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En sommer er over…..
Men vi depper ikke av den grunn. Den tiden vi
går inn nå er kanskje den vakreste av årstidene i
Stugudal. Den klare luften som får frem fjellenes
konturer, de flotte fargene som er helt unike og de
kjølige kveldene som enten kan tilbringes ute foran
bålet eller inne foran peisen!!
Årsmøte i Stugudal fjell har vedtatt nye vedtekter.
De nye vedtektene er ment å kunne få flere
interessenter til å bidra i Stugudal Fjells arbeid for
å få et enda bedre tilbud i bygda. Det er åpnet for
at hytteforeningene kan bli medlemmer i Stugudal
Fjell og på den måten kunne aktivt gå inn å ta del i
arbeidet som gjøres. Dette er noe jeg håper de vil
benytte seg av. Det er kalt inn til informasjonsmøte
med alle hytteforeningene den 14.9.13.
Flere hytteforeninger har bidratt med dugnader for
å utbedre skiløypetraseene til vinteren. Bl.a. er det
ryddet ved Nyvollen slik at tråkkemaskinen kommer
seg rundt Væktarhaugan. Dette er flotte initiativ som
vi håper flere foreninger vil gjøre. Alt slikt arbeid er
med å gjøre Stugudal til et langrennseldorado.

til finansiering via Fylkeskommunen og Gjensidige
stiftelsen. Søknaden er innvilget samlet med kr.
350.000, noe som betyr at vi forhåpentligvis ganske
snart skal få en mye bedre skilting av turløypene i
Stugudal.
Tydal kommune har utarbeidet forslag til strategisk
Næringsplan for perioden 2014-2024. Den er nå
ute til høring. Planen har 3 hovedsatsingsområder,
reiseliv - hytte og fritid – primærnæring/landbruk.
Stugudal fjell ønsker å være en aktiv bidragsyter
både i høringsarbeidet og når det kommer til
realisering av planen.

Ha en strålende høst!!
Mads Einar Berg
Styreleder Stugudal Fjell

Stugudal Fjell har utarbeidet skiltplan og har,
sammen med andre aktører i Tydal, søkt om midler
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Bladet er hovedsakelig finansiert av annonser,
men støttemedlemskapet bidrar også til å dekke
kostnader i forbindelse med utgivelsen av bladet.
Derfor ønsker Stugudal Fjell å endre betegnelsen fra
støttemedlemskap til Frivillig abonnement for «Nytt
fra Stugudal Fjell». Med det håper vi at flere ser
nytten og verdien av å betale frivillig abonnement. Vi
vet at mange gleder seg over å få bladet i postkassa,
både fastboende og hytteeiere. Og stoffet retter seg
mot begge gruppene. Vi er glade for den støtten
vi får, håper dere vil fortsette med det, og at enda
flere er med og bidrar framover. Kontonummer
(4285.07.92768) og andre opplysninger finner dere på
hjemmesida til Stugudal Fjell: www.stugudal.no Hvis
dere ikke har fått tilsendt giro, og ønsker å benytte
det, kan dere finne giro på Turistinformasjonene i Ås
og Stugudalen. Vi er også takknemlige for alle som gir
sin andel av grasrotmidlene til oss. Ved utgangen av
august hadde antall personer som gir sin grasrotandel

Tydal Ski trenger flere
sporkjørere!
Er det noen med erfaring med snøscooterkjøring
som kan tenke seg å bidra med å kjøre skispor til
vinteren?
Kontakt Asbjørn Hegstad på tlf 952 95 927.
Korreksjon fra styret: innbetaling av aksjer i
TYDAL SKI AS. Rotvoldlia Hytteforening har betalt
kr. 4.000- i aksjer den 3. april. Innbetalinga ble
feilregistrert på Marit og Rune Ottem. (Rune
Ottem (privat) betalte kr. 2.000,- den 15. mai)

til Stugudal Fjell økt til 80. Pengene bidrar til å dekke
kostnader til f.eks. skispor.
Redaksjonen er også glad for alle innspill til bladet. Vi
tar gjerne i mot tips, artikler, info og bilder. Ta kontakt
med redaktør. Redaksjonen består av Kristin Grytbakk,
Berit Evjen og Astrid Mørkved Sprauten. Red. ønsker
gjerne at lag og organisasjoner kan ta kontakt i
forbindelse med årsmøter og arrangementer.

Berit Evjen,

valgt inn i
styret i Stugudal Fjell på årsmøtet 2013.

Berit Evjen, 43 år født og oppvokst i Ås
i Tydal. Mann, 2 voksne barn og hund.
Bor nå i Trondheim og jobber
som Regionsleder i itkonsulentselskapet
Datametrix. Hadde flere
sommer- og helgejobber
på Stugudalen og har
jobbet med gårdsarbeid, på Væktarstua
og i slalombakken. Den
store drømmen gikk
i oppfyllelse i 2001
- da bygde vi oss
hytte i Dalslia på
Stugudalen. Her
tilbringer vi mye
tid hele året.

50-sonen
er innført i
Stugudal.
Det er tydeligvis ikke alle
som er oppmerksomme på
det, men nå har vi altså fått
50-sone i Stugudal sentrum.

Nytt fra Stugudal fjell
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•SELSKAPSLOKALE
•KLATREVEGG
•SKOTTHYLLBANE
•STALLPLASS
•RIDEHALL
•FJELLBJØRK
FRA
STUGUDAL
-PALLER
-SMÅSEKK
•KNUST GRUS
•ISLANDS
HESTER

Selbu

Prøv	
  

klatreveggen	
  	
  
i	
  ridehuset!	
  

- Dalførets mest komplette byggevareforretning
Kontakt	
  	
  
An-‐Magri.	
  :	
  91582795	
  
Asbjørn	
  95295927	
  
www.stugudalshester.no	
  

- 12 000 lagerførte varer
- Fast lavpris på en rekke produkter

TYDAL KOMMUNE

- God fagkompetanse på alle varegrupper

www.tydal.kommune.no

- 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
NB! Følg oss på facebook og få en rekke gode tilbud rett på din facebookside!
Tlf. 7381 0440/epost: firmapost@maxboselbu.no

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal
Tydal turistinformasjon, Stugudalen
Væktarstua Hotell
7590 Tydal

Tydal turistinformasjon Ås
Tydal kommune
7590 Tydal
telefon: 73 81 59 00
faks:
73 81 59 90
e-post: turistinfo@tydal.kommune.no
Åpningstider:
mandag – fredag

i

08.00 – 15.30

telefon: 952 95 952
e-post: turistinfo.stugudal@online.no
Åpningstider:
hver dag 12.00 – 18.00 frem til
november.
Utover disse tidene vil du også få god
hjelp av hotellets betjening.
Når hotellet er stengt kan dere ringe
telefon: 952 95 952

Vi går til kirke:
Stugudal Kapell

22. september kl.18.00 Musikkandakt
20. oktober kl. 11.00
24. november kl. 11.00
1. juledag kl. 12.00

Tydal kirke

1. september kl. 11.00 50- års konfirmanter
og presentasjon av nye konfirmanter
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Åpningstider: Mandag – torsdag 07-17(09-17 i uke 28-31)
Fredag 07-18(09-18 i uke 28-31)
NyttLørdag
fra Stugudal
10-14 fjell

6. oktober kl. 11.00. Høsttakkefest
3. november kl. 11.00. AlleHelgens gudstjeneste
1. desember kl. 11.00. Lys Våken
15. desember kl. 11.00. Lysmesse
(kan bli flyttet til annen dato,
følg med på oppslag)
Julaften kl. 14.30

Hjertelig velkommen til kirkene!

Nytt fra Stugudal fjell
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3. Konkurransen varer fra 16. april 2013 til 15.
april 2014.

Informasjon fra Tydal grunneierlag høsten 2013
Jakt og fiskekort på inatur.no
Inatur.no er Norges ledende markeds- og salgskanal for jakt, fiske og friluftsliv på internett. På siden
www.inatur.no finner du enkelt tilgjengelige tilbud
om jakt, fiske og overnatting i hele Norge. Tydal
grunneierlag har allerede et innlandsfiske-tilbud på
inatur. Her får du enkelt kjøpt fiskekortet Tydalskortet for utenbygdsboende. Dette kortet er å anbefale,
da det gir deg fritt fiske i så godt som alle vann og
vassdrag i kommunen, så du slipper å forholde deg til
de ulike områdegrensene
Fra september vil våre småviltsider på inatur.no
igjen være åpne for salg. Her kan du få kjøpt jaktkort
for eksempelvis
småviltjakt i
Kjøp fiskekort med SMS:
Blåhammeren
jaktområde. På
«FISKEKORT ABL14 til 2470» småviltjaktsiden vil
du finne ulike tilbud,
informasjon om
bestand og generelle regler for den aktuelle jakten,
kartlenker, fangstrapportering, pris og da mulighet
for å kjøpe jaktkort med en gang.
Det vil også bli lagt ut fortløpende informasjon
på facebooksidene www.facebook.com/
jaktogfiskeitydal. Lik oss og følg oss her og du vil få
jevnlige oppdateringer om jakt og fiske i Tydal!
For øvrig informasjon kontakt Tydal grunneierlag
på telefon (+47) 481 32 516 eller e-post: tydal.
grunneierlag@neafisk.no
Rypejakt
Bestandene på rype har de senere årene svingt, og
har på landsbasis hatt en negativ utvikling. Utviklinga
i Tydal ser ut til å følge landet for øvrig. Det er
forsket mye på rype og forvaltning, og det store
rypeforvaltningsprosjektet er nå sluttført. Resultater
fra undersøkelser gjort i prosjektet viser blant

4. Påkjørsler og fallvilt regnes ikke med i
konkurransen.

Er du interessert i rype og rypeforvaltning anbefales
boka «Rypeforvaltning – rypeforvaltningsprosjektet
2006-2011 og veien videre», forfattere er
Hans Chr. Pedersen og Torsten Storaas.
Rypeforvaltningsprosjektet har pekt på viktigheten
av å kjenne tetthet i bestanden for å ta de
riktige forvaltningsgrepene. NINA lanserer i høst
hønsefuglportalen som blant annet vil samle
resultater fra lokale takseringer.

Poengskala og viltarter:
30 poeng – mår, villmink
20 poeng – grevling, rødrev, ravn
10 poeng – kråke, røyskatt, ekorn

Blåhammeren jaktområde

5 poeng – nøtteskrike, skjære

Oppstart av jakt er 16. september. Første jaktuke
(16.-22. september) selges kun sesongkort. Deretter
selges dagskort. Pris for sesong innenbygdsboende
er kr 500,- og utenbygdsboende kr 1000,-.
Dagskort selges kr 150,- for innenbygds og 200,- for
utenbygds.
Baglimit 3 ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt uten hund.
Jaktkort får du enkelt kjøpt på inatur.no (søk
på Småviltjakt i Tydal), Best bensinstasjon og
turistinformasjonen i Ås.
Eventuelle nye begrensinger kan bli iverksatt,
dersom forholdene tilsier at det er nødvendig og
grunneierne forbeholder seg retten til å stenge jakta
på kort varsel.
Øyfjellet jaktområde
I skrivende stund avventer Øyfjellet grunneierlag
resultatene av årets taksering. Når disse resultatene
foreligger vil det bli tatt en avgjørelse i forhold til en
eventuell jakt. Dersom det åpnes for jakt vil jaktstart
være 17. september.
All jakt uten hund.
Kortsalg og informasjon fås ved henvendelse til
Ragnhild Almåsbakk på tlf: (+47) 918 27 111. E-post:
ragnhild@tydalsnett.no. Innenbygds jegere kan få
kjøpt jaktkort ved turistinformasjonen i Ås.
Gauldal statsallmenning
Ålen fjellstyre selger treningskort for hund.
For informasjon om eventuell jakt på Gauldal
statsallmenning, se mer informasjon på: www.
fjellstyrene.no/alen.
Tydal grunneierlag ønsker at alle skal få gode
jaktopplevelser i høst og kommende år, alle jegere
oppfordres derfor til måtehold i uttak av fugl for
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Siste frist for innrapportering av felte preda
torer er 20. april 2014.

annet at jaktdødelighet har betydning for neste års
hekkebestand.

Nytt fra Stugudal fjell

å skåne stamfugl slik at bestanden kan ta seg opp
igjen. Husk å levere fangstrapport!
– Skitt jakt!
Predatorjakt
Tydal jeger og fiskeforening (TJFF), i samarbeid med
Tydal grunneierlag, organiserte jaktåret 2011/12
en prøveordning for predatorjakt i Tydal for å øke
rekrutteringen av jegere, samt bedre vilkårene for
annet jaktbart vilt. Ordningen fortsetter også i det
kommende året.
Jaktkortet vil gjelde for små og middels store
predatorer, og de som løser kort blir automatisk
med i konkurransen om fine premier etter endt
sesong. For å løse predatorkort må du være medlem
av Tydal jeger og fiskeforening. Selve kortet koster
kr 100,-. Jaktområdet dekker i utgangspunktet
hele Tydal kommune, men der hvor annen jakt
utøves skal predatorjegere vise hensyn og velge
et annet jaktområde. Predatorkortet får du kjøpt
ved henvendelse til Arne Vullum i Tydal jeger og
fiskeforening, mobil (+47) 950 26 104
Reglene for predatorkonkurransen er som følger:
1. For å delta må man være medlem i Tydal JFF
og ha løst jaktkort for predatorjakt.
2. Jakta må foregå i lovlig jakttid, med lovlig
våpen/feller/fangstmetoder.

Vinnere for predatokonkurransen 2012/2013:
- Øyvind Haarstad med 2 grevlinger og 14 rødrever
(320 p)
- Kjell Kåsen med 5 rødrever, 2 mårer og 2 kråker
(180p)
- Hans Roger Holden med 6 rødrever, 3 skjærer og 2
kråker (155p).
I jaktåret 2012/2013 ble det totalt skutt
38 rødrev
10 skjærer
8 kråke		
mårer		
3 grevling
1 ravn

5

Skuddpremier og registrering av felte predatorer
I Tydal er det kun skuddpremie på rødrev.
Tydal grunneierlag tlf: (+47) 481 32 516
Øvrige predatorer registreres av Arne Vullum		
tlf: (+47) 950 26 104
Føtter på fugler og klør på pattedyr vil bli klippet av
etter hvert som de registreres. Premiering til de med
høyest totale poengsum etter endt jaktsesong.

Nytt fra Stugudal fjell
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Beverjakt
Du har kanskje sett sporene etter det finurlige
trearbeidet den gjør, men du har kanskje ikke sett
den så ofte. Den kan være vanskelig å få øye på den
der den svømmer lydløst i vannet, gjerne med en
kvist i munnen. Den holder et årvåkent øye med
deg på elvebredden. PLASK sier det, og den er borte
før du visste at den var der. Castor fiber – beveren,
holder til i Tydal.

Lisensjakt
Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et
bestemt antall individer av en viltart kan felles
med hjemmel i natumangfoldloven. Du må være
registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å
delta i lisensfellingen, samt ha betalt jegeravgift for
kommende jaktår. Lisensfelling krever grunneiers
tillatelse, og lisensjegeren må forholde seg til vedtak
og vilkår fattet av den regionale rovviltnemnda
i gjeldende region. Alle artene det er åpnet for
lisensfelling av er definert som storvilt, og du må
derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere, dersom
rifle benyttes under felling. Hagle kan kun benyttes
under lisensfelling av jerv.

Jakt på bever har ikke vært så utbredt på våre
kanter, men det er ingen grunn for at beveren ikke
kan by på en god jaktopplevelse. Det ble åpnet for
jakt på bever i Tydal i 1998. I dag har vi rikholdige
kolonier spredt rundt i kommunen. Jakten i seg selv
er spennende, og man kan også drive fangst på den.
Fangst kan kun utøves med en Victor Conibear 330
slagfelle, jakt fortrinnsvis med rifle.

	
  

7584 SELBUSTRAND

Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i
Jegerregisteret skal være med under felling eller
fellingsforsøk. Hvis du jakter med rifle, må du også
ha med deg dokumentasjon på gyldig skyteprøve.
Som lisensjeger er det opp til deg å holde deg
oppdatert på gjenstående kvoter.

Jaktsesongen på bever er fra 1. oktober til 30. april.
Kommunen har myndighet til å utvide jakttida med
inntil 15 dager der is – og snøforhold vanskeliggjør
en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor
ordinær jakttid. Følg med på inatur.no for salg
av jaktkort på bever, og se Tydal grunneierlag sin
facebook side for løpende informasjon: www.
facebook.com/jaktogfiskeitydal

	
  

Vinduer,skyvedører, balkongdører og dører i standardog 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

Fellingsperioder
Jerv

10. september til og med 15. februar

Bjørn

21. august til og med 15. oktober

Tlf.: 73 81 01 30
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no

Se www.rovviltportalen.no og www.fylkesmannen.
no for mer informasjon om kvoter og mer.

SALONG KARISMA

Dame- og herrefrisering, hårpleie, bijouterie,
gaveartikler, vesker, klokker og skjerf.

Åpningstider

Åpent
tirsdag,
onsdag,
Mandag
t.o.m. Lørdag
fredag og lørdag
Ring for avtale.
Høstnyheter
og tilbud
Salongen
har
massevis
XL shampoer kr. 290,- av
smykker
hårpleieprodukt.
Ref. spray
hold &og
shine
m/veskespray kr. 185,Avant Garde solarium
Hvis dårligm/voice
vær kom innom
og prøv vårt
guide
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Vei - vann - avløp grunnarbeideRør og VVS - lager
Trenger du Rørlegger!
Ring Normann Bremseth
Tlf: 913 34 411
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Nytt ifra Stugudal fjell
Fjellridning på islandshest
Tydal og Sylan
Kanefart
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Russeflue (Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)
Russeflue

Stugudal fjellandsby

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.

Vitenskapelig(e)
navn:
Norsk(e) navn:
Hører til:

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

Utbredelse:

russeflue, hunn. De setter seg ikke vanligvis på vannflaten, men faller gjerne ned på den.

Habitat:

Bibio pomonae
(Fabricius, 1775)
russeflue
hårmygg,
tovinger,
vingede insekter,
insekter
På land, men ofte ved vann.
Særlig tallrik på lyngheier og i fjellbjørkeskogen, også på fjellet.
Europa og Nord-Asia

Russeflue (Bibio pomonae er en stor og
karakteristisk art av hårmygg. Den kan være
veldig tallrik enkelte år og tiltrekker seg derfor
oppmerksomhet

Vi utfører : l Planlegging / tegning l Byggesøknader
l Grunnarbeid, graving og betong.
l Snekkerarbeid
rnøy
Vi lever av fo

Har ledig kapasitet på snekkerarbeid og kan påta oss oppdrag for rask oppstart.

de kunder!

rnøy
Vi lever av fo

de kunder!

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

Vi lever av fo

rnøyde kund

er!

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger og
Stugudal Eiendom.

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg ring 913 72 340 vår kundetelefon!
10
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Utseende
Russeflua er en stor hårmygg, 10-14 mm lang.
Kroppen er helt svart, men lårene er klart røde.
Vingene er glassklare med de fremste vingeårene
svarte. Som hos alle hårmygg er det stor forskjell
på hunnen (relativt små øyne, kraftig bakkropp) og
hannen (store øyne, bakkroppen flattrykt). Larvene
har rødbrun farge.
Utbredelse og levevis
Russeflua er vidt utbredt og finnes over det meste
av den palearktiske region (Europa og Nord-Asia),
men i Sør-Europa bare i fjellene. Nært beslektede
arter finnes i Nord-Amerika. I Norge finnes den over
hele landet, men er gjerne mindre tallrik ytterst ved
kysten i Sør-Norge, unntatt på lyngheier. Særlig tallrik
er arten på lynghei og i fjellbjørkeskogen, men den
finnes også opp til 1350 moh i fjellet. Larven lever

i tette klynger i strølaget, og bruker to eller flere
år på larveutviklingen. De voksne hannene henger
stille i lufta 2 til 5 meter over bakken, med bakbeina
hengende ned. Man finner også ofte russeflua på
blomster der de drikker nektar. Arten blir ikke regnet
som en skadegjører.
Krigsflue
Russeflua varierer kraftig i antall mellom ulike år.
Enkelte år er det umulig å finne voksne mygg, andre
kan de være veldig tallrike. I følge nordnorsk folketro
skulle store massesverminger av denne arten varsle
en kommende krig. Arten ble derfor kalt krigsflue.
Navnet russeflue kommer av at man trodde de
store mengdene store mygg som av og til dukket
opp var blåst inn fra Russland. På Island blir arten
kalt Galdraflúga, som henspiller på at den ble satt i
sammenheng med magi (galdring). Navnet russeflue
har enkelte steder blitt brukt om sommerfuglen
fjellbloddråpesvermer (Zygaena exulans).

Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal/Stuggusjøen

Terje Sæterhaug er instruktør
for kajakkursene på Stuggusjøen

Kajakk er livet!

Statens kartverk vedtok i sin tid ”Stuggusjøen” og
”Stuggudalen” som skrivemåte for vatnet og dalen.
Navnet kommer trolig av et forsvunnet elvenavn.
Skrivemåten ble vedtatt i samsvar med uttalen av navnet.
(Statens kartverk har vedtaksansvar for naturnavn, og
kommunen har vedtaksrett for grendenavn).
I 1994 ble det kjørt en navnesak på navnet ”Stuggusjøen”,
og 21.10.1994 ble det gjort et vedtak på at Stuggusjøen
er den riktige skrivemåten. Skrivemåten ”Stugusjøen” ble
avslått.

Hva heter dalen og vatnet?
I følge Statens kartverk er skrivemåten for
dalen og bygda Stugudalen og skrivemåten for
vatnet er Stuggusjøen.

I 1998 ble det kjørt en navnesak på navnet ”Stuggudalen”.
Kommunen ville ha en ”g” i navnet på bygda, og saken
endte i Klagenemnda for stedsnavnsaker, og 3.6.1998 ble
det gjort et vedtak på at Stugudalen er riktig skrivemåte.
Skrivemåtene ”Stugudal” og ”Stuggudalen” ble avslått.
(Sakset fra hjemmesiden til Grønlia hytteforening
www.gronlia.com )

Fjellrøye fra Tydal

Rakfisk røye: rund flekket vakumpakket og filè m/skinn vakumpakket.
Varmrøkt pepperøye.
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.

Vellykket kajakk-kurs på Stuggusjøen.

- Sikkerhet er det viktigste, sier instruktør
Terje Sæterhaug. - Derfor øver vi på ulike
redningsteknikker, som kameratredning.

Tekst og foto: Andreas Reitan
Neadalen Fritid i samarbeid med Patrusli Gaard
har denne sommeren arrangert to helge-kurs i
kajakkpadling. I løpet av ei helg kunne du få tatt
«våtkortet», et sikkerhets-sertifikat som forteller at
du har vært gjennom grunnkurs for å kunne mestre
kajakken.

Og kameratredning fikk vi se på Stuggusjøen.
Våtdrakt-kledde kursdeltakere lot seg vippe rundt, få
hjelp av en kamerat, tømme kajakken og komme seg
oppi igjen.

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

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

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

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

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Nytt fra Stugudal fjell
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TYDAL BIBLIOTEK
Bibliotektjenester
Tydal bibliotek er et kombinasjonsbibliotek
(folke-/skolebibliotek) og ligger i lyse og
trivelige lokaler på skolen ved Kløfta. Bjørg
Unsgård ønsker alle, både fastboende og
hyttefolk, hjertelig velkomne til biblioteket. Her
kan du sette deg ned, ta en kopp kaffe eller te,
lese VG, Dagbladet eller Selbyggen og benytte
deg av det trådløse nettverket.
Åpningstider fra 23. juli 2013:
Tirsdag klokka 14:00 - 17:00
Onsdag klokka 10:00 - 14:00
Fredag klokka 15:00 - 20:00

og spille diverse brettspill, men mest populært er
sjakkbordet.
Ellers så låner vi ut bokkasser til barnehagens
avdelinger og til Tydal sykehjem.
Fjernlån: Vi er med i en transportordning slik at
lånerne kan låne bøker fra andre bibliotek.
Innlevering: Hvis en låner ikke har anledning til å
gjøre innlevering på Tydal bibliotek, kan innlevering
foregå på andre bibliotek, men husk å gi beskjed om
fra hvilket bibliotek lånet ble gjort.
Vi tilbyr:

Hvorfor nye åpningstider?
Gi et bedre tilbud til den lånegruppa som er i arbeid
på dagtid.
Bevare tydalingenes kultur med å bruke biblioteket
på fredagskvelder i forbindelse med bassengbesøk.
Gi ungdom, som er utenfor kommunen på
utdanning, pendlere og hyttefolket en mulighet til å
bruke biblioteket i forbindelse med helg.
Biblioteket blir flittig brukt av Tydal biblioteks lånere.
Det er et tilbud til en sosial møteplass og vi slår
gjerne av en hyggelig prat, og vi byr på en kopp kaffe
eller te.
Det at biblioteket har lokaler på skolen gjør det
lett tilgjengelig for elever og lærere. Lokalene
brukes flittig, tidvis i undervisningen, og som
utstillingslokale for elevarbeid.
Alle klasser har fast lånetid med bokanmeldelser
hver 14.dag.
Når nå biblioteket har åpent på tirsdags ettermiddag
kan det gi skolens SFO et ekstra tilbud.
Voksenopplæringen benytter bibliotekets tjenester
og lokale når de har norskundervisning.

- En boksamling på ca 21 000 titler
- Ca 20 aktuelle tidsskrifter
- Dagsaviser og lokalaviser
- Lydbøker og en svært aktuell og allsidig
filmsamling
- Lokalsamling som bl.a. inneholder ca 2000
gamle bilder fra Tydal (dette er flyttet til
Sentraladministrasjonen i rådhuset)
- Publikums-PC med tilgang til internett
(pluss trådløst nettverk for egen PC) og søk i
bibliotekets egen bokbase
- Fjernlån
Alle våre tjenester er gratis og uten annen
forpliktelse enn å overholde lånefristene.
Skolebiblioteket er betjent alle dager unntatt fredag.
Følg oss på Facebook
Adresse: Tydal bibliotek, 7590 Tydal
Telefon:   73 81 58 90
Telefaks: 73 81 58 89
mailto: tydal.bibliotek@tydal.kommune.no

Barnehagen gjør avtaler om lesestunder og bruker
gjerne biblioteket som en varmestue, på en utedag
når det er ufyselig vær ute. Da kan de bla i bøker
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Turmerking i Tydal, ved foten av Sylan
Mattias Jansson, Prosjektleder Sylan og
Rådgiver hos Tydal kommune, har i lengre tid
jobbet med et stort skiltprosjekt i Tydal. Skiltingen vil bety at hele kommunen vil se lik ut når
det gjelder skilting, og at alle vil få en bedre
tilrettelagt tur.
Dette medfører også en besparelse, både administrativt og ikke minst økonomisk gjennom større
innkjøp. Tydal satser 350 000 kr på skilting av stier,
vandreleder og skiløyper i hele kommunen.
Dette er et stort samarbeid mellom Tydal kommune,
Tydal grunneierlag, Væktarstua, Græsli idrettslag,
Stugudal fjell, Sylan opplevelse AS, Brekka bygdetun,
Tydal idrettslag. I tillegg har prosjektet fått støtte fra
Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Prosjektet bygger bl.a på «Nasjonal standard for
merking og gradering av turløyper». De fire fargene
på skiltene beskriver vanskelighetsgrad på turen.
For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no/
reiseliv
Samarbeidsgruppen har laget en god søknad til skiltprosjektet, noe som førte til positivt svar fra STFK.
Klipp fra den 16 sider lange søknaden, dette sitatet
omhandler Stugudalen:
«Stugudal Fjell har et løypenett for skispor på 90 km
(Stugudal- Moen). Løypene blir kjørt opp med tråkkemaskin og snøscootere. Området Stugudal-Moen
har ca. 1300 fritidshytter og Tydal kommune 860
innbyggere hvor mange bruker løypenettet aktivt.
De har 30 løypeskilt i traseen i Stugudal i dag, ingen
for Moen. Disse skiltene er dog gamle og trenger
utskiftning. De kan også tenke seg å supplere med

retningsskilt fra neste år, da de ikke har kapasitet til å
sette opp alt i år.
Skiområdet strekker seg rundt Stuggusjøområdet og
de fleste løypene starter nede i bygda, slik at mange
ulike grupper kan bruke de. Stugudal fjell og Tydal
kommune investerte i fjor et betydelig beløp i en
ny preppemaskin for at sporkvaliteten skal innby til
skiturer, og for de som ikke er så flinke. Med dette
tiltaket så er startnivået lavt og mange kan benytte
seg av tilbudet. Skiløypene har ulik vanskelighetsgrad
slik at mulighetene er mange for et variert friluftsliv
med ski på beina.
Stugudal fjell ønsker bedre skilting slik at det blir lettere å velge seg rett type av trase. Da løypenettet er
relativt stort ønsker de i denne søkerunde å fokusere
på startpunktinformasjon.
De ønsker å sette opp 30 st. startpunkttavler i størrelse 50x70 cm og 3 st. store startpunkttavler.
Løypetavleinfo legges ut på www.ut.no stugudal.
no, sylan.no og ikke minst på skisporet.no med GPSoppdatering av løypesporkvalitet.»
Dette medfører at Tydal i større grad blir en region
for friluftsliv, reiseliv, trivsel og folkehelse, samt at
folk kan velge tur etter interesse, emne og vær, sier
Mattias.
Mattias forteller også med stolthet at Tydal Kommune og skiltingen fikk en hel side i magasinet «Friluftsliv» nr.5.
I tillegg til skiltingen skal det også settes opp informasjonstavle på Stugudalen, lik den som står i Ås.

Nytt fra Stugudal fjell
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Vi er klar med nye prosjekter
før fjellfiolen blomstrer

Gode opplevelser
blir bedre med
riktig utstyr

Lokal leverandør av hytter,
anneks og garasjer.
Fritidstomter både fjord og fjell.

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel
- fiske
- Tur
- Fritid

Husk kick off til skisesongen 5
okt. Da arrangerer vi bakkeløp og det
vil være mulighet til forhåndsbestilling av ski.

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

FriBo

Du finner oss på

www.fribo.no

Stugudal Eiendom AS
	
  
Stugudal Eiendom AS en del av Stugudalgruppen

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

	
  

FYSIO’N	
  PÅ	
  DALA	
  
v.	
  Anne	
  Marit	
  Nordland	
  Lerstad	
  
Henvendelse	
  tlf.	
  93	
  42	
  75	
  35	
  
Mail:	
  www.anmanord@frisurf.no	
  

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

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

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

Bestilling: telefon 92 49 27 22
www. tydalutleieservice.no
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Våre Sponsorer
Skiløypene

(Utdrag av forslag til strategisk næringsplan i Tydal Kommune. Formannskapet har vedtatt å sende forslag til strategisk
næringsplan 2014-2024 til høring. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med frist for uttalelse 10. oktober 2013.
Se www.tydal.kommune.no)

HYTTE OG FRITID
Tydal har ca 1600 hytter og fritidsboliger. Disse
benyttes mye og en ser en økende

•Muligheter innenfor fagområder som ikke fins i
kommunen i dag.

tendens til at de blir benyttet i lengre perioder og
større deler av uka. En ser også en

Handel- og service
Handel- og servicenæringen har en stor andel av
omsetningen i kommunen. Det er en

utvikling hvor infrastruktur som veg, vann, avløp,
elektrisitet, bredbånd m.v. er viktige

Selbu

faktorer. Målsettingen er å legge til rette for økt
bruk, at flere benytter seg av lokale varer og
tjenester, bedre tilrettelegging av nye hytteområder
og tilrettelegging for fornyelse og oppgradering i
eksisterende områder.
Utvikling og vekst innen dette satsingsområdet
vil gi synergier og stimulere annen virksomhet i
kommunen. Det skal bygges et betydelig antall
nye hytter i Tydal de nærmeste årene. Vedtatt
arealplan for Stugudal viser ca.250 nye hytter med
tilrettelegging for infrastruktur.
Dette representerer et betydelig potensiale for lokal
verdiskaping.
Vekst og økt verdiskaping innen dette området vil
både direkte og indirekte gi mange

Stjørdal
Øyelegekontor

TAKK til sponsorene som har bidratt til løypemaskina!

positive effekter også for fastboende. Bygg/anlegg
og Handel og service er de områdene med størst
omsetning og også et betydelig antall ansatte. Med
det store antall hytter i kommunen og planene de
nærmeste åra for videre hyttebygging er det innen
disse områdene det er størst potensiale for vekst.
Bygg/anlegg
Det er behov for å utvikle og styrke bygg- og
anleggssektoren i kommunen for å møte
utfordringene i årene framover og samtidig sikre
grunnlag for at det meste av

Stugudal
Grunneierlag
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verdiskapningen skjer i kommunen. Dette vil i
hovedsak være knyttet til følgende forhold:
•Organisering (internt og mellom bedrifter)
•Kompetanse (oppdatering, fornyelse, utvikling
innen fagområdene, lover/regler, tekniske forskrifter
m.v.)
•Kapasitet
•Profesjonalitet (administrativt,
markedsføring,dokumentasjon)

målsetting at flere gjør sine innkjøp i bygda. Det
største vekstpotensialet vurderes å ligge i at de som
har hytte og fritidsbolig handler i bygda på veg til
hytta. Viktige faktorer her er:
•Markedsføring og kundefokus
•Utvalg og tilgjengelighet
•Priser og service
Tiltak
•Etablere en arena for dialog med hytteforeninger,
hytteeiere og andre interessenter
•Legge til rette for tiltak som stimulerer til økt bruk
av lokalt næringsliv.
•Systematisere, oppdatere og informere om
eksisterende tilbud i lokalsamfunnet og tilrettelegge
for nye i dialog med hytteeiere og andre
interessenter.
•Stimulere til nyetablering og støtte til
lokalt næringsliv med sikte på samarbeid
og profesjonalisering, primært rettet mot
hyttemarkedet.
•Det skal tilrettelegges for tiltak som kan utvikle og
profesjonalisere lokale aktører innen bygg og anlegg
for å møte dette markedet
•Vurdere tiltak for at hytteeiere/-brukere kan
jobbe fra hytta, ev. tilrettelagt «kontorfellesskap» i
kommunen
•Årlig arrangere «Tydalsdag» med spesiell fokus på
eiere og brukere av hytte/fritidsbolig
•Utarbeide planer for sentrumsutvikling i Ås og
Stugudal
•Koordinering og tiltak knyttet til løypekjøring
i kommunen inkl. skiheis for å sikre et godt og
økonomisk levedyktig tilbud.
•Legge til rette for utbygging av hytter/fritidsboliger
i nye områder med framtidsrettede og attraktive
løsninger.
•Bruk av vegetasjonskart i planlegging av
hytteområder- og tomter.

Nytt fra Stugudal fjell
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Grethe’s rike

Da jeg kjørte fra mitt besøk hos Grethe Øren,
så jeg ei stor ørn sveve over trekronene. Jeg
tenkte i mitt stille sinn at dette er Grethe Øren
og ørnens rike! Trondhjemspia Grethe som
havna på Moen/Stugudalen kunne jeg nok
skrevet mye og svulstig om. Men jordnær som
hun er ville nok det blitt strøket i sensuren!

Grethe utenfor Joåsabua som ble fraktet fra Ås. Den er omgjort til årestue. Badstua og dammen i
bakgrunnen.
kjøre bil er det ikke noe problem å komme seg av
gårde. Så har jeg både telefon, TV, PC med internett,
jeg har til og med en IPAD der jeg leser avisene,»
sier Grete Øren. I sine praktfulle omgivelser, med
både jakt- og fiskerettigheter, lever hun et rikt liv i
pakt med naturen. Båten i Mosjøen blir brukt, og
årets rakfisk er både fisket og lagt av fruen selv. Så
hun gleder seg til høstens gode rakfiskmåltider.
Ingen tvil i min sjel om at Grethe Øren lever det
gode liv i sitt rike!

ta til sytninger. (Før syke- og gamlehjem ble bygget
måtte noen ta vare på de eldre, de ble kalt sytninger
i Tydal.) Han kom til Grethe og Thorstein med skjøte
på eiendommen. «Vi eide eiendommen sammen til
han døde i 1977,» forteller Grethe. De fikk konsesjon
på eiendommen i 1979, etter at saken hadde gått
helt til topps i departementet. «Her var det bare
skog, og der den oppdemte dammen ligger var det
en bekk».
Hun tar i mot meg i sitt rike, og viser meg stolt
rundt. Noen sa til henne: «Grete, du bor i et
museum»! «Og de har jo helt rett, jeg har alle
minnene rundt meg,» ler hun. Hun har tatt vare på
mange ærverdige møbler og inventar, noe som gjør
boligen/hytta (eller våningen som hennes avdøde
mann Thorstein kalte det) varm og koselig i samspill
med Thorstein (arkitekten og mureren) sitt preg på
våningen. Olaf Gjesmo, fetter av Thorstein’s far (Erik
Øren som ble født på Fossan gård) hadde fått denne
eiendommen i 50-årsgave i 1951. Han var barnløs,
og da han ble gammel lurte han på hvem han skulle
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Nå er det flere bygninger på eiendommen. Med 4
generasjoner som brukere trengs det etter hvert god
plass. «Men nå er jeg bare kårkjerring,» sier hun.
Grethe og Thorsteins opprinnelige bygninger består,
i tillegg av våningen, av Joåsabua (årestue), Olafbua
(verkstedet), anneks, badstu ved tjernet, vedskjul og
det mest sjarmerende hundehuset som jeg har sett,
der de eldste stokkene er fra 1667! «Tidligere brukte
jeg skuter om vinteren, nå brøyter Leith Einar Aas
helt til døra. I tillegg har jeg en garasje ved brua, så
i ekstreme tilfeller kan jeg gå ned. Så lenge jeg kan

Nytt fra Stugudal fjell

Hjørnet av hundehuset, man skimter fjellene i
bakgrunnen.
Naturens skulptur på tunet.
Nytt fra Stugudal fjell
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VIOLET ROAD på Tydalsfestivalen.
(klipp fra hjemmesida)Foto:A.Sprauten

Violet Roads selvtitulerte debutalbum, som ble
sluppet i oktober 2011, består av en haug klassiske
poplåter som umiddelbart bygger rede i hodet på
lytteren. Et rede fylt med fire brødre, en vokalist med
stemmen utenpå skjorta, popmusikk, melankolske
stemninger, en fandenivoldsk feststemning, vakre
harmonier, trekkspill, mandolin, saksofon, tangenter
i alle fasonger, stilige hodeplagg og en tøtsj av
svensk visetradisjon. «Can You Hear The Morning
Singing» ble en av de mest spilte låtene på radioen
og videoen med regi av Nils Gaup og Ken Are Bongo
har over 100.000 visninger på Youtube og Vimeo.
Sommeren 2012 tok ”Burning Up” kampen mot
forgjengeren, og rullet og gikk hver dag på radio.
Bandet gjorde i samarbeid med Kautokeino film en
ny musikkvideo, med bl.a Kjetil Høeg i en hovedrolle,
også denne preget av natur, den gode stemningen
og deilige mennesker i samspill.
Ønsker du å møte de fem gutta, er det bare å følge
lyden av latter og klirringen i glass. En stemning som
har befester seg i sangene. For det er ingen tvil om
at gutta byr opp til en fest der livsglede, spontanitet
og en tåre eller to på skjortesnippen er blant
hovedingrediensene.
– Violet Road er et bilde på musikken vår som
foruten å være melankolsk og mystisk også bærer
i seg håpet, gleden og entusiasmen. Melodiene er
veldig viktige for oss, det skal være mulig å synge
med. Vi lager musikk for folk som vil ut å treffe
hverandre og ha det gøy uavhengig av alder,
forteller gutta flerstemt.
Brødrene Håkon, Hogne, Halvard og Herman
Rundbergs evangelium heter Kåfjord, hjembygda
med den storslåtte naturen som har gitt dem kraft
og inspirasjon til å lage musikk som gjenspeiles i
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bandnavnet. At mørketida og mange usedvanlig
lange turer i ungdomstida med korpset hver 17.
mai, også har bidratt til å gi musikken et særpreg, er
gutta skjønt enige om.
– Vi har alltid vært omgitt av instrumenter. Alt
fra saksofon til trekkspill og mandolin. Foreldrene
våre kjøpte piano før de kjøpte seg hus! Noe som
resulterte i at vi lærte oss å spille en haug med
instrumenter. Ja, også spilte vi selvfølgelig i korpset.
I Kåfjord hadde vi egentlig bare to muligheter:
musikk og fotball. Og vi holdt selvfølgelig på med
begge deler, nærmest roper gutta i kor.   
Åge Aleksandersen har vært fan av bandet siden
forrige album. Når de nå er ute med sin tredje
langspiller, har de fått med seg sitt store forbilde på
en av låtene.  - Vi ble invitert hjem til Åge på frokost
etter en spillejobb vi hadde i Trondheim. Starstruck
og glade, takket vi lett ja til det. Vi spilte ydmykt
opp en ny låt vi jobbet med og han forelsket seg i
den. Nå klyper vi oss i armen når vi hører sangen
og er veldig fornøyde med resultatet, sier vokalist
Kjetil Holmstad-Solberg om samarbeidet. Åge
Aleksandersen, oppdaget bandet gjennom ”Can
you hear the morning singing” på radio, og har
flere ganger uttalt at Violet Road er hans norske
favorittband for tiden. I fjor sommer gikk han til
og med ut og lovte at han selv skulle refundere
billettpengene til besøkende på Frøyafestivalen,
dersom de ikke likte det de hørte av bandets
konsert der.
Albumet «Peter Every and His Marching Band» ble
sluppet 14. januar, og har i skrivende stund mottat
2 seksere og hele 10 femmere i aviser over hele
landet. Førstesingelen »Burning Up» var listet på P1
og er blitt mye spilt på både lokal- og riksdekkende
radio.  »Last Days In India», hvor Åge er med, er
også listet på P1 i disse dager.

Nytt fra Stugudal fjell
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TYDALSDIALEKTA
Redaktøren fikk en forespørsel om å skrive litt om Tydalsdialekta, takk for tipset! Men siden jeg
er innflytter og ikke særlig bevandret i tydalsmålet måtte jeg finne andre kilder. Hva var meir
naturlig enn å spørre Jo Vegard Hilmo, som har store kunnskaper om dette? Takk for innlegget,
Jo Vegard! (Red.)

	
  

Når ein kjem til spørsmålet om kva som skil
tydalsmålet frå andre dialektar, finn ein raskt ut at
det er vanskeleg å finne særdrag som finst berre i
Tydalsmålet. Ein kan kanskje finn somme einskildord
som i hovudsak berre er å høre i Tydalen som til
dømes pænning (pengar) og usjinnem (ustover),
men når det gjeld meir systematiske særdrag blir
ein ofte svar skyldig. Det meste av det som i dag
utgjer tydalsmålet viser anten slektskap vestover til
Selbu, eller sørover til Røros og/eller Holtålen. I visse
tilfelle finn ein fellesdrag med jämtske/härjedalske
dialektar, til dømes i ord som ales (annleis), ørsnildre
(augnestikkar) og øvvi (over).

Høst	
  2013	
  

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	
  	
  	
  
Cafe	
  Mar0ne,	
  	
  Kom	
  å	
  besøk	
  «Nye»	
  Cafe	
  Mar*ne,	
  åpent	
  hver	
  dag	
  
fra	
  kl.	
  08.00	
  -‐	
  21.00	
  	
  Stor	
  høstmeny.	
  Besøk	
  vår	
  populære	
  
søndagsbuﬀe-‐	
  hver	
  søndag	
  kl.	
  13.00-‐19.00.	
  
Kon	
  –	
  Tiki,	
  Besøk	
  vår	
  Kon-‐Tiki	
  uts*lling,	
  åpent	
  hver	
  dag.	
  Thor	
  
Heyerdal	
  skrev	
  boken	
  Kon-‐Tiki	
  på	
  hotellet,	
  bes*ll	
  gjerne	
  et	
  
foredrag.	
  Vi	
  serverer	
  Kon-‐Tiki	
  gryte	
  og	
  Kon-‐Tiki	
  vin	
  i	
  Cafe	
  Mar*ne.	
  
Turis0nformasjon,	
  åpent	
  hver	
  dag	
  fra	
  kl.	
  10.00	
  	
  -‐	
  18.00	
  .	
  
Vilta>en	
  Lørdag	
  12/10	
  
Vi	
  starter	
  kvelden	
  med	
  en	
  nydelig	
  viltbuﬀet	
  i	
  Madam	
  Dahl.	
  Buﬀen	
  
starter	
  kl	
  19.30.	
  
Årets	
  buﬀet	
  vil	
  innholder	
  blant	
  annet	
  Hjortestek,	
  
Reinsdyrdelikatesser	
  fra	
  Yellvilt,	
  Bjørnegryte,	
  Rådyr,	
  Elg	
  og	
  
Rypegryte.	
  
E0er	
  Middagen	
  fortse0er	
  vi	
  kvelden	
  i	
  lavvoen	
  med	
  åpen	
  bar	
  og	
  
levende	
  musikk	
  fra	
  kl.	
  22.00	
  
Pris	
  450	
  kr.	
  Bordbes*lling	
  ring:	
  73813100	
  
	
  
Julebordsesongen	
  starter	
  14.	
  november.	
  Bes*ll	
  i	
  *de.	
  

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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Det er altså ikkje slik at det fyrst og fremst er dei
einskilde målmerka isolert sett som gjer tydalsmålet
spesielt. Det er tvert om den heiskapelege miksen
av ulike former og vendingar som gjer tydalsmålet til
noko unikt i forhold til andre dialektar. Til dømes vil
ein på bakgrunn av den korte setninga «e brukte hele
daginj» kunne fastslå at det her er en tydaling som
Eg skal i denne spalta skrive om tydalsmålet. Å skrive snakkar. Det kan ikkje vera selbygg fordi dei ville sagt
brukt i staden for brukte (apokope altså). Og det kan
om ein dialekt på ein forståeleg måte, samstundes
heller ikkje vera ein ålbygg eller rørosing som snakkar
som ein skal vera presis og korrekt, er ei utfordring.
fordi dei seier dagen i staden for daginj. Rørosingane
Komplekse syntaktiske strukturar og intologiske
seier desutan je i staden for e. Av andre naboar er
detaljar blir det difor lite av i denne spalta. Derimot
både Meråker og Härjedalen utelukka. Likevel er det
kan det høve godt med ei nærmare avgrensing
ingen av dei einskilde orda i setninga som er typisk
av sjølve omgrepet tydalsmål. Kva er eigentleg
berre for Tydalsmålet.
tydalsmål?
Det enkle svaret er at tydalsmålet er det talemålet
som blir snakka av personar i Tydal kommune.
Dette seier likevel lite eller ingenting om kva som
kjenneteikner tydalsmålet og kva som skil det frå
andre talemål. Tydalsmålet blir vanlegvis kategorisert
som ein trøndersk dialekt. Det
trønderske dialektområdet omfattar for utan
trønderfylka, både Nordmøre, Kvikne, Bindalen
og Frostviken (Jämtland). Trass i at tydalsmålet
er å rekne for ein trønderdialekt finn me likevel
språklege tegn på at Tydalen er plassert søraust
i det trønderske området. Til dømes har ikkje
tydalsmålet den typiske avkortinga av ord (apokope
på fagspråket) som me finn i dei fleste andre
trønderdialektane. Det er særleg verba som blir
råka av dette fenomenet. I Tydalen heiter det difor
å kaste, å skrive, å sønge, der trønderar flest ville
sagt å kast, å skriv, å søng/syng. På den måten blir
tydalsmålet eit slags overgangsmål, sett i den store
samanhengen, mellom trøndersk og austnorsk.

Noko som derimot er typisk for tydalsmålet er
uttalen av pronomenet nokon. Eldre tydalsmål har
her to former: nunginj (hankjønn), nunga (hokjønn).
I seinare tid har vel båe desse formene tendens til å
bli erstatta av forma nunj. Desse formene er nokså
spesielle for Tydalsmålet. Nærmast i slekt er vel
dialektane vest i Härjedalen som har forma nunn.
Røros og Holtålen har nåån, medan Selbu og Meråker
har nånj.
Om ei ser alle desse språktrekka under eitt blir det
difor rett å seie at tydalsmålet er ein trønderdialekt,
men med klåre referansar både sørover til
Østerdalen og austover til Härjedalen og Ljungdalen.
Til slutt er det berre å seie som dei gamle
tydalingane: Mi fe språkes nerr mi råkes og støtes
nerr mi møtes…
Jo Vegard Hilmo.

Nytt fra Stugudal fjell
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FISKEKONKURRANSE PÅ NESJØEN
For mere informasjon og bestilling til 2014 se: www.fiskeitydal.no

Trenger DU elektriker?
Nystartet elektrikerfirma i Tydal
Tydal Elektro AS

Trenger DU elektriker?
elektrikerfirma
i Tydal
ViNystartet
ønsker nye
kunder velkommen.
Tydal Elektro AS
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser
Vi ønsker
kunder velkommen.
og nye
rehabilitering.
utfører
nyanlegg,
utvidelser
Tydal Vi
Elektro
er både
autorisert
brannforebyggende
og rehabilitering.
el-kontrollør på bolig/hytter
og næringseiendom.
Tydal Elektro
er autorisert
brannforebyggende
Ta kontakt
på tlf. 908
99 454
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom.
Ta kontakt på tlf. 908 99 454

Det er din hytte - føl deg hjemme!
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.

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

www.selbubyggtre.no
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Førstehjelpskurs for turlederne
til Sylan Opplevelse
Hele gruppen med turledere til Sylan Opplevelse
gjennomførte et meget bra førstehjelpskurs i
Steinfjøset 15. aug. De dyktige instruktørene Birger
og Vidar fra Norsk Folkehjelp Tydal tok deltagerne
igjennom viktige momenter rundt førstehjelp som
hjerte - lungeredning og de fikk prøvd dette på dukka
«Arne».
Videre ble mange andre situasjoner som kan oppstå

for en turleder med gjester som deltar på stisykling
belyst som sårskader, bruddskader og nødvendig
førstehjelpsutstyr. Deltagerne var meget lydhøre
og spørrende og fikk et meget nyttig påfyll for å
stå bedre rustet om situasjonen skulle oppstå.
Førstehjelpskurset er en del av en kurspakke
deltagerne skal igjennom for å bli turledere for turer
som Sylan Opplevelse arrangerer.

Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella

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

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
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granved i sekker eller på paller.

Stugudal Håndverk
og Fritid
Din hytte- og sportsbutikk - Turistkontor
Åpent alle dager fra kl. 10-16
t.o.m. 19. okt. - deretter
fredager og lørdager.
Kafé med hjemmebakte
kaker og pizzabit.
Nystekte vafler.
● Kafé
● Bålutstyr
● Håndverk
● Husflid
● Fiske
● Tur/fritid
● Div. byggvare/hage
● Turistinfo
● Bjørkeved

Nytt fra Stugudal fjell

Kalenderen er eit samarbeid mellom kommunane
i Værnesregionen, men kvar kommune har sin
separate kalender som viser oversikt over små og
store arrangement i kommunen.
Kalenderen er enkel å finne på kommunen sine
nettsider: Klikk på lenka til høgre på sida under
«snarveier» som heiter «Kulturkalender» eller bruk
denne lenka: https://ekstranett.varnesregionen.no/
kulturkalender/SitePages/Tydal.aspx

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

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

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Jo Vegard Hilmo.

Hytter i bindingsverk og hand-

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

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

Det er no alfa omega at kalenderen blir brukt!
81 46eller
82andre
- 909
324inn eit
Lag og 73
foreiningar
som73
vil legge
arrangement skal gjera dette på eiga hand. Det er
veldig enkelt og er gjort på ca 2-3 min. I tillegg ligg
det ei «bruksanvisning»
for korleis
ein gjer dette
Flemming
Lunden
på sidene til kalenderen. Skulle det likevel vera
918inn80
715 er det berre
problematisk å legge
arrangement
å ta kontakt med Tydal kommune. Arrangement av
privat karakter hører ikkje heime i kalenderen og vil
bli fjerna. Elles er alle velkomne til å legge inn sine
arrangement.

Eggen og Holden
Bygg AS

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

Hytter i bindingsverk
og
laft.
handlaft.
Nybygg Nybygg
og tilbygg.og
tilbygg
Adr.: 7590 TYDAL
Tydal
Tlf. Adr:
priv.7590
73 81
53 43,

73 81901
53 43
Mob.Tlf.
951priv.
54 441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Fiskekort alle
områder
i Tydal,
nabokommuner,
Sverige
Turistinfo - Kart

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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No er den nye kulturkalenderen for Tydal klar til
bruk!

Til din tjeneste!

Glad-dag med mange
bra tilbud, julefurutenning
og nisse med gaver
lørdag 30. november!
Utenom åpningstid ring
73 81 55 12 / 994 44 646
så får du hjelp!
Alt til fisketuren
- mark / maggot.

For bestilling ring:
KULTURKALENDEREN
Jon Helge Kåsen

8-22
Nytt fra Stugudal fjell
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COOP TYDAL
- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk

Gass. 239,3% kjøpeutbytte

Våre åpningstider
Hverdager 08. 00-17.00
Fredag 08.00-20.00
Lørdag 09.00-16.00

Velkommen til COOP-TYDAL

Villmarkspanel, laftetømmer og trelast.
Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2.

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

Tlf: 481 15 812

www.selburegnskap.no
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Tydal IL har i dag 334 medlemmer og er dermed den største frivillige organisasjonen i Tydal.
De tilbyr en rekke aktivitetstilbud til sine medlemmer, men har også tilbud som ikke-medlemmer
kan benytte seg av.
Leder Kjell Olav Græsli sier at laget gjerne ønsker
seg større deltakelse fra hytteeiere og tilreisende på
sine aktiviteter og arrangement. Dette er en økende
gruppe som vi gjerne vil ha med på våre aktiviteter,
sier Græsli, som samtidig erkjenner at de ikke har
vært flinke nok med markedsføring ovenfor denne
gruppen.

mest kjent. Leder Kjell Olav Græsli vil i tillegg nevne
den nystartede sykkeltrimmen Stuggusjøen rundt
som hadde premiere siste helga i august. Likeledes
kan nevnes trimgruppas sommer- og vinterposter
som er utmerkede turmål også for hyttebeboere.
Tydal IL har også preparert langrennstrase fra
Sellisjøen og innover Langdalen og til skihytta
Røvassbu på Østbymarka hele vinteren. Røvassbu
Et forsøk på å bedre dette, er at laget arrangerer
er for øvrig betjent hver søndag fra vinterferien
en åpen dag i Tydalshallen lørdag 12.oktober
til påske, og er et utmerket turmål der man blant
der alle tilbys å bli bedre kjent med laget. Her
annet kan kjøpe nystekte vafler. Hver fredagskveld
vil svømmehallen og idrettshallen være åpne til
i vinterhalvåret er svømmehallen i den nye
disposisjon, så dette er også en utmerket mulighet til Tydalshallen åpen, og dette er en utmerket måte å
å få se den nye flotte Tydalshallen.
starte helga på.
Av arrangementer og aktiviteter som samler flest folk Tydal IL har for øvrig egen nettside: www.tydal-il.no
er nok turrennet Stugudal Rundt, fotballturneringen som har mer utfyllende info om lagets aktiviteter og
Væktarstua Cup samt motbakkeløpet Storsylen Opp arrangement.

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

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

Mail: grendstad-sag@tydalsnett.no

Stor aktivitet i Tydal IL

E-post: firmapost@selburegnskap.no
Nytt fra Stugudal fjell
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LYN

På tur i Sylan fjellområde opplevde plutselig
Gjertrud Leikvoll Laukvik og Martin Leikvoll
Laukvik at håret stod rett til værs.

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

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

Familien Laukvik på Syltoppen- i tordenvær!
På fjelltur i Sylan ei helg i juli opplevde familien
Laukvik et spennende værfenomen. Det lynet og
tordnet, og håret til familien ble veldig elektrisk.
- Det hørtes knitrelyd under føttene og håret reiste
seg, sier Arne Martin Laukvik til Storm.no.
De var nesten på Syltoppen da det kom et voldsomt
tordenvær.
- Det føltes helt merkelig og kjempeskummelt, sier
Laukvik til adressa.no.

John Berggård
Bygg
7590 Tydal
Etablert 1991
Tilbygg
Nybygg
Rehabilitering

Telefon: 95160160
www.dybvad.no
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Tlf: 412 15 692

Etter å ha knipset et bilde, tok familien seg ned fra
toppen. Og godt var det. For når håret reiser seg,
kan det gå riktig så galt.
Forløper til lynnedslag
Sintef-forsker Frank Dahlslett sier piggsveisen er et
faresignal på lynnedslag.
- Her er det like før lynet kan slå ned, fordi det
har bygd seg opp en kraftig spenning mellom
tordenskyene og bakken, sier Dahlslett til adressa.
no.
Storm.no skriver at det i tordenskyene ligger et lag
med negativt ladede partikler nederst i skyene, som
trekker positiv ladning fra bakken.
- Det bygger seg derfor opp en kraftig spenning
mellom sky og bakke, og det skaper positive
strømninger opp fra bakken mot skyene, sier
Dahlsett.

Denne positive strømningen kan føre til at håret
reiser seg. Begynner håret å reise seg, bør du ikke
stoppe og ta bilder. Da bør du finne et lavere sted i
terrenget, gjerne en skråning, og gjøre deg så liten
som mulig, sier Dahlslett.
Flere har omkommet
For folk har faktisk omkommet etter å ha opplevd
dette hårfenomenet, ifølge Sintef-forskeren.
- Det var noen studenter i USA på en fjelltopp
som opplevde dette. De stoppet og tok bilder av
hverandre på en knaus. Det er et forvarsel når
håret reiser seg sånn, og to av dem omkom av
lynnedslaget. Det var også seks eller sju skoleelever i
Japan som omkom etter dette skjedde, sier Dahlslett.
Familien Lauvik er glad det hele gikk bra.
- Vi gikk ned fra toppen fordi vi begynte å bli litt
nervøse. Men når du står der på fjellet og det blir
tordenvær, så kommer du deg ikke ned igjen på et
blunk. Det tar litt tid, sier Arne Martin Lauvik.
Foto: Arne Martin Laukvik. Tekst: Delvis klipp fra
adressa.no
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Brødvarer i Tydal
Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

En annerledes lavvokveld –
med Fannaråken Blåsekvintett

Fra

K. Eidem Elektro AS etablert i Tydal
Kontaktinfo:
Tlf
90 25 77 77
Hans
90 26 77 77
Gunnar
95 20 77 77
Magnar
95 30 77 77
tydal@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
Fra i dag er K. Eidem Elektro AS
etablert i Tydal.
Vi holder til i tidligere lokaler til Tydal
Kommunale E-verk.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt
på telefon eller epost.
Kontor og butikk blir betjent hver fredag,
ellers pr telefon og etter forespørsel.

Hytteiere og andre...

Foto: A.Sprauten
30.juli ble vi invitert til en gratiskonsert i lavvoen
med FANNARÅKEN BLÅSEKVINTETT som besto av
Steinar Døvle (fløyte), Ingunn Lien (obo), Magnus
Kvam (fagott), Inge H.Mortensen (horn) og Jan Inge
Moksnes (klarinett). Før de opptrådte i lavvoen
på Væktarstua hadde de spilt på Storerikvollen og

Nedalshytta. De har også tidligere turnert både i
Rondane og Jotunheimen. En dyktig og profesjonell
samling med blåsere som ga oss en fin kveld med
variert og morsom musikk, deriblant Grieg og flere
sjølkomponerte stykker. Ca 30 mennesker fant veien
til lavvoen denne kvelden, og vi angret ikke på besøket!

Boliglån – fra

3,75%

Tørr bjørkved
selges
hugget i tydal.

Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Torv til tak
selges
Ring Stian Østby:
41630799

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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OSLO – KIEL
Tydal IL gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer

Åpen dag i Tydalshallen

Nea Radio

Tydal IL’s undergrupper vil presentere sine aktivitetstilbud.

Cruise

Kiosksalg.

07. – 09. november 2013 på Color Fantasy

Lørdag 12. oktober 2013 kl. 10.00 - 13.00
Svømmehall og idrettshall står til fri disposisjon.

Dette er også en utmerket anledning
til å bli kjent med aktivitetstilbudene til Tydal IL,
samt til å se den nye Tydalshallen!
Arr. Tydal IL

Tørr bjørkved
selges!
For bestilling ring:
Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

Glad-Dag

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

Glad- Dag i Tydal
lørdag 30.november

For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715
38

Disse møter du om bord:
Too Far Gone • Folk Paa Tur • Jhohans
Martine Rygvold • Becca

OSL-OHN13-77

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

Fra kun kr 698,- pr. person
Prisen inkluderer 2-døgns cruise t/r Oslo-Kiel i innvendig 3-stjerners dobbeltlugar.
Fri adgang til underholdning. Tillegg for enkeltlugar og andre lugarkategorier.
Aldersgrense 23 år. Begrenset antall plasser. Forbehold om endringer.

Følg med på hjemmesiden for info.
colorline.no/radioneacruise | 810 00 811
Kr 125,- tilkommer ved bestilling på telefon og terminal.
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Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal
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