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Leder:                   Mads Einar Berg
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     E-post: mads.einar.berg@ntebb.no 
Kasserer:                Anne Haarstad
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Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

Kjære Stugudalentusiaster!
Våren er endelig her! Vinteren her har vært preget 
av kulde, lite snø og mange frosne rør. Det er nok 
mange, inklusiv undertegnede, som synes vinteren 
har vært spesielt lang denne gangen. Jeg vet 
mange har opplevd problemer både med vann og 
avløpsledninger som har vært bunnfrosset med 
de problemer det medfører. Flere vil nok bruke 
sommeren på forebyggende arbeid slik at en ikke 
opplever noe slikt i vintrene som kommer.

Stugudal fikk sin etterlengtede tråkkemaskin 
i februar. Denne ga uten tvil et betydelig 
bedre løypetilbud. Vi har fått mange flotte 
tilbakemeldinger fra dere brukere og det setter vi 
stor pris på. Jeg er sikker på at de mange hundre 
som tok turen inn Skardøra i det fantastiske 
påskeværet fikk en flott ski- og naturopplevelse i den 
nykjørte traseen.

Stugudal Fjell vil fortsette arbeidet med å få til 
et enda bedre løypetilbudet i bygda i tiden som 
kommer. Vi har behov for å rydde i eksisterende 
og se på nye og alternative traseer, dette arbeidet 
vil skje i løpet av sommeren/høsten. Vi håper de 
berørte hytteforeninger vil delta i dugnadsarbeidet!! 
Vi vil også jobbe med å få til et løft for skiltingen 
med mål om god informasjon til brukerne. 

Tydal Ski A/S ble etablert høsten 2012 med formål å 
eie spormateriell, samt forbedre løypetilbudet. Alle 
interesserte ble invitert til å tegne aksjer, det er i alt 
1470 aksjer som er lagt ut for salg til en pris av 2000 
kroner. Hittil har vi solgt i overkant av 100 aksjer. 
Vi hadde som mål å selge 200, så det er fremdeles 
mulig å tegne seg for aksjekjøp. 

Butikken i Stugudal hadde på plass en flott ny 
og utvidet butikk til påsken. Det var en suksess! 
Det er svært gledelig å registrere en betydelig 
omsetningsøkning og det skyldes at hytteeierne 
handler mer der, det er veldig positivt og vi håper 

OPPFORDRING!
Vi ber om at alle som ønsker bladet 
i posten melder adresseforandring, 
salg av hytter eller andre endringer 
snarest for å unngå stopp eller retur 
av bladet, til Anne Haarstad,           
tlf. 48 23 92 87, mail: anne.haarstad@
tydal.kommune.no Grunneiere 
oppfordres også til å sende oversikt 
over sine hytteeiere. 

Redaktøren oppfordrer også dere 
alle til å sende inn tips, stoff og 
bilder av hendelser, og nyheter fra 
Stugudalen. Gjerne presentasjon av 
hytteforeninger eller hytteeiere. Ta 
kontakt med redaktøren!

Vi utlyste i påskeavisa en navnekonkurranse; 
hva skulle nykommeren hete? Juryen har kåret 
en vinner: Jan Udbye får en tur med «STORE 
PREPPE» i løpet av neste sesong for sitt 
navneforslag. Vi gratulerer!

Det har vært mange rosende ord for vinterens spor, 
men mye kan sjølsagt gjøres bedre, både når det 
gjelder informasjon og utførelse. Men til syvende 
og sist; det er økonomien som setter grenser for det 
meste! Men vi håper at flere ser verdien av jobben 
vi gjør, og betaler løypekontigent (kun kr.300,-). 
Flere hytteforeninger betaler samlet løypekontigent, 
dette kan kanskje lønne seg? Ta kontakt med 
styreleder for en prat!   
Kontonummer 4285.07.92768

Her er løypekjørerne som har sørget for flotte spor i vinter. John Helge 
Kåsen, Asbjørn Hegstad, Kjell Kåsen og Bjørn Berggård (Terje Sæterhaug 
var ikke tilstede) 

dere vil fortsette med det i enda større grad. En 
levedyktig butikk er en av grunnpilarene i bygda og 
en avgjørende faktor i forhold til hytteturismen. Etter 
at åpningstiden er utvidet til kl 20 00 på fredager er 
det ingen grunn til ikke å ta helgehandlingen her.   

Væktarstua opplevde også en omsetningsmessig 
rekordpåske, dette til tross for at det tradisjonelle 
scooterracet på Langfredag var flyttet til palmehelga! 
Væktarstua opererer i et krevende hotellmarked 
og vi oppfordrer våre lesere til å benytte stedet til 
bursdager, bryllup og andre familiearrangementer.  
Dere kan også foreslå stedet til din arbeidsgiver 
som et utmerket kurs og konferansehotell. Det er 
nå blitt gjort en stor satsing på oppussing av kafeen 
som fremstår som lys og trivelig med nye møbler 
– og ikke minst god mat og drikke! Hytteeiere og 
fastboende er en svært viktig kundegruppe og vi 
oppfordrer til å benytte de muligheter og fasiliteter 
som er ved hotellet. 

Nå går vi inn i sommeren med deilig sommervær 
og tilhørende aktiviteter, fot- og sykkelturer i 
fjellet, bading i sjøer og elver, fisking, det er et 
utall muligheter for aktiviteter i Stugudal!! I tillegg 
kommer Tydalsfestivalen, Pilgrimsrittet og Storsylen 
opp! Det er bare å glede seg!

Til slutt har jeg en oppfordring til dere lesere. Vi 
ønsker innspill, forslag og bidrag fra dere i forhold 
til å gjøre Stugudal til et enda mer fantastisk sted 
å tilbringe tiden sin. Ta kontakt med en av styrets 
medlemmerJ

Ha en riktig god Sommer!

Mads Einar Berg. leder Stugudal Fjell

  

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

Navnekonkurranse
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ÅRSBERETNING 2012
Styret:

Styret har bestått av følgende personer:

Leder: Anne-Brit Skjetne   
2011/2013 Til  oktober 2012. 

Leder  Mads Einar Berg   
  fra oktober 2012  På valg

Styremedlem/Sekretær:   
  Helge Mjøen  2011/2013  På valg

Styremedlem/Kasserer:  
  Anne Haarstad  2012/2014   

Styremedlem Kristin Grytbakk  2012/2013På valg

Valgkomiteen:

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

Medl. 1:   Odd Håvard Morset   
  2011/2013 På valg

Medl. 2: Bjørn Berggård    
  2012/2014    
Revisor

Tydal Regnskapslag er revisor for 
interesseorganisasjonen. Regnskapet avlagt av 
regnskapsfører følger kalenderåret. I tillegg legges 
det fram et enkelt resultatregnskap for perioden 
1.1.2013 t.o.m. 30.4.2013.

Styremøter og styret:

Det er avholdt 11 styremøter i perioden, i tillegg til 
ekstraordinært årsmøte oktober 2012.

Styrets størrelse har arbeidet godt og effektivt i 
forhold til å arbeide med de styresakene som har 
vært sentrale.  

Styrets arbeid har i hovedsak fra oktober 2012 
vært etableringen av Tydal Ski A/S og anskaffelse av 
tråkkemaskin. 

God informasjon til medlemmer og interessenter 
har hatt stort fokus, både i forhold til hjemmesiden 
og bladet Stugudal Fjell. Det har i tillegg vært 
arrangert infomøte med Grunneierlaget, og et 
informasjonsmøte i forbindelse med aksjesalg i 
Tydal Ski A/S.  

Økonomien har stått på dagsorden i alle styremøter, 
og vært drøftet kontinuerlig. Kostnadene innenfor 
enkelte områder er bevisst blitt holdt nede.

Sentrale styresaker i perioden

Løypekjøring :

Løypekjøringen for sesongen 12/13 kom ikke i gang 
før etter jul 2013 pga av lite snø. 

Det er ingen tvil om at anskaffelse av tråkkemaskin 
har medført et stort løft for langrennstilbudet i 
Stugudal. Publikum snakker om et tidsskille for 
skiløypene i Stugudal.

Gjennomføringen av løypekjøring/ -preparering 
har vært avvikende pga. av manglende avtale med 
grunneier på eiendommen Viken. Dette har medført 
et forringet løypetilbud på deler av sørsiden av 
Stugusjøen. Styret har gjort flere forsøk på løsning 
med aktuell grunneier uten å lykkes.

Løypetraseer:

Styret gjorde et strategisk valg i forhold til hvilke 
løyper som skulle prepareres. Videreutvikling av 
«tidligtraseen» ble stoppet, og hovedfokus ble å 
holde løypa rundt Stugusjøen i god stand.

SF bistod med midler til å bygge ny bru over Møåa 
mellom eiendommene Morset Hegstad og Grytbakk.

Nytt fra Stugudal Fjell.

Bladets redaktør har vært Astrid Sprauten. Det er 
utgitt 4 nummer i 2012 og ett i 2013. 

En har inntrykk av at bladet er blitt godt mottatt.

Tydal Næringsforening er innlied som ansvarlig for 
innhenting av annonseinntekter til bladet. 

Det er et mål for styret at bladet skal finansiere seg 
selv. 

Hjemmesiden.

Hjemmesiden er oppdatert og redaktøransvaret er 
på plass. I tillegg er det opprettet egen Facebookside 
for Tydal Ski A/S

Medlemstallet i Stugudal Fjell.

I 2012 ble det betalt 47 hovedmedlemskap og 295 
støttemedlemskap. Hittil i 2013 er det betalt 34 
hovedmedlemskap.

Det er totalt 74 personer/organisasjoner som er 
registrert som aktuelle hovedmedlemmer i Stugudal 
Fjell. 

Tydalsfestivalen

Stugudal Fjell er en av 4 hovedeiere i det nye 
aksjeselskapet for festivalen. Vår representant i 
styret for festivalen har vært Helge Kvithammer. 
Festivalen gikk med underskudd i 2012. Fra 2103 ble 
Kristin Grytbakk valgt som representant  fra styret i 
SF.

Økonomi:

Det er denne gangen i tillegg til årsregnskap for 
2012 også ført regnskap for perioden 01.01.2013 til 
30.04.2013.

Regnskapet for 2012 viser et overskudd på 
196.258,89, og kan tilskrives sen sesongoppstart 
samt god økonomistyring. Regnskap for perioden 
01.01.2013 til 30.04.2013 viser, før faktura fra Tydal 
Ski A/S, et overskudd på drift på 47.218,88. Det 
gjøres oppmerksom på at Tydal Ski A/S enda ikke har 
sendt faktura for sporkjøring sesongen 12/13, denne 
er stipulert til 133.000,-.

Det er vedtektsført at Stugudal Fjell skal ha 
avvikende regnskapsår, i forhold til kostnader og 
praktisk gjennomføring foreslår en at vedtektene 
endres tilbake til normalt regnskapsår på dette 
punktet. Det vil allikevel være mulig å få periodiserte 
regnskap som viser sesongresultat.

Etablering av Tydal Ski A/S

Stugudal Fjell etablerte i november Tydal Ski A/S. 
Etableringen ble registrert i Brønnøysundregistrene 
23.1.2013. Aksjekapitalen er 30.000,- , fordelt 
på 3000 aksjer a’ kr 10,-. Det ble innbetalt 
en overkurs pr. aksje på kr.2,- til dekning av 
stiftelsesomkostninger. Aksjene er derfor ført opp 
med en verdi på kr. 36.000,- i Stugudal Fjells balanse.

Styret i Tydal Ski A/S besluttet å selge ut inntil 49 % 
av aksjene, til en pris av kr. 2.000,- pr. stk. til andre 
interesserte for å styrke egenkapitalen i selskap. Pr. 
26.5.2013 er det solgt 113 aksjer (kr. 226.000,-) til 
enkeltpersoner og virksomheter.  Styret hadde som 
mål å selge 200 aksjer så det er fremdeles en jobb å 
gjøre. 

Styret består av 4 medlemmer, og inntil årsmøte i 
Tydal Ski A/S er gjennomført, av styret i Stugudal 
fjell. Stugudal Fjell vil, som aksjonær med 51% av 
aksjene, ha kontroll på stemmeflertallet i styret. 
Ut fra majoritetssits er det naturlig at styreleder 
i Stugudal Fjell er styreleder i Tydal Ski A/S. 
Sammensetning av styret i Tydal Ski A/S vil ellers bli 
besluttet på selskapets årsmøte som er berammet til 
15.6.2013.

Asbjørn Hegstad er ansatt som fag- og driftsansvarlig 
i Tydal Ski A/S.

Selskapets formål er å eie og drifte tråkkemaskin, 
samt utleie av utstyr. Det er naturlig å legge alt 
teknisk utstyr inn i samme selskap. Det ble i vinter 
skiftet ut en scooter, og ny leasingkontrakt ble 
etablert av Tydal Ski A/S. Etter hvert som utstyr i 
Stugudal Fjell skiftes ut foregår anskaffelsen i regi av 
Tydal Ski A/S.

Driftsmodellen er relativ enkel:

Stugudal Fjell kjøper omforent omfang av 
sportjenester av Tydal Ski A/S, som igjen fakturerer 
Stugudal Fjell til selvkost, inkl. kapitalkostnader og 
avskrivninger.

Utsikter framover.

En milepæl ble nådd i vinter, da tråkkemaskin ble 
anskaffet og Tydal Ski A/S ble etablert. Det ligger 
nå til rette for å videreutvikle Stugudal til en viktig 
skidestinasjon i Trøndelag. Fremover vil preparering 
av gode skitraseer, inkl. tidligtrasé, og bedre skilting i 
løypenettet være viktige aktiviteter. 

Samtidig vil dette øke behovet for kapital både til 
drift og investeringer. Styret vil arbeide aktivt med å 
styrke økonomien. 

Trapper - Stiger 
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre 
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

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

Fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no
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BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

www.hoibysnekkeri.no

Høiby Snekkeri AS, 7584  SELBUSTRAND  
Tlf 73810130

firmapost@hoibysnekkeri.no 
www.hoibysnekkeri.no

Vinduer
balkongdører

Høiby skyvedør, inner- og ytterdører.

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar 
oljeskift!

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

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk AS
EU Kjøretøykontroll!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

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

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger 
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser 

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal

Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk ASEU Kjøretøykontroll!

Årsmøtet i Stugudal Fjell har valgt følgende styre:
Leder: Mads Einar Berg  2 år (gjenvalg)  1 år som leder
Styremedlem:  Kristin Grytbakk   1 år (gjenvalg)
Styremedlem:  Berit Evjen  2 år (ny)
Styremedlem:  Anne Haarstad   (ikke på valg)



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell8 9

Etter at snøen ble borte har Ellen, Erling og sønnene 
Clas, Iver og Axel, jobbet mye for å få uteområdet 
ved Stugudal Håndverk og Fritid så trivelig som 
mulig. Vi bor jo i en kraftverkskommune, sier Ellen, 
og hva er da mer naturlig enn å benytte tomme 
kabeltromler til bord i kaféen. Kabeltromlene er 
beiset i samme farge som blomsterkassene som er 
plassert ut mot veien og ved utekaféen, og det har 
blitt en utrolig fin og trivelig plass.

Ellen forteller at i kaféen kan du også bl.a. få 
kjøpt ”kraftkake”. Det er en kake som inneholder 
mye honning og annet godt, en skikkelig 
”energibombe”.Her får du også hjemmelaget 
pizzabit, sjokoladekake og nystekte vafler. 
Kraftkake og sjokoladekake kan du få kjøpt i 
forpakning som er grei å ha med på hytta.

Salgsbodene ute holder de også på å beise ferdig, og 
de har nå også installert lys i disse.

Inne i butikken må nå vintersko og skismurning 

vike plassen for joggesko og sommer-fiskeutstyr. 
Mye nytt er nå på vei inn i butikken, sier Ellen, men 
bålpanner og grillutstyr er allerede på plass.

De holder også nå på å planlegge Glad-dag 15.juni. 
Da kommer bl.a. representanter fra Maxbo med 
stand ute, Selbusporten skal ha sykkelstand og Selbu 
Husflid og Brynhild Jorid fra Grensessprengende 
Friluftsliv blir å treffe.

Nye samarbeidspartnere: 

WarmNeck

Er du plaget med stive muskler og ledd i nakke og 
skuldre har du nå mulighet til å få gjort noe med det. 
Stugudal Håndverk og Fritid er eneforhandler i Tydal 
av produktet WarmNeck. Det er en oppladbar fleece 
hals som gir god varme til muskler og ledd i nakke og 
skuldre i 3-10 timer. Ellen forteller at en hytteeier i 
Stugudal, Lars Sommervold, står for idé, utvikling og 
salg av produktet. Han er en svært kreativ kar, og når 

Klart vi kan hjelpe deg!
Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,

telefoni, internett, datamaskiner, web og ASP serverdrift.

Osloveien 16
Tlf 72414800
www.rev.no   
www.infonett.rev.no

Vi hjelper deg gjerne på    

Vi har alt du trenger av hvitevarer, lyd og 
bilde, småelektrisk, belysning, PC, mobil og 
datasupport

han selv fikk problemer med nakke og skuldre, laget 
han et nytt produkt. Den 15. juni er det Glad-dag og 
da kan du få demonstrert produktet her, sier Ellen

Grensesprengende Friluftsliv

Stugudal Håndverk og Fritid har også inngått 
samarbeid med foreningen Grensesprengende 
Friluftsliv. Brynhild Jorid Rotvold, som er en 
av iniativtakerne til foreningen, forteller at de 
planlegger nå arrangementet Fritt Element på 
Årsøya i Selbu, et nydelig friluftsområde sentralt i 
kommunen. Fritt Element arrangeres for første gang 
25.-28.juli 2013. 

Fritt Element er et arrangement fullt av utfordringer, 
mestringsgleder, fart og spenning for både store 
og små. Fritt Element er et nytt og spennende 
arrangement i Neadalen, og det har aldri blitt 
arrangert noe lignende i området tidligere. Med flott 
beliggenhet på perlen i Selbusjøen, midt i Selbu, vil 
dette bli en folkefest!

Hovedattraksjon er Norges Cup i paragliding der den 
nordiske eliten i akroparagliding skal delta. Denne 
helgen vil de benytte luftrommet over Selbusjøen 

som lekeplass. Et spektakulært show man sjelden 
ser i disse traktene vil utspille seg høyt til værs over 
Årsøya. Det vil også bli mulighet for publikummere 
å få tandemturer med paraglider, noe som absolutt 
er å anbefale! Vi ønsker Norges paraglidermiljø 
velkommen til å ta turen opp til Trøndelag for å fly 
denne helgen. 
I tillegg har vi aktiviteter som kiting, kajakk, klatring. 
Det vil bli muligheter til å melde seg på kurs i de 
ulike grenene, men også til å bli med på flotte 
guidede turer med kajakk på sjøen. Vi har greid 
å kapre dyktige guider og instruktører i de ulike 
grenene, både fra dalføret og utenfor, sier Brynhild 
Jorid, som for øvrig er oppvokst i Stugudal.

Andre aktiviteter som skal foregå er sightseeingtur 
med sjøfly for publikum, naturlekeplass og 
klatretårn for barna, hengekøyecamp og slak line, 
åpent foredrag med Jarle Andhøy torsdag 25.juli og 
offentlig fest på lørdag, med Sjuende Far i Huset.

Brynhild Jorid forteller at foreningen 
Grensesprengende Friluftsliv også har arrangement/
aktiviteter andre steder i dalføret under planlegging. 
Dette er både sommer og vinter arrangement/
aktiviteter. Så her er det svært mye spennende på 
gang!

Stugudal Håndverk og Fritid 
Ny utekafé og nye samarbeidspartnere
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Fjellrøye fra Tydal 
Rakfisk røye: rund flekket vakuumpakket og filè m/skinn vakuumpakket.
Produktene selges på: 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    I    E-post: tydalsfisk@tydalsnett.no    I    Tlf: 73 81 51 81
Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefon ved å laste inn 
hjemmesiden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.

Leder i Stugudal Fjell, Mads Einar Berg i ferd med å selge 
aksjer!

AKSJEKJØPERE:

Tor Jakob Reitan 
Stugudal Camping
Pål Aunehaugen
Aud Kåsen
Ole Øwre
Sylene Eiendom AS
HM-Kompetansepartner AS
Bård Røstad
Anders Ulseth
Eli Mjøen
Sylan Opplevelse AS
Roar Maaø
Arne Otto Vedvik
Øyvind Smukkestad
Heidi Irene Overvik Øverli
Mads Einar Berg
Anne Sofie Hegstad
Tydal Utleieservice AS
Tom Christensen
Hallgeir Berg
Greta Aune
Nils Otto Huseby
Ole Waagan
Arve Nordtvedt
Torstein Sjøholtstrand
Anne-Brit Skjetne
Ole Ingebrigt Dyrhaug

Arvid Fines
Selbu Fysikalske Institutt og Spa
Helge Edvard Eriksen
Stig Schei
Trude Opsal
Jarle Hildrum
Jostein Steensnæs Bjøndal
Kjell Arne Foros
Vigdis Moengen
Rune og Marit Ottem 
Arne Roger og Beate Berg
Kari Opsal
Odd Håvard Morset
An-Magritt Hegstad
Frode Jenssen og Laila Størseth
Tydal IL Hovedlaget 
Hildur Lien
Væktarstua Hotell AS
Helge Kvithammer
Frode Andrè Sørensen
Haintjønna Hyttelag
Kvithuset Holding AS
Kjell Kåsen
Berit Kåsen
Stugudal Grunneierlag
Dina og Edvin Aune
Ingjald Græsli
Jarle Gullbrekken
Unn Kristin Sandnes
Andreas Reitan
Morten Imbsen
Eldri Høgåsen
Rune Ottem 
Thor Eirik Lobben
Jakob Soldal
Arve Stokke
Torgeir Wiig
Gerd Eva Johnsen

  Bjørn Sverre Ingstad 

  Fagtrykk Trondheim AS 

  Wenche Strand 

  Ole Strand

Åpent tirsdag, onsdag, 
fredag og lørdag
Ring for avtale.

Salongen har massevis av 
smykker og hårpleieprodukt. 

Avant Garde solarium 
m/voice guide

Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal 
Tlf: 73 81 54 72 - Telefax: 73 81 56 80  
Mobil: 907 27 624 
E-post: ole@dyrhaug.no - 
www.dyrhaug.no

Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne et 
opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma.

Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor.

Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan

Kanefart
UKESTURER 3-DAGERSTURER

KICK-OFF

VILLMARKSTURER

KJØP OG SALG AV HESTER

KURS- OG KONFERANSETURER

herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøv selv!

SALONG KARISMA 
Dame- og herrefrisering, hårpleie, bijouterie, 

gaveartikler, vesker, klokker og skjerf.

Åpningstider
Mandag – Lørdag 

Vi har også solbriller, solkrem og Australian 
Gold Lip Balm sun block.

Gaveartikler 

Hvis ddårlig vær kom innom og prøv  
vårt solarium!

GOD SOMMER!

BREKKA
Barnas Bygdetun

Åpningstider sommeren 2013: 
Alle dager fra kl. 11.00 til kl. 18.00 fra22.  

juni til 11. august 2013

Her kan du oppleve mange forskjellige  
dyr på nært hold

Opplevelsesrik natursti for barn med  
tusser og troll

Hesteridning og kjøring med ponni

Kiosksalg

Husflidsutstilling og utsalg av  
lokalprodusert håndverk

Velkommen til barnas bygdetun!

Aksjer i Tydal ski AS
Tydal Ski AS ønsker å takke alle aksjekjøpere, og oppfordrer andre til å kjøpe aksjer.
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For å leie Tydalshallen må du gå inn på våre 

bookingsider. (Se tydal.kommune.no )

Lag som har fått utdelt brukernummer og brukernavn 
bruker dette ved booking.

Dersom laget ditt ikke har kundenummer og 
brukernavn, kan du bruke:

kundenummer: 7590

kundenavn: Tydaling  

Andre brukere må legge inn kredittkortnummer for å 
reservere tid i hallen.

Vilkår for leie av hallen, se:  
Ordensregler for Tydalshallen

Prisliste, se:  
Utleiepriser for Tydalshallen

Leie av hallen til større arrangement som f. eks. 
messer, konserter eller større idrettsarrangement kan 
ikke gjøres elektronisk. For denne typen leie, ta i stedet 
kontakt med ansvarlig for Tydalshallen.

Alle henvendelser angående hallen: 
 
Olav Harry Østby har tatt over totalansvaret for 
hallen, og er hallsjef. Han skal ha alle forespørsler.
Telefonnummer 952 95 949 
Mail: olav.harry.ostby@tydal.kommune.no

På forespørsel forteller Helge Kvithammer at 
sommeren ser travel ut. Mange arrangementer 
og mye forhåndsbestilte selskaper, deriblant flere 
slektsstevner. Både fastboende og hytteeiere er 
flinke til å bruke hotellet til sine selskap, og det er 
vi glade for, sier Helge. Café Martine framstår i ny 
drakt, men i gammel stil. Søyler og båser er fjernet, 
noe som gir et åpent rom som blir enklere å bruke, 
og ikke minst vaske! Lyse vegger gjør det lyst og 
trivelig, og nye møbler og runde rammer skal sørge 
for at den gamle stilen beholdes. Men det er 12 år 
siden sist det ble gjort noe her, så det var på tide. 
Andre planer for opp-pussing er i tankene, men 
hvordan og når er ikke konkretisert. Men du kan 
skrive at vi ønsker å gjøre mer, sier Helge. Men alt er 
et økonomisk spørsmål, og ting må passe inn mellom 
arrangement.

Pinsa på Væktarn 
Væktarstua arrangerte «pinstirøke» pinseaften, med 
bål, grilling og lavvo med musikantene Ian og Ryan 
om kvelden. En særdeles vellykket kveld, der alle 
koste seg i det fantastiske været. Et arrangement 
som vi håper blir en tradisjon!

1.pinsedag var vi så heldige å få høre på Oddmund 
Dyrhaug fortelle om hans deltagelse i turen «Norge 
på langs» med hest (sjølsagt!). Vi var samlet i 
lavvoen, og fikk presentert både bilder og historier. 
Denne spreke karen har mye å fortelle, og på sin 
humoristiske fortellerstil framkalte han mang 
en latter! Han har vært med på mye, både som 
hestehandler i Mongolia og mange utfordrende turer 
i vårt eget land. Får du sjansen, så få Oddmund til 
å fortelle en historie eller to, du kommer ikke til å 
angre på det!

Gårdsmatutsalg

STOPP
Det første naturlige stopp 

på veien til Stugudal  
er hos

8-22

Væktarstua Hotell

Hallen under pynting til 17.mai

Vi har også fått et flott og delikat svømmebasseng. Vi som bruker 
bassenget hver uke lengter ikke tilbake til det gamle bassenget! Og etter 
at temperaturen ble økt til 32 grader, koser vi oss ekstra mye, positivt 
for reumatikere og folk med ledd- og muskelplager. Foto fra trening med 
fysioterapeut Annette 16.mai. Hver torsdag samles en gruppe på 6-20 
personer, antallet varierer etter møter og aktiviteter ellers i bygda!

Tydalshallen 
Bygdas nye storstue har et variert bruksområde. Mange idrettslige sysler sjølsagt, men den 
brukes også til Bygdekino og møtelokaler. En stor snøscootermesse ble arrangert i vinter, og 

17.mai ble også arrangementet for bygda lagt hit.
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Tekst: Øyvind Wold. I den litt bortgjemte Neadalen, 
mellom Tydal og Selbu har lokale sykkelentusiaster 
hatt stor suksess med terrengsykkelrittet 
”Pilegrimsrittet”, som delvis følger den gamle 
pilegrimsleden gjennom dalføret. Vi hadde lyst til å 
prøve deler av den traseen i turtempo for å kunne 
oppleve mer av naturen underveis.

Pilegrimsleden kommer fra gammelt av fra Sverige 
inn på norsk side ved Skardøra i Sylane og følger det 
trange og dramatiske dalføret ned til Selbu og videre 
ned til Nidarosdomen i Trondheim. Sykkelrittet 
starter imidlertid ved Væktarstua på Stugudal, og 
ned til Selbu blir turen åttiseks kilometer, inkludert 
både smale stier og slalomkjøring nedover raske 
kjerreveier. 

Vi hadde derimot lyst til sykle i rolig tempo og valgte 
en kortere rute, og kanskje den mest spektakulære 
delen av ruta, som går fra Græsli til Selbu. Her følger 
traseen til dels høyt oppe i åssiden, dels på et lengre 
parti med bilfri og vakker grus/kjerrevei på sørside 
av elva Nea, før det avsluttes med lett sykling på 
elveslettene ved Selbusjøen. 

Start på historiske Græsli 
Vi hopper på morgenbussen fra Selbu rutestasjon 
mot Tydal, og etter en drøy halvtime blir vi sluppet 
av i Græsli, en øde grend beliggende omtrent 
halvveis opp til Stugudal.

Ritt-løypa går herfra bratt opp til stedet for 
myntfunnet i Græsli. Kanskje ikke så kjent for alle i 
dag, men bonden Arnt Kristoffersen gravde i 1873 
faktisk fram hele 2253 sølvmynter fra vikingtiden 
her. Dette myntfunnet var på sin tid landets største 
enkeltfunn av eldre mynter. 

Vi valgte i stedet å sykle riksveien vestover en drøy 
kilometer fra bussholdeplassen og ta inn til høyre 
rett før brua ved Heggsetsjøen. Her kommer vi inn 
på en grusvei som stiger langsomt og behagelig 
opp mot Kubjørga. Etter noen kilometer åpner 
landskapet seg og man får kjempeutsikt både 
oppover og nedover dalen og de omkringliggende 
fjellene. Snart ser vi også ned på demningen ved 
Heggset og i det canyon-lignende dalføret på 
nedsiden. Ned dit skal vi! Ytterligere kneiker oppover 
følger før vi får en bratt nedkjøring mot grenda Flora.

I stedet for å ta kursen rett mot Selbu skal vi kjøre 
en omvei på kjerrevei helt nede i dalbunnen mot 
demningen. Vi befinner oss snart nede i en trang og 
litt dyster dal, i nærkontakt med Neaelva. Morsom 
sykling på en delvis gjengrodd vei, her har det 
tilsynelatende ikke kjørt biler på årevis. 

Heggsetdammen 
Etter et par kilometer står vi foran den digre 
Heggsetdammen og får en skikkelig bratt kneik opp 

Snøen har forsvunnet og de fleste har funnet fram 
sykkelen. Mange bruker sykkelen flittig, og da 
kan kanskje Pilegrimsrittet være et mål for denne 
sommeren. Lørdag 17. august går startskuddet for 
årets ritt, og som tidligere år kan du velge mellom 
tre ulike distanser.

For de som ønsker å sykle hele rittet, er 
Stuguvoldmoen på Stugudal startstedet. Da kan 
du se fram til 86 kilometer på sykkelsetet i vakker 
natur. Løypa består av både grus-, kjerre-, sti- og 
asfaltpartier. Ikke spesielt teknisk vanskelig, men 
med utfordringer for alle som deltar.

Ønsker du å ta en kortere tur, kan Græsli (45 
kilometer) eller Flora (22 kilometer) være alternative 
startsteder.

Påmelding skjer via vår nettside: www.pilegrimsrittet.
no, der du også vil finne nye info og oppdateringer 
fram mot rittstart, lørdag 17. august.

Du sykler, vi bringer
Med start og mål på forskjellige steder, er det 
naturligvis noen logistikkutfordringer. Men 
Pilegrimsrittet setter opp transport for både syklister 
og sykler mellom Stjørdal via Selbu til Stugudal på 
morgenen løpsdagen. Videre blir det transport til 
både Stjørdal og Stugudal fra målområdet i Selbu på 
ettermiddagen.

Dalførets vakreste reise
Lørdag 17. august går Pilegrimsrittet av stabelen. Sykkelrittet mellom Stugudal og Selbu går 
langs noe av den vakreste naturen Tydal og Selbu har å by på.

Underveis har vi fire matstasjoner (Ås, Græsli, Flora 
og Øverbygda), der det vil bli muligheter til å få 
drikke og noe påfyll av mat.

Romboleden
Pilegrimsrittet går i store deler langs Romboleden, 
pilegrimsleia mellom Vadstena i Sverige og Nidaros 
eller Trondheim som vi sier i dag. Men Romboleden 
er mye mer enn en pilegrimsveg. Romboleden er 
en gammel ferdselsvei for pilegrimer, handels� 
og embetsmenn og for nabofolk som gjennom 
århundrer har drevet handel og kulturutveksling 
over kjølen.

Nå har du muligheten til å sykle den samme traseen 
som folk har vandret langs i flere hundre år. Sett 
av lørdag 17. august til en flott sykkeltur i flotte 
omgivelser.

For mer info, se www.pilegrimsrittet.no � Lik oss også 
på Facebook

Mail: post@pilegrimsrittet.no – mobil: 952 71 341

Tekst Jon Håkon Slungård

Foto Bernt Kulseth.

til demningen. Vi ser rett ned i elva på høyre hånd, 
og det kiler litt i magen etter hvert som høyden vår 
øker. For den som har teknikk og styrke er det mulig 
å sykle, men det er langt enklere å trille akkurat her. 

Oppe på demningen henger vil litt på rekkverket 
og får igjen pusten, før vi går løs den tøffe 
kilometerlange motbakken på grus videre opp til 
fylkesvei 705. 

Etter at fylkesveien begynner å tippe nedover mot 
Flora tenker du -endelig litt velfortjent hvile! Men 
nei, traseen tar deg en ”æresrunde” på en avstikker 
et par kilometer oppover mot Nekåbjørga, før den 
til slutt dundrer nedover bakkene mot Flora. Denne 
bakken har flere krappe svinger og du gjør lurt i å ta 
det litt rolig.

Gamleveien til Kalvåa 
Høydepunktet på denne turen er kjerreveien 
videre langs Nea-elva til Kalvåa. Det er halvannen 
mil hvor du ikke kommer til å møte en eneste bil, 
på et underlag av delvis dekket av gress, mose og 
blomster, en riktig eventyrvei. 

Enkelte partier er veien bare rundt en meter bred, 
mens blomster og busker har erobret resten av 
veibredden. Helt klart blant en av landets vakreste 
baksideveier. 

Kryssing av elva Råna skjer på smal fotgjengerbru 
uten rekkverk, før du får noen hundre på gress 
gjennom en åpen blomstereng. Videre vestover blir 
veien av stadig bedre kvalitet, men blir til gjengjeld 
mer kupert. 

Kalvåa bygdetun 
På høyde med gården Rolset ligger Friluftsmuseet 
Kalvåa bygdetun vakkert til i en glenne i 
skogkanten og er et trivelig sted å ta en rast. 
Bygdetunet representerer eldre setertradisjoner og 
kvernsteinshistorie og inneholder bl.a. et seterhus, 
løe og et sommerfjøs.

Fra Kalvåa er man igjen inne på trafikkert vei, men 
om følger grusveien videre til Mosletbrua og asfalt 
gjennom kulturlandskapet på sørsiden av Nea inn til 
Selbu sentrum, er biltrafikken beskjeden. 

Hvem turen passer for: 
Vår trase er rimelig lettsyklet med unntak av 
stigningene ved Heggsetdammen, og turen passer 
for ungdom og voksne i normalt god form. 

Siden en del av underlaget er kjerrevei er det lurt 
å unngå turen etter kraftige regnskyll, da kan det 
være temmelig tungt å sykle. I turtempo kan en 
regne med ca 3 – 3,5 timer sykling på turen, og den 
anbefales alle som vil oppleve en naturskjønn og 
i sykkelsammenheng ganske lite kjent del av Sør-
Trøndelag.

På to hjul i pilegrimenes fotspor
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Til din tjeneste!
Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men 
moderne bensinstasjon beliggende ved 
riksvei 705, midt i Selbu sentrum.

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

Vi har også et moderne bilverksted, blant annet 
med utstyr for service av klimaanlegg.

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!

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
Adr: 7590 Tydal

Tlf. priv. 73 81 53 43
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

Adr.: 7590 TYDAL
Tlf. priv. 73 81 53 43, 

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Tydal
Vedprodukter

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen

73 81 46 82 - 909 73 324

Flemming Lunden
918 80 715

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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Fiske med barn
Tekst: Tydal grunneierlag Foto: Solveig Græsli

Fiske med mark og bambusstang (lang markstang) er 
en flott aktivitet for barn og barnefamilier. Små elver 
og vann egner seg godt til dette. Småørreten biter 
ofte villig, og mange små fisker er ofte populært for 
de små. Det du trenger er en bambusstang, fem 
meter snøre, mark og en god markkrok. Alternativt 
en rimelig teleskopstang med snelle til ca 2-300 kr. 
Teleskopstengene er enkle å ta med i sekken. Ta med 
en ordinær sluk og fersk mark. Marken kan du grave 
opp selv eller kjøpe i butikken. Marken du kjøper i 
butikken holder noe lengre og kan virke enklere å 
feste på kroken.

 
Barna synes ofte at det er spennende å bruke dupp, 
for da kan de hele tiden følge med på om det skjer 
noe under vannflaten. Alternativt kan du bruke 
bunnmeite, dvs at du lar marken gå helt i bunn. Til 
dette trenger du en enkel glidetackle (et blylodd 

Ta med barna ut på spennende 
fisketur i sommer, husk at små fisk 

også gir store opplevelser!

med hull i), tre snøret gjennom blyloddet. I enden 
av snøret fester du loddet med en svivel (et ledd i 
metall som stopper loddet). I selve svivelen fester 
du ca 1 m med snøre for så å henge på en krok med 
mark. Kast langt ut og la synke til bunns. Ikke slå ned 
bøylen på snellen, men la snøret gå fritt. 

Fisken står som regel der maten er, det vil si der hvor 
elven renner, ved inn- og utos. Eller du kan forsøke 
langs smale odder og ved store steiner. Fisken 
svømmer gjerne rundt her. Om du er så heldig å få 
fisk, spikk til en kvist og tre fisken på. 

Oppfordrer alle små barn til å bruke flytevest ved 
elve –og sjøbredden. Ta med en sekk med noe å sitte 
på, litt varmt å drikke og noe spennende å spise. Er 
stekepanna med, kan selvfanget fisk bli dagens lunsj 
ute i det fri.

Tips til egnede elver og vann for bambusfiske i Tydal: 
Møåa, Rotåa, Gjeta, Tya, Væla, Lødølja, Skårsåa, 
Mustjønna, Ystesosen, Gammelvollsjøen, Sellisjøen, 
Litj-Øvlingen og Eggtjønna m. fl.

Alle barn under 16 år fisker gratis. Dersom mor og 
far skal fiske må de ha fiskekort. Dette er å få kjøpt 
på flere utsalgssteder, som hos Best bensinstasjon, 
Stugudal Camping, Gresslifoss fiskecamp og 
turistinformasjonene i Ås og Stugudal. Du kan enkelt 
kjøpe fiskekort på nett (www.fiskeineadalen.no) eller 
ved å sende tekstmelding med din mobiltelefon: 
For Tydalskortet, døgnkort – fiske fra land, skriv 
FISKEKORT ABL14 og send til 2470.

Legg gjerne inn bilder fra deres fisketur med barna 
på «Jakt og fiske i Tydal» sine facebook-sider www.
facebook.com/jaktogfiskeitydal - og del turen og 
fiskegleden med oss! 

Vi går til kirke 
 

Tydal Kirke: 
16.06.2013 kl. 14.00 - dåpsgudstjeneste 
01.09.2013 kl. 11.00 - gudstjeneste med 50-års 
konfirmanter og nye konfirmanter 
06.10.2013 kl. 11.00 - høsttakkefest og 
utdeling av 4- og 6- års bok 
03.11.2013 kl. 11.00 - Allehelgens gudstjeneste 
 

Stugudal Kapell: 
11.08.2013 kl. 17.30 - Pilegrimsgudstjeneste - med 
lapskaus og vandring 
22.09.2013 kl. 18.00 - Musikkandakt 
20.10.2013 kl. 11.00 - Gudstjeneste 
 
Andre: 
07.07.2013 kl. 12.00 - Brekka Bygdetun - 
friluftsgudstjeneste 
 



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell18 19

Selbu

Stjørdal  
Øyelegekontor

Våre Sponsorer
Skiløypene Kulturkalender 

www.tydal.kommune.no

«Hva skjer i Værnesregionen - Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal ? 
Kommunene har et tett samarbeid – nå også med felles kulturkalender!  Se hva som skjer i vår 
spennende region!
Velg fra menyen eller klikk på snarvei til kommunene fra “puslespillet”!  
Kulturkalenderen er også et viktig redskap for arrangører, lag og foreninger i planlegging av 
kommende arrangement. 
Her kan du uten brukernavn og passord registrere egne arrangement (utenom faste/løpende 
aktiviteter).»  
«Velkommen til kulturkalenderen for Tydal! 
Her finner du oversikt over kulturarrangement i kommunen, i tillegg til at du kan legge inn 
egne arrangement. 
Målsettinga med denne kalenderen er å gi både fastboende og tilreisende informasjon 
om hva som skjer i Tydal, samtidig som den er et viktig redskap for lag og foreninger i 
planlegginga av arrangement og aktiviteter.» (Sakset fra Tydal Kommunes hjemmeside.)

 

www.Fiskeitydal.no          post@fiskeitydal.no  
 tlf.+4794986587       adr. 7590 TYDAL  

 
  

Velkommen til Nesjøen i Tydal! 
Vakkert beliggende ved Syltoppens fot i Tydal kommune.  

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

Vi tilbyr: 

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

koke kaffe på “svartkjelen” sammen med andre fiskeglade mennesker 

Unn deg en ekte villmarksopplevelse i sommer og ta turen til Nesjøen! 

Sesong 15. juni – 15. september. 

Ta kontakt med oss for forhåndsbestilling av fiskebu eller båt.  

Renovasjonsdagen 
Knut Selboe fra Teknisk Etat informerer om at det også i år vil bli en åpen dag for gjenvinning av 
avfall på Rethølmoen Gjenvinningsstasjon i Ås. Det er midt i kommunen, og derfor mest rettferdig, 
sier Selboe. Datoen er satt til 27.juli fra kl.09-15. 

TAKK til sponsorene som har bidratt til løypemaskina!

Stugudal
Grunneierlag
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ePortal 
ePortal vil si at en kan bestille time (og avbestille 
time) og fornye resepter via internett.

Tydal legekontor 

-	 Om Klinikken

-	 Hjelp

Logg inn  
Personnummer (11 siffer) 
 
 
Passord

Ny bruker  
Hjelp til innlogging? 

Av sikkerhetshensyn vil du få tilsendt en SMS med et 
engangspassord. SMS koster 1 NOK, og vil bli sendt 
til det mobil nummer som er registrert hos din lege. 
Første gang man bruker dette må man registrere seg 
på ePortal. Legekontoret kan hjelpe til med dette. 

Året er 1963. Jeg befinner meg i New York. 
Fin adresse forresten. 1040 5th avenue, der 
bor Mrs Guggenheim i toppetasjen (med 
Guggenheim museum litt lenger opp i ”gaten”), 
en forsvarsminister, og litt senere er det også 
til denne bygningen Jaqueline Kennedy flytter 
etter at hun blir enke og må flytte ut av ”Det 
Hvite Hus”
Dansende barnepike 
Jeg har bare en så flott adresse som barnepike 
for ungene til en stockbroker på Wall Street. Jeg 
er 23 år og New York er en spennende verden, 
selv om den bare kan utforskes på fritid om 
onsdagskveldene og annenhver søndag. Men du 
verden, alt jeg fikk pakket inn på den tid.

Glad i musikk og i danse –New York er et eldorado! 
Peppermint Lounge –”Home of the twist” –det er 
bare å hive seg utpå -Palladium med bare de beste 
latinamerikanske band.

Bare å kaste trønderske hemninger! Birdland –med 
Dinah Washington ”on stage” –eller ”Amateur 
Night” på Apollo Theater i Harlem –gjør meg også 
til ”Queen of the night”. Enn å være så heldig å få 
oppleve dette!!

Blir også interessert i boksing og får se store kamper 
i Madison Square Garden –mange tittelkamper (får 
også billett til den første Floyd Patterson – Sonny 
Liston kampen i Las Vegas. Der sitter jeg på første 
benk sammen med Cassius Clay som han het denne 
gangen, men det er en annen historie). Ja livet er 
spennende og herlig!

Flest afroamerikanske venner 
De fleste vennene jeg får er afroamerikanere –de 
svarte jentene er faktisk de som mest ligner mine 
venninner hjemme i Trondheim i væremåte og 
humor. Trivelige og flotte er de. Likeså gutta. Jeg 
begynner å bli mer og mer bevisst på diskriminering 

og raseproblemer og følger etter hvert godt med 
både på TV og i aviser.

Det er demonstrasjoner og raseopptøyer, og 
behandling av mennesker pga rase og hudfarge 
opplever jeg som sterkt urettferdig og fryktelig galt 
–og sympatiserer etter hvert både med Malcom X og 
Martin Luther King.

Demonstrasjon foran Det hvite hus 
Så kommer jeg til historien jeg egentlig skal fortelle. 
Ser i avisene og hører på TV at det skal være en 
stor demonstrasjon i Washington DC foran Det 
Hvite Hus, med Martin Luther King som leder for 
demonstrasjonen, som skal være fredelig i hans ånd 
”Turn the other cheek”.

Det blir satt opp busser fra New York og andre store 
byer. Jeg får fri og setter meg på en av bussene. 
Det er en underlig stemning på bussen, for vi vet 
jo ikke hva som venter oss. Det er spådd å bli mye 
voldsepisoder, for denne demonstrasjonen er mildt 
sagt særdeles upopulær i utgangspunktet, og sett på 
som svært provoserende, og egentlig med svært lite 
støtte enda fra de store masser.

Bussen blir skutt på 
Men vi psyker hverandre opp. Snart synger og 
hoier vi oss gjennom New Jersey på vei mot DC. Vi 
passerer en undergang, og da smeller det. Et skudd 
har truffet oss, gått gjennom ruta helt foran i bussen 
og ut rett bak sjåføren. ” Hefte itj”, han traff ikke, så 
vi fortsatte lystig videre. Stoppet i allefall ikke for å 
vente på flere treff. Tror ingen tok dette inn over seg 
på noen vis. Vi var alle egentlig enige om at ”det var 
no en elendig skytter ja!”

Så kom vi fram til DC og noe som viste seg å bli en 
kjempedemonstrasjon. Ca 200 000 mennesker hadde 
samlet seg for å demonstrere for equal rights - like 
rettigheter.

Plakater og bannere blir utlevert. Jeg får en egen 
plakat med ”I march for first class citizenship now” 
på.

Fantastisk stemning 
For en stemning der vi etter hvert toger i vei –som 
viser seg å bli helt fredelig det jeg kan se, selv om 
det er et ufattelig stort oppmøte av politi og mulig 
også militære både med og uten hunder og hester. 
Det er mest svarte som er med, men også en god 
del hvite. Mest studenter og hippier. Kanskje flest 
med latinsk og jødisk bakgrunn, sikkert også en god 
del infiltratører -også ei jente fra Trondheim da. Tror 
sikkert jeg var eneste norske der.

Etter en lang runde i gatene foran Det Hvite Hus 
samles vi rundt Reflecting Pool foran Lincoln 
Memorial. Der er det mange som opptrer, bl.a Peter, 
Paul og Mary -og det er mange taler. Vi er alle ”med”. 
Vi hører, vi hoier, vi fester. Det er strålende vær og 
stemningen er ubeskrivelig!

Den legendariske talen 
Så kommer hovedtaleren. Han som har samla oss 
alle, han som har hauset opp alle med sin ikke-
voldelige måte å være i opposisjon på og fremme 
sine krav. En mann som nå har blitt kjent over hele 
Amerika –og etter hvert hele verden: Martin Luther 
King.

Han holder det som etter hvert viser seg å bli den 
mest kjente tale, som verden har hørt:

”I have a dream”. Den er engasjerende –den er 
flott –den går rett til hjertet. Og jeg befinner meg 
der, rett der, som en av bare 200 000 som får høre 
denne flotte talen ”live”.

Jeg står egentlig like ved, nesten helt fremme ved 
Lincoln Memorial, med Martin Luther King godt 
synlig og hørbar på skrå foran meg.

Perler for svin

Skjønner jeg dette er historie? Nei. Hører jeg talen –
eller for å si det sånn – hører jeg godt etter?? Neida. 
Står under noen trær der og er så giret opp –hører 
ingenting, fester og har det fortreffelig. Snakk om 
perler for svin. Å huff!!

Men en opplevelse var det! – Og jeg var der! 

Bitten Scott.

Martin Luther King 1963 

Publisert NRK 2008.

Bitten Scott (23) på demonstrasjon i Washington DC før Martin Luther 
Kings legendariske tale. ’I have a dream’. (Priv.foto)

Nytt fra Tydal 
legekontor  
Nå kan du bestille legetime eller medisiner via 
Internett. Her ser du hvordan e-Portal-siden ser ut 
når du går inn på www.tydal.kommune.no 

Bitten Sc ott er kommunelege, og hun understreker 
at alle er velkomne til legekontoret, både fastboende 
og hytteeiere.

I have a dream
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Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel 
- fiske 
- Tur
- Fritid
- Nyhet! Sykkelutleie

Gode opplevelser 
blir bedre med 
riktig utstyr

 

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

Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no

Sykkeldag i Stugudal. lørdag 15 Juni !
- Salg av sykler, - Service på sykler

Vi tilbyr et bredt og attraktivt utvalg av hyttemodeller som er enkle 
og funksjonelle. Alle våre hytter/anneks bygger på tradisjonsrike 
modeller, men utvikles videre i takt med nye behovog krav. 
Vår prosjektingeniør og arkitekt har tett dialog med våre hytte kunder, 
og vi ønsker å ligge tidlig i utviklingen av nye, innovative løsninger 
som ivaretar nye behov.

Selbu ByggTre-kvaliteten innebærer at vi leverer hytter/anneks
med solide dimensjoner i materialer – og godt håndverkmessig
utførelse skaper det lille ekstra på våre hytter/anneks. Vi leverer
alt fra byggesett i laft/bindingsverk til ferdig monterte bygg.

www.selbubyggtre.no
Selbu Byggtre AS, c/o Kjeldstad trelast, 7580 Selbu, telefon 416 34 203, e-post: firmapost@selbubyggtre.no

Det er din hytte - føl deg hjemme!

Langfredag arrangerte Stugudal Fjell, i samarbeid 
med Stugudal Grunneierlag, fiskekonkurranse 
på Stugusjøen i området Svarthølvika-Nyheim-
Stuguvoldmoen. God premiering, flott vær og mange 
deltakere, det var et yrende liv på isen. Til og med 
en trekkspillduo fra campingen var med og laga 
stemning.

Isfiskekonkurranse i påska

Arrangører, Kristin og Jomar Grytbakk.

	  

	  

FYSIO’N	  PÅ	  DALA	  
v.	  Anne	  Marit	  Nordland	  Lerstad	  
Henvendelse	  tlf.	  93	  42	  75	  35	  

Mail:	  www.anmanord@frisurf.no	  
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Tørr bjørkved
selges!

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

Neaporten, 7580 Selbu, 
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01

Avdeling Stjørdal: 
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 

tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

17. august 2013

www.storsylenopp.com 

Fjorårets Storsylen Opp ble en suksess, med delta-
kerrekord og nydelig vær, noe arrangøren har et håp 
om også i år. Nedalshytta er utgangspunktet for den 
11 km lange løypetraseen opp til Storsylen på 1762 
moh. Løypa har en stigning på 1000 høydemeter. De 
første ni kilometerne fra Nedalshytta til Syltjønna ved 
foten av Storsylen, har en stigning på 250 høyde-
meter, noe som betyr at de to siste kilometerne har 
en stigning på hele 750 høydemeter. Arrangøren er 
derfor klar på at å bestige Storsylen er en prestasjon 
enten man stiller i trimklassen eller i konkurran-
seklassen. Det er uansett en tur som passer for de 
fleste som er glad i å være på tur i fjellet, og ønsker 
å gi seg selv en utfordring. For trimmerne er det en 
opplevelse i seg selv å se konkurranseutøverne kom-
me klivende opp fjellsiden, og tidligere har kjente 
idrettsutøvere som Petter Northug jr., Eldar Rønning 
og Niklas Dyrhaug deltatt.

Siden turen opp til Storsylen er utfordrende, setter 
arrangøren sikkerhet i høysetet. Langs hele løypa 
finnes flere poster med funksjonærer, deriblant fra 
folkehjelpa. I tillegg er en lege til stede under hele ar-
rangementet. Løypa har også flere drikke- og matsta-
sjoner, som er forbeholdt løpets deltakere. 
Etter løpet har alle deltakere mulighet til å få gratis 
behandling av naprapater fra «Optimal Bevegelse», 
ved Nedalshytta. Dette ble prøvd ut for første gang 
i fjor, og ble satt stor pris på av deltakerne. Alle som 
melder seg på løpet får også 50 % avslag på én time 
hos Optimal Bevegelse. Videre er det premieutde-
ling, gratis bruk av badestamper og middagsbuffet 
til alle deltakere ved Væktarstua hotell. Premieutde-
linga byr på mange fine uttrekkspremier, så denne 
er det verdt å få med seg.  Dagen avsluttes med den 
sagnomsuste banketten i lavvoen på Væktarstua, 
hvor det spilles opp til dans. 

Storsylen Opp 2013
Lørdag den 17.august er det klart for den femte utgaven av «Trøndelags råeste mottbakkeløp», 
Storsylen Opp. Nytt i år er at også trimmerne får muligheten til å bli tatt tiden på i klassen  trim 

på tid. 
John Berggård

Bygg
7590 Tydal

Etablert 1991
Tilbygg
Nybygg

Rehabilitering 

Tlf: 412 15 692
Vi utfører alt inn rørlegging!
 Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155
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Foto: Bernt Kulseth

Ole Bjarne
Østby

Aut. maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12  
959 36 017

mail: objarnes@tydalsnett.no

Vei - vann - avløp - 
grunnarbeide-

Rør og VVS - lager

Trenger du Rørlegger!
Ring Normann Bremseth

Tlf: 913 34 411

Brekka er barnas bygdetun 
med aktiviteter og masse dyr. 
Bygdetunet ligger like ovenfor 
Tydal Museum.

I tillegg vil det bli muligheter for 
rideturer på små og stor hester.

I hovedhuset vil det bli 
husflidsutstilling og husflidsutsalg 
med håndarbeids-produkter fra 
Tydal.

Kiosk og kaffesalg med 
hjemmelagede matvarer.

 

 

 

Lene deler sitt liv og sin hverdag mellom Væktarstua/
Stugudalen og Side i Tyrkia. Større kontraster kan 
man kanskje ikke få! Egentlig er hun dansk, fra 
Hirtshals, men det kan man (nesten) ikke høre. 
Hun har bodd i Trondheim i mange år, og dialekten 
er preget av det. Hennes barn og barnebarn er 
bosatt i Trondheim. Når dette bladet kommer ut, 
er hun i Tyrkia. Men planen er å komme tilbake til 
Stugudalen. Jeg trives godt her, sier Lene, men jeg 
kunne tenke meg å leie en leilighet eller ei hytte. Det 
er ikke så enkelt å ha et tilfredsstillende privatliv når 
man bor på et hotellrom. Heller ikke er det enkelt 
å ta i mot besøk av barn og barnebarn da, legger 
hun til. Hun har vært i servicebransjen hele sitt 
liv, og trives med det. Jeg treffer mange hyggelige 
mennesker, jeg har blitt kjent med mange her i 
Stugudalen også, legger hun til. Og naturen nyter 
hun så ofte hun kan, gjerne sammen med Laika, 
sjefens hund.

Minihesten Ronald vil ta på barn i vogna og kjøre rundt på tunet. (På 
bildet er han en tur i Stugudalen!)

Av dyr på Brekka i år kan nevnes: Sauer og lam, geiter, minigriser, 
ullgriser, vanlige griser, høner, kyllinger, ender, marsvin, kaniner, påfugler, 
lamaen Baro, alpakkaen Larrisma og eselet Josef.

Tusseladden natursti er ei lett turløype 
tilrettelagt spesielt for barn. Troll og tusser 

dukker opp bak trær og stubber.

Brekka Bygdetun 

Brekka Bygdetun blir åpent fra 22. juni til  
11. august, alle dager fra kl. 11.00 til kl. 18.00

Opplev	  Skardøra	  på	  sykkel	  eller	  ta	  en	  4	  dagers	  fra	  Storlien	  til	  Røros	  med	  Sylanpanoramaet	  som	  følgesvenn!	  

	  

Sylan	   Opplevelse	   tilbyr	   guidede	   dagsturer	   og	   pakketurer	   hvor	  
stisykling	  inngår	  som	  et	  hovedelement.	  

Ta	  kontakt	  så	  skreddersyr	  vi	  et	  passe	  opplegg	  ut	  fra	  ferdigheter	  og	  
ambisjoner.	  

	  	  	  post@sylanopplevelse.no	  -‐	  www.sylanopplevelse.no	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

Lene Grønbæk
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Det sier daglig leder ved Maxbo Selbu, Inge Tore 
Langseth, som regner med å levere varer til Tydal 
og Stugudal nesten daglig i sommermånedene.

I byggevarebransjen er sommeren høytid, og så er 
også tilfellet for Maxbo Selbu sitt vedkommende. 
Spesielt merker en at hyttene i Tydal brukes mye 
i sommerhalvåret, og en stor del av kundene er 
tilknyttet nettopp hyttemarkedet i kommunen.

- I skoleferien har vi utkjøring av varer til Tydal nær 
sagt daglig, og hyttemarkedet i kommunen er en 
meget viktig bidragsyter i så måte, sier Inge Tore 
Langseth ved Maxbo Selbu.

Nye terrassebord

En varer som er spesielt ettertraktet sommerstid er 
impregnerte materialer. Her kjører en fast lavpris på 
standard trykkimpregnert hele sommeren igjennom, 
men nytt av året er at Maxbo Selbu også lagerfører 
royalimpregnert terrasse.

- Royalimpregnerte terrassebord er såkalte 
vedlikeholdsfrie terrassebord, og leverandøren 
garanterer at de skal holde i 50 år. Vi har allerede 
en del kunder som ønsker denne typen terrasse, 
og for den som ønsker mer info om denne typen 
terrassebord er det bare å stikke innom butikken for 
en prat, sier Langseth, og legger til at de satser på å 
ha det aller, aller meste på lager.

Forbereder seg til hektisk sommersesong 
- Sommeren er høysesong for vårt vedkommende, og en stor andel av den totale årsomsetningen blir 

kreert i løpet fra juni til utgangen av august.

- Vi har 12 000 lagerførte varer i butikken, og dersom 
kunden ikke skal ha noen helt spesielt, skal vi være 
leveringsdyktige på kort tid. I tillegg spesialbestiller 
vi selvsagt produkter dersom dette er ønskelig, 
avslutter Inge Tore Langseth, og legger til at Stugudal 
Håndverk også fører en del produkter fra Maxbo 
Selbu.

NB! Lørdag 15. juni vil representanter fra Maxbo 
Selbu bli å finne utenfor Stugudal Håndverk, 
dette både med gode tilbud og muligheter for en 
byggfaglig prat.

HEKTISK SOMMER: Anita Renå Helland og Olav Jarle Hoås ved Maxbo 
Selbu forventer en hektisk sommer, men lover at alle kunder skal få både 
hjelp til sitt byggeprosjekt og god service.

Karolinerløpet søndag 30. juni, 
Stugudalsbanen
Start mellom kl 09.00 og kl 11.00.Trimklasse uten 
tidtaking og lett 

løype på ca 14 km, som passer for alle!  
(Ingen mosjonsklasse). 

Etterløp mandag 1. juli kl 18.00.

Velkommen til en flott og tradisjonsrik 

fjelltur i storslagne omgivelser!

Sykkeltrim lørdag 31. august, 
Stuggusjøen Rundt
Sykkeltrim for liten og stor med deltakerbuttons 

til alle som deltar. Arrangeres for første gang i år. 

Lett løype etter vei, ca 18 km uten tidtaking. 

To startsteder; Reitanbrua og Væktarstua Hotell 

mellom kl 12.00 og kl 14.00.

Ta med deg familien, venner og bekjente  
på denne runden rundt Stuggusjøen J

Arr.: Tydal il, Trimgruppa. Nærmere  
info: www.tydal-il.no
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Vi er i ferd med og skal bygge opp Stugudal fjellandsby.

Det er et komprimert felt for kombinert bolig eller fritidsbebyggelse.

Feltet består av 30 tomter med størrelse mellom 0,5 og 1 mål

Området blir regulert for bolig og fritidsbebyggelse.

Hytter / hus er tenkt fra ca 70 opp til ca 150 m2 med plass til uthus / garasje i 
tillegg.

Feltet ligger bak Stugudal Camping, ved Kristin og Jomar, og strekker seg 
langs elva og opp mot Stugudal renseanlegg.

Skiløypa går inne på området.

Feltet består av selveiertomter og blir bebygget med hovedsakelig tre 
hyttetyper, men kunder får også komme med ønsker på andre typer.

Feltet blir tilknyttet kommunalt vann og avløp og har strøm. Alle husene får 
bilvei inn på tunet.

Reguleringsplanen forventes godkjent like etter sommerferien i år og de 
første hyttene er planlagt innflyttingsklar til påsken 2014.

Hyttene blir solgt via megler.

Avtale kan gjøres for befaring og eventuell bestilling av hytter / hus allerede 
nå.

Ta kontakt på: tel 91372340 eller mail: tydal@bygdeservice.no 

Stugudal fjellandsby

men naturen, atmosfæren, stemningen, det gode 
miljøet og alle de hyggelige menneskene er det 
som har trukket meg tilbake hit, sier Nils Otto. Det 
har heller ikke vært noen protester fra sønnene, 
de blir gjerne med. Han har vært en stødig gjest på 
Væktarstua hotell i flere år, og har blitt en naturlig 
del av Stugudalssamfunnet. Fra 1.januar i år ble 
han også den lykkelige eier av sin egen leilighet på 
Væktarstua. Han reiser mye i jobbsammenheng, 
og er nå glad for å ha sin egen base i Stugudal. –Nå 
vil jeg sette meg i bilen når jeg har fri, og kjøre til 
Stugudal, sier han. Flyplasser ser jeg nok av! Det er 
godt å komme til fjells, kjenne den gode friske fjell-
luften, man blir helt slått ut av følelsen. Jeg kan sitte 
på terrassen og se fantastiske solnedganger, og nyte 
synet av hestene til Dyrhaug som går og gresser. 
Jeg setter også stor pris på butikken og Væktarstua, 
det er viktige deler av livet her, sier han.  Når det 
gjelder bedriftene og mangfoldet i Stugudalen, så 
mener han at samarbeidet må styrkes, jo flere som 
spiller på lag sammen, jo bedre blir resultatet. Se 
bare på mangelen på samarbeid når det gjelder 
arrangementer i sommer, Pilegrimsrittet skal 
arrangeres samme helga som Storsylen opp. Det 
burde vært unngått, flere bedrifter kommer til å 
tape på dette, sier han. Men legger til at han gleder 
seg til sommerens arrangementer i Stugudal.

En positiv og blid kar, som setter stor pris på 
naturen, folket og bedriftene i bygda. Den første til å 
kommentere og rose avisa vår er Nils Otto. Han har 
tatt vare på de siste 25 numrene av avisa, og setter 
pris på å få den i postkassa. 

Takk for alle gode historier, resten får vi gjemme til 
en annen gang!

 
For 50 år siden kom Nils Otto Huseby til Stugudal for 
første gang, og de bodde på Væktarstua hos Martine 
de første påskene. Martine tok seg godt av både 
store og små gjester. Nils Otto husker en kveld etter 
at barna hadde gått til ro. Han hadde stått opp for 
å se etter de voksne som satt på peisestua og spilte 
kort. Men da kom Martine, og med myndig hånd fikk 
hun loset gutten til sengs igjen. Barna skulle være i 
seng i rimelig tid! 

Og det var knapt nok vei opp hit. Jeg husker engang 
far mistet eksosanlegget på grunn av teleløsninga.  
Det var heller ikke vintervei over til Brekken.  
Martine var forkjemper for veien, og en viktig 
pådriver for at det ble veiforbindelsen over fjellet 
vinterstid. 

Det var også Martine som startet opp med 
påskeskirenn på Væktarstua, så de har en lang 
tradisjon. Nils Otto har fortsatt sølvskjeer som han 
fikk i premie av Martine etter påskeskirenn.

Nils Ottos far jobbet i Trondheim E-verk, og familien 
benyttet brakkene til E-verket i Nedalen flere påsker 
på 70-tallet. Falksjøboligen ble også brukt, og en 
påske tilbragte de hos Irene Jensvold i det huset som 
Heidi og Sebastian bor i dag. (Tidligere Røde Kors)  
Nils Otto minnes disse feriene som en fantastisk 
del av ungdomstida. Siden den gang har det blitt 
mange Stugudals-besøk, med noen års avbrudd da 
han bodde sørafor. Fra 2001 begynte han å besøke 
Turistforeningens hytter en ukes tid hver sommer. 
Etter å ha prøvd de fleste vinterdestinasjonene i 
landet, fikk han lyst til å besøke Stugudal på nytt. 
Som han sjøl sier; Ikke noe sted kan måle seg med 
Stugudal! Andre steder kan ha bedre fasiliteter, 

«Nesten-Stugudaling»!
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Vi ønsker alle en god 
sommer i Tydalsfjella

Telefon: 24 06 70 00

Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10

E-post: info@statkraft.no

Sylkoppen
Flott frokostservice fra Porsgrund Porselen med sylanmotiv tegnet av Erik Høiem. 

Motivet er brent inn på 1260 grader og kan derfor kjøres i oppvaskmaskin.
Sikre deg dette serviset – Det finnes ikke maken !!

Fat kr. 299,-  Kopp kr. 199,- Fat og kopp kr. 399,-

For ino og bestilling kontakt: 
Kai Morten Størseth 95788086, Frode Moen 41511366

E-post: sylkoppen@hotmail.no
Selges i Tydal hos Stugudal Håndverk og Fritid

COOP TYDAL
MANGE GODE SOMMERTILBuD 

Velkommen til COOP-TYDAL

Åpning i sommer
24/6 til 3/8
man, tirs, ons og tors: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-20.00
Lørdag: 09.00-16.00

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk

Gass. 239,-
3% kjøpeutbytte
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Berit Kåsen: varaordfører, butikkmedarbeider på 
deltid, gårdbruker, mor og kone, og nå også medeier 
i Landhandelen, dvs driftsselskapet Stugudal Drift 
AS. En god hjelp og støtte for An-Magritt Morset 
Hegstad, som kommer til å ha fødselspermisjon en 
periode. Dessuten kan det også være godt å ha en 
sparringpartner, og en trygghet i og med at begge 
eierne jobber i bedriften. 

Nye Landhandel’n, med 2ooo varelinjer når det 
gjelder dagligvarer, framstår i ny og moderne drakt. 
Vi er fornøyde med de to første månedene. Fra 
15.mars-23.mai har vi en omsetningsøkning på 78%, 
og hver kunde handler for 19.8% mer enn før! Vi har 
budsjettert med en total omsetningsøkning på 40%, 
og det ser ut til at vi kan lykkes med det.

Vi har fått god hjelp av Tydal Kommune, Mercur og 
Innovasjon Norge. I ryggen har vi også hatt kjeden, 
som har hatt stor tro på oss. Nybutikken bidrar ikke 
minst til at arbeidet har blitt lettere for de ansatte. 
Vi har en god stab, men tar gjerne i mot flere som 
ønsker å jobbe sammen med oss. Om du bor i hus 
eller hytte, ta kontakt!

Vi har foreløpig hatt problemer med å få tilstrekkelig 
med varer fra leverandøren, så vi håper at våre 
kunder er overbærende med at vi kan gå tom for 
enkelte produkter i starten. Men vi håper det bedrer 
seg. Men hvis f.eks. OBS har stor salgskampanje på 
grillpølser, så tømmer de lageret til leverandøren 
Gilde, og det blir lite eller ingenting igjen på oss 
andre. Det kan ikke vi styre, men vi håper det går 
seg til. I påska fikk vi hjelp av hyttefolk som kjørte 
til byen og skaffet varer! En annen ting vi heller 
ikke kan styre er været. Det fantastiske påskeværet 
sørget for ekstra mange besøkende. Og veldig 
mange ønsket å grille. Hadde været vært dårlig, ville 
varekjøpet sett annerledes ut. 

Det er svært gledelig å se at både hyttefolk og 
fastboende støtter opp, og ikke ga oss opp til tross 
for alle forsinkelser.  Vi er helt avhengige av at alle 
virkelig viser at de ønsker å ha en butikk her. Det er 
opp til kundene om de ønsker å ha oss her. Vi skal 
gjøre vårt beste for å holde varetrykket oppe, og 
følge opp det vi kan. For bygda er det viktig med 
nærbutikk, undersøkelser fra sammenlignbare 
destinasjoner viser det. Ellers håper vi at kundene 
kommer med sine ønsker, vi er mottakelige for 
tilbakemeldinger og ønsker (innenfor rimelighetens 
grenser) for å skaffe de varene kundene etterspør. Så 
bare prøv! 

 
 
 
 

An-Magritt intervjues av Andreas Reitan fra Nea Radio.

Kaffekroken har blitt godt brukt, og det setter vi pris på! 
Kundene blir gladere, og da blir vi det også!

Vi kommer ikke til å ha byggevarer (trelast) på lager, men alt kan 
forhåndsbestilles på telefon eller mail. Festemidler (f.eks. spiker, 
skruer og lim) vil vi ha i butikken. 

Landhandelen har egen Facebookside, og vi håper på mange 
flere medlemmer. Det er en fin måte å både gi og motta 
informasjon. Ellers ønsker vi gjerne bedre kontakt med 
hytteforeninger også, med mail-lister der vi kan sende ut 
informasjon. 

En liten tall-lek: 1000 kunder (hytter) som f.eks. handler for 10 
tusen kroner hver pr år gir en omsetning på 10 mill. Det utgjør 
mindre enn 200 kr hvis du handler i gjennomsnitt en gang pr uke, 
men kanskje bruker en familie 10 tusen kr på mat i løpet av en 
3-ukers ferie? Verre er det ikke…. Fastboendes handel kommer 
som en bonus, men vi kan ikke overleve bare på fastboende, 
dessverre.

Etter ønske fra kundene har vi utvidet åpningstiden:  
Fra uke 25 til uke 34 er det åpent hver dag fra  09.00-20.00 
lørdag 09.00-18. søndag: 10-18

Takk for all støtte og hyggelige tilbakemeldinger så langt! 
Vi vil, sammen med dere kundene, gjøre vårt beste for 
butikken, bygda og miljøet!

(Takk til An-Magritt og Berit for en hyggelig 
formiddagsstund! De har pratet, undertegnede har 
referert… )

Tekst og foto: A.Sprauten.

Stugudal landhandel Klart for Væktarstua 
Cup nummer førtifem
12.-14.juli braker det løs med den 45. utgaven av 
den tradisjonsrike fotballturneringen Væktarstua 
Cup på Stugudalsbanen. Her blir det duket for 
nervepirrende lokaloppgjør når åtte herrelag 
skal kjempe om napp i den gjeve vandrepokalen, 
som Tydal 1, Vikvarvet og Bahia Mar har hvert 
sitt napp i etter at forrige vandrepokal ble vunnet 

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 trille-
bår)
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

Villmarkspanel, laftetømmer og trelast.

Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2.

Anneks 30 m2 og anneks 12m2, selges klar for 
montering.

Tlf: 481 15 812

Mail: grendstad-sag@tydalsnett.no

av Tydal 1 i 2009. I tillegg blir det tøffe kamper i 
miniturneringen med fire damelag og ikke minst 
skikkelig fotballglede på søndag da Knøttekampen 
går av stabelen kl 13.00. Det blir som alltid 
turneringsfester i Bjørkly, med Urban Cowboys på 
scenen fredag og Dakota på lørdag.   
 
Vi ønsker hjertelig velkommen til sommerens store 
fotballhelg og oppfordrer som alltid alle til å ta med 
seg barna på knøttekamp på søndag – dette blir 
moro.  
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Tydal  
Vedprodukter ANS

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

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

(Fra Jon Indseth, R.E.V.) 
Infonett Røros AS har overtatt Tydal kommune 
sitt bredbåndsnett, samt KabelTV-nettet i Ås i 
Tydal. 

Infonett Røros AS er 100% eid av Røros Everk. Vi ble 
etablert i 2001 og har nå bredbåndsnett i Sandnes-
sjøen, Brønnøysund, Måløy, Røros og Os med til 
sammen ca 6000 kunder.  Gjennom denne erfarin-
gen har vi bygget opp god kompetanse og vi har 
inngått serviceavtaler med lokale leverandører alle 
steder. Det samme har vi gjort i Tydal (Patric Fran-
zen) Med våre samarbeidspartnere og lokal tilstede-
værelse vil vi gjøre vårt ytterste for å styrke service 
og nærhet til befolkning og næringsliv. 

Infonett Røros tilbyr tjenestene TV, bredbånd, tele-
foni, web, ASP serverdrift, backup mm. Våre ansatte 
er høyt teknisk sertifisert, også innen sikkerhet. Vi 
vil etter hvert tilby samlede produkter som både TV, 
bredbånd og telefoni i enkelte deler av kommunen.

Til sammen er vi nå 16 ansatte på Infonett, og vi har 
vårt eget kundesenter.

-	 Av konkrete tiltak vi har gjort i nettet er 
5-dobling av kapasitet på bredbåndet inn til 
kommunen. Dette betyr at du har en langt 
mer stabil bredbåndshastighet. 

Produkter vi leverer i Tydal

 
Internett: 

Vi kan gi deg en stabil og rask internett-tilkopling via 
ADSL eller fast trådløs, avhengig hvor du bor eller 
om du har hytte i Tydal kommune. I Ås så er det mu-
ligheter for fiber til bedrifter og enkelte privat.  

Digital TV

På kabelTV-nettet i Ås i Tydal får du et stort og vari-
ert utvalg av tv- og radio-kanaler. Du kan se kanalene 
på flere TVèr i boligen uten tillegg i prisen! Pakken 
inneholder de mest populære kanalene. Infonett 
vurderer ombygging av nettet slik at vi kan levere 
høyhastightes bredbånd på samme kabel i tillegg til 
TV.

 
Telefoni

Telefoni fra Infonett kan benyttes over alle bred-
båndstypene vi leverer. Du kan beholde ditt gamle 
nummer ved overgang til Infonett Røros.

Epost

Som privatkunde hos Infonett Røros har du mange 
tjenester inkludert i ditt abonnement. For eksempel 
har alle våre kunder tilgang til inntil 10 epostadres-
ser pr abonnement slik at hele familien kan få hver 
sin adresse og vel så det.

Infonett sikker lagring

Med Infonett Sikker lagring kan du kopiere alle dine 
bilder og andre verdifulle data til en sikker lagrings-
plass hos oss. Når noe skjer med din datamaskin kan 
du enkelt få dem tilbake.

Serverdrift for bedrifter 
 
En rekke bedrifter på Røros har plassert sine servere 
i vårt nye datarom, bl.a. Røros kommune som vi drif-
ter og SBSeating (HÅG) som de drifter selv.

Klart vi skal hjelpe deg!

Historien om Infonett Røros er eventyret om det lille 
bredbåndsselskapet

høyt til fjells som bestemte seg for å ta opp

kampen med de store. Ikke for å bli store selv. Langt 
ifra. Men for å kunne tilby folk i distriktene de beste 
tjenestene innen

internett, tv og telefon over bredbånd. Nå, 10 år 
etter, kan vi nettopp det. Og vi har til og med noen 
av Norges flinkeste fagfolk i staben vår.

Fordi vi er små, kan vi snu oss om fort. Det aller 

viktigste for oss er nemlig å kunne tilby deg akkurat 
det du trenger. Hva det er, kommer vi fram til ved å 
snakke med deg om hvordan du

og familien din bruker internett, tv og telefon, og 
hvilke behov du har.

Med base på Røros har vi gode hjelpere i lokale 
fagfolk der du bor, slik at du får rask hjelp. Vi kan alt 
om lange avstander, grisgrendte strøk, snø, kulde 
og alle de andre bredbåndsutfordringene i distrikts-
Norge. Fordi vi klarer å løse dem, gjør vi en viktig 
jobb for deg og mange andre. Og det er vi stolte av!

Infonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleid 
datterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS. Vi leverer 
høyhastighets digitale kommunikasjonsløsninger 
(bredbånd og TV) og datautstyr og datatjenester 
til private og profesjonelle kunder i Røros og Os 
kommuner, i Sandnessjøen og Brønnøysund på 
Helgeland og i Måløy i Sogn og Fjordane.

Gjennom lokal tilstedeværelse og høy kvalitet på 
tjenestene bidrar selskapet til konkurransekraft 
for de regionene vi opererer. Hovedoppgaven 
for selskapet er å etablere tilgang til Internett og 
utbygging av infrastruktur.

Store deler av markedet betjenes i dag av mange 
og store internasjonale leverandører uten lokal 
tilstedeværelse. Noe av det viktigste for oss er å 
yte support og service av høy kvalitet. En del av vår 
styrke ligger i tilgjengelighet og nærhet til kunden. 
Infonetts medarbeidere har høy IKT-kompetanse, 
som sørger for å gi kunden forventet support og 
service.

Vi dekker i dag ca 6000 husstander (eneboliger, 
tomannsboliger, rekkehus, borettslag og sameier) i 
Røros kommune, Os kommune, Måløy, Brønnøysund 
og Sandnessjøen.

   

Infonett Røros i Tydal kommune
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Sommeren 2013 

Catering til arrangement og til hytta. Utleie av dusj,  
Turistinformasjon, trådløst bredbånd som kan brukes av alle 
gjester. Se vår aktivitetsleir med stor lavvo for 120 personer i tre og 
betong, langhus for 50 personer, 2 spabad, garderobe med dusj og 
toaletter, leies ut til arrangement. 
Vi tilbyr også mange andre aktiviteter, les mer på 
www.vaektarstua.no   
Cafe Martine,  Kom å besøk «Nye» Cafe Martine, åpent hver dag 
fra kl 08.00 - 21.00  Stor sommermeny. Besøk vår populære 
søndagsbuffe- hver søndag kl 13.00-19.00. 

Kon – Tiki, Besøk vår Kon-Tiki utstilling, åpent hver dag. Thor 
Heyerdal skrev boken Kon-Tiki på hotellet, bestill gjerne et 
foredrag. Vi serverer Kon-Tiki gryte og Kon-Tiki vin i Cafe Martine. 
Turistinformasjon, åpent hver dag fra kl 10.00  - 18.00 . 

Barnas dag, Lavvo med grilling, spabad, hesteridning og 
barneaktiviteter. Se annonsering på hjemmesiden. 

Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering 12-14 juli. 
Tydalsfestivalen, musikkfestival, 18-19 juli. 

Fannaråken Blåsekvintett, konsert i lavvoen tirsdag 30 juli. Se 
annonsering på hjemmesiden.  
Pilegrimsrittet , starter ved Væktarstua lørdag 17 august – stor 
stemning, mye folk og flere aktiviteter utover dagen. 
Storsylen opp, lørdag 17 august. - levende musikk og bankett om 
kvelden. 

Sykkeltrim Stuggusjøen Rundt, Arrangeres for første gang i år.  
Lørdag 31 august, starter ved Væktarstua og Reitansbrua. 

Telefon Væktartstua: 738 13 100 
E-mail: post@vaektarstua.no 

www.vaektarstua.no 
Telefon Turistinformasjon: 952 95 952  
E-mail: turistinfo.stugudal@online.no 

Patric Franzén var ansatt i Tydal Kommunale 
Energiverk KF, men da det ble lagt ned laget han sin 
egen bedrift. Han har foreløpig permisjon fra Tydal 
Kommune. 

Hovedgeskjeften er innmåling av strømnettet i 
Tydal for Trønder Energi Nett AS, det skal legges 
inn i ett spesielt program som brukes for å beregne 
belastning i nettet og eventuelle utbedringer. Det 
er også ett krav fra NVE, at alle netteiere skal kunne 
dokumentere nettet i digitale kart. Dessuten er han 
innleid av Infonett Røros for support for kunder 
fra Tydalsnett. Ved behov for support vedrørende 
nettet, ta kontakt med Infonett (tlf.72 41 48 60), så 
blir all informasjon eventuelt videresendt til Patric. 

I tillegg kan han ta oppdrag for private for hjelp 
med generell datasupport av forskjellig slag, som 
f.eks. virus. Installasjon av nett kan han også hjelpe 
med, med kontakter og ledningsstrekk for data. Han 
har foreløpig kontor i Trønderenergi sine lokaler 
(tidligere E-verket), men er nok mest på farten i sin 
blå VW Caddy, og derved lettest å treffe på telefon: 
952 95 940 

PF Support AS

www.dyrhaug.no

Fjellridning i  Sylan
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal 
Mobil: +47 907 27 624

+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no 
www.dyrhaug.no

l Dagsturer

l 3-dagersturer

l Kick-off / firmaoppleggl Kurs- og Konferanseturer

l Ukesturer

l Villmarksturer

l Kjøp og salg av hester

l Guiding
l Halvdagsturer

En av landets mest erfarne arrangør med Islandshest - Dyrhaug Ridesenter etablert i 1971 - guider deg på turen!
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Ulf Lundell

DumDum BoysStaut

19.-20. JULI

STUGUVOLDMOEN

Staut

DumDum Boys

Ulf Lundell

Violet Road
Violet Road

FREDAG

18.00 Førum

19.30Violet Road
21.30Staut

00.00DumDum Boys
Arild Nygaard i teltet

LØRDAG

13.00 FAMILIESHOW

m/Tydal Kulturskole, Lunderengsførkjån,

Henrik, Karoline, Dråkmat

Sval, Marcus & Martinius

Martine Rygvold

Trond M Johansen (Idol) i teltet

20.00Ulf Lundell
22.45Tornado Gold

00.30Solør

www.tydalsfestivaln.no
www.billettservice.no

Dugnader
I løpet av sommeren blir det ryddedugnader i løypetraséene for å klargjøre 
traséene for «Store Preppe» til vinteren! Vi håper dere stiller opp når tiden 

kommer til deres hyttefelt og nærområde. Følg med på Tydal Ski AS sin 
Facebookside, og www.stugudal.no 

Foto: Ingrid Wold. Fra dugnad sommeren 2012.
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Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Glad-Dag
Glad- Dag i Tydal  
lørdag 15. juni. 

 
Følg med på hjemmesiden for info.
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TYDALSFESTIVAL’N
Merete Liens logo-kunst i tyll.

Grete Horven, leder for festivalen, vil gjerne informere om at 
både fastboende og hyttefolk er hjertelig velkomne til å være 
funksjonærer i løpet av festivalhelga. Det er mange forskjellige 
oppgaver for den som har lyst. Grete kan friste med festivalpass 
for helga og mye moro om du melder deg på! Ta kontakt med 
Grete Horven på tlf 91 56 11 26, eller mail: grete.horven@gmail.
com 

En av fjorårets hovedattraksjoner HELLBILLIES

86 KM 
I FLOTT NATUR. 

Variert løype 
langs grus- og 
kjerreveger, 
terreng og asfalt.

Rittet starter i 
Stugudal og går langs 
Pilegrimsleden til 
Selbu. Info om på-
melding finner du på:

pilegrimsrittet.no

Under åtte helt forskjellige årstider lever vi med den uberørte villmarken rett utenfor dørterskelen.
Når de første besøkerne ankom Fjällnäs for mer enn 130 år siden, var det ren, uberørt vakker natur som 
lokket – det samme gjelder fortsatt i dag.

Fjällnäs - Åtte årstider i storslått natur

Velkommen til vårt land, vårt fjell og opplev hvordan sansene åpnes 
i denne mektige og uberørte villmarken.

Hotel - Restaurant - Mii Gullo Spa - 45 minutter fra Stugudal mot Funäsdalen.

Restaurant - Lokale delikatesser i symbiose med naturen.
På Fjällnäs tilberedes all maten fra bunnen av. På kjøkkenet baker Staffan ferske brød av langtidshevet surdeig. På 
ovnen koker kraftkjelene med kjøtt og urter. I fryseren finnes iskrem laget av ferske egg og fløte. Alt under nøye 
oppsyn av vår kjøkkensjef Jacob Brännberg. Oppdag dine favoritter i vår stadig skiftende meny. 
Priseksempel - 545 SEK / person for tre-retters middag.

Utforske Fjällnäs- Uberørt villmark rett utenfør dørterskelen
Området rundt Fjällnäs regnes som et av Sveriges fineste områder for mountainbiking. Sykkelstiene fører opp til 
snaufjellet, der du raskt tar deg fram mellom fjelltoppene. Hvis du liker å vandre og er klar for en utfordring, er det 
60 topper over 1000 meter over havet i Funäsfjällens omgivelser som alle nås på en dags tur.

Om Fjällnäs
Fjällnäs - Sveriges eldste fjellhotell. Hos oss har hver bygning sin egen fortelling, sitt eget liv. I takt med at naturen 
omkring oss skifter karakter, blir opplevelsen helt spesiell.

Vi ber Er vennligst om å pre-bestille Ert besøk.

 For informasjon og bestilling  -  tfn +46 684 230 30  -  info@fjallnas.se  -  www.fjallnas.no
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- Dalførets mest komplette byggevareforretning

- 12 000 lagerførte varer

- Fast lavpris på en rekke produkter

- God fagkompetanse på alle varegrupper

- Stort utvalg av plenklippere, terrassevarmere og hageutstyr

- Egen kjøkkenavdeling

- Egen avdeling med gass/propan og 12 voltsutstyr

- Vi bringer varene akkurat dit du vil – faste utkjøringsdager til Tydal/Stugudal

- Lørdag 15. juni vil vi ha stand utenfor Stugudal Håndverk -

NB! Følg oss på facebook og få en rekke gode tilbud rett på din facebookside!

Tlf. 7381 0440/epost: firmapost@maxboselbu.no

Åpningstider: Mandag – torsdag 07-17(09-17 i uke 28-31) 
Fredag 07-18(09-18 i uke 28-31) 

Lørdag 10-14

Selbu

Stugudal Håndverk 
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk
Turistkontor

l Kafé
l Bålutstyr
l Håndverk 
l Husflid
l Fiske
l Tur/fritid
l Div. bygg-

vare/hage
l Turistinfo
l Bjørkeved

Fiskekort alle 
områder 
i  Tydal, 

nabokommuner,
Sverige 

Turistinfo - Kart

Åpent alle dager fra kl. 10-18.
Kafé med hjemmebakte 

kaker og pizzabit
Nystekte vafler

Glad-dag med mange 
bra tilbud 15. juni!

Utenom åpningstid ring 
73 81 55 12 / 994 44 646

så får du hjelp!
Alt til fisketuren 

- mark / maggot.

Tlf: 41518875 / 99444646 - E-post: ellen@stugudal.no
Bestill ved til vinteren nå 1000 og 60 l sekker 
bjørkeved - Utkjøring!  Vasking og tilsyn!
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Velkommen til Tydal Restaurant ! Vi håper du vil trives hos oss. 
Uansett om du skal ha en skikkelig middag, en kjapp matbitt eller 
en duggfrisk.
Vi gjør vårt beste for at du skal få det hyggelig. Hver dag lager vi 
våre egne ferske pizzabunner, og vi bruker kun de beste råvarer. 
Dessuten friterer vi ikke  maten. Da smaker den bedre, blir mye 
sunnere og belaster miljøet mindre! 

Kort sagt : 
Dette er stedet for god mat og drikke,  
servert i hyggelige omgivelse.

Tydal resTauranT

Tydal Restaurant. 7590 Tydal. Tlf: 75 81 55 80.  
Åpningstider: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10 - 20.
Tirsdag stengt
Fredag kl. 11 - 02.30, lørdag kl. 13 - 02.30, søndag kl. 13 - 22.00.

Sommeren 2013 vil fjelltrimpostene være satt ut 
fra 17. juni.  Vi gjør en liten vri i år, og benytter 
turforslagene i Vandreguide og Sykkelguide 
for Tydal og Sylan. Om du vil gå eller sykle er 
selvfølgelig valgfritt. De åtte postene er:

1. Hyllingsvollen og Nauttjønna

2. Aunåsen Rundt 

3. Hærtjønna 

4. Storerikvollen Rundt 

5. Riasten Rundt 

6. Badekulper ved Nordskardsfjellet

7. Væktarhaugen Rundt 

8. Stuggusjøen Rundt 

Dette er turer med varierende lengde, og 

 
Vi er klar med nye prosjekter 
før fjellfiolen blomstrer 

 
Lokal leverandør av hytter, 
anneks og garasjer. 
Fritidstomter både fjord og fjell.  
 
 
 
 
 
 
Du finner oss på 

www.fribo.no FriBo 
Stugudal Eiendom AS 

Stugudal Eiendom AS en del av Stugudalgruppen 

Fjelltrim 2013
noe hele familien kan være med på. Det 
er oversiktlige beskrivelser i Vandre- og 
Sykkelguidene, der hver enkelt tur er merket av 
på kart.  Det er premie når minst sju av de åtte 
postene er besøkt.  Barn opp til 12 år og voksne 
fra 65 år premieres etter besøk på minst fem av 
postene.

Fjelltrimkort og postbeskrivelser selges på 
turistinformasjonen i Ås (Servicekontoret) og 
på Stugudal (Væktarstua Hotell eller Stugudal 
Håndverk og Fritid) fra 17. juni. Vandreguide 
og Sykkelguide får du også med deg her. 
Fjelltrimmen koster kr 50,- for barn opp til 16 år 
og kr 100,- for voksne fom 16 år.

Tydal il, Trimgruppa, håper mange benytter 
seg av dette tilbudet,  
 
og ønsker både gamle og nye trimmere 
RIKTIG GOD TRIMSOMMER!
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Åpnings'der	  	  sommer	  
fra	  17.06-‐25.08.2013	  
	  
Mandag	  'l	  fredag	  
09.00	  'l	  20.00	  
	  
Lørdag	  
09.00	  'l	  18.00	  
	  
Søndag	  
10.00-‐18.00	  

	  
	  

Tlf.:	  73	  81	  56	  20	  
www.stugudal-‐landhandel.no	  

EGer	  ønske	  fra	  våre	  kunder	  og	  en	  floG	  ny	  
bu'kk	  	  

utvider	  vi	  åpnings'dene	  og	  har	  åpent	  hver	  
dag	  i	  sommerukene	  !	  

	  

Kom	  innom	  for	  en	  
trivelig	  handel	  eller	  en	  
kopp	  kaffe	  og	  se	  vår	  
nye,	  floGe	  bu'kk!	  
	  
Vi	  ønsker	  alle	  våre	  
kunder	  en	  god	  
sommer!	  
	  

Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B


