når det kommer til skiløyper. 7. juni får
Stugudal Fjell endelig vite om de får bevilget penger til en løypemaskin.
Tekst: Ida Ringstad
Pengene til kjøpet av maskin og teknisk utstyr er
planlagt å komme fra kommunen og private bedrifter. Noen har allerede bekreftet at de gir ganske
store bidrag, mens andre venter på svar fra kommunestyret.
- Vi skal bygge opp en driftsorganisasjon der fastboende, hytteeiere og næringsdrivende i Tydal kan
tegne aksjer i løypemaskina. Tanken er at vi får inn
ganske mye egenkapital der. Organisasjonen vil bli
satt opp hvis kommunestyret vedtar søknaden vår,
noe jeg håper at de gjør. Det er en betydelig sum
det er snakk om og avgjørende for gjennomføringen
om vi får støtten eller ikke. Hvis det blir et positivt
vedtak i kommunestyret så vil jeg tro at det ikke tar
så lang tid før vi har hele finansieringen på plass,
forteller Skjetne.

Foto: Geir Horndalen

Ida Ringstad er journalist-student med hyttetilhørighet i Stugudal. Hun har bedt om å få inn denne
artikkelen i NFSF.
Leder i Stugudal Fjell, Anne-Brit Skjetne, har tro på
at næringslivet i Stugudal vil bli bedre når en løypemaskin kommer til bygda. Med snø ni måneder i
året kan bygda tilby mye til treningsgrupper. Satsinga blir i stor grad i reiselivssammenheng.
Trendy med ski
De senere årene har vi sett at høyfjellshotell satser
på ski i alle varianter. Godt oppkjørte løyper med
mange muligheter trekker folk, og det er også det
Stugudal nå vil gjøre. Bygda ligger langt etter i utviklingen, og folk er ikke lenger fornøyd med å gå på ski
i snøscooterspor.
- Vi ser jo høyfjellshotell i Norge som har store
problemer med å overleve. De som klarer seg er de
som satser på slike aktiviteter, som gjør at treningsgrupper kan komme og overnatte der. Hvis vi ikke
ser det markedet der så tror jeg det ser ganske
mørkt ut. Det er jo klart at Stugudal, som har vinter
ni måneder i året, kan få treningsløyper allerede i
oktober, og det er attraktivt. Folk reiser ganske langt
for å ta i bruk det. Og jeg tror at det er det som er
redningen for reiselivsnæringa, påpeker Skjetne.
Mulighet for å tegne aksjer
Det første Skjetne begynte med da hun overtok som
leder i Stugudal Fjell i fjor var derfor å jobbe med
anskaffelsen av en løypemaskin. Det nyvalgte styret
laget en finansieringsplan, en gjennomføringsplan
og en driftsplan, før de fortsatte med finansieringen.
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Økt trivsel
Hytteeier Randi Eggen ser også viktigheten i å
anskaffe en løypemaskin. Som mor og aktiv turgåer går hun på ski annenhver dag når det er snø
og forhold til det, og bruker hytta hovedsakelig om
vinteren. Men interessen for å dra på hytta dabber
av når det er så dårlige skispor.
- Det er ikke vi over 40 som er grunnen til at vi bør
ha en løypemaskin. Den neste generasjonen er vant
til å gå i kjempegode løyper og har forventninger til
hvordan det skal være. Vi vil kunne gå på ski når som
helst på døgnet uten at skisporene er blåst igjen
fordi snøscooter ikke pakker snøen godt nok, sier
hun.
Hun ønsker seg minst en trasé med to skispor, og
helst med skøytespor i midten. Det er ikke viktig
med lengden, bare det er et lite stykke.
To bestemte traséer
Styret har foreløpig bestemt at det skal kjøres to faste løyper, en rundt Stugusjøen og en som starter ved
Væktarstua og går en runde på seks kilometer. Løypa
fra Væktarstua går under navnet «tidligtraséen», og
der må det terrengbearbeides før løypemaskina kan
kjøre der.
- Får vi innvilget penger til løypemaskin vil vi starte
jobbingen med en gang, forteller Skjetne. De vil begynne med tidligtraséen og ser for seg at den er klar
til den kommende skisesongen.
- Det som da er viktig er at reiselivsnæringa i Stugudal markedsfører dette produktet til alle idrettslag
i Midt- Norge så de vet at tilbudet finnes, fortsetter
hun.
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Tanken er at dette skal være et tilbud for treningsgrupper som ellers reiser over til Funäsdalen for å
trene.
Viktig for turismen
Eggen er enig, og håper at de klarer å realisere prosjektet så fort som mulig.
- Jeg håper at det blir et miljø for ski i Stugudal. Barn
som beveger seg over til ungdom er viktig, forteller
hun. Som medlem av en av Norges største skiklubber vet hun at gode skispor et viktig for å bevare og
tiltrekke seg flere turister. Rustad IL drar på hotell
hvert år med over 500 deltakere, og det tjener hotellene penger på. - Folk drar dit det er skiløyper, og da
velger de vekk Stugudal, sier Eggen.
- Stugudal er ikke et attraktivt område, vi som bor i
Oslo kan leie en hytte å få bedre tilbud i nærheten.
Men det er viktig for oss å komme hit oftere, så en
løypemaskin hadde vært midt i blinken, fortsetter
hun.
Opp for andre gang
Dette er ikke første gangen saken skal behandles i
kommunestyret. I februar i år ble søknaden enstemmig vedtatt i formannskapet, mens kommunestyret
vedtok et utsettelsesforslag. Grunnen til at pengene
ikke ble bevilget da var at kommunestyret ville at
Stugudal Fjell skulle utrede mer rundt prosjektet.
- Noen av punktene i forslaget har vi prøvd å etterkomme nå, sier Skjetne.
- Vi skulle jobbe litt mer med traséene og avklare et
eventuelt driftssamarbeid med Tydal skisenter. Det
har vi startet med nå, men vi kan ikke gjøre ferdig
traséene før vi vet om vi i det hele tatt klarer å få til
disse investeringene, forklarer hun.
Kostbar investering
Med en prislapp på over en million kroner er de
avhengige av å få økonomisk støtte. Det er mange
maskiner å velge mellom, og styret har ikke bestemt
seg for hvilken de vil gå for. I tillegg må maskinen ha
en garasje.
- Men vi kan ikke bygge garasje før vi har maskinen.
I alt har vi hatt en positiv kommunikasjon med kommunen hele veien, så nå håper jeg at politikerne
følger opp, avslutter Skjetne.

Hyttekommunen Tydal
Tydal kommune er i gang med ny strategisk
næringsplan, hvor et sentralt tema er utvikling
av hyttekommunen Tydal. I dette arbeidet er
samarbeidet mellom hytteeiere, grunneiere,
næringsliv og kommunen viktig. For å lykkes,
er vi avhengig av en god dialog med de som er
berørt og kan tenkes å ha interesse i saken.
I arbeidet med ny strategisk næringsplan for Tydal
kommune har det blant annet vært arrangert et
møte med formannskapet, Tydal næringsforening,
Tydal grunneierlag og arbeidsgruppen for næringsplanen. Der kom det fram synspunkt om at reiseliv
skal være ett av satsningsområdene for strategisk
næringsplan.
Med bakgrunn i dette er det nå en gruppe som arbeider med “utvikling av hyttekommunen Tydal”.
Formålet er å skape et bedre og mer variert tilbud
for hyttebefolkningen, turister og lokalbefolkningen. På lengre sikt kan dette gi flere arbeidsplasser,
økt bosetting og et mer stabilt inntektsgrunnlag for
eksisterende og nye aktører.
Dette kan sies å være en ambisiøs målsetting, og det
skal det også være.
I dette arbeidet vil det være aktuelt å ha møter med
de som er interesserte for å få inn synspunkter og
innspill. Det første møtet tar vi sikte på å avholde til
høsten. Dette vil bli annonsert slik at alle som ønsker
det kan få delta. Kunngjøring vil komme i Selbyggen,
ved oppslag, og på Tydal kommune sine hjemmesider, www.tydal.kommune.no.
For arbeidsgruppen
Gunnar Kvarme
oppvekst- og informasjonssjef
Tydal kommune, sentraladministrasjonen
7590 Tydal
Tlf. 73 81 59 15
Mob. 419 30 018
gunnar.kvarme@tydal.kommune.no
www.tydal.kommune.no

Red. tillegg til artikkelen etter kommunestyrets behandling i møte 7.juni:
Kommunestyret vedtok den 7.juni å innvilge kr.800
000 til Prosjekt løypemaskin mot en stemme (Henning Bråten AP/SV). Kommunestyret viser med dette
at det ikke bare er tomme ord når det hevdes at reiseliv og turisme er et satsningsområde i kommunen!
Nytt fra Stugudal fjell
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INFORMASJON FRA TEKNISK ETAT
Årets aksjonsdager for innsamling av avfall fra hytteeierne vil i år bli lagt til
Rethølmoen gjenvinningsstajon i Midtbygda (ved vegen mot Henfallet). Datoen
er fastsatt til lørdag 30. juni, og gjenvinningsstasjoen er åpen mellom kl. 09-18.
Fagsjef Knut Selboe forteller at de har ått henvendelser fra andre deler av bygda
om aksjonsdagen, derfor føles det mest riktig å fordele tjenestene til hytteeiere
fra andre deler i kommunen også. Alle hytteeiere i kommunen er velkomne til
Rethølmoen gjenvinningsstasjon den siste lørdagen i juni!
Det vil bli merket fra Fylkesvei 705 ved avkjøringen ned mot Neabyen og Henfallet.
Gjenvinningsstasjonen er for øvrig åpen hver mandag gjennom hele året fra kl. 1116.30.
Vi arbeider med en plan om å flytte returmottaket / avfallscontainerne i Stugudal sentrum til lengre
opp i Sylsjøveien, og utvide sorteringstilbudet der. Mer informasjon vil komme i høstnummeret.
Bygging av den nye idrettshallen på Kløfta er i rute, og vil bli ferdig 1. juli. Offisiell åpning er satt til 15.
september med arrangment både på dag og kveld. En egen komite er i gang med denne planlegginga.
Kommuneplanens arealdel er under revisjon og skal behandles 21. juni i kommunestyret. Det er kun
foretatt små justeringer i det forslaget som har vært lagt ut til offentlig ettersyn.

Sommeren er byggetid!
Maxbo Selbu har dalførets mest assorterte utvalg av byggevarer!
Hele sommeren igjennom kjører vi faste, lave priser på:

- Impregnert material
- Terrasseskruer
- Utendørsbeis
- Belegningsstein
Samt mange flere produkter du kan ha nytte av på hytta.
Vi kjører vareleveranser til Tydal og Stugudal flere ganger i uka i sommermånedene,
og pris pr. leveranse er kr. 250,- eks. mva.

Vi er klar med nye hytteprosjekter

NB! Fraktfri levering dersom du selv henter ordren hos Stugudal Håndverk!

Lokal leverandør av hytter,

Maxbo Selbu - dalførets mest assorterte byggevareforretning
Tlf. 7381 0440/firmapost@maxboselbu.no

anneks og garasjer.

Fritidstomter både fjord og fjell.

Se våre hytter på

www.fribo.no

FriBo
Stugudal Eiendom AS
Tlf 95773414 - 90077777

Stugudal Eiendom AS en del av Stugudalgruppen
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Stugudal Håndverk og Fritid utvider varesortimentet

Foran kommende sommersesong vil Stugudal Håndverk og Fritid utvide vareutvalget med en del
produkter knyttet til hytte-, hage- og fritidsmarkedet.
planene om utearealene sammen med Stugudal
Landhandel, forteller hun.
-Vi fortsetter samarbeidet med Selbusporten, og vil
få inn et større utvalg av klær, sko og turutstyr.
Sølvkroken har vi også et bredt utvalg fra, alt som
trengs for fiske i Tydal. Det vil også gjelde kiosken
på Nesjøen Båtutleie.
Trenger du hundefor så selges Lonestar Tørrfor, og
det vil bli et tilbud av utstyr til hunden.
Selbu Husflid er fortsatt leverandør av flotte strikkevarer. Og nye produkt er under planlegging.
Helt nytt er det at vi blir forhandler for Canal Digital, og tilbyr både salg og montering av parabolantenner.
Stugudal Håndverk og Fritid er fortsatt autorisert Turistinformasjon i henhold til NHO Reiselivs
regelverk for Turistinformasjon med Rødt I-skilt.
Alle krav for autorisasjonen er oppfylt, vi vil derfor
fortsatt yte informasjonsservice overfor turister,
og selge kart, jakt- og fiskekort som tidligere. Men
den kommunale turistinformasjonen finner du på
Væktarstua Hotell, sier Ellen.
- Vi har inngått en avtale med Maxbo i Selbu om å
selge en del fra deres varesortiment innen hage- og
fritidsrelaterte produkter.
Det sier innehaver av Stugudal Håndverk og Fritid,
Ellen Brandtzæg, og legger til at eksempler på varer
som i sommer blir å finne ved butikken er gassgriller,
utemøbler, lekestativ, samt enkle byggevareartikler.
Salg fra boder
I løpet av forsommeren vil Stugudal Håndverk og
Fritid kjøpe noen boder som skal fungere som salgssteder utenfor butikken. Inne i bodene vil de ha et
variert vareutvalg, og formålet med utvidelsen er å
få flere føtter å stå på.
- Vi prøver å utvide varesortimentet for å få bedre
eksistensgrunnlag, og da er produkter som det vi nå
henter fra Maxbo Selbu noe vi tror spesielt hyttefolket etterspør. Vi håper da også at kundene vet å
sette pris på det nye tilbudet, sier Ellen Brandtzæg.
Andre nyheter er at hun har fått serverings-bevilling
fra Tydal Kommune, og at kjøkkenet er godkjent
for baking og gatekjøkken-utsalg. -Det vil bli solgt
hjemmelagede kaker og forskjellig gatekjøkkenmat
i åpningstiden. Vi vil få flere bord både inne og ute,
og håper at uteplassen vil bli brukt som rasteplass
av forbipasserende også. Det jobbes fortsatt med
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Vi har også en avtale med Nesjøen Båtutleie om at
vi skal betjene Båtutleia fra våre lokaler i Stugudalen i tidsrommet 1.-15. september.
Vi tar imot bestilling av ved i store og små sekker for
levering på hytta. Tilsyn og vask kan også bestilles
her.
Tilslutt ønsker Ellen å informere om at de er et felles
utsalgssted for småprodusenter av håndverksprodukter i tre, strikk, søm eller andre materialer.
-Hytteeiere eller fastboende som ønsker å tilby
sine produkter kan gjerne ta kontakt, avslutter Ellen
Brandtzæg som ønsker alle gamle og nye kunder
velkommen til sommersesongen ved Stugudal
Håndverk og Fritid.
Tekst og foto: A.Sprauten

	
  

Lars	
  Olsen	
  Tømrermester/Takstingeniør	
  
Utfører,	
  byggeledelse,våtrom,råd	
  og	
  tips,	
  bygging,	
  
E-‐post	
  lars@arealtakst.no	
  –	
  Tlf	
  90579999	
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MANDAGSKAFFEN….
Mandagsklubben startet i 1995. Lilly Kåsen var
leder i Frivillighetssentralen. En av Stugudalens
voksne karer ytra ønske om å flytte til Røros,
for der var det kaffe å få! «Men det er det på
Væktarstua også,» sa Lilly.
Dermed ble det sendt ut brev til alle godt voksne
på Dala, med tilbud om kaffeselskap annenhver
mandag klokka 11. Og etter det har de møttes på
Væktarstua til kaffe og noe å bite i når de har anled-

ning. Noen tilhører trekkfuglene, og kommer når
våren nærmer seg. Klara og Bengt kommer av og til
kjørende over fjellet. Denne aktuelle mandagen sitter 8 glade damer til bords ved et trivelig dekka bord
på Væktarstua; duk på bordet, blomster og levende
lys. Tilfeldigvis var det også Lilly’s bursdag, og bursdagssangen ble sunget, som seg hør og bør!
Bursdagsbarnet sjøl spanderte en deilig is/bærdessert på alle, servert av Fredrik Hov. Postmann
Arne Lien var også så heldig å komme akkurat da,
men kom ikke på bildet! Stemningen er god, og latteren sitter løst. Her diskuteres verdensproblemer,
de nære ting, for og imot bomvei, vær og ikke vær,
og for en innflytter er det mye å lære! Og her er det
både hjerterom og husrom for flere, alle er hjertelig
velkomne! Lilly vil gjerne understreke at de blir så
godt tatt i mot på Væktarstua, med god mat, pent
dekka bord og trivelig betjening. Takk til Helge og co!
På bildet: Ingeborg Berggård, Aud Kåsen, Ester Kvithammer, Lilly Kåsen,
Olga Kleppan, Ingeborg Reitan, Reidun Øverås og Elin Reitan. Tekst og
foto: Astrid Sprauten.

Vi leverer elektriske
installasjoner til:

- Næring og industri
- Landbruk
- Hytter
- Bolig
- Smarthus
– Elkontroll forsikring
- Tele, data, kabel-TV
- I tillegg har vi salg og montering
av Toshiba varmepumper
K. Eidem Elektro AS
7580 Selbu
Tlf 73 81 99 80
knut@eidemelektro.no

K. Eidem Elektro AS, Tydal
Tlf 90 25 77 77
tydal@eidemelektro.no
(Vi holder til i Tydal Kommunale E-verk sitt bygg)

www.eidemelektro.no
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Thor Heyerdahl-utstilling på Væktarstua
En ivrig og entusiastisk Anders Ulseth peker og forteller om den kommende utstillingen på
Væktarstua, som i løpet av sommeren skal stå ferdig. Sebastian Edlund fra Væktarstua Hotell og
Anders Ulseth fra Sylene Eiendom er sammen om dette prosjektet, i regi av Sylene Eiendom.

All informasjon du trenger om å fiske i
Tydal finner du på vår nye nett-side

www.fiskeineadalen.no

Fiskekort får du kjøpt på
www.inatur.no og hos bl.a
Best bensinstasjon og
turistinformasjonene i
Ås og Stugudal.
Vi anbefaler TYDALSKORTET til deg som
ønsker å fiske i flere områder.
Følg oss på www.facebook.com/fiskeineadalen

PArty spesial
UNN DEG EN FANTASTISK
OPPLEVELSE

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

950 kroner

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

JegerEn
Klassisk massasje av skuldre og rygg, dyptgåend i skulderparti. Massasje av legger
og lår. Isbehandling til hovne og såre føtter. Fotmassasje.
Varighet
60 minutter
Pris
950 kroner

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

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

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

Gavekort
fra Stugudal Villmarkspa får du kjøpt hos Væktarstua Hotell
AS,Selbu Fysikalske institutt AS og vi kan sende gavekort til deg ved
henvendelse på mail anmanord@frisurf.no eller telefon 93427535”
Velkommen!!

12

Nytt fra Stugudal fjell

I tillegg til å være en Tydalsvenn, var Thor Heyerdahl
(1914-2002), ifølge Wikipedia, «en eksperimentell
arkeolog, forfatter og eventyrer.» Store Norske
Leksikon betegner ham som «etnograf og zoolog».
Han gjennomførte flere spennende ekspedisjoner,
og har skrevet mange bøker og laget flere filmer om
sine reiser og erfaringer.
«Heyerdahls ideer fikk liten tilslutning, og for å
bevise at det var mulig for indianere å reise over
Stillehavet til Polynesia før kolonitiden, seilte han
i 1947 over Stillehavet med flåten Kon-Tiki. Dette
fartøyet var en nøyaktig kopi av de forhistoriske
indianske flåtene av balsatre, slik de ble laget i
Peru. Ferden gikk fra Callao i Peru til Tuamotuøyene i Polynesia. Boken om ferden, Kon-Tikiekspedisjonen (1948), ble en verdenssuksess
og er oversatt til over 60 språk. For filmen om
ekspedisjonen fikk Heyerdahl 2 Oscarpriser, en for
beste dokumentarfilm og en for beste klipp, i 1951.»
(Sitat fra Store Norske Leksikon) Andre kilder hevder
at boka er oversatt til 70 språk, og at den er solgt i
over 50 millioner eksemplarer! Det er uansett hevet
over enhver tvil at Thor Heyerdahl er en av de mest
berømte nordmenn noensinne! Kon-Tiki-museet,
som ble åpnet i 1950, har ca. 250 tusen besøkende
hvert år.

flyttet da over til Solhaug, lærerboligen, for å skrive.
Siste del av boka ble skrevet på hytta på Nordsæter,
7 km utenfor Lillehammer. Utstillinga på Væktarstua
skal bestå av bilder og tekst om ekspedisjonen på en
vegg i innerste del av resepsjonsområdet. En annen
vegg skal illustrere Tydalshistorien til Heyerdahl,
med bilder. I den anledning etterlyser Anders bilder
fra den tida. En monter skal inneholde en modell
av Kon-Tiki-flåten. Oppe på peisestua skal det lages
en skrivekrok, med både skrivemaskina og andre
aktuelle remedier. Profesjonelle aktører, som f.eks.
Halfdan Tangen, (markedssjef på Kon-Tiki-museet)
bidrar med materiell, ekspertise og gode råd. Tangen
reiser verden rundt og forteller om Thor Heyerdahl,
holder foredrag og viser film. Nå har han også
flettet inn en liten bit om hans tid i Stugudalen, noe
som kan bety mye i markedsførings-sammenheng.
Kanskje kan Riksvei 705 velges, fordi flere har lyst til
å se hvor Heyerdahl har holdt til? Samarbeid med
Røros-regionen om å få turister hit for å se utstillinga
og vise filmen om ekspedisjonen er også et aktuelt
tema. «Og har vi først fått dem til Væktarstua, så
kan vi få dem interessert i resten av Tydalen også,»
sier en ivrig Anders Ulseth. «Vi har drømt og lekt
med tanken om ei Heyerdahl-utstilling siden vi tok
over for 10 år siden. Og nå ser det ut til at det blir en
realitet!» En ny storfilm, med rundt 100 mill. kroner
i budsjett, lanseres i august. Da blir det ny oppsving
rundt Heyerdahl. «Åpninga av utstillinga vår må skje
i sommer, for å utnytte effekten av storfilmen,» sier
Anders. Og åpninga blir nok markert så det høres.
En del prominente gjester er invitert, og det blir
spennende å se hvem som takker ja! Kanskje blir det
også servert Heyerdahls fiskesuppe med oppskrift
fra Kon-Tiki ferden?
Tekst og foto: A.Sprauten

Bakgrunnen for en utstilling på Væktarstua, er at
Thor Heyerdahl satt der og skrev deler av boka
om Kon-Tiki-ekspedisjonen. Hans kusine Martine
drev hotellet, og således kom Heyerdahl og hans
familie (kona Liv, sønnene Thor jr. og Bjørn) til
Stugudalen. Han satt på Væktarstua og skrev. I følge
Thor jr., som da var 10 år gammel, ble klapringen på
skrivemaskina for mye for de andre gjestene. Han
stengte seg da inne på peisestua, men det ble heller
ikke bra at stua ble okkupert av Heyerdahl. Han
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Utespa fra VikingBad til din hytte/bolig!

Spa-priser fra:

42 000,-

86 KM
[46 KM - 22 KM]
I FLOTT NATUR.

Variert løype fra
Stugudal til Selbu.
Langs grus- og
kjerreveger,
terreng og asfalt.

Vi takker våre kunder og besøkende på vår stand
under Stugudalsmessa for en hyggelig helg!

pilegrimsrittet.no

VikingSpa Viking II

TERMINLISTE FOR O-LØP 2012
Se hit alle sammen, kom å spring orientering, alle er vælkommen, uansett om du er fastboende
eller hytteeier!
For mer delaljert info hvor treningene er , vennligst ta kontakt med noen av de undertegnede.
O-løpene denne sesongen arrangeres på onsdager. Alle løp starter kl.18.00
16. mai
23. mai
30. mai
6. juni
13. juni
20. juni
27. juni

Hamrene Karen og Arvid
Kløfta (Sprint) Erik og Håvard
Åsdalen Else og Rolf
Langfloen Kari og Olav
Væla Grete og Audun
Mosjøen Heidi og Sebastian
Mosjøen (TM-kort) Ingunn,
Marthe og Ola Morten
4. juli
Sellisjøen Anne Tove og John
11. juli Åsdalen (Stafett) Arne og Karl
18. juli Fjell-løp Hallstein og Gry
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SOMMERFERIE
15. aug Riasten (TM-lang) Eva og Dagfinn
22. aug Sellisjøen Oddrun og Per Inge
29. aug Væla Grete og Per
5. sept Mosjøen Hilde og Ingebrigt
12. sept «Storkleppen ned» Ingeborg og Eirik
19. sept Evt. løp hvis været er bra J Paula og Rune
Startkontingent voksne kr 30,- (Gratis for barna)
Lån av løpebrikke kr 10,Kjøp av løpebrikke kr. 300,-

Nytt fra Stugudal fjell

Størrelse:183(diam) x 88 cm

VikingSpa
Royale II

Rundt massasjebad med plass
opptil 5 personer. Mulighet for
å oppgradere med LED lys og
rustfrie dyser.

VikingSpa Royale II
Størrelse:200 x 200 x 89 cm
Flott massasjebad med plass opptil
6 personer. En av markedets
mestselgende massasjebad.
Mulighet for å oppgradere med
ekstre pumpe.

VikingSpa
Viking II

Ta kontakt for informasjon og tilbud...!
Varene leveres av:

Rørteknikk AS
Kirkeveien 4
7500 STJØRDAL
tlf.: 96 50 7500

www.vikingbad.no

Nytt fra Stugudal fjell
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STORSYLEN OPP

Storsylen Opp blir i år arrangert 18. august. Dette er Trøndelags råeste motbakkeløp, og vi satser
på deltakerrekord, og at vi forhåpentligvis er heldigere med været i år enn tilfellet var i fjor.

Miljølaget Vintervoll 2012
Da er vi i Miljølaget i gang igjen med vår tredje sesong på sykkel, og nå er vi 75 trivelige
syklister. Hovedmålet for oss er fullførelse av Pilegrimsrittet uten skade eller uhell, pluss at vi
blir i litt bedre fysisk form.
Hovedfokus i laget er sikkerhet og trivsel. Hittil har
vi heldigvis ikke hatt uhell verken på trening eller i
Pilegrimsrittet.

Rittet, bankplassen, stampbading og sist men ikke
minst vår bankett i lavvoen på lørdagskvelden.
”VI GLÆR OSS TE EI KJÆMPEHELG PÅ STUGUDALA ”

Laget består av ansatte, kunder og leverandører til
elektrofirmaet Vintervoll.

Hilsen
På hjul med Hain Sjøl   

Aldersfordelingen er fra 17 til 70 år. Rekrutteringen
har nesten gått av seg selv, for sykkel har virkelig tatt
av i Trondheim.
Trondheim Kommune viser også det med masser av
prosjekt som er igangsatt for å bedre/legge bedre til
rette for bruk av sykkel.
Laget har fellestrening hver tirsdag, og da bruker
vi terreng både sør og nord for Trondheim. Klæbu,
Bymarka og Malvikmarka har rikt utvalg av stier
og trasseer å by på. Nivået i laget er meget variert.
Vi har med de som skal delta i Trondheim-Oslo,
og de som har planer om å ta med litt kaffe og
sjokoladekake på treningsturene. Inndeling av lagene
på trening er etter hver enkelt sitt nivå, og maks 10
stykker pr gruppe med egne lagledere. Slik unngår vi
konflikter med andre trafikanter, og trivselen blir stor
i alle lag.
Erfaringa vår viser at det er ikke forskjell på folk når
de får på seg sykkelbuksa, verken på kondisjon eller
rang; det er like tungt for alle å starte opp sesongen.
Kondisjon er og blir en ferskvare..

Løpere på tur opp på Storsylen. Foto: Synne Dyrhaug

I år blir det parkering ved Nesjø Båtutleie (i
motsetning til tidligere når vi har hatt busser fra
Væktarstua).
Andreas Reitan intervjuer Petter Northug jr. før løpet i 2010.

Dette er en kjempefin tur i nydelig natur, for alle!
Påmelding på www.storsylenopp.com.
Vi har fine uttrekkspremier i alle klasser,
drikkestasjon ved Syltjønna og vakter fra Tydal IL og
Tydal Folkehjelp langs hele løypa.
I tillegg regner vi med å se Norges skielite med

Niklas Dyrhaug i spissen kjempe om å slå Kristian
Tettli Rennemo›s rekord fra 2010 på å nå toppen på
tiden 1.10.35!
Vi har premieutdeling og bankett på Væktarstua
lørdag kveld, og Nea Radio sender som alltid live fra
løpet.

Arrangementet Pilegrimsrittet passer oss utmerket.
I tillegg å få bo hos Helge på Væktarstua ei helg, det
er jo bare kjempetrivelig.
Vi starter i trimklassen med alle, og alle får
muligheten til å nå sine egne mål, sjøl om de starter
i Flora eller på Stuguvollmoen. En flott, trygg og
trivelig tur nedover dalen er hovedmålet denne
helga for oss.
De fra oss som deltok på Pilegrimsrittet i fjor, fikk en
uforglemmelig tur nedover den vakre Neadalen og
en utrolig trivelig helg på Væktarstua.
Miljølaget føler seg velkommen i Neadalen, og alle
ser nå frem mot 11 august og Pilegrimshelga.
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Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155
Nytt fra Stugudal fjell
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John Berggård
Bygg
Alt innen snekkerfaget
Etablert 1991
Gode referanser
Tlf: 73 81 56 89 - 412 15 692

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

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.

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

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

Vi foretar
AC-klimaservice

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Vi utfører
4-hjulskontroll!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

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!

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

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!

Nesjøen Båtutleie

Problemer med kjøretøyet?

...hjelpen er nærmere enn du tror...
EU Kjøretøykontroll!

Trapper
- Stiger AS
Bil
& Landbruk
Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal
Sambatrapper
Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322

Nesjøen Båtutleie er en sammenslutning av grunneiere og fiskerettshavere i Nesjø-området, og selskapet ble stiftet i 1978. For ytterlige informasjoner, se www.fiskeitydal.com
Sommersesongen 2012 er Ellen og Erling Brandtzæg tilbake som verter, Erling for 25.gang, og Ellen
for 20.gang! Båtutleia er i de beste hender! Så nå er det bare opp til fisken og fiskeværet å få en vellykket sesong.
Fiskekonkurransen blir i år første helga i juli, 7.-8.juli. For forhåndsbestilling, ring tlf.73 81 46 21, eller
94986587. Det blir som vanlig grilling, kaffe og vafler.
Nytt av året er at Båtutleia betjenes i år fra Stugudal Håndverk og Fritid i perioden 1.-15.september.

Vi foretar Utstilling av trappemodeller i våre
AC-klimaservicelokaler på Berggårdsmyra i Tydal
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE

Vi utfører
God bilpleie!
BilverkstedetSELBU
FRA
TINE
SELBU
FRA
TINEMIDT-NORGE
MEIERIET
4-hjulsNytt batteri?
kontroll!

for alle bilmerker!

Tine’seneste
eneste anlegg
anlegg som
Tines
som
Vi
sjekker
og tar
produserer
produserer blåmuggost
blåmuggost
dekkskiftet
for deg!

Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!
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Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Vi leverer Can-am
ATV-er og utstyr til disse
Kran- og taljekontrollør!

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Motorproblemer
tar
vi oss
Fax:
73av!
81 55 11

e-post: ty-trapp@tydalsnett.no
Vi foretar
Støtdempere.
spissing,
oljeskift!
bremser

Dolmar motorsager!
Salg og service!
Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Nytt fra Stugudal fjell

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!
Nytt fra Stugudal fjell
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Våre Sponsorer
Skiløypene
Tydal

Brekka Bygdetun
Brekka Bygdetun blir åpent fra 23.juni til
12.august alle dager fra kl. 11.00 - 18.00

Selbu

Brekka er barnas bygdetun med aktiviteter og masse dyr.
Tusseladden natursti er ei lett turløype tilrettelagt spesielt
for barn - troll og tusser dukker opp bak trær og stubber.
Minihesten Ronald vil ta på barn i vogna og kjøre rundt på
bygdetunet.
I tillegg vil det bli muligheter for rideturer på små og store
hester.
Av dyr på Brekka i år kan nevnes: Sauer og lam, geiter
og killinger, minigris med unger, høner, kyllinger, ender,
marsvin, kaniner, chinchilla, påfugler og lamaen Baro,
alpakkaen Larissma og eselet Josef.
Det vil bli husflidsutstilling og husflidsutsalg med
håndarbeids- produkter fra Tydal.

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

Stjørdal
Øyelegekontor
www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

Kiosksalg med hjemmelagede matvarer.
Tekst: Lars Græsli Foto: A.Sprauten
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Bompengefinansiering på Sylsjøvegen?
Statkraft innkalte den 3.mai til et møte på Væktarstua vedrørende dette temaet. 14 interesserte
møtte opp, i tillegg til Kjell Olav Græsli (vedlikeholdsleder) og Per Morten Aunemo (kraftverksjef
i Statkraft Energi).

Tydal
Vedprodukter ANS

reindrifta, Turistforeninga, båtutleia, Lӓnsstyrelsen,
Statkraft) .
Men det første som må på plass er juridiske
avklaringer vedrørende tidligere føringer og
konsesjonsvilkår. Tydal Kommune tok denne saken
opp til avklaring først på 2000-tallet da TEV bragte
denne saken på banen.

Statkraft ønsker å utrede muligheten for en
bompengefinansiering på Sylsjøvegen for å
opprettholde og evt. bedre standarden på vegen.
Vegen ble bygget som en anleggsveg for
Trondheim Energiverk i 1947 (noe utsatt grunnet
krigen). Den første dammen ble ferdig i 1952.
Nå har Statkraft overtatt TEV, og er ansvarlig for
vedlikeholdet av vegen fra ferista og innover.
Det er slutt på anleggstrafikken, Statkraft har i
dag kun vedlikehold på sine anlegg. Bedriften
har økende kostnadsfokus i alle ledd, og ønsker
å redusere vedlikeholdskostnadene på vegen.
Flere grunner til dette blir lagt fram. Trafikken
har økt kraftig, og vinterbrøyting sliter på vegen.
Økende vedlikeholdsbehov grunnet klimaendringer
legges fram som et argument. Det har blitt flere
tilknytningsveger, og det er større krav til standard.
Stikkrennene må vedlikeholdes bedre.
En vegkomité( interimstyre) blir nedsatt, der alle
interessenter er representert (Hytteforening,
Næringsforeninga, Grunneierlag, grunneier,

En samtale med Rådmann Gunnbjørn
Berggård bekrefter dette. Han påpeker at
konsesjonsbetingelsene inneholder formuleringer
som «Fri ferdsel», og at betaling ikke samsvarer med
denne betingelsen i juridisk forstand. TEV måtte
da legge denne saken vekk. Berggård presiserer
viktigheten av en avklaring en gang for alle.
Interimstyret skal utrede saken, og møtes første gang
midt i juni.
Tekst og foto: A.Sprauten

Åpningstider sommeren 2012:
Alle dager fra kl 11.00 til kl 18.00 fra
23.juni til 12. august.

Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.
John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Her kan du oppleve mange forskjellige
dyr på nært hold
Opplevelsesrik natursti for barn med
tusser og troll.
Kiosksalg og husflidsutsalg

Velkommen til barnas bygdetun!

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr
Vi har det du trenger for:
- Sykkel - fiske - Tur - Fritid

Stikk innom oss på Selbusporten og vi hjelper deg med å finne utstyret som passer nettopp deg!

Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no
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Fjellridning på islandsTrenger
DU
elektriker?
hest i Tydal og Sylan
Vi skreddersyr gjerne et
En av landets mest erfarne
Nystartet
elektrikerfirma
i Tydal
opplegg for deg
- ta kontakt:
arrangør med Islandshest
- Dyrhaug Ridesenter
Tydal Elektro
AS
etablert i 1971
- guider

Vi har besøkt Siri og Atle på Patrusli Gaard for å høre mer om hva som foregår der i sommer.

Handlaftede hus og hytter!

deg på turen!

Vi ønsker nye kunder velkommen.
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 72 - Fax: 73 81 56 80
Mobil: 907 27 624
E-post: ole@dyrhaug.no
www.dyrhaug.no

Vi utfører både nyanlegg, utvidelser
og rehabilitering.
UKESTURER
ER
3-DAGERSTUR
FF
-O
KICK
RER
VILLMARKSTU
HESTER
AV
LG
KJØP OG SA
RER
NFERANSETU
KURS- OG KO
ER
UR
DAGST
URER
HALVDAGST
GUIDING

Utvidet ridetilbud på Patrusli Gaard i sommer!

God norsk kvalitet
Alt etter kundens ønske
Handlaft, Stavlaft og Reisverk

Nyhet!!

Vi lager modulelementer i hele 40
standarder. Rask levering

al Elektro er autorisert brannforebyggende
ntrollør på bolig/hytter og næringseiendom.
www.dyrhaug.no

Ta kontakt på tlf. 908 99 454

www.neahandlaft.no | Tlf: 73 81 85 00

Trenger DU elektriker?
Nystartet elektrikerfirma i Tydal
Tydal Elektro AS
Vi ønsker nye kunder velkommen.
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser
og rehabilitering.
Tydal Elektro er autorisert brannforebyggende
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom.
Ta kontakt på tlf. 908 99 454
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Atle beretter at de særlig har en nyhet av interesse
for hyttefolket. Tidligere år har kapasiteten på
rideaktivitetene vært opptatt med rideleirer fra
mandag til fredag, slik at vi har hatt åpne rideturer
bare lørdager og søndager

mulig å bestille servering ved rasten, det kan være en
varmrett, spekemat, rakfisk eller lignende.
Hvor rir dere?

Vi rir både på sør- og nordsiden av Stugusjøen. Felles
I sommer har vi betydelig flere hester, og også flere for turene er at vi starter gjennom bjørkeskog, for
ledere, sier Siri. Vi vil derfor også kunne tilby turer i så å havne i fjellterreng med utsikt over såvel Sylan,
midtuken, såvel på dagtid som på kveldstid. Dette vil Skardsfjella, Nesjøen og mye annen flott natur. Av og
kunne være mindre grupper mellom 5 og 10 personer, til havner vi på skogsveier/stier hvor vi kan øke farten
litt, hvis alle føler for det.
mens vi i helgen kan ta grupper over 20 personer.
Programmet for de aktuelle ukedagene er ikke klart
Hvor lenge varer turen?
i detalj enda, men vil bli lagt ut på hjemmesiden
(www.patrusli.no), og også kunngjort ved oppslag
flere plasser i bygda. Ellers er det bare å ta kontakt, Det er mulig å få turer som varer ca 3,5
så legger vi opp turer som passer til ferdighetsnivå og time (halvdagsturer), men de fleste turene
(heldagsturene) varer ca 6 timer fra vi starter
ønsker ellers.
undervisningen til vi er tilbake på gården. Det er
Apropos ferdighetsnivå: må man være ridevant for å disse turene som gir de største naturopplevelsene,
og erfaringsmessig ser vi at selv de fleste
kunne delta på turene?
nybegynnere takler dette fint.
Slett ikke, sier Atle. Vi starter de aller fleste turene
Og hvorfor skal vi ri i stedet for å gå?
med innledende instruksjon på ridebane, og har
hester som er velegnet for nybegynnere, og har ofte
For det første er dette en veldig behagelig måte å
med oss deltagere som aldri har ridd før. Selv om
hestene er både rolige, trygge og veldresserte, er det komme seg ut i naturen på, og det uten å slite seg
hester som også vante ryttere faller for. Om vi har en svett. Når vi sitter på hesteryggen slipper vi også
gruppe med ridevante, blir det gjerne en del fart i tølt å konsentrere oss om hvor vi setter føttene, den
jobben tar hestene for oss, og på hesteryggen har
og galopp der forholdene tillater det.
vi bedre oversikt over det som foregår rundt oss. I
tillegg kommer vi også nærmere inn på dyr og fugler
Hva skal vi ha på oss?
til hest, disse er ikke så redd hesten med rytter som
mennesker til fots. Dette har bl.a. sammenheng med
Godt med klær, tilpasset dagens vær, fjellsko eller
at hestens lukt er sterkere enn vår, og på den måten
støvler med hæl. Hjelm får dere lånt av oss.
kamuflerer at vi er der.
Ikke vær redd for litt regn, sier Atle, det er bare å
Det er ikke sjelden at vi treffer på en elg eller kanskje
kle seg, så kan turoppplevelsen bli like stor som i
strålende solskinn. Om det er kaldt, må vi bare huske en trane på turene. Kongeørn og jordugle har vi også
på at vi ikke holder varmen på samme måte når vi rir sett ganske ofte, i tillegg til et utall andre fugler og
som når vi går, så vi må kle oss litt bedre. Om noen er smådyr. Til tider kan det også være en fargeprakt av
blomster og andre planter, som vi har god oversikt
i tvil om påkledningen, er det bare å spørre oss om
over fra hesteryggen.
råd.
I tillegg vil nok mange finne kontakten mellom hest
og rytter som et spennende og tilfredsstillende
Ta gjerne med en matpakke eller noe du kan grille
moment. Og hvor mange har ikke sett slutten
på bålet. På alle turer stopper vi og tar en rast rundt på en cowboyfilm hvor hovedpersonen rir inn i
bålet. Her koker vi bålkaffe og vann til sjokoladedrikk solnedgangen, og hatt lyst til å prøve det samme
e.l., og har kanskje også med noe godt til, men mett selv? Spør Atle til slutt.
blir man nok ikke av den trakteringen. For grupper
Kanskje noe for deg også?
som har rideturen for seg selv, vil det også være
Enn mat, skal vi ta med det?

Nytt fra Stugudal fjell
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K. Eidem Elektro AS etablert i Tydal

Gårdsmatutsalg

K. Eidem Elektro AS startet 1. juni opp som elektrikerfirma i Tydal. Montørene har base i Tydal
Kommunale E-verk sine tidligere lokaler med kontor, lager og lysutstilling.

STOPP

Knut Eidem tok 1. januar 2010 over firmaet Jan
R. Henriksen AS i Selbu etter at tidligere eier gikk
av med pensjon, og med de tre ”nye” erfarne
montørene i Tydal blir vi til sammen 11 ansatte.
Eidem har bakgrunn som installatør for Siemens
Trondheim, samt leder for avdelingen på Stjørdal.

Det første naturlige stopp
på veien til Stugudal
er hos

Tørr bjørkved
selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved
i sekker
på paller.
Trenger
dueller
rørlegger

Kontakt

For bestilling ring:

Selbuhus
Rørleggerservice AS
Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

Ove Kjøsnes
Tlf: 47 63 60 00

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Vi hadde i vinter noen samtaler med styret i TKE som
hadde besluttet å legge ned installasjonsbedriften,
og jeg synes det har vært en meget ryddig og
grei prosess, hvor fokus var å sikre videre drift
og arbeidsplasser i Tydal. Det er behov for egne
elektrikere i Tydal og vi er veldig glad for at alle
ansatte ble med over til oss. Vil også få takke
både kommunen og ansatte i TKE som har vært
behjelpelig med lokaler og overgang.
Kontor og lysbutikk blir åpent på fredager, men
ellers om dagene baseres det meste av oppdrag
eller bestillinger pr telefon, så får vi se på behovet
etter hvert. K. Eidem Elektro AS, Tydal får eget
telefonnummer og e-postadresse (se annonse).
Har noen byggeplaner så er det bare å ta kontakt så
kan vi ordne forslag og tegning på installasjon eller
eventuelt ta en befaring.

Gunnar Bjerken, Hans Lehmann, Magnar Stuesjø og Knut Eidem.

Tekst: Knut Eidem Foto: A.Sprauten

Jensvolds
Naturterapi
•

Naturmedisinsk aromaterapi

•

Fotsoneterapi

•

Healing

•

Øreakupunktur

•

Hot stone massasje

•

Ørelysbehandling

•

Kurs i babymassasje

Vinduer, balkongdører og dører i standard- og
spesialmål
Nybygg, rehabilitering og hytter
Erfaring siden 1935
TRE - PVC - ALU sprosser og glasslister
2-lags, 3-lags - solstopp og selvrensende glass
Vi produserer i dag ca. 10 000 vinduer pr. år
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Jeg selger gavekort til alle anledninger.

www.hoibysnekkeri.no

Bestilling av time eller gavekort på
tlf. 995 82 172

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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Ditt naturlige valg for en
bedre hverdag.
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Til din tjeneste!

Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men
moderne bensinstasjon beliggende ved
riksvei 705, midt i Selbu sentrum.

Grendstad Sag

Aneks/Hytte 30 m2 i 8” laft/stavlaft i
malmfuru, ferdig laftet selges.

Offset- og
digitaltrykk
Stansing, foliering,
preg og spiral

Vi tar oppdrag i laft/stavlaft og annet
bygningsarbeid, samt skaffer alt av
trelast i mulige og umulige dimensjoner.

Graﬁsk design
Webdesign
Web-to-print

Tlf. 481 15 812
grendstad-sag@tydalsnett.no

www.fagtrykk.no

M

Vi har også et moderne bilverksted, blant annet
med utstyr for service av klimaanlegg.
I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste,
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.
Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en titt
på det vi kan tilby.

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Hytter i bindingsverk og

Hytter i bindingsverk og handhandlaft. Nybygg
og tillaft.
bygg
Nybygg
og tilbygg.
Adr: 7590 Tydal
Adr.:
7590 TYDAL
Tlf. priv. 73 81 53 43
Tlf.951
priv.
81901
537243,
Mob.
5473
441/
769

Mob. 951 54 441/ 901 72 769
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post@fagtrykk.no
Tlf. 73 82 03 20

Foruten en moderne og innholdsrik bensinstasjon
forhandler vi både gressklippere, snøfresere og
motorsager, samt utfører service og reparasjoner på
disse produktene.

Eggen og Holden
Eggen
og Holden
Bygg
AS
Bygg AS

TR
Y KK S A K

TYDAL KOMMUNE
www.tydal.kommune.no

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

Vi lever av

nder!

fornøyde ku

deg!

Alt som
skal til
fra du
har
planer om
å bygge ny eller rehabilitere din gamle
hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av
dine hytte-/husplaner.
Vi har faste snekkerlag og eget lag
som tar grunnarbeidet.

er!

øyde kund

forn
Vi lever av

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som kjenner forholdene.

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal

i

Tydal turistinformasjon Ås
Tydal kommune
7590 Tydal

Tydal turistinformasjon Stugudalen
Væktarstua Hotell
7590 Tydal

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

telefon: 952 95 952
e-post:turistinfo.stugudal@online.no

e-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Åpningstider 1. juni og ut september:
hver dag 12.00 – 18.00

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

Utover disse tidene vil du også få god
hjelp av hotellets betjening.
Når hotellet er stengt kan dere ringe
telefon: 952 95 952

Vi har samarbeider med installatør og
rørlegger og Stugudal Eiendom.
de kunder!

fornøy
Vi lever av
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Snakk med oss før du tar ditt endelige valg

ring 91372340 vår kundetelefon!

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell
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PROSJEKT SYLAN
En alltid like blid, men travel, Mattias Jansson tar i mot meg på kontoret for å fortelle om den
flotte sykkelguiden som nå også er kommet ut på engelsk. Brosjyren kom ut på norsk sommeren
2011, og den ble så populær at lagret tømtes fort, nye opplag måtte trykkes. Samtidig tok
bedriftene i Tydal kontakt og ønsket brosjyren på engelsk for å sende ut til sine utenlandske
gjester. I både den norske og engelske brosjyren er det beskrevet 10 turforslag, og den finnes
også nedlastningsbar på pdf, www.sylan.no
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Nytt av året er også Pakketur med overnatting på Væktarstua, og med guidet tur til Storsylen med
turgaranti, dvs turen blir tatt uansett om det bare er en påmeldt. Guiden skal ha kunnskaper om både
naturen, reinnæringa og omgivelsene generelt. Mattias stiller sjøl opp som guide, men etter hvert håper
han at andre kan ta over jobben, kanskje ungdommer som ønsker en sommerjobb? Ta kontakt med
Mattias Jansson på Prosjekt Sylan hvis det er interesse.
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Både brosjyrene og turstiene skal etter hvert merkes med vanskelighetsgrad
som blir markert med farger. Dette er et landsomfattende prosjekt som
er støttet av Innovasjon Norge, og skal etter hvert omfatte vandringsstier,
sykkelturer, skiløyper. Dette vil gjøre opplevelsen av naturen rundt oss mer tilgjengelig for alle.
Trygghetsfølelsen ved at turen tilsvarer hver enkelts form og forventning er også viktig.
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En vandringsguide er også under planlegging, med 10 enkle turtips der både
pilegrimsled, karolinerled og fjellturer er med. Både vanskelighetsgrad og
lengde er varierende, her skal det være noe for alle. Det er viktig å oppmuntre
folk til å gå ut på vandringer av kortere varighet også, ikke bare dagsturer.
Tanken er at turister kan bo i Stugudalen og vandre småturer ut fra sitt
overnattingssted.

TSEN
N SIVER

Sykling opplever økende popularitet, både som tur og trim, og sykkelritt.
Nye målgrupper dukker opp, og det er viktig å nå disse gruppene med denne
guiden. Det er et bidrag for å få folk ut, man ser for seg at det er enkelt å sitte
rundt bordet og velge ut turer.
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”GLAD-DAG I TYDAL”

Like før deadline på avisen, dukket en gjeng
glade tydalinger opp i redaksjonen, og kunne
berette om stiftelsen av et nytt firma: ”Glad-dag
i Tydal”Det var Ellen Brandtzæg fra Stugudal
Håndverk og Fritid, Laila Selboe Dyrhaug fra
Tydalskjøtt, Kristin Grytbakk fra Stugudal
Camping og Atle Aas fra Patrusli Gaard.
De forteller at tanken bak firmaet er å legge til rette
for dager hvor turister, hyttefolk og fastboende
kan få oppleve mangfoldet i Tydal, både i forhold
til opplevelser, aktiviteter, handel, tjenesteyting
og service; og gjerne ispedd muligheten til en
kulturopplevelse eller to.

omgang å bli markedsført via redaksjonell omtale
i aviser og radio, i tillegg til vår egen hjemmeside:
www.glad-dag.no . Denne siden vil i tillegg til
oversikt over de forskjellige dager, og de aktuelle
tilbudene fra deltagende aktører, også etter hvert
inneholde muligheter for deltagende bedrifter og
lag til å innrapportere sine tilbud og aktiviteter.
Som et eksempel på hva et Glad-tilbud kan være,
sier Atle at Patrusli Gaard kommer til å kjøre med
spesialpriser på rideturer den første Glad-dagen.
Stugudal Håndverk og Fritid vil lage en markedsplass
med mye varer og tilbudspriser.
Håpet er at flest mulig ser nytten av å profilere seg
på denne måten, slik at det blir et rikt og mangfoldig
tilbud til forhåpentligvis mange ekstra besøkende i
Tydal disse dagene.

På spørsmål om hva de selv regner med å få ut
av dette, svarer Laila at dette ligger på flere plan.
For å gjøre dette enkelt ser de for seg at aktørene
Personlig vil dette arbeidet gi både trivsel, positivitet
presenterer sine tilbud/aktiviteter i sine egne lokaler/ og ikke minst samhold, både internt i gruppen,
omgivelser. De som måtte ønske å benytte andre
men forhåpentligvis også videre utover Tydal. For
arenaer, som f.eks. Tydalstorget, Festivalområdet
firmaene vil Glad-dagen gi mulighet til å eksponere
i Stuguvoldmoen og/eller samarbeide med andre
både glad-tilbud og spesielle aktiviteter, i tillegg til
bedrifter står fritt til å gjøre det. Poenget er å legge
at tiltaket forhåpentligvis vil gi positiv profilering
til rette for at flest mulig i hele Tydal kan delta uten
også til initiativtakerne.
nødvendigvis å måtte bruke ekstra ressurser på det.
Både små og store aktører er like viktige. Poenget er Ellen sier at de svært gjerne tar imot innspill og
ideer i forhold til Glad-dager. Tlf. 99444646 Hun tror
å presenteret det mangfoldet vi har i Tydal.
også at det kan være interessant å knytte kulturelle
Initiativtakerne står selv for kostnadene med
tiltak og idrettsarrangement opp mot disse dagene,
organiseringen, og tenker i første omgang ikke å
og håper å få mange telefoner fra engasjerte
innkreve noen form for deltageravgift/markedsbidrag. kulturspredere og idrettsfolk.
Den første ”Glad-dag i Tydal” er planlagt til lørdag 28. Redaksjonen ønsker initiativtakerne lykke til med
juli, forteller Kristin, og vi håper å kunne arrangere en den første Glad-dagen, og kommer tilbake med mer
4-5 slike dager i løpet av året. Dagene tenkes i første stoff om dette senere.

KAROLINERLØPET SØNDAG 1. JULI
STUGUDALSBANEN, STUGUDAL
Velkommen til en flott og tradisjonsrik fjelltur i storslagne omgivelser!
Start kl 09.00 – kl 11.00.
Trimklasse uten tidtaking og lett løype
på 13 km, som passer for alle!
Etterløp mandag 2. juli kl 18.00.
Nærmere info: www.tydal-il.no
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Fra premieutdelingen etter knøttekampen

VÆKTARSTUA CUP
Væktarstua Cup i fotball går av stabelen 6. - 8.
juli på Stugudalsbanen.
Vi har som vanlig 8 herrelag: Vikvarvet, Bahia
Mar, Røros, Brekken, Ålen, Lånke, Tydal 1 og
Tydal 2. Disse skal kjempe om vandrepokalen,
som Vikvarvet tok det første nappet i i fjor –
Tydal har ett fra før.
Tekst fra hjemmesiden til Tydal IL fra fjorårets
turnering:
VIKVARVET VINNERE AV VÆKTARSTUACUP 2011
Vi gratulerer Vikvarvet med seieren i årets Væktarstuacup etter å ha slått arrangørklubbens eget lag,
Tydal 1, 3-0 i finalen på søndag. Forøvrig de samme
laga som spilte fjorårets finale, men da ble Tydal cupvinner.
Vikvarvet har nå et napp i Vandrepokalen, der Tydal
1 har et napp fra før.
Røros Jr. ble på 3. plass etter å ha slått Bahia Mar 5-4
i en spennende straffesparkkonkurranse, etter 0-0
ved full tid.»
I år er det de samme lag som i fjor som deltar – bortsett fra Røros jr, som i år blir et blandalag av Røros
senior og junior.

Fra finalen mellom Tydal og Vikvarvet i fjor

I tillegg har vi i år en mini-dameturnering mellom
Tydal, Selbu, Ålen og Smårips (et lag som består av
Røros/Glåmos/Brekken jr + +) De spiller to semifinaler (en fredag og en lørdag) og de to vinnerne av
disse spiller finale søndag.
Ellers har vi som alltid knøttkamp søndag.
Denne turneringen er nr. 44 i rekken, den ble første
gang arrangert i 1968!
Vi oppfordrer som alltid alle til å ta med seg barna
på knøttekamp på søndag, og ser frem til en veldig
hyggelig fotballhelg på Stugudal.
Det arrangeres fester i Bjørkly både fredag og lørdag.

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
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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  $lbyr	
  

Catering	
  *l	
  arrangement	
  og	
  *l	
  hy0a.	
  Utleie	
  av	
  dusj,	
  	
  
Turis*nformasjon,	
  trådløst	
  bredbånd	
  som	
  kan	
  brukes	
  av	
  alle	
  
gjester.	
  Se	
  vår	
  ak*vitetsleir	
  med	
  stor	
  lavvo	
  for	
  120	
  personer	
  
i	
  tre	
  og	
  betong,	
  langhus	
  for	
  50	
  personer,	
  2	
  spabad,	
  
garderobe	
  med	
  dusj	
  og	
  toale0er,	
  leies	
  ut	
  *l	
  arrangement	
  
Vi	
  *lbyr	
  også	
  mange	
  andre	
  ak*viteter,	
  les	
  mer	
  på	
  
www.vaektarstua.no	
  	
  	
  
	
  

Sommeren	
  2012	
  
Cafe	
  Mar$ne,	
  åpent	
  alle	
  dager	
  fra	
  kl	
  08.00	
  -‐	
  21.00	
  	
  Stor	
  
sommermeny.	
  Besøk	
  vår	
  populære	
  søndagsbuﬀe-‐	
  hver	
  
søndag	
  kl	
  13.00-‐19.00	
  
Turis$nformasjon,	
  åpent	
  alle	
  dager	
  fra	
  kl	
  10.00	
  	
  -‐	
  18.00	
  	
  
Guidet	
  topptur	
  $l	
  Syltoppen,	
  hver	
  torsdag	
  fra	
  uke	
  25	
  –	
  37	
  
bli	
  med	
  på	
  Midt-‐Norges	
  ﬂo0este	
  topptur	
  i	
  sommer.	
  	
  	
  
Væktarstua	
  cup,	
  stor	
  årlig	
  fotballturnering	
  6-‐8	
  juli.	
  
Tydalsfes$valen,	
  musikkfes*val,	
  13-‐14	
  juli.	
  
Barnas	
  dag,	
  Lavvo	
  med	
  grilling,	
  spabad,	
  hesteridning	
  og	
  
barneak*viteter.	
  Se	
  annonsering	
  på	
  hjemmesiden.	
  
PilegrimsriEet	
  ,	
  starter	
  ved	
  Væktarstua	
  Hotell,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
lørdag	
  11	
  august	
  –	
  stor	
  stemning,	
  mye	
  folk	
  og	
  ﬂere	
  
ak*viteter	
  utover	
  dagen.	
  
Storsylen	
  opp,	
  lørdag	
  18	
  august.	
  -‐	
  levende	
  musikk	
  og	
  
banke0	
  om	
  kvelden.	
  
	
  

Telefon Væktartstua: 738 13 100
E-mail: post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no
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Telefon Turistinformasjon: 952 95 952
E-mail: turistinfo.stugudal@online.no
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Stugudalsmessa
Ola Morten Græsli deltok med Brekka Bygdetun.

I pinsa ble Stugudalsmessa arrangert på nytt.
Strålende sommervær sørget for en vakker
ramme rundt våre allerede vakre omgivelser!

Og diskusjonen går: Kommer ikke folk fordi været er
så supert at man vil kose seg i sola? Eller som i fjor:
Gidder ikke folk ut fordi været er så dårlig? Men i
følge An-Magrit i Stugudal I Sylan (som arrangerer
messa) er de rimelig fornøyd med antall besøkende.
Gratis inngang vanskeliggjør telling, men følelsen
er at total-tallet er i nærheten av fjorårets messe.
32 utstillere var fornøyde i varierende grad! Noen
solgte nesten ingenting, andre solgte meget bra.
Auksjonen, med Oddmund og Anders, kunne nok
vært på et annet tidspunkt, det er rom for endringer på en del punkt. Prøving og feiling er en del av
gamet! Men at folk koste seg, hadde det sosialt, og
fikk handlet fine varer er i hvert fall inntrykket jeg
sitter igjen med. Lavvoarrangementet på Væktarstua ble flyttet utendørs, også musikken flyttet ut!
En herlig forsmak på sommeren. Om pinsen er den
riktige helga å arrangere på til neste år, finner nok
de ansvarlige ut av. Jeg gleder meg uansett til ny
messehelg til neste år! Følg med i «Nytt fra Stugudal
Fjell», så går du ikke glipp av dette trivelige initiativet
fra noen av våre mest aktive innbyggere!
Tekst og foto: A.Sprauten
Nytt fra Stugudal fjell
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Maxbo fortsetter Stugudalssatsingen

Sommer i Nea Radio

- Vi fortsetter vår satsing på Stugudal med utkjøring av varer opptil flere ganger i uka i løpet
av sommermånedene.

Sommer er radiotid, og Nea Radio er på lufta hele sommeren igjennom.
- Vi håper alle hytteeiere vil ha frekvensen innstilt på lokalradioen når de er på hytta i
sommermånedene, sier redaktør Andreas Reiten, som samtidig kommer med en oppfordring til
alle hytteeiere om å betale Nea Radios frivillige hyttelisens.

Det sier daglig leder ved Maxbo Selbu, Inge Tore
Langseth, og legger til at Maxbo har et meget
assortert utvalg av varer myntet på hyttefolket.

Frivillig hyttelisens

- Vi har gjennom alle år hatt mange av våre kunder
blant hyttefolket på Stugudal, og derfor vil vi også
i år ha utkjøring av varer, helt til hyttetrappa der
dette er mulig, flere ganger i løpet av uka i de mest
hektiske sommerukene.

I tillegg til de faste formiddagssendingene vil
også den populære nattradiosendingen går hver
fredagskveld gjennom hele sommeren.
Sommer er også ferietid, men Nea Radio tar ikke
ferie fra eteren i sommermånedene. Hver formiddag
hele sommeren igjennom får alle lyttere to timer
med lokale nyheter, reportasjer og annen nyttig
informasjon fra hele Neadalføret.
- Fra og med første uka i juli til skoleferien er over
kjører vi to timers direktesending hver formiddag,
og da ønsker vi selvsagt aktiv involvering av lytterne
i form av tips, musikkønsker og hilsninger, sier
redaktør i Nea Radio, Andreas Reiten, og legger til
at SMS-hilsen til Nea Radio kan sendes i form av
kodeord Nea med påfølgende hilsen til 1985.

- Vi satser også på å sende direkte fra arrangement
sommeren igjennom, og allerede er det fastlagt at
vi sender ”live” både fra Pilegrimsrittet og Storsylen
Opp, sier Reitan, som også oppfordrer hytteeiere8i
Tydal om å betale den frivillige hyttelisensen til Nea
Radio.
- Det å lage god lokalradio koster penger, og vi håper
derfor at våre trofaste hyttelyttere, som vi vet det er
mange av, vil støtte opp om oss gjennom å betale en
frivillig hyttelisens på 200 kroner til kontonummer
4285.07.9037, avslutter Reitan, og ønsker alle en
riktig god sommer.

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

Tekst: Ole Morten Balstad

SALONG
KARISMA
Åpent tirsdag, onsdag,

Dame- og herrefrisering,
fredag ogbijouterie,
lørdag gaveartikler,
vesker,
klokker
og skjerf.
Ring for avtale.

Salongen har massevis av
Vi har også solbriller, solkremer og
smykker og hårpleieprodukt.
Australian Gold Lip Balm sun block.
Avant Garde solarium
m/voice guide

GOD SOMMER!

- I tillegg til Maxbo store assortement av varer en
forventer å få kjøpt hos en byggevarekjede, satser
vi nå også på kjøkken. Vi har en egen person som
er ansatt for å ta seg av denne biten, og i tillegg
forhandler vi også hvitevarer som vi selvsagt
leverer direkte på hytta dersom dette er ønskelig,
avslutter Inge Tore Langseth, og legger til at Maxbo
blant annet kjører med fast lavpris på en rekke
sommervarer som beis og trykkimpregnert materiale
hele sommeren igjennom.

SOMMERKLAR: Lars Petter Hammer og de øvrige sjåførene ved Maxbo
Selbu vil også denne sommeren kjøre flere ukentlige turer med varer til
Tydal og Stugudal.

Tekst og foto: Ole Morten Balstad.

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12
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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Det sier daglig leder ved Maxbo Selbu, Inge Tore
Langseth, og legger til at Maxbobutikken i Selbu som
vanlig har et meget rikt utvalg av både byggevarer,
samt rekvisita til hus, hage og hjem.

Nytt
Fjellridning på islandshest
i fra Stugudal fjell
Tydal og Sylan
Kanefart

TRAPPER - STIGER - SAMBATRAPPER
Utstilling av trappemodeller i våre lokaler på
Berggårdsmyra i Tydal.
Besøk oss eller ta kontakt!

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

Transport og graving
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
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Båndtvang - hva er det?
Hvordan løse det i praksis? Av Rebekka Morset.

Jeg har jobbet som hundeinstruktør siden november 2010, og holder ukentlig valp- og hverdagslydighetskurs i Trondheim, i tillegg til helgekurs blant annet i Stugudal. I 2010-2011 fullførte jeg
ettårig instruktørutdanning i Trondheim, og har siden begynt på adferdskonsultent-utdanning i
regi av Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr, på universitetet i Ås og veterinær høyskolen i Oslo.
med jakt, hundedressur og fangst. Men da må hunden være i jobb eller under trening, og hundefører
må ha tillatelse fra grunneier om det ikke finnes
egne områder for dette. Noe det ikke gjør i Tydal
kommune. Mer om unntak og de ulike paragrafene
er å finne i lovdata.no.
Det som også er viktig å huske for både hundeeiere
og publikum er at enhver kan oppta en hund som er
løs i strid med hundeloven. Dette er et punkt som
også Tydal kommune legger vekt på. Også jakt og
gjeterhunder skal være sikret om de ikke er på jobb,
eller om hundeholder ikke er rettighetshaveren i området. Om hunden blir tatt hånd om av politiet skal
hundeeier bli varslet direkte om hunden er merket,
eller gjenom en lett tilgjengelig avis i område. For
tilreisende som ikke har merket hund kan denne beskjeden derfor ikke komme frem. Kostnader ved kennelopphold blir alltid på eiers regning.
Tydal kommune oppfordrer hver enkelt til å ta ansvar! Men det er også viktig å kjenne hunden sin
selv, om den først jager en gang så ha den i bånd.
Kommunen spesifiserer at om hunden er under forsvarlig kontroll i nærheten av eier, vil de ikke kreve
tiltak i båndtvangstiden. Men de oppfordrer også til
å ta inn løse hunder i båndtvangstider og varsle politiet.
Hundeloven er en del av norsk lov og sier noe om
det ansvaret man har som hundeeier. I loven heter
det at hundeholder er den som har ansvaret for hunden. Viktig regel da den sier at det er den som tar
hånd om hunden der og da som har ansvaret for hva
hunden foretar seg. §4 i Hundeloven gjelder generell
sikring av hund og vilkår for å la hunden være løs.
Her står det at hunder kun skal være løs når den blir
fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Altså skal den som har en hund i bånd
eller løs være i stand til å ha kontroll med hunden.
Denne loven gjelder hele året i alle områder. Her
er det viktig å huske at man ikke kan kontrollere en
hund man ikke ser.

I Vestlinglia i fjor sommer fikk man se hvor ille det
kan gå med husdyrene. To hunder sprang løse i to
dager blant saueflokken. De ble observert mens de
jaget sauen, og det ble funnet mange lam som var
revet av hund i området.

1.april til 20. august er det ordinær båndtvang i hele
landet, også på fjellet. Da skal hunden holdes i bånd
eller være forsvarlig inngjerdet. Dette for at hunden
ikke skal kunne jage husdyr eller vilt. Dette er svært
viktig på denne tiden da det finnes mange avkom
som ikke tåler påkjenningen av å bli drevet eller jaget
av en hund.

I forbindelse med båndtvang vil jeg komme med
noen tips om innlæring av innkalling. Dette vil aldri
komme av seg selv, men må trenes og læres.

Kommunen har rett til å komme med utvidet tiltak
utover dette, og det finnes også unntak i forbindelse
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Samarbeid og innkalling
En lydig hund er en samarbeidsvillig hund. For å nå
målet om en lydig hund, er en kombinasjon mellom
positiv trening (belønne ønsket adferd) og forvaltning av goder (grensesetting, holde tilbake goder
ved uønsket adferd) den mest effektive og holdbare
veien å gå.  

Om vi blir sinte når hunden ikke kommer med en
gang, så vil den garantert bruke enda lengre tid neste
gang, noe de fleste av oss har erfart. For å få en rask
og effektiv innkalling må vi gjøre oss mer interessant enn alt det rundt oss, noe som er en utfordring!
Lek er en veldig fin mulighet til å trene innkalling,
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da vi har hundens fokus og vi hele tiden kan belønne
hunden med mer lek. Det er viktig at vi ikke alltid
bruker innkallingen til kjedelige ting, som slutten på å
få spring løs, da det vil gjøre at det ikke lønner seg å
komme så fort.

ny plass og etterhvert tilfør forstyrrelser, som andre
hunder og mennesker. Men hele tiden hindre hunden i å komme bort til de andre tingene ved å bruke
langline. Om hunden faller for fristelsen å hilse på en
annen person før den kommer bort, er det viktig at
denne personen snur ryggen til, slik at hunden ikke
Et godt grunnlag for innkalling kan du allerede begyn- får noe belønning for å gå dit. Her skal hunden også
ne med når du er ute og går med hunden din, eller
motta like stor belønning når den kommer til deg,
leker med den. Belønn hunden for å komme til deg
dette for at hunden skal velge deg fremfor den andre
frivillig, selv om du ikke har bedt den om det. Å ha en personen neste gang.
hund som kommer regelmessig inn til deg, også når
du ikke ber om det, er veldig verdifullt. La hunden ha Etterhvert kan du gjøre det vanskeligere ved å gå bak
et lite øye til deg hele tiden og alltid ha med litt beet hjørne, slik at hunden ikke ser deg når du roper.
lønning på tur slik at du får trent på dette regemessig. Når hunden forstår innkallingslyden trapper du ned
Bruk også innkallingslyden din når du ser at hunden
på belønningsfrekvensen, altså belønner du bare av
allerede er på full fart mot deg, en gratis mulighet til og til. Vi skal aldri slutte med belønningen, men vi lar
å trene innkalling.
frekvensen og kvaliteten variere slik at hunden alltid
kan forvente å få noe før eller siden.
Før man skal trene innkalling vil jeg anbefale alle å
bestemme seg for en innkallingslyd som er “hellig”;
Husk at dette krever regelmessig trening, og jeg vil
plystretone eller et ord. Denne innkallingslyden bør
aldri anbefale noen å stole 100% på hunden sin.
helst ikke være noe man bruker hele tiden, som nav- Fortsett å trene hunden din også etter den er blitt
net til hunden eller “kom”. Hunder kan også lære seg godt voksen, lydighet og samarbeid må holdes ved
flere kommandoer.
like.
Ved innlæring av innkalling er det viktig å hindre hunden i å belønne seg selv med å ikke komme, det er
også viktig at vi hele tiden har kontroll, derfor setter
vi på ei langline som er noen meter lang. På denne
måten hindrer vi hunden i å kunne gjøre andre ting
når vi trener. Når dette er klart trenger du å ha noe
hunden din liker best i hele verden. En spesiell leke?
Pølsebit? Agurk? Få dra av deg lua? Belønning kan
være så mangt, men huskeregelen her er at det er
den som mottar belønningen som bestemmer hva
som er belønning! Få noen til å holde hunden i lina
mens du viser hunden at du har noe veldig kult noe.
Gå eller løp noen meter bort fra hunden, sett deg på
huk og når du ser hunden fokuserer på deg, roper
du innkallingsordet én gang! Det er viktig å aldri si
kommandoen mer enn en gang, for ellers kan man
risikere å få en hund som venter på at du skal si det
to eller tre ganger før den lystrer. Når hunden da løper eller går mot deg, skal du alltid belønne den, selv
om den bruker litt tid og kanskje tar en omvei første
gangen. Ta den alltid i halsbåndet eller i selen mens
den får belønningen sin, for så å slippe. Dette for at
hunden ikke skal forbinde det å bli tatt i halsbåndet
med at den ikke får løpe fritt mer, da kan man få en
såkalt «pølsesnapper» som kun tar belønningen og
løper igjen om hånden nærmer seg halsen.
Om hunden ikke forstår hva du mener og derfor ikke
kommer etter du har ropt en gang, så ikke fall for
fristelsen å rope igjen, men vis hunden hva det er du
mener ved å gjøre deg mer interessant. Grav i bakken som om du fant noe fint der, eller spring motsatt
vei mens du leker for deg selv. Om medhjelperen din
synes du ser litt gal ut, så vil hunden din trolig synes
du ser veldig morsom ut og komme løpende for å se
hva du har.
Når hunden begynner å forstå poenget, så er det på
tide å gjøre det litt vanskeligere. Slutt og vis at du
har noe på forhånd, sett deg lengre unna, tren på en

Lykke til.

Tydal husflidslag

Ønsker å få låne tørkle og sjal for å ha på utstilling på loftet, gjerne med en liten beskrivelse,
- hvor gammelt, hvordan det er brukt osv.
Ta kontakt med Ingunn tlf. 481 80 155, Anita tlf.
415 77 579 eller stikk innom Brekka i slutten av
juni. Husk og merke!!

TYDAL UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vannavfukter.
Utleie av vibratorplate.
Utleie av strømagregat.

PRISER:
ZX 18 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
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Programmet er komplett for Tydalsfestival´n
I god tradisjon presenterer Tydalsfestival´n nok en gang et
bredt, folkelig og allsidig program for hele familien. Nytt av
året er at alle barn under 15 år har gratis adgang sammen
med foresatte. Dette betyr at Tydalsfestivalen befester
posisjonen som familiefestivalen fremfor noen og skal skape
en atmosfære til glede for store og små. Programmet til årets
utgave av Tydalsfestivalen byr på store navn og opplevelser
for store og små. De siste navnene er Ni Liv, Ila Auto, Dakota
og Ian & Ryan. Sammen med Hellbillies, Chris Medina,
Hexaduospliff, MGPjr. Sommershow, Halvdan Sivertsen,
Black Ingvars, Valkyrien Allstars og The Blacksheeps
danner de det fullstendige programmet for årets utgave av
Tydalsfestival´n. Alle disse vil på hver sin måte sette preg
på sommerens festival, og være med å skape den gode
stemningen som Stuguvoldmoen etter hvert har blitt kjent
for. Komplett program med spilletider er presentert på
annonse i bladet og på hjemmesiden for festivalen, www.
tydalsfestivaln.no
Ni Liv
Ni Liv er et band som alle har hørt, men dessverre ikke så
mange som hard hørt om. Bandet frekventerer meget ofte
på NRK P1. Ni Liv har laget sin egen sjanger, «Telemarkana».
Det betyr amerikansk og norsk folkelig musikktradisjon i
stolt samspill. Den amerikanske rootsmusikken og singer/
songwritertradisjonen har lenge inspirert låtsmed Solberg,
og han har særlig sans for folkerockerne Steve Earle og Bruce
Springsteen. Solberg er i tillegg flasket opp på Alf Prøysen,
Evert Taube, Vømmøl Spellmannslag, Knutsen og Ludvigsen
med flere. Ni Liv har funnet sin egen sound og sitt eget
musikalske uttrykk: «Rockegitar og banjo, hammondorgel,
piano og fele – helnorsk countryrock presentert på
Telemarks-dialekt.» Dette er rett og slett et perfekt band for
Tydalsfestival´n. De entrer scene lørdag.

Ila Auto
Det var aldri i tankene til Ila Auto at de skulle være in
eller ha god timing. Tvert i mot, de var fem musikere med
fortid i rockeband som ikke gadd lenger, men heller ville
vie seg til banjo, mandolin og dobro, til honkey-tonk- og
bluegrassmusikken som kunne høres på radioen i sørstatene
da Elvis var ung. Da de spilte inn debutalbumet sommeren
2006, hadde de ikke forestilt seg at albumet kunne bli
nominert til Spellemannsprisen. Året etter ga bandet ut
sin andre plate, “Over the next Hill”. Singelen “Little Honey”
var inne på Norsktoppen i 20 uker. Ila Auto og plata ble
igjen nominert til Spellemannsprisen. Gjennom over 400
konserter har Ila Auto blandet tradisjonsmusikk med egne
låter; bluegrass med rock & roll, folk og country, og utviklet
seg til et av landets beste og mest selvutleverende liveband.
Musikken handler om kjærlighet eller mangel på kjærlighet,
om biler og om død og lengsel, men hele tiden med en
undertone av glede og faenskap. For ingenting skaper
glede og faenskap som banjo og vaskebrett. Ila Auto spiller i
serveringsteltet lørdagskvelden.
Dakota
DAKOTA ble startet i 2008 og kommer fra Ålen. Så og si
samtlige medlemmer har spilt sammen i en eller annen
sammenheng de siste 10 årene. Musikken er i folk/rock/
country sjangeren. Bandet første album “På rett spor” er
også flott balansert, fra neddempede ballader til swingende
rockere. Og selvsagt synges det på dialekt. Et tidlig opptak
av låten “Bæssfar” ble Dakotas digitale gjennombrudd,
etter at noen kamerater hadde fått en lytt. En eller annen
stakk av med en kopi, og brått var “Bæssfar” å høre fra en
rekke mobiltelefoner hjemme i fjellregionen. En skikkelig
telefonhit! Etter solid start også som liveband, bestemte
Dakota seg for å gå i studio. Ikke hvilket som helst studio
ble valgt, Larsville Studio i Stugudal med Lars Lien, som har
produsert og mikset albumet, i tillegg til å være gjesteartist
både på orgel og sang. Dakota går på scene lørdagskvelden.

opptrer som duo så er det mye mer enn Creedence som
presenteres. Schlägere fra 60 tallet fram til i dag fremføres med
en innlevelse og spilleglede man sjelden opplever – og det skal
godt gjøres å ikke bli revet med når disse to fyrer opp – enten
det er på en engelsk pub i Trondheim, biker treff på Hafjell
eller orienteringforbundets galla på Stjørdal, så er responsen
overveldende. Disse gutta Rocker! En kveld med musikk av
Bruce Springsteen. Kim Larsen, Lars Winneback, Dr Hook, Åge
Aleksandersen, Johnny Cash, Dire Straits, Hellbillies, Madrugada
og mange mange flere,....jada – Creedence blir det også. Disse
gutten spiller i serveringsteltet fredagskvelden.

Tydalsfestivalen 2012 vil om mulig fremstå enda mer
attraktiv, med et helstøpt og spennende artistprogram
- også denne gangen for alle aldersgrupper. Den vakre
arenaen på Stuguvoldmoen vil i 2012 være innbydende
som alltid og klar for et av sommerens vakreste eventyr ved
Stugusjøen og inngangen til Sylan.

Utvidet festival
Scenen vil i år utvides og erstattes av en stor mobilscene for å
huse enda større artister og band på årets program. Med blant
annet Hellbillies og Halvdan Sivertsen på Stuguvoldmoen, blir
selv ”Storsylen” for liten. Amfiet vil fortsette å danne rammen
for minnerike publikumsopplevelser, bare denne gangen med
enda større scene og bedre lyd enn noen gang.

Følg med på hjemmesiden www.tydalsfestivaln.no.

I 2012 tar festivalen sikte på å tilby et utvidet mattilbud
med ulike varm- og kaldretter i tillegg til grillmaten. Mat er
viktig under en festival, og et restauranttelt vil sammen med
serveringsteltet sørge for gode opplevelser også mellom
musikkinnslagene.
Familievennlig
Som den sjette festivalen i rekken, har Tydalsfestival´n
virkelig tatt steget inn i det gode selskap av godt etablerte
musikkfestivaler og demonstrerer at den ikke er noen døgnflue,
men er et arrangement i kontinuerlig utvikling. Festivalen har
bygd et navn som en familievennlig festival på en arena som
flere redaksjoner har proklamert som kanskje Norges flotteste.

Billetter kan kjøpes i porten ved ankomst eller du kan
bestille rabatterte billetter nå på www.billettservice.no.
Velkommen til Stuguvoldmoen den 13. og 14. juli 2012.

Gå også inn på arrangementet vårt på facebook og del med
dine facebook-venner.

For Tydalsfestival´n 2012
Mathias Johnsen
festivalleder
mobil 920 85 987

Ole Martin Østby
program
mobil 926 19 680

Ian & Ryan
Ian & Ryan har lang fartstid som trubadurer/duo. De seneste
årene har de riktignok vært mest å se som frontfigurene
i bandet Creedence Norwegian Revival – men når de nå
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Coop Selbu

ønsker velkommen til en trivelig handel
Kom inn og se vårt rikholdige vareutvalg!!!
Alltid gode tilbud!

Vi ønsker alle en god
sommer i Tydalsfjella

Fersk fisk,Varmmat og
Salatbar

Maling, hvitevarer og
kjøkkenutstyr

Bredt Sortiment i frukt
og grønt

Trelastutsalg med utkjøring og
utleie av tilhengere

Åpningstider: Marked: 9-21. Lørdag 9-19
Byggmix: 9-18. Lørdag 9-15
Varehuset inneholder forøvrig apotek og blomsterbutikk
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Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

Noe	
  av	
  vårt	
  vare-‐	
  
og	
  serviceutvalg	
  

	
  
Uke	
  26-‐33:	
  
Mandag-‐Lørdag:	
  10.00-‐18.00	
  
Søndag:	
  12.00-‐17.00	
  
	
  
Tydalsfes=valen:	
  	
  
Fredag:	
  10.00-‐21.00	
  
Lørdag:	
  09.00-‐21.00	
  
Søndag:	
  10.00-‐18.00	
  

	
   	
  
Stugudal	
  
Landhandel	
  
	
  
Tlf.:	
  73	
  81	
  56	
  20	
  

Ferske	
  bakervarer	
  
daglig	
  fra	
  
Selbubakar`n	
  

	
  

Apotekutsalg	
  
Fiskeutstyr	
  
Aviser	
  
Dagligvarer	
  

	
  
stugudal.landhandel@	
  
	
  
tydalsneI.no	
  
www.stugudal-‐landhandel.no	
  
	
  

Vi ønsker alle våre kunder en flott
sommer!
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