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Informasjon fra styret
Invitasjon til kjøp av aksjer i Tydal Ski AS
Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS.

Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det ved å betale inn på konto nr 4285 16 89022. 
Merk innbetalingen med navn og adresse. Pris pr aksje er satt til kr 2000,- pr. stk. Inntektene vil gå til 
drift av løypenettet.
For mere informasjon kan du kontakte styreleder i Tydal Ski AS: Mads Einar Berg

 

Støtte til løypekjøring og bladet  
”Nytt fra Stugudal Fjell”
Stugudal Fjell/Tydal Ski AS er avhengig av støtte fra dere for å kunne produsere spor i Stugudalen. 
Det er mulig å gi din støtte ved å bruke kontonummer: 4285 07 92768
Vi oppfordrer til en kontingent på kr 400,- , men det er fullt ut mulig å gi mer om en ønsker det.
For bladet er det samme kontonummer. Det kommer ut 4 ganger pr år.
Om du ønsker å få bladet tilsendt i postkassen så må du betale støttemedlemsskap/frivillig abonne-
ment. Det koster kr 200,- pr. år, og følger kalenderåret.
Det følger ingen forpliktelser med å være støttemedlem. Du har iflg. vedtektene uttalelsesrett på årsmø-
tene, men ingen stemmerett.
De som ønsker kan hente bladet på butikker og turistinformasjoner i Tydal. 
Ønsker du å betale inn så kan du gjøre det ved å benytte kontonummer: 4285 07 92768. 
Merkes  med navn og adresse.
Grasrotandel
Har du lyst til å støtte utvikling av løypenettet i Stugudalen, så kan du gjøre det ved å velge Stugudal 
Fjell som din grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Hittil i 2014 har dette gitt ca 12.000,-.  Vårt organisa-
sjonsnummer er: 974539888 Send sms: Grasrotandelen 974539888 til 2020
Rydding i skitraseene i sommer
Sommersesongen benyttes til å rydde i skitraseene. Ved å rydde skog i traseene legger vi til rette for å 
kunne kjøre tråkkemaskinen mest mulig til vinteren. Det planlegges rydding på ulike steder. 
Vi kommer til å invitere til flere dugnader. Informasjon kommer på nettsidene våre. Vi blir svært glad for 
all hjelp!
Mvh Berit.

Som medeier i Tydalsfestivalen vil styret anmode 
flest mulig om å stille opp som frivillig på festivalen. 
Vi ønsker oss flere hyttefolk som funksjonærer til 
festivalen. 
Det begynner å melde seg noen nå, og vi håper på 
flere.
Kan henvende seg til meg, enten på mail eller tele-
fon, sier lederen i festivalen Grete Horven.:
grete@tydalsfestivalen.no
Tlf. 915 61 126

Aksjer i Tydal Ski AS: 2 aksjer, kr. 4000,00 til 
4285.16.89022,  fra Væktarstua Hyttegrend.

I påskenummeret utfordret jeg alle til å sende meg 
fine påskebilder, og utlyste en konkurranse med 
bilder av den beste påskefiguren. Jeg mottok et bilde. 
Siger og skriver ett-1-one-eins-et bilde!! Det var til 
gjengjeld et veldig godt bilde! Tusen hjertelig takk til 
TOVE DUNCAN for at du fulgte min oppfordring! Du 
får herved heder og ære! Her er det flotte bildet, som 
nok kommer til å bli brukt senere også!

Endelig ble det mye snø og da fikk vi besøk av Kalle og Klara som trener til 
Stugudal rundt. Iona ønsker de god tur:-)

Mvh 

Tove Duncan (Flaten hyttefelt)

(Kopiert fra Stugudal Fjell’s side.)

På denne siden ønsker vi å ha stoff om skispor 
og løypeforhold, bladet ”Nytt fra Stugudal Fjell”, 
informasjon fra styret og om det som skjer i Tydal.

Oppdrag:

Mål for Tydal Ski AS: Eie og drifte utstyr og 
skisporproduksjon. 
Mål for Stugudal Fjell: Skaffe inntekter til utstyr og 
drift av skisporproduksjon.

Beskrivelse:

Stugudal Fjell er en interesseorganisasjon med 
følgende formål: 
- Skaffe til veie inntekter som videreutvikler 

Fotokonkurranse

Stugudal Fjell’s Facebook-side erstatter siden til Tydal ski AS

løypenettet i Stugudal, dekke løpende utgifter/
kostnader til drift av maskinpark og preparering av 
løypenettet i Stugudal. Inntektene skal hovedsaklig 
komme gjennom løypeavgift, arrangement og 
inntekter fra støtte- og hovedmedlemmer og 
sponsorer.

Selskapet Tydal Ski As har som formål å eie og drifte 
utstyr for skisporproduksjon i Stugudal. 
 
http://skisporet.no/sortrondelag/stugudalfjell - våre 
snøscootere og tråkkemaskin er utstyrt med GPS 
slik at en kan se hvor og når det er kjørt spor.

Frivillig på Tydalsfestivalen
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Årsmøte SF 23. mai 2014 
Sted: Væktarstua Hotell

Møtestart: kl. 19.00 møteslutt: kl. 19.50

Følgende møtte:

Berit Evjen, Kristin Grytbakk, Mads Einar Berg, Anne Hårstad, Bjørn Bergård, Astrid Sprauten, Asbjørn 
Hegstad, Aud Kåsen, Arne Otto Vedvik, Nils Otto Huseby, Roar Larsen, Jon Helge Kåsen, Arild Lerstad

Revisor: Arvid Magnar Græsli

        Sakliste

1. Åpning v/ Styreleder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

3. Valg av ordstyrer og referent

Forslag:

Ordstyrer og referent: Henholdsvis styreleder 
og sekretær for styret

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4. Valg av 2 representanter til å signere 
protokollen

Forslag: Astrid Sprauten, Nils Otto Husby

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. Styrets beretning for 2013 

Styreleder leste opp styrets beretning.

Kommentarer:

Det var ingen spesielle kommentarer/ 
innvendinger til årsberetningen. 

Nils Otto Huseby gir styret anerkjennelse for 
aktivt arbeid mot hytteforeningene og for 
høringsuttalelse til næringsplanen.

Vedtak: Årsmeldingen godkjent med 
ovenforstående kommentarer.

6. Revidert årsregnskap for 2013

Framlagte regnskap ble gjennomått. Det 
reviderte regnskapet viser et underskudd på 
kr.214.113,48

Driftsresultat for perioden viser et positivt 
resultat på kr. 13.035,-

Vedtak: Regnskapet godkjent uten 
kommentarer.

7.  Godtgjørelse til tillitsvalgte 2013/ 14

Styrevedtak ble lagt fram for årsmøte.

Styreleder   kr. 10 000,-

Styremedlemmer  kr. 7 000,-

Vedtak: godkjent uten kommentarer

8. Valg 

Forslag: Gjenvalg på Mads Einar Berg som 
leder, Einar Aas, stryremedlem

Det er ingen forslag på kasserer. Det er 
heller ikke kommet forslag på ny leder for 
valgkomiteen

Vedtak: På grunn av at det mangler 
kandidat til kassererjobben er det ikke 
mulig å få på plass et nytt komplett styre. 
Det må derfor arrangeres en ekstraordiner 
generalforsamling. Valgkomiteen må jobbe 
videre med å finne en kandidat til kasserer-
rollen og nytt medlem til valgkomiteen. 
Møtet berammes til etter ferien. 

Stugudal, den 23. mai 2014

Astrid Sprauten     
Nils Otto Huseby

                                                                       

Protokoll

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. 

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg ring 913 72 340 vår kundetelefon! 

Vi utfører : l Planlegging / tegning l Byggesøknader
l Grunnarbeid, graving og betong.
l Snekkerarbeid

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.

Vi lever av fornøyde kunder!

Vi lever av fornøyde kunder! Vi lever av fornøyde kunder!

Har ledig kapasitet på snekker-
arbeid og kan påta oss opp-
drag for rask oppstart.

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 ved sør-enden av Stuggusjøen med utsikt mot Sylan, Skardsfjella og 
StuggusjøenSkiløypa 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 i løpet av 2013 og byggestart blir våren 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
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Sommeren 2014	

Cafe Martine,  Kom å besøk «Nye» Cafe Martine, åpent hver dag  

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 deler av 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  kl 10.00  - 18.00 .	


Nyheter:	

Leilighetshotell. Væktarstua skal selge 22 av rommene som 

leiligheter. For mer informasjon: kontakt Væktarstua    	

	


Volleyball, vi har på nytt laget volleyballbane på Væktarstua.	

	


Turstier, Vi skal lage to turiststier som skal være godt merket.
Den ene stien skal gå ned på Rotåtangen og den andre vil gå 	


Inn mot badekulpen i østre Rotaå  	

	


Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering 12-14 juli.	

Tydalsfestivalen, musikkfestival, 18-19 juli.	


Pilegrimsrittet , starter på Stuguvollmoen lørdag 16 august – stor 
stemning, mye folk og flere aktiviteter utover dagen.	


Storsylen opp, lørdag 02 august. - levende musikk og bankett om 
kvelden.	


Telefon Væktartstua: 73 81 31 00 
E-mail: post@vaektarstua.no www.vaektarstua.no 
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Aktiviteter og arrangement sommer 2014  

  Følg med på Tydal kommunes aktivitetskalender, hjemme- og facebook-side,  
 samt Nea Radio og Selbyggen. De fleste arrangørene har også egne hjemme- og facebook-sider  
 

 

 Mange fine turmuligheter                                     
 Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller  
 Fiskeguide, som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene  
 eller på tydal.kommune.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes også. 
 
 Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn  

Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal. Besøk også fiskeineadalen.no  
og facebook.com/jaktogfiskeitydal  

  
 Opplevelser på hesteryggen 
 Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no    dyrhaug.no   stugudalshester.no  

 
    Svømming i Tydalshallen 

Svømmebassenget er åpent fredagskveldene i vår- og høsthalvåret fra kl 17.00 – 20.00,  
se mer informasjon på tydal-il.no Både svømmebasseng og hall kan leies hele året.  
Booking via tydal.kommune.no  
 

   
…sommer 2014 med mange aktiviteter og arrangement 
 
 O-løp, fjelltrim og svartkjeltrim 

O-løp og svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Fjelltrimposter settes  
ut fra medio juni, fjelltrimkort/påmelding ved turistinformasjonene. Se også tydal-il.no  
og facebook.com/tydalil (gjelder for alle arrangement Tydal IL). 

 
Medio juni -  Brekka bygdetun (ved Tydal museum) 
medio august Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg og salgsutstilling  
  ved Tydal husflidslag. Åpent fra 21. juni tom 10. august, fra kl 11.00 til 18.00 hver dag. 

facebook.com/BrekkaBarnasBygdetun  
   
  6. juli  Karolinerløpet 
 Løpet går i Stugudal i uforglemmelige vakre omgivelser, så velg tempo deretter. 
 Familievennlig. Uten tidtaking. Ca 14 km. Mer informasjon på tydal-il.no  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. og 13. juli  Fiskekonkurranse ved Nesjøen  
 Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie, med fiskekonkurranse, grilling, kaffe  
 og vafler. fiskeitydal.com 
 
11. - 13. juli  Væktarstua Cup 

Fotballturnering på Stugudalsbanen. Åtte herrelag og fire damelag.   
Vandrepokal. Knøttekamp. Dansefester i Bjørkly både fredag og lørdag. tydal-il.no 

  
18. og 19. juli  Tydalsfestival’n 

Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som  
nærmeste nabo.  Åge  & Sambandet, Anders  Jektvik, Charlotte Audestad og  
Moderna Tider er blant artistene som står på årets festivalprogram. tydalsfestivaln.no 

 
  2. august Storsylen Opp  

Motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell – Storsylen  
1762 moh. storsylenopp.com 
 

10. august  Pilegrimsvandring 
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved Sylsjøen. 
En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal og gudstjeneste 
etterpå. pilegrimsleden.info 

 
16. august  Pilegrimsrittet 

Sykkelritt som går fra Stugudal til Selbu langs Pilegrimsleden. 86 km i flott natur,  
langs grus- og kjerreveger, terreng og asfalt. Påmelding mm pilegrimsrittet.no 

 
30. august Stuggusjøen Rundt 
 Sykkeltrim for alle! 16,5 km uten tidtaking. Uttrekkspremier og deltakerbuttons.  
 Mer informasjon på tydal-il.no  
 

 
 
 
Last ned brosjyren “eventyrlige Tydal” 
Her finnes en oversikt over  
overnattings- og spisesteder og  
andre servicetilbud, i tillegg til 
aktiviteter og arrangement. 
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Åpningstider sommer 2014 for betjente TT-hytter  
         

 

Nedalshytta     20. juni – 14. september 
Tlf 953 64 603     
 
Storerikvollen   20. juni – 14. september 
Tlf 916 50 664    
 
Schulzhytta    11. juli – 14. september 
Tlf 926 03 333 
 
 
Utenom betjent sesong drives Nedalshytta,  
Storerikvollen og Schulzhytta som selvbetjente  
hytter. Mer om ruter, priser, online-booking 

     etc, se tt.no  
 

Tlf TT-kontor Trondheim 73 92 42 00 
        Skilting TT-hytter, Sylan i bakgrunn 

                    (foto Mattias Jansson) 
 
 
 
 
 
 
 
   For nærmere informasjon, kontakt: 

 

Tydal turistinformasjon, Ås               Væktarstua Hotell AS         Stugudal Håndverk og Fritid 
Tydal kommune, servicekontoret      Turistinformasjon Stugudal       Turistinformasjon Stugudal 
tlf +47 73 81 59 00 tlf +47 73 81 31 00          tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646 
turistinfo@ tydal.kommune.no      post@vaektarstua.no        turistkontor.stugudal@online.no 
tydal.kommune.no        vaektarstua.no         
                     
 
Tydal kommune, servicekontoret, juni 2014 

Tydal Legekontor 
Vi har åpent som vanlig hele sommeren.

Det vil si hver dag fra 09 – 15 
Telefon 73 81 58 40

Utenom kontorets åpningstider kan en kontakte Værnesregionen legevakt på tlf 74 82 60 00. 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113. 

Oppfordrer alle som trenger å fornye sine resepter om å gjøre det i god tid før ferien

God sommer! 
Hilsen oss på Tydal Legekontor.

COOP TYDAL
MANGE GODE SOMMERTilBUD 

Velkommen til COOP-TYDAL

Åpning i sommer
23/6 til 2/8
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. 249,-
3% kjøpeutbytte
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Årets aksjonsdag for avfall blir arrangert lørdag 12.juli 
på Rethølmoen gjenvinningsstasjon fra kl.09-18. 
Teknisk sjef sier at det er mest rettferdig å arrangere 
aksjonsdagen for avfall i midtbygda, slik som i fjor. 
Dette er et gratis tilbud til hytteeiere i kommunen 
som ønsker en utvidet ordning i løpet av ei helg. Det 
vil da bli muligheter for levering av sortert avfall. 
Oppslutningen sist år var svært god, i følge teknisk 
sjef Knut Selboe.

Når det gjelder nylig vedtatt fortetning av hyttefelt, 
så er følgende nye regulerte hyttefelt godkjent av 
kommunen: Dalslia, ved Odd Håvard Morseth, Sylan/
Sylsjøveien ved John Inge Sørensen, Stugguvoldmoen 
ved Ingjald Åm, Stugudal Fjell-landsby ved Olaf 
Svelmo, Ørneslien ved Oddbjørn Rokkones og Gunnar 
Svelmo. Alle disse områdene er utbyggingsklare. I 
tillegg finnes det en del tomter på andre eiendommer 
som tidligere er godkjente. Alle opplysninger kan fåes 
hos den enkelte grunneier eller på Teknisk avdeling i 
Tydal Kommune.

VANNPOSTKRANER

Tydal kommune, kommunalteknisk avdeling, har 
til tider store problemer med feilbetjening av 
vannpostkraner. Det er da snakk om stengekranene 
som er konstruert for nedgraving, og har 
dreneringshull for utdrenering av vannet i hytta, 
samtidig som vannforsyningen stenges av. Betjenes 
ikke disse korrekt, står det og lekker fra trykksiden 
rett ut i bakken. Typisk lekkasje fra en feilbetjent 
vannpostkran er 20-40 000 liter pr døgn. Vi tåler 
ikke mange slike «lekkasjer», og det er tidkrevende 
for oss å finne dem. Vi henstiller til hytteeierne som 
har drenerende vannpostkraner om å sette seg inn i 
bruken av disse. En generell regel er at disse enten 
må være helt åpen eller helt stengt. «Lekkasjen» 
oppstår når disse blir stående i en midtstilling, 
og det vil da høres en sus i bakken hvor kranen er 
montert. Vannpostkraner til fritidsbebyggelse som 
står og lekker slik vil uten forvarsel bli avstengt av 
kommunen.

TEKNiSK SJEF SlUTTER

30.juni er Knut Selboe sin siste arbeidsdag i Tydal 
Kommune. Jeg starta 16.april 1969, det er 45 år 
siden, sier Knut. Det er både fordeler og utfordringer 
ved trofaste arbeidstakere. Man sitter med mye i 
«huggu» etter så mange år, sier Knut. Men samtidig 
kan en utskiftning være bra med nye koster og nye 
øyne, mener han. 

Da jeg begynte, så var det 148 hytter, nå er det nesten 

1600. Det er mange arbeidstimer med planlegging 
og papirarbeid. Grunneierne skulle ha hjelp og 
bistand. Vi laga disposisjonsplaner for de enkelte 
eiendommene. Det er i dag ikke kommunens ansvar, 
så det er det slutt på. Men jeg ble godt kjent i bygda 
fordi jeg var rundt på mange befaringer.  

Tydal har vært en interessant kommune å jobbe i. 
Og utviklingen har vært ganske formidabel. Da jeg 
starta var det ingen ansatt på Teknisk avdeling, bare 
en formann i bygningsrådet, og en vaktmester som 
stelte med vann og bygningene. Det ble fort klart 
at vi måtte utvide, og på det meste har vi vært 37 
ansatte på teknisk. Det var i forbindelse med bygging 
av helårsveien over fjellet. Vi hadde ansvaret for 
bygginga av veien fra 1989 til 1997. Det er ikke helt 
vanlig at en kommune bygger en riksvei fra et dalføre 
til et annet, med de krav som stiltes i den forbindelse. 
Det meste av investeringene fikk vi tilbake fra 
staten da de overtok i 1997. I dag er vi 26 ansatte 
på teknisk etat, og vi har ansvar for vaktmester- og 
renholdstjeneste, utesektoren som går på kommunal 
teknikk, og en egen avdeling for saksbehandlere. Vi 
har hatt ansvar for en omfattende infrastruktur (vann, 
kloakk og vei) og bygging av kommunale brukshus. 
Idrettshuset var akkurat ferdigstilt da jeg starta i 
1969. Etter den tid bygde vi først ut det gamle alders- 
og sykehjemmet, for siden å bygge helt nytt, vi har 
bygd mange boliger, kommunalt servicebygg, flere 
kommunale næringsbygg (Berggårdsmyra), museum, 
skole, barnehage, Tydalshallen. Først på 70-tallet 
ble det tankhenting av melk, mot melkespann 
og melkeramper i tidligere år. Det betydde at 
gårdbrukerne måtte ha skikkelige veiløsninger, 

Info fra teknisk avdeling og med tilskudd fra stat og kommune ble en del 
realisert. Tydal var også forholdsvis tidlig ute med 
å lage gang og sykkelvei i midtbygda i forhold til 
folketallet. Vi har regulert og bygd ut en del boligfelt. 
Ellers har det vært mye planlegging etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser, og lover og forskrifter 
har medført at det har blitt mer omfattende og 
arbeidskrevende med åra. Det er mange som skal ha 
et ord med i laget når kommuneplaner skal lages. Vi 
fikk revidert kommuneplanen i 2012, det har vært 
en langvarig prosess. Men vi er fornøyde med at vi 
ikke fikk noen innsigelser, og at det endte i en plan 
som kunne godkjennes av alle brukerinteressene av 
arealene i Tydal. Vi drifter, forvalter og vedlikeholder 
store verdier, og har kontakt med mange brukere. 
Utfordringa i dag er å få tilstrekkelig ressurser til 
vedlikehold, fordi kommunen ikke har like solid 
økonomi som tidligere. Prioriteringene har vært 
vanskeligere de siste årene, og det er ikke like enkelt 
for brukerne å ha forståelse for dette. 

Det har vært en interessant jobb på en god 
arbeidsplass med mange gode medarbeidere. Det 
har vært lite konflikter, miljøet har vært godt. Jeg vil 
også understreke at jeg har hatt et godt forhold til det 
politiske miljøet, og føler at jeg har hatt stor forståelse 
fra politisk hold. Alt dette har bidratt til at jeg ikke 
har ønsket å flytte på meg, fortsetter Knut. Han er 
opprinnelig rørosing, og har også bolig på Røros. To 
døtre bor i Tydal, en sønn i Selbu og en sønn på Røros, 
og Knut ser ikke bort fra at han får noen oppdrag 
hos barn og barnebarn. Derfor har han takket nei 
til andre tilbud i pensjonisttilværelsen. Jeg er sikker 
på at Knut Selboe vil nyte sin pensjonisttilværelse 
sammen med sin familie. En frisk og blid kar, som ikke 
har hatt en eneste fraværsdag på grunn av sykdom i 
sitt lange arbeidsliv! Det er det ikke mange som kan 
si, og virkelig noe å være stolt av!

Vi ønsker Knut lykke til med sin nye tilværelse!

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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Moxness er klar for de utfordringene som denne 
jobben vil gi ham. Tydal er spesiell, en liten kommune 
som har hatt svært gode inntekter fordi man har 
investert i det å ta tak i naturen. Og inntektene har vært 
en kompensasjon for det å ha gitt av sin natur. Dermed 
må man spørre seg om det er rimelig at andre skal få 
ta del i denne kompensasjonen, som for eksempel ved 
en kommunesammenslåing, sier han på mitt spørsmål 
om synet på det spørsmålet. På den andre siden er 
samarbeidet i Værnesregionen kommet svært langt, 
og er helt nødvendig både for Tydal og Stjørdal (den 
minste og den største i Værnesregionen). Det er helt 
tidsriktig å samarbeide på denne måten for best 
mulig å forvalte skattebetalernes penger. Det kreves 
mye kompetanse å drive kommuner i dag, og Tydal 
er veldig godt utstyrt i så måte både når det gjelder 
realkompetanse og formell kompetanse, mener 
Moxness. Og uten gode fagmiljø får man heller ikke 
ny kompetanse. Barnevern er et eksempel på et 
fagområde som nyter godt av samarbeid med andre. 
Det er nesten umulig å drive barnevern i en liten 
kommune, forholdene er alt for små i slike sensitive 
saker.

Når man har det for godt kan en se seg blind på 
det som er rundt seg. Når man i tillegg har hatt god 
økonomi, så kan det være vanskelig å se at det må 
gjøres endringer. Der har kommunen en utfordring.

For å illustrere dette, vil jeg gjerne fortelle om et 
møte jeg hadde nylig med folk som kom utenfra 
kommunen. Jeg ville ha møtet i Tydalshallen for 
å vise fram det som er fint og nytt, og dessuten er 
det fantastisk fine møtelokaler der. Kommunens 
kjøkken serverte mat som besto av fisk fra Tydalsfisk 
og kjøtt fra Tydalskjøtt, fantastisk godt tilberedt. 
Møtedeltakerne var kjempefornøyde med alt. Så 
skulle vi ha en omvisning i hallen. Det ble spurt om 
kostnader ved bygging, og det ble spurt om hva en 
som bor i Tydal må betale for å bruke det. Det koster 
ingenting å bruke hallen, svarer omviseren. Det er 
slik Tydalinger er vant til å ha det. Ikke rart at de 
besøkende ble storøyde, andre kommuner er ikke 
like gavmilde overfor sine innbyggere!

Den tida jeg har vært her har jeg følt meg veldig 
godt mottatt, sier Moxness. Folk er positive, åpne og 
hyggelige. Men en av de tingene som jeg reagerer 
på, er at satsing på næring ikke har kommet lenger. 
Mulighetene er så enormt store, og mye kan legges til 
rette for hytte- og friluftsliv. 

Et eksempel på noe som jeg reagerte på, var alle 
de kilometervis med vei innover i fjella, som mange 
av dem er stengt med bom.  De som er bygd med 
offentlige midler skal komme offentligheten til gode, 
slik at det er ikke lov å stenge veien. Det er lov å ta 
bompenger, men det er ikke lov å stenge med bom. I en 
kommune som satser på turisme kan man ikke stenge 
gjestene ute, her er det et stort utviklingspotensiale. 

Nå driver vi og diskuterer scooterløypene, og her er 
det naturligvis ulike meninger. Jeg mener at det kan 
skje mye artig innenfor dette området også. Dessuten 
er jeg opptatt av at det ikke bare er de som er gode 
til å gå på ski i ferdigpreppa skispor som skal få nyte 
godt av naturen. Vi skulle kunne kjøre pensjonistene 
inn på fjelltoppene eller inn på turisthyttene (eller 
like ved) sånn at alle kan komme seg ut. Jeg er sjøl 
en ivrig bruker av fjellet, men jeg gruer til den dagen 
jeg kanskje ikke er i stand til det. Da skulle jeg gjerne 
ha ønsket å komme ut for å se og oppleve, om ikke 
annet. Kanskje kunne vi fått ungdom ut istedenfor at 
de sitter og knoter på data’n, vi kunne trekke dem 
opp på en fjelltopp for at de kunne stå på brett ned 
igjen! Det er til og med penger i sånt, sier han ivrig. 
Men forutsetningen for at slike grep skal kunne 
gjennomføres er at flertallet blir enige i at det er 

Ny rådmann i Tydal
Som vi skrev i forrige utgave, så slutter rådmann Gunnbjørn Berggård etter 27 år i 
rådmannstolen. Vi ønsker den nye rådmannen Lars-Erik Moxness velkommen som hans arvtaker! 

denne veien vi skal gå. Det vil gagne mange, men 
sjølsagt ikke alle i starten. Men i det lange løp vil alle 
tjene på det. Men vi må stå sammen, det er nøkkelen 
til å få Tydalen til å blomstre. Mulighetene er mange! 

Inntektene står mer eller mindre i ro, mens utgiftene 
øker. Det sier seg sjøl at noe må gjøres, dette går ikke 
i lengden. Det kan ikke ensidig tenkes at utgiftene 
må reduseres, men ting må gjøres mer effektivt. Et 
eksempel er boligbygging som kan øke tilflytting, som 
igjen kan bety økte skatteinntekter. Hensiktsmessige 
boenheter for eldre er en annen sak. Kanskje kan 
hjemmesykepleien bruke sin tid mer effektivt ved å 
slippe å kjøre mange mil hver dag. Poenget mitt er 
at det finnes mange muligheter for å gjøre ting mer 
effektivt, sier Moxness, et enormt potensiale! 

For øvrig setter den nye rådmannen stor pris på fjell 
og natur, det kan være derfor valget falt på Tydal. 
Han unngår helst opptråkkede stier, og sammen 
med sin pointer vil han gjerne gå i fjellet, jakte eller 
trene på fugl, men han synes mulighetene for jakt 
og trening er få. Vi får håpe det byr seg anledninger 
til det. Dessuten kunne han godt tenke seg å bo i 
Stugudalen. Det har vi forståelse for, vi som bor her! 

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

	  

7584 SELBUSTRAND 
	  

	  

	  

 
Vinduer,skyvedører, balkongdører og dører i standard- og spesialmål 

Nybygg, rehabilitering  og hytter 

Erfaring siden 1935 

TRE - PVC - ALU sprosser og glasslister 

2-lags, 3-lags - solstopp og selvrensende glass 

Vi produserer i dag ca. 10 000 vinduer pr. år 
 

Tlf.: 73 81 01 30 • Fax: 73 81 01 40 
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no 

Ole Bjarne
Østby

Aut. maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12 - 959 36 017
mail: objarnes@tydalsnett.no

Vei - vann - avløp 
og grunnarbeide.
Levering av grus

Ferdig regulerte tomter i Aas 
m/vei-vann og strøm
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Vokst opp på Flaten i Stugudalen, født i 1983, 
Brynhild Jorid ble mitt navn, er frelst på paragliding og 
friluftsliv, der har du meg! Har så lenge jeg kan huske 
hatt lysten til å fly, og etter utallige paraplyhopp 
fra verandaen oppdaget jeg i 2009 paragliding. 
Iveren har i de senere årene bare økt, og ikke minst 
den mestringsfølelsen og gleden det er å fly fra 
fjelltoppene i mine hjemtrakter. 

I året som har gått har jeg også vært så heldig å få 
arbeide med paragliding på heltid, ved Torshus 
Folkehøgskole. Et spennende år har det vært, og flere 
spennende år skal det forhåpentligvis bli i Orkdalen. 
Jeg har samtidig vært så heldig å få være med på 
å arrangere Frittelement, et friluftsarrangement 
med fokus på paragliding. Et arrangement som skal 
videreutvikles til neste år. 

I de siste årene har interessen for «hike and fly» 
kommet, og sammen med Lars har vi både planlagt 
og gjennomført flere vellykkede turer med paraglider 
i den norske fjellheimen. En spesiell og flott 
mestringsfølelse som jeg ønsker å forklare med ord, 
dele med andre så kanskje flere får øynene opp for 
denne fantastiske sporten. Den er svært populær 
nede i Europa, men der er også været litt annerledes 

så mye må tilpasses skal man bedrive dette i Norge. 

Mye planlegging blir lagt til grunn i forkant før våre 
turer i den ville norske naturen, og hvor mange 
ganger paraglidersekken blir pakket om, har vi nok 
ikke tellingen på lengre. Vårt paraglider utstyr veier i 
alt ca 10-15 kg, og man blir da litt kritisk til det ekstra 
utstyret man behøver på en slik tur. Vekt og god 
kvalitet, spiller en stor rolle. Så vi bruker mye tid på 
testing av hvilket utstyr som egner seg best på våre 
turer. Mange diskusjoner,  innhenting av kunnskap 
om terreng, utstyr og meteorologi er jeg så heldig jeg 
kan dele med Lars. 

I fjor krysset vi Trollheimen med paraglidere, 4 
startende hvorav 3 kom i mål, en herlig pionertur 
hvor vi var noen av de første på en slik reise i Norge. 
Vi var litt uheldige med været, så det ble en del km 
med bruk av beina også. 

Denne sommeren ønsker vi å fly over Sylane, mine 
kjære fjell, som jeg har utallige bilder av fra verandaen 
hjemme. Vi har tatt noen testturer i området og 
funnet noen gode startplasser, og hvilke ruter som 
passer for ulike vindretninger. Vi er i år ca 8 stk som 
er påmeldt til dette arrangementet i år, og senest i 

Stugudal neste!! 
Vi har en helt fantastisk natur her i Norge, noe jeg tror vi alle er veldig enig i. Men hva med å 
oppleve denne herlige naturen fra lufta, som en ørn svever man over landskapet. Finne frem 
det lekne i oss selv, og gjøre som en god kamerat en gang sa, i fullt firsprang på start med en 
paraglider over seg: ” Hvorfor ikke leke drage med seg selv”!! J

Fly and Hike i den norske fjellheimen

dag fikk jeg forespørsel av Italienske paraglidepiloter 
som har meldt interesse for arrangementene våre. 

Planen er å starte ved Stugudal Håndverk, 4 august 
kl 09.00 om været tillater det, derfra tar vi beina fatt 
og går opp til startsted som planlagt er Skarsfjellet. 
Herfra må en skru seg opp til skyene, forhåpentligvis 
2500 m.o.h. så er det bare å fly inn i fjellheimen. Her 
er vi på egenhånd, alle som en, vi må selv ta de riktige 
valgene, hvor skal vi fly for å komme lengst. Derfor 
er det uhyre viktig at vi har riktig utstyr med oss i 
sekken, skulle vi lande midt i fjellheimen må vi klare 
å ta oss ut for egen maskin. Og været i Trøndelag vet 
vi skifter fort, så her må en ta sine forhåndsregler. 

Ruten i år vil ende opp i Åre den 8. august, for å delta 
på Down team challange, som er en acro konkurranse 
med paraglider. Så får tiden vise om vi greier det. 

Vi planlegger et større hike and fly prosjekt hver 
sommer, samt flere toppturer rundt om, samt flere 
små arrangement gjennom Fritt element. Vi får se 
hva tiden vil bringe. 

Følelsen du får når du løfter opp paraglideren, som 
løfter deg opp og du seiler over landskapet, den 
er mektig. Med nok vind til å fly over fjellsidene, 
sammen med fuglene som lå og seilte på vinden. 
Hvordan kan dette beskrives, undrer jeg. Fly rett inn 
i solnedgangen. Bare du, paraglideren og den ville 
naturen rundt deg. Det er magisk!! En flyr rett over 
terrenget, med en helt fantastisk utsikt. Man får en 

helt utrolig frihetsfølelse i kroppen, en mektig og stolt 
følelse, en mestringsfølelse av de større. Som sagt 
magisk!!

Så er det noen som vil ønske oss lykke til på ferden 
er det bare å ta turen til Stugudal Håndverk 4.august. 
Vi arbeider også med å få turen livetracket, så en kan 
følge med på nettet hvor vi er, hvem som flyr og hvem 
som går samt hvem som leder. Så nå mamma, kan du 
endelig følge med på hvor jeg er til en hver tid ;) 
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Snart slippes husdyrene på utmarksbeite. Her skal de 
sanke mye fôr før vintersesongen setter inn. For at 
flest mulig av disse dyrene skal komme seg velberga 
heim i høst, trenger de hjelp fra alle oss tobeinte 
som ferdes i skog- og utmarksområdene i Tydal. 
Ser du dyr som er skada eller er dødt, må du så fort 
som mulig varsle SNO-kontakten i Tydal Ingebrigt 
Kirkvold. Hvis du ikke treffer på han, kan du ringe 
andre SNO-kontakter i Neadalen eller politiet. 

Ser du et rovdyr i farten (uansett sted) i Tydal, kan 
du ringe lokal SNO-kontakt, landbrukskontorets 
vakttelefon eller kommunen. Disse kjenner aktuelle 
beitebrukere som igjen kan øke sin forebyggende 
beredskap i sitt beiteområde. Ved raskt å si fra om 
dine observasjoner, bidrar du til at husdyrene får en 
fin tid til fjells. God tur inn i Tydals dype skoger og 
høge fjell!

Viktig å melde fra om  
dyreobservasjoner i utmarksområdene

Aktuelle tlf.nr. du kan ringe når du ser noe uvanlig  
(uansett tidspunkt):

Ingebrigt Kirkvold, SNO-kontakt Tydal 478 04 778

Ståle Selboe, SNO-kontakt Selbu  975 59 751

Arne Langli, SNO-kontakt Selbu  958 30 461

Landbrukskontoret Tydal  952 95 955

Per Aune, Tydal kommune  952 95 911

Øystein Bremset, Tydal kommune 900 16 118

Politiet     73816920

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.

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

TYDAl  
UTlEiESERViCE AS
 
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate. 
Utleie av strømagregat.

PRiSER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,-
Minidumper (motorisert selvlastende trille-
bår)
Døgnleie kr. 1500,-
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

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

«Partikjøp» av sykkel- og treningsbekledning 
fra Craft til uslåelige priser

Vi har det du trenger:
- Ski
- Sykkel 
- fiske 
- Tur
- Fritid
- Nyhet! Sykkelutleie
- Salg av sykler
- Service på sykler
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Gleden var derfor stor da jeg samme dag fikk napp 
hos Vertshuset Caroline «Hei, har ei Burstner 585 til 
leie, 85mod. 1400 kg, 4-5 sengeplasser. mvh Ola». 
Campinglivets gleder har jeg aldri prøvd så dette 
låt spennende. Samtidig måtte jeg jo tenke på de 
stakkars pilegrimsvandrerne og at det ikke skulle bli 
for tett i vogna. For hver natt måtte vi derfor ha tilgang 
på vask og do utenfor vogna. Nå i ettertid ser jeg at 
campingvognløsningen kanskje ikke ble så optimal 
som den kunne vært, siden vi har få campingplasser 
som tar imot døgngjester i Neadalen.

Jeg ringte også til de tre påmeldte og spurte om de 
ville være med på en slik ordning og forsikret om 
at det i tillegg ville være med et telt. Jeg innledet 
samtalen med at det bare var tre påmeldte og 
pilegrimsvandrerne hadde nok forventet at jeg i neste 
setning skulle si at turen derfor var avlyst. Det var bare 
lettelse å høre i andre enden av tråden da jeg foreslo 
campingvogn. De var forberedt på pilegrimsvandring 
langs Romboleden – og det fikk de.

På de første etappene hadde vi tåke og regn, og 
gjennom Skarddøra hadde vi nok med å holde oss 

oppreist og å finne neste merke. Dette ble en veldig 
kontrast til det været som kom fra dag tre, da sola 
skinte fra skyfri himmel. Fra bart fjell, til frodig 
fjellbjørkeskog i Stugudalen til fjellgranskog ned 
mot Ås i Tydal. Videre i Selbus elgskoger og flotte 
kulturlandskap til Malviks furuskog ved Nyvatnet. Og 
så til lukten av sjø ved Trondheimsfjorden. Vi hadde 
veksling mellom utmark, sti, gamle vegfar og asfalt. 
Asfalten var kanskje verst i den varmen vi fikk. Rype, 
tamrein, fjellvåk, tiur og jerpe møtte vi langs leden 
– og modne multer og blåbær fikk vi smake på. Vi 
kunne ha møtt bjørn også. Vi fant både bjørneskit og 
ferske bjørnespor i ei myr i Selbu.

Hva var greit med campingvogn da? At vi slapp å 
pakke ned soveposen hver dag. Vi slang den bare 
inn på senga bakerst i vogna. At vi slapp å bære 
inn og ut maten på et kjøkken. At vi kokte kaffe på 
kaffekjele og slapp å lære oss hvordan kaffekokeren 
på samfunnshuset fungerer. Hva var ikke så greit? At 
den var for liten for fire fremmede å sove sammen 
i, men det ble så fint vær at flere av oss sov ute (jeg 
hadde jo med feltsenger) eller i de husene vi fikk låne 
toaletter i.

Ja dette er noe nytt tenker du, og det samme tenkte jeg da jeg en dag i juni la ut spørsmål i en 
gruppe på facebook om noen hadde en campingvogn til leie. For saken var den at det var bare 
tre påmeldte til vandring langs Romboleden. Skulle jeg avlyse etter tenke alternativt? Jeg valgte 
det siste.

På Romboleden med campingvogn

Det er første gang jeg er vandringsleder, men jeg 
var teknisk arrangør og var med og gikk i 2012. Som 
vandringsleder må man jo gjøre seg noen refleksjoner 
om hvordan en pilegrimsvandring skal være, hva man 
skal gi pilegrimene undervegs og hva de selv kan bidra 
med. Jeg har i flere år tatt imot pilegrimer på gården 
vår i Tydal, og lyttet til samtaler om hva som fungerer 
og hva som ikke fungerer. Jeg har derfor forsøkt å ta 
til meg noe av det som har blitt sagt.

For meg har det både vært viktig med noen faste 
rutiner og at veien blir til mens man går, dvs at jeg 
som leder må tilpasse meg gruppen. Jeg kunne ha 
pøst på med navnene på alle blomstene vi så langs 
leden, men jeg gjorde ikke det, fordi pilegrimene ikke 
var en gjeng med naturforvaltere. De var pilegrimer. 
Det ble en rutine at vi sang bordvers før og noen 
ganger etter hvert måltid og jeg hadde lagt opp til 
at vi skulle be Birgittas bønn før vandringstart hver 
dag. Nøkkelordene for Vadstena ble lest; langsomhet, 
bekymringsløshet, stillhet, frihet, enkelhet, 
åndelighet og fellesskap (å dele). Ett for hver dag. 
En dag vi manglet et nøkkelord, tok jeg ett av dem vi 
allerede hadde brukt en gang til, og en dag foreslo en 
av pilegrimene at vi kunne velge ett selv, og da gjorde 
vi det……….

Etter min oppfatning er pilegrimer søkende mennesker 
og det er viktig å gi rom for egne refleksjoner. Vi hadde 
fast en halvtime stillhet hver dag og siden vi var bare 
4 så ble den gjerne flere perioder med stillhet om det 
passet slik. Fordelen med å være vandringsleder uten 

å være prest, er at jeg ikke har som hovedoppgave 
å formidle Guds ord eller å være sjelesørger – jeg er 
mest menneske. For noen vandrere passer dette, for 
andre passer det ikke. Uansett, som vandringsleder er 
jeg ikke til for å tilfredsstille alle – vandrerne må selv 
ta det rommet de ønsker i gruppa. De må fortelle det 
de vil fortelle om seg selv.

Litt kulturhistorie fra områdene vi passerte ble gitt i 
små mengder. Vi besøkte ett museum og fire kirker 
undervegs. Heldigvis har den pilegrimsinteresserte 
presten i Malvik som tradisjon å ha friluftsgudstjeneste 
den 25. juli hvert år. Noe som satte en ekstra spiss på 
vår pilegrimsvandring. Mottaket ved Nidarosdomen 
var upåklagelig. Vikarpresten ga oss en liten andakt 
i Nidarosdomen mens både trompetmusikk og 
trommer gjallet i veggene. Vi kunne ikke fått en bedre 
avslutning.

Og lurer du på om det blir tur i år også? Ja det gjør 
det, men uten campingvogn håper jeg. Jeg har lyst 
til å bidra slik at flere får oppleve en vandring langs 
Romboleden. Har du lyst til å bli med? Sjekk www.
kirkvollen.no og meld deg på.

Takk til alle medhjelperne undervegs. En særlig takk 
til Ola Reitan, Ingebrigt Kirkvold, Arvid Magnar Græsli, 
Ola B. Græsli, Rune Garberg, Ola O. Venn, Ole Engan, 
Ingerid Kunzendorf og Peder Solem.

Tekst og foto:  Hilde Kirkvold.

Foto: Vandring i fjellskogen i Selbu
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Lørdag 2. august er det på ny klart for Storsylen 
Opp. Det 11 km lange motbakkeløpet starter på 
Nedalshytta og går til toppen av Storsylen, noe som 
gir en totalt stigning på 1000 høydemeter. Årets løp 
inngår for første gang i Norgescupen i motbakkeløp 
noe som betyr at flere av de absolutt beste innafor 
denne grenen vil delta. –Det blir spennende å se om 
noen er i stand til å true løyperekorden til Kristian 
Rennemo på 1.10.35 fra 2010, sier hjemmehåp og en 
av initiativtakerne Niklas Dyrhaug.

Han vil i tillegg oppfordre de aller tøffeste til å satse 
på en «dobbel», med Storsylen Opp den 2. august 
og Pilegrimsrittet den 16. august. De med best 
sammenlagttid fra begge konkurransene blir premiert. 
–Men det er viktig å understreke at Storsylen Opp er 
et familiearrangement som passer for de aller fleste, 
uansett tempo og fysisk form, sier Dyrhaug. Dette er 
en veldig fin mulighet for de som ikke har vært på 
Storsylen før. Under løpet får man utdelt både saft og 
sjokolade underveis og sikkerheten er høgt prioritert 
slik at alle våre deltakere skal føle seg velkomne i vår 
fantastiske fjellverden, avslutter Dyrhaug.

Foto: Mattias Jansson

Storsylen Opp – benytt sjansen i år!

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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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 

 

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 

 

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
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Dobbelt jubileum på Stuguvoldmoen denne 
sommeren, festival nr 20 og 30 år siden den første 
i 1984. Programmet er nå på det nærmeste klart, og 
aldri har det vært mer innholdsrikt, variert, folkelig 
og bredt. Tydalsfestival ‘n markerer virkelig sin profil 
denne gangen, med tidenes mest innholdsrike og 
varierte familie konsert på lørdagen. På kveldstid vil 
som vanlig de musikalske perlene stå i kø… la oss ta 
en kort presentasjon:

FREDAG: * Staysmann & lazz – Norsk hiphop duo 
som har varmet opp 10000 publikummere i Halden 
før Roxette, og i 2013 hadde kjempesuksess med 
låten «Kaptein Morgan»… * Moderna Tider – Sveriges 
nest beste Gyllene Tider band, etter 
orginalen. Er  ett Gyllene Tider Tribute 
band, så her ligger det til rette for 
allsang med «Sommartider» - «Nar vi 
två blir en» osv… * Sie Gubba tilbake 
der det hele startet for 19 år siden. 
Har siden da gitt ut 9 album, 2 singler 
og 7 DVD/musikkvideoer, og blitt 
kjempepopulære over hele landet…* 
Bjørn Rosenstrøm – en tidløs 
festvinner, slo gjennom i Norge i 2002 
med «Raggarrock» – og den glade 
svensken er siden da godt kjent for 
Stuguvoldmoens publikum gjennom 
flere konserter på arenaen…* Exit 
Stage – Populær trubadur duo med 
tilhold i Trondheim og Midt-Norge for 
øvrig, skal sørge for god stemning i 
restaurantteltet under sceneskiftene 
på storscenen fredagskvelden. 

lØRDAG: * Aldri har Tydalsfestival 
`n kjørt ett mer innholdsrikt 
dagsprogram, her skal det være mulig  
å «digge» ett eller annet – uansett 
alder… * Kulturskolene i Tydal, Selbu 
og Holtålen får muligheten til å 
presentere noe av det som gror blant 
de yngre aktørene i regionen, her 
ønsker festivalen å gi denne gruppen 
en arena å opptre på ...* Dråkmat – 
unge gutter som virkelig er i støtet 
for tiden med finaleplass i MGP Jr til 
høsten, og ikke minst frontfigur og vokalist Henrik 
Fuglem som også er klar for finalen i Norske Talenter – 
finalen ikke avholdt når dette skrives.. men festivalen 
er uansett glad for å stille scenen til disposisjon for 
disse talentene…

 * Meg Og Kammeraten Min – også kjent som 
HGH, eller Martin Hagfors og Håkon Gebhardt. To 
knalldyktige musikere som har høstet fantastiske 
omtaler for dette prosjektet som er tilrettelagt 
spesielt de yngste – men også for hele familien…       

 * Anders Jektvik – Hitterværing som virkelig har 
markert seg som artist etter hiten «Rampa – Cola`n 
her» Er en meget dyktig låtskriver, tekstforfatter og 
ikke minst gitarist. Skriver tekster som omhandler 
alt fra de store spørsmålene – til de hverdagslige 
betraktningene…* Harald Morten Bremseth og 
Arnt Egil Rånes – kjent fra «Bygd for fart» kommer 
for å spre litt humor – det hører naturlig til på 
denne forestillingaJ Bremseth fra Lånkerevyen og 
Rånes fra DDE kan dette faget til fingerspissene… 
* i tillegg til dette programmet jobbes det med 
å få en smakebit fra de første festivalene på 
Stuguvoldmoen, Trekkspillfestivalen Ved Syltoppens 
Fot – dette som en aldri så liten markering av årets 

doble jubileum. Mer om dette kommer 
senere når innholdet er i boks… etter 
disse aktørene går programmet over til 
kveldskonsertene.

 * Charlotte Audestad – i likhet med 
Anders Jektvik fra Hitra, skriver også 
låter og tekster selv. Innholdet i tekstene 
er humor, varme, alvor, lidenskap og 
selvironi. Charlotte har lettfattelige, 
melodiøse og fengende låter, og slipper 
ny plate i 2014…* Black Debbath – årets 
tungrock band, kjent for sine politiske 
og humoristiske tekster. Kanskje får vi 
også «voggesang te trønderen»..??... 
* The South – hardtarbeidende som 
få, er nylig omtalt som landets beste 
konsertband. Trondheimsbandet holder 
veldig høyt musikalsk nivå, og publikum 
har virkelig noe å se frem til her… * Åge 
& Sambandet – på Tydalsfestival `n for 
første gang, elsket av gammel og ung 
– perfekt for Stuguvoldmoen. Ny plate 
slippes på forsommeren, og det ryktes 
om stor stemning under innspillinga 
– det lover godt.!!...  * Vømmølgutan 
– fra Verdal `n får æren av å avslutte 
årets festival, helt naturlig i anledning 
Vømmølåret.  Stemning, humor og 
dyktige musikere som vil ta ett stort 
publikum inn i julinatta på Stugudal.

* Meyer & Dahlberg – Trubadurer med 
base i Malvik/Trondheim og plateaktuell. Duoen 
har spilt sammen i flere år, og har også tidligere 
underholdt publikum i teltet på festivalen. Dette kan 
de, og vi ser frem til mye allsang også denne gangen…

Info om festivalen finnes på  www.tydalsfestivaln.no 
og festivalens Facebookside.

Billetter kjøpes nå på Billettservice – camping 
bestilles på festivalens hjemmeside.  

ARTISTER                    2014 - TYDAL 

Brødvarer i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

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
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Klart du kan! 

Klart du kan! 

Kontakt:
Tlf. 7381 0440
E-post: firmapost@maxboselbu.no

PLANLEGG SOMMERENS PROSJEKT OG TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG BESTILLING NÅ!

SELBU

•	 Hele	Neadalførets	byggevareforretning

•	 12	000	lagerførte	varer

•	 Fast	lavpris	på	en	rekke	produkter

•	 God	fagkompetanse	på	alle	varegrupper

•	 Egen	kjøkkenavdeling

•	 Forhandler	alt	av	hytteutstyr	fra	Sunwind,	

Hyttetorget	og	Hyttebua

Åpningstider (sommeruker 30-31-32): 
Mandag – torsdag 07-17 (09-17)
Fredag 07-18 (09-18)
Lørdag 10-14 (10-14)

Klart du kan! 

Faste	utkjøringsdager	til	Tydal/Stugudal	–	bestill	
varene	på	forhånd	og	få	de	levert	på	hyttetrappa!

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

facebookside!

Vi går til kirke
Stugudal kapell 
 
21.06.2014  
kl. 18.00 Musikkandakt

10.08.2014  
ca. kl. 16.30 - Pilegrimsvandring fra Skardøra til 
Stugudal kapell med andakt og salg av lapskaus ved 
kapellet etter vandringen.

21.09.2014  
kl. 11.00 - Gudstjeneste

19.10.2014  
kl. 11.00 - Gudstjeneste

25.12.2014  
kl. 12.00 - Høytidsgudstjeneste

Tydal Kirke
31.05.2014  
kl. 11.00 - Konfirmasjon

31.08.2014  
kl. 11.00 - Gudstjeneste med 50-års konfirmanter og 
presentasjon av konfirmanter 2015

05.10.2014  
kl. 11.00 - Høsttakkefest med utdeling av 4-års/6-års bok

02.11.2014  
kl. 11.00 - AlleHelgens Gudstjeneste

30.11.2014  
kl. 11.00 - Lys våken Gudstjeneste

Annet: 
29.06.2014  
kl. 12.00 - Friluftsgudstjeneste Brekka Bygdetun

  TYDAl KOMMUNE

Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
7590 Tydal 

Telefon:    73 81 59 00
Faks:    73 81 59 90
Hjemmeside: www.tydal.kommune.no 
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Åpningstid:
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30

i

	  

	  

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

Mail:	  www.anmanord@frisurf.no	  

	  

Selbu Fysikalske 
institutt 

 
Nyhet fra januar:  

Nyheter fra januar: oppstart i Ås 1 dag pr. uke.

For timebestilling ring: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no
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Brekka bygdetun  
og Tydal museum
Velkommen til Brekka – barnas bygdetun 
sommeren 2014. 
Åpningstider: Alle dager 11.00 – 18.00 fra 21. 
juni til10. august

Her kan du vandre sammen med masse 
forskjellige dyr, ri eller kjøre med hester, oppleve 
trolla i tusseløypa  eller rett og slett oppleve et 
levende bygdetun.

Her er det husflidsutsalg og kiosksalg med 
hjemmelagede matvarer.

Ta også turen innom Tydal museum og opplev 
Karolinernes dramatiske felttog i 1718, historia 
om kunstneren og friluftsmannen William H. 
Singer som slo seg ned i Tydal, og få innblikk i 
lokal vasskrafthistorie og husflidstradisjon.

Åpningstider: 
Onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl 11-17 i 
perioden 23. juni - 9. august.

Karolinerløpet søndag 6. juli,  
Stugudalsbanen 
 

Start mellom kl 09.00 og kl 11.00. 
Trimklasse uten tidtaking og lett  
løype på ca 14 km, som passer for alle!  
Etterløp mandag 7. juli kl 18.00. 
 

Velkommen til en flott og tradisjonsrik  
fjelltur i storslagne omgivelser! 
 

 
 
                                                            Les mer på  
                                                        www.tydal-il.no  

 
 
 

Sykkeltrim lørdag 30. august,  
Stuggusjøen Rundt 
 

Sykkeltrim for liten og stor med 
deltakerbuttons til alle som deltar. 
Arrangeres for andre gang i år.  
Lett løype etter grus- og asfaltert  
veg. 16,5 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! 
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PROGRAM 
lørdag 12. juli
Premiering for størst fisk. Egen barneklasse

Start      Kl. 07.00  
(eller senere dersom du ønsker det)
Alle båter inn til brygga   Kl. 16.00
Veiing av fisk    Kl. 16.00
Premieutdeling   Kl. 17.00  
(eller umiddelbart etter veiing av fisk)

Sosialt samvær i lavvo og ute. 

Totalfangst veies også på lørdag, dersom det skulle 
bli dårlig vær søndag.

Prestisjeoppgjør
Selbusporten og Sølvkroken stiller til ny nervepir-
rende dyst. 

Fiskekonkurranse på Nesjøen 12. og 13. juli
I flere år har Nesjø båtutleie,  i samarbeid med Sølv-
kroken arrangert fiskekonkurranse på Nesjøen. Dette 
har blitt et svært populært arrangement, og mange 
fiskere meldte seg allerede på i fjor sommer til årets 
konkurranse. Det å få den største fisken eller mest 
fisk er alltid stas både for en nybegynner og en som 
har lang erfaring med nesjørøya. Det gnistrer i øya og 
gliset er bredt både hos 10-åringen og 70-åringen når 
fangsten er stor. Når Harald Kvithyll fra Sølvkroken og 
Olav Nykkelmo som representerer Selbusporten i til-
legg stiller med flotte premier, da har en fisker det bra 
ved Nesjøen.
Det sosiale livet ved båtutleia under konkurransen 
er også viktig for mange. Gamle kjente treffes, nye 
fiskere får råd av gamle travere og mange får nye ven-
ner. Om kvelden deles minner fra mange fisketurer til 
Nesjøen. 

En ting er de fleste enige om :”Nesjørøya går det ikke 
ann å forstå seg på, den er som kvinnfolk”. Den kom-
mer i hopetal eller er helt borte. Høgger så det su-
ser eller detter av ved ripa. Den lokker deg hit og dit, 
innom hver ei lita vik. Sol eller regn du gir deg aldri.

Prestisjeoppgjør 
Kampen om tittelen ”Største fisker” ,og hvilket fiske-
utstyr som er best fortsetter mellom Søvkroken v/Ha-
rald Kvithyll og Selbusporten v/Olav Nykkelmo. 
De har startet oppladingen og begge driver et despe-
rat og hektisk prøvefiske.
Vi gleder oss til et nytt oppgjør mellom ”storfiskerne”.

Søndag 13. juli
Premiering for mest fisk pr. båtlag

Start      Kl. 07.00  
(eller senere dersom du ønsker det)
Alle båter inn til brygga   Kl. 16.00
Veiing av fisk    Kl. 16.00
Premieutdeling   Kl. 17.00  
(eller umiddelbart etter veiing av fisk)

Det er flotte premier du kan vinne.  
Alle premier er gitt av SØLVKROKEN 
 , SELBUSPORTEN og NESJØ BÅTUTLEIE.  
Vandrepokal satt opp av NESJØ BÅTUTLEIE.
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I sin 44.sesong for Dyrhaug Ridesenter kan Ole Ingebrigt 
Dyrhaug også i år by på mange flotte alternativer for 
rideinteresserte. I år vil vi også stille opp med 1, 2, eller 
3-dagersturer når det passer kunden, og når vi har 
kapasitet, sier Ole. På ganske kort varsel kan en bare 
ringe og melde seg på, eller be om et skreddersydd 
opplegg etter eget ønske. Folk kan ofte tro at de er 
for sent ute, at turene er fulltegnet eller at det bare 
finnes en-ukesturer. Vi har mange fine korte turer, for 
eksempel fra Stugudalen og inn til Nedalen dag1, med 
overnatting og bespisning på Nedalshytta. Dag2 går 
vi tilbake gjennom Skardøra. Et annet alternativ kan 
være inn til Storelvavollen, der vi overnatter og spiser 
sjøllaga mat. Der er det plass til cirka 15 personer. 
Dag2 rundt Riasten og ned til Stugudalen igjen. En fin 
tur der vi er innom 3 kommuner på to dager, nemlig 
Tydal, Røros og Holtålen. 

I løpet av alle disse årene har de fått mange faste 
kunder, og noen av dem blir som familiemedlemmer. 
Her vil Ole spesielt nevne Ruth Kleimann fra Münster 
i Tyskland, som totalt har hatt 63 uker med tur på 
hesteryggen med Dyrhaug Ridesenter. Første gang var 
i 1984, og i løpet av disse årene har hun sjølsagt lært 
seg norsk. 

Noen få eksempler på turer som Dyrhaug byr på: 
(Sakset fra hjemmesiden www.dyrhaug.no ) 

RONDANETUR

Dette blir en tur som går over 14 dager og som starter 

ved foten av Rondane og ender i Stugudal. Du kan 
melde deg på den første uken, den siste uken eller 
begge ukene.

Etter en uke er vi ankommet Kvikne, der du kan 
avslutte turen. Nye ryttere blir eventuelt med herfra. 
Dette blir en ridetur utover det vanlige og en spesiell 
opplevelse for de som søker noe nytt. Innsjekking på 
Væktarstua.

STORVAllENTUR

En spennende tur med mye fint rideterreng. Vi 
starter i Stugudal og rir til Nedalshytta, Storerikvollen, 
Storvallen på svensk side, og videre til Bjørneggen i 
Nord-Trøndelag.

Fredag rir vi tilbake til Storerikvollen. Lørdag rir vi 
tilbake til Stugudal, hvor vi avslutter med festmiddag 
og sosialt samvær.

BlÅHAMMERTUR

Ny tur som starter i Stugudal og vi rir frem til 
Nedalshytta 1. dag.

Dag 2 blir en flott og lang tur. Vi rir langs foten av 

Dyrhaug Ridesenter

Sylmasivet frem til Blåhammerstugan, som er kjent 
for sitt gode kjøkken. Her kan en ta badstu og nyte 
både utsikt og middag.

Onsdag rir vi etter flotte ridestier frem til Storvallen. 
Vi besøker Storlien og nyter gourmetmiddag på 
Flamman restaurant.

Torsdag rir tilbake over grensen mellom Lille- og 
Storkluken og overnatter på Bjørneggen turisthytte 
hvor vi ordner middagen selv.

Neste dag rir vi gjennom Hårrådalen frem til 
Storerikvollen, perlen ved Essandsjøen.

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!

Lørdagen rir vi tilbake til utgangspunktet og avslutter 
dagen med en god og velsmakende middag på 
Væktarstua.
For andre turforslag, datoer og påmeldingsinfo; se 
www.dyrhaug.no eller ring Ole på telefon +47 907 
27 624 eller +47 481 80 740. Ole slår gjerne av en 
prat, og diskuterer andre turforslag eller alternativer 
spesielt for deg.

God sommer, og god tur!

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!
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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

Følg oss på Facebook og Instagram

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 2-dagersturer

l Kick-off / firmaoppleggl Kurs- og Konferanseturer

l Ukesturer

l Villmarksturer

l Kjøp og salg av hesterl Guiding
l Halvdagsturer

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

Trenger du elektriker?

www.selbusparebank.no    Tlf 04285

En sunn økonomi 
 er bare en enkel plan unna
Hos oss kan du få din egen faste rådgiver, 
som hjelper deg å ta gode valg. Kontakt oss for å 
avtale en rådgivningssamtale der vi ser på mulighetene for 
gode økonomiske valg tilpasset din livssituasjon 
- for i dag og fremtiden.

Sammen finner vi løsninger som 
passer best for deg og dine!

Foto: Kjell Rømo

Husk Gold kredittkort i 
sommer 
- gull verdt i 
hverdagen 
og på ferie.
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Daglig leder ved Væktarstua Hotell Helge Kvithammer 
har stadig nye prosjekter på gang. Det letes hele 
tiden etter resepter som kan berge liv, for det å 
overleve i denne bransjen i distrikts-Norge krever 
sitt. Beleggsprosenten er på lave 30, og det kan 
man ikke overleve på. Nå vil han selge ut 22 av 
hotellrommene. De vil bli seksjonert ut, og solgt som 
små ferieleiligheter, mens 8 av rommene fortsatt vil 
benyttes som regulære hotellrom. Et av rommene i 
2.etasje vil bli omgjort til kjøkken og vaskerom, slik 
at juleribba er sikret om hovedkjøkkenet skulle være 
stengt noen dager i jula. Og Alfred, som hittil har vært 
et lite møterom, vil bli omgjort til felles oppholdsrom.

 I tillegg ønsker Helge å bygge balkonger rundt hele 
romfløya, med skiller for hvert rom og en fellesbalkong 
på enden. Red. har sett første utkastet til utvendige 
fasadetegninger med balkonger, og hvis det blir 
i nærheten av det, så blir det bra! Men først må 
tegningene og planene godkjennes, sier Helge. Vi vil 
lage et forslag til hvordan et rom kan se ut innvendig, 
et demo-rom, med hensiktsmessige møbler og 
utstyr, men kjøperne kan forme rommet som de vil 
sjøl. Kjøperne vil også få tilgang til boder, skistall og 
vaskerom. En felles vaktmestertjeneste vil sørge for 
utvendig vedlikehold og snøbrøyting, slik at beboerne 
bare kan slappe av når de er på ferie! Andre ting som 
vi må få på plass er nødvendig brannsikkerhet, det 
må deles opp i forhold til strøm og nøkkelsystemer. 

Kjøperne kjøper ikke bare et rom på 20 m², de 
kjøper en plass på fjellet, med tilgang til flott natur 
og turmuligheter utenfor døra si.  De slipper alt 
vedlikehold, og de kan benytte restauranten hvis de 
ikke ønsker å lage mat sjøl. Samtidig kan de, om de 
ønsker det, få et godt sosialt nettverk, sammen med 
andre mennesker med samme fritidsinteresser. 

Hensikten med dette grepet er å få dekket deler 
av lånegjelda, og å få redusert driftskostnadene, 
sier Helge. Med dette kan vi få muligheten til å 
drive videre. Hotellrom som står tomme store 
deler av året koster alt for mye, men vi kan avtale 
tilbakeleieavtaler med de som ønsker det. Slik vil ikke 
Væktarstuas totale tilbud forringes, og tilbudene vil 

Væktarstua  Hotell

ellers bli som før, med kurs, konferanser, restaurant, 
lavvo og forskjellige aktiviteter. 

Vi har flere interessenter, sier Helge, men vi har ikke 
kommet med noen pris enda. Først må vi beregne 
kostnadene ved dette prosjektet.

Væktarstua har også fortsatt sitt oppussingsprosjekt. 
Det foreløpig siste er nytt gulv i spisesalen Madam 
Dahl, som ble ferdig til 17.mai-feiringen.

Stien forbi hotellet er også i startgropa, vi har begynt 
å rydde litt trær og busker, sier Helge. Stien skal gå 
gjennom porten, mellom veien og hotellet, videre 
ned på gammelveien med gangbrua. Det skal gå an 
å gå fra kirka til butikken uten å benytte hovedveien. 

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

Der har trafikken blitt såpass stor, og farten er alt for 
stor til tross for 50-sonen.

Skiltene som skal stå på turstiene på Rotåtangen 
og opp til Fossan er under produksjon. Målet er at 
det skal kunne kjøres barnevogn på disse to stiene. 
Foreløpig blir det ikke rullestol, det er et større 
prosjekt som vi må vente med. Men i løpet av vår/
sommer blir det enklere å ta en liten tur rundt 
Rotåtangen, kanskje kan man ta en kafferast på en 
benk, eller et bad på den fine badestranda. Dette er 
jo ikke bare for Væktarstua sine gjester, dette er for 
fellesskapet, sier Helge. Det blir en merket tursti med 
nasjonal standard. Den andre planlagte stien opp til 
Fossen blir det startet med når forholdene tillater 
det. Vi er glade for at grunneierne er så positive, sier 
Helge.

Vi har dessuten fått ordnet en ny sandvolleyballbane 
med internasjonale mål ved Løveng. Vi har planer 
om aktiviteter i forbindelse med denne i løpet av 
sommeren. Kanskje blir det turneringer som vi pleide 
å ha tidligere? Banen blir også et fint tilbud til barna, 
og ball kan lånes på Væktarstua. Vi har også kjøpt nye 
lekeapparater for barna, så vi prøver å gjøre området 
mer attraktivt for alle. Vi må ta vare på de gjestene 
vi har, om det er hytteeiere eller fastboende også, 
avslutter Helge Kvithammer.
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Team United Bakeries !!

Etter 3 fine år på landslaget i langrenn (1 år på 
rekruttlandslaget og 2 år på elitelandslaget), er jeg 
nå klar for nye eventyr med privatlaget Team United 
Bakeries! Gleder meg!

Team United Bakeries er ett langdistanselag 
som hovedsakelig satser mot de store 
langdistanseklassikerne som blant annet Vasaloppet, 
Marcialonga og Birkebeineren. For min del vil jeg 
trene som en langløper sammen med resten av laget, 
men kommer til å satse mot både VM i Falun, og flere 
av langløpsklassikerne. Jeg føler ikke jeg har fått vist 
hva jeg kan de siste sesongene, og håper derfor å at 
jeg har mye mer inne.

Niklas Dyrhaug
 www.niklasdyrhaug.no

Jeg har vært heldig og hadde flere tilbud når jeg ikke 
ble en del av elitelandslaget, men er veldig glad for 
at Team United Bakeries tok kontakt og ville ha meg 
med på laget. Kjenner alle løperne på laget godt fra 
før, og tror jeg vil trives godt i denne gjengen. At 
laget har base i Trondheim var også veldig viktig for 
valget. Har vært veldig utsatt for sykdom de siste 2 
sesongene, så håper og tror at mindre reising, mer 
ro og mer mengde i de trønderske myrerene vil gjøre 
susen for både form og immunforsvaret!!

Sesongen ble avsluttet med debut for Team United 
Bakeries i Skarverennet. Ble nr 2 etter Chris Jespersen 
som var suveren. God start, så håper jeg fortsettelsen 
blir i samme gate J

Niklas.

8-22

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!

tlf: 96500252
Vi har Maxi  Taxi med plass til 16 stk, 

samt ordinær Taxi

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
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Tydal IL, trimgruppa 

Aktiviteter sommeren 2014 
 
Du finner mer informasjon om arrangementene og aktivitetene som er omtalt under på  
Tydal IL sin hjemmeside www.tydal-il.no og på vår facebookside. De vil også bli kunngjort  
ved oppslag og på Nea Radio. Følg med! 
  
Trimgruppa i Tydal idrettslag tar sikte på å aktivisere alle aldersgrupper. Både fastboende, 
hyttefolk og andre besøkende er hjertelig velkommen til å delta på sommerens aktiviteter  
og arrangement.  
 
Helårstrimkasser 
Helårstrimkassene står ute, som navnet tilsier, hele året. Bøkene ligger ute i en periode på  
ett år, og skiftes ut ca 15. oktober. Det er bra besøk på de elleve trimkassene som er satt ut  
på strekningen fra Aune og opp til Stugudalen: 
 
1. Aunåker      7. Væråsen 
2. Røvassbu      8. Nyvollen 
3. Bekkøybekken (juniorkasse)   9. Væktarhaugan 
4. Svarttjønna    10. Falkberget 
5. Langdalsvegen   11. Litjvola 
6. Fossan                Trimkasse ved Fossan (foto Hilde Kirkvold) 
 
Det deles ut medaljer til barn tom ti år, som har oppnådd ti, tjue eller tretti turer på 
juniortrimkassen ved Bekkøybekken. Det trekkes også ut én hovedpremie som uttrekkspremie 
blant de som har over ti turer i løpet av året på juniorkassen. På de øvrige trimkassene trekkes 
det ut gavekort som kan benyttes på Selbusport’n, blant de som har skrevet antall turer i boka, 
og samlet gjennom året har minst femti turer eller mer på én trimkasse.  
 
Fjelltrim 
Trimgruppa setter ut åtte fjelltrimposter hver sommer. Sommerens fjelltrimposter er 
familievennlige turer av varierende lengde. De fleste er fotturer, men sykkel kan også 
benyttes på enkelte poster. Årets poster er: 
 
1. Vassklingmarka  
2. Rishaugen  fellestur  
3. Øfjellet fellestur  
4. Ettfjellet 
5. Tofjellet 
6. Sellisjøen rundt 
7. Væråsen 
8. Hundloken (Grønvola) 
 
             Fellestur på Blåkkåkleppen sommer 2013 (foto Jomar Grytbakk) 

       
 

 
 
 
Datoer for fellesturene til Rishaugen og Øfjellet vil bli kunngjort senere. Det er premie å få  
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 med kart selges på 
turistinformasjonen i Ås (servicekontoret) og på Stugudal (Væktarstua Hotell eller Stugudal 
Håndverk og Fritid) fra midten av juni. Postene står ute til og med 30. september. 
 
Vi håper at mange benytter anledningen til å besøke fjelltrimpostene sommeren 2014.  
Kanskje vi kan slå fjorårets rekorddeltakelse? Da fullførte i alt 37 personer fordelt på alle 
aldersgrupper fjelltrimmen og fikk premie. Dette er en fordobling av antall deltakere. Bra!  

  
Svartkjeltrim 

Trimgruppa arrangerer i samarbeid med Tydal Frivilligsentral 
svartkjeltrim. Det sosiale står i fokus disse kveldene, hvor vi drar 
ut på tur og møtes til kaffe med «nå å bite ti» ved Henfallet, 
Handikapfiskeplassen, gapahuk ved Småfossan eller andre 
trivelige rasteplasser rundt om i bygda. Kaffen er klar kl 19.00,  
og det er fullt mulig å møte opp til kafferasten uten å gå tur først.  
 
Svartkjeltrimmen følger terminliste som for 2014 ser slik ut: 

 
28/5  Handikapfiskeplassen      27/8  Ystesosen, parkeringsplassen (ta med noe å sitte på) 
  4/6  Håen, gapahuken      3/9  Skogtun, Stugudal 
11/6  Henfallet      10/9  Rotåtjønna (ta med noe å sitte på) 
18/6  Småfossan, gapahuken    17/9  Ruskåsvegen, Aune ved sofa’n 
23/6  Nyvollen – Sankthansfeiring    24/9  Handikapfiskeplassen – trekking av oppmøtepremier     
(obs! mandagskveld på Nyvollen)  
               

VELKOMMEN! 
            

Karolinerløpet  
Årets Karolinerløp er det 48. som arrangeres. Løypa er på ca 14 km og går rundt Væktarhaugene, 
i lett kupert fjellterreng, for det meste på grusveg og sti. Hvis været er tørt og fint så holder det 
med joggesko. Karolinerløpet er familievennlig og uten tidtaking. Det er diplom første år, og 
deretter medaljer og premiering etter antall år, samt uttrekkspremier. Start og innkomst er på 
Stugudalsbanen, ca 1 km forbi Væktarstua Hotell, og det er saftstasjon etter ca halvgått løp.  
 
Karolinerløpet har de siste årene samlet rundt femti deltakere. Fire deltakere har fullført løpet 
alle år! Trimgruppa ser gjerne at deltakerantallet øker. De som ferierer på hytta oppfordres til  
å legge turen rundt Væktarhaugene denne første søndagen i juli, og både tydalinger og andre 
ønskes velkommen til et tradisjonsrikt fjell-løp i vakker natur, med utsikt mot både Sylan og 
Skardsfjella. 
 
Sykkeltrim Stuggusjøen Rundt 
Sykkeltrimmen ble arrangert for første gang i fjor. Sykkelløp virker å være «in» for tiden,  
og mange bruker sykkelen aktivt til trim og mosjon. Trimgruppa ønsker å imøtekomme dette 
med et arrangement for absolutt alle, både liten og stor. Ingen tidtaking eller registrering av 
antall år, men med deltakerbuttons til de som fullfører de 16,5 km rundt Stuggusjøen. 
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Den 46. utgaven av Væktarstua Cup sparkes i gang på 
Stugudalsbanen fredag 11. juli. Denne tradisjonsrike 
fotballturneringen feirer om få år et halvt århundre, 
noe som er en stor prestasjon med tanke på at det på 
70- og 80-tallet vrimlet av fotballturneringer i regionen. 
Nå er det bare «Fotballhelga på dal’n» som er tilbake - 
mye takket være ei standhaftig fotballgruppe, dyktige 
ildsjeler og frivillige medhjelpere, som sammen med 
de lokale fotballklubbene som stiller til dyst midt 
i fellesferien hvert år bidrar til at den sommerlige 
fotballfesten på Stugudalsbanen fortsatt består.  
 
Som alltid er det innledende kamper fredag og 
lørdag før finalene spilles på søndag. Åtte herrelag 
kjemper fra fredag til søndag om heder og ære og 
ikke minst den gjeve vandrepokalen. I de siste årene 

Væktarstua Cup – en stor tradisjon

har også damene kommet på banen og nå er det 
fire damelag som spiller innledende kamper fredag 
og lørdag, der vinnerne av disse kampene møtes i 
damefinale søndag. I tillegg har vi alltid den kanskje 
viktigste kampen – knøttekampen, på søndag. 
Turneringskomitéen oppfordrer alle barnefamilier til 
å ta turen og bli med på sommerens morsomste kamp, 
der alle barna får spillerdrakt, en egen lagleder og fine 
premier under en høytidelig premieutdeling etterpå.  
 
Fredag og lørdag blir det turneringsfester i Bjørkly 
og på lørdag viser Væktarstua bronsefinalen i VM 
på storskjerm etter banketten. I år er det også store 
muligheter for en aldri så liten overraskelse på banen, 
der man kan få gjensyn med «gamle helter»…  Den 
som kommer, får se. 

 
 
 
I fjor regnet nesten hele arrangementet bort, selv om noen tøffinger trosset værgudene,  
iførte seg regntøy og deltok. I år satser vi på finvær og stor deltakelse. Det er påmelding og 
start to steder, ved Reitanbrua eller Væktarstua Hotell. Du sykler i retning med sola rundt 
Stuggusjøen. Løypa er lett og går etter grus- og asfaltert veg. 
 
Nytt tilbud fra trimgruppa – fellestur til Sylstasjonen     
Etter initiativ fra et av trimgruppas  
medlemmer, så arrangerer vi helga  
9. - 10. august en fellestur til Sylstasjonen,  
med overnatting og retur påfølgende dag.  
 
Tanken bak er at noen kanskje har lyst til å gå 
fra hytte til hytte, men gjerne vil ha turfølge. 
Trimgruppa organiserer turen og stiller med 
turleder. En fin dagsmarsj én veg på god sti, 
med moderat tempo og innlagte rastepauser.        Sylstasjonen (foto ukjent)  
            
Påmeldingsfrist er satt til søndag 20. juli, men det kan være lurt å være tidlig ute med 
påmeldingen. Det er forhåndsbestilt plass til 14 personer, så her er det «først til mølla»-
prinsippet som gjelder. Mer informasjon om turen og påmelding finner du på vår  
hjemme- og facebookside. 
 
Jubelkveld med premieutdeling 
I oktober/november arrangerer trimgruppa, i samarbeid med o-gruppa, jubelkveld i 
Tydalshallen med underholdning, bordkonkurranser og enkel servering. Her deles  
utmerkelser og premier ut for helårstrim, samt premiering for fullført fjelltrim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jubelkveld 2013 – gledelig med rekruttering! (foto Berit Kristin Rønning) 

 
Med dette skulle det være tilrettelagt for en aktiv sommer i skog  
og mark, til fjells og etter veg, kort eller lang tur, til fots eller på 
sykkelsete. Trimgruppa gleder seg, og det håper vi du også gjør! 
 

GOD TRIMSOMMER 
 
 

31.juli - 3.aug 2014
Spellmannstreff 

og dansehelg 

- for hele familien!

OLE BJARNES
StiAN CARStENSEN
SkJALg BJøRStAd

OLA kVERNBERg
øiViNd FARmEN

LARS kARLSSON BANd

kVikNEguttA kOmmER OgSå!

www.selbufestivalen.no

Nytt festivalområde: 
Camp Eggen og 

Selbusjøen Hotell & 
Gjestegård. 

Bestilling billetter/
camping/hotell 

og annen info på 
hjemmesida:

ORKESTER, MELD DERE PÅ TIL 
SPILLING VIA HJEMMESIDA!
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Ung deltaker under 3 år.

Venting i målområdet.

Premieutdeling.

Med over 100 deltakere tar naturlig nok 
premieutdelinga litt tid! Ungene står i kø for å få sine 
velfortjente premier. Noe er sponsede gaver, mens 
medaljer og annet er innkjøpt ved hjelp av loddsalg. 
Og helt tilslutt er det trekning etter loddsalget.

Erling har vært behjelpelig med oppkjøring av løyper, 
og grunneier Heidi er svært positiv til bruken av 
området. Så det er mange som bidrar til at dette blir 
et vellykket arrangement!

Takk til Ole Øvre for info, og takk til Finn Wågheim for 
fine bilder!

Væktarstua stiller med griller og matsalg, ved hjelp 
av frivillige mestergriller! Etter at lavvoen kom på 
plass fikk vi bruke den, men så lenge været tillater 
det holder vi oss mest mulig ute, sier Ole. Men i år 
fikk vi musikerne IAN og RYAN til å spille og synge 
for og med ungene inne i lavvoen, og det var veldig 
populært! Håper vi kan fortsette med det. Salg av 
drikke foregår i lavvoen.

Hard konkurranse! 

Her er alle vinnere! Det er ingen tidtaking eller 
resultatliste, og alle som gjennomfører får medalje, 
diplom og premier. Men litt prestisje ser det ut til at 
det er allikevel!

Løypesjefen Jan har full kontroll!

Klar til start!

For omtrent 25-30 år siden bestemte noen driftige 
sjeler på Væktarstua Camping, med Ole Øvre i 
spissen, at ungene fortjente ekstra påskeutfordringer. 
Martine, som bygde Væktarstua, arrangerte i alle 
år barneskirenn, med sølvskjeer som premie! 
Etter hennes tid ble det et opphold, men nå var 
Påskeskirennet på Væktarstua i gang igjen! Med 
unntak av et par år etter at campingen ble avviklet 
på Væktarstua, og et år med forferdelig dårlig vær, 
har rennet blitt arrangert. Væktarstua Hytteforening 
gjenopptok tradisjonen, og Ole Øvre ble bedt om 
å fortsette og bidra. Det gjør han med glede og 
stor entusiasme, og hans stemme høres utover 
Stugudalen sentrum hver påskeaften, med hjelp av 
mikrofon og høytalere.

Speaker Ole

Det første året var det 8 unger som deltok, forteller 
Ole. Nå er det mer enn 100 deltakere med stort og 
smått, og både voksne og barn deltar. I tillegg er det 
mange som er publikum. Og Ole presiserer at alle kan 
være med, fra hele Tydal, og både store og små. 

Det er gratis å være med, ingen deltakeravgift. Derfor 
har hytteforeningen et loddsalg for å kunne kjøpe det 
som trengs. I tillegg er det en del sponsede premier 
fra bedrifter som støtter arrangementet.

Vi har høytidelig åpning av rennet, som alle andre 
store idrettsarrangement! Vi starter med OL-fanfaren 
fra Lillehammer, deretter synger vi «Ja, vi elsker dette 
landet». Korpset som spiller marsjer må vi ha på boks! 
Ole forteller at i 1994, da det var OL på Lillehammer, 
hadde vi også tenning av OL-ilden!

Påskeharene går over målstreken.

Deltaker nr.1 i fint driv!

Grillmestrene Wenche, Siri, Aud og Ole S.

Påskeskirennet
Å presentere  et skirenn i sommernummeret kan for noen virke feil. Men dette skirennet fortjener 
behørig omtale!
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Turen ble raskt bestemt etter værmeldinga på yr. I 
og med at vi skulle opp i høgfjellet er vi avhengig av 
godt vær! 
3 dager låg vi i telt inne i fjellet med et fantastisk 
flott vær, litt kaldt var det da vi startet fra hytta på 
morgenen… 22 minus!! 
 
Da dette var i slutten av mars var undertegnede litt 
skeptisk til fiskebættet, men der tok jeg skammelig 
feil!  
 
22 fisker med et snitt på godt over ett kilo, største 
røya var på 1,8 kg. Største ørreten var på 1,7 kg. 
 
Vi har hatt mange fantastisk fine fisketurer her oppe, 
men et slikt fiske har jeg aldri opplevd på de 33 
årene vi har hatt hytte oppe i Dalslia. 
Slike fantastiske opplevelser i Stugudalsfjella vil jo 
for alltid ligge der som ei god påminnelse om hvor 
heldige vi er som har en slik fantastisk natur rett 
utenfor hyttedøra.

Tekst og foto: Tore Skjerve

Isfisketur

Fra venstre: Arild Jønvik, Tore Skjerve og Anders Nonstad.

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

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

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

Boliglån – fra 

3,75%
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Tydal 4H ønsker alle 4H ere velkommen til 
fylkesleir 26. – 29. juni 2014.

Fylkesleiren vil tilby ca 400 barn og ungdommer til 
varierte aktiviteter på Stuguvoldmoen ved foten 
av Sylan. Fredag 27. juni inviteres alle til et variert 
turprogram med hele 18 forskjellige alternativer. 
Her kan vi nevne ulike fjellturer, kraftverkstur, besøk 
i Olavsgruva, sørsamisk kulturtur, paintballtur, 
fisketurer og mange andre. Lørdag tilbys  hele 22 
aktiviteter som foregår i nærområdet til Stugudal. 
Her kan vi nevne bl.annet sirkus, klatring, foto,dans 
skyting, drama og scootermekking.

Alle dager er det kveldsaktiviteter i et miljøtorg der 
deltakerne får bli kjent med hverandre.

Tydal 4H er en liten klubb i Sør-Trøndelag og har 

Fylkesleir 4H

påtatt seg en stor oppgave med dette arrangementet. 
En hovedkomite har arbeidet i snart 1 år med 
tilrettelegging og planlegging av leiren, og hele bygda 
er engasjert i forskjellige tiltak i arrangementet. 
Foruten aktivitetene og turene er det oppgaver 
som vakthold, matservering, underholdning, 
sanitetstjeneste, transport osv.

Påmeldinga til leiren åpner 10. april for fylkets 
4H-medlemmer.

Tydal vil stå i 4Hs tegn i slutten av juni og klubben vil 
vise frem bygda  og bygdas aktiviteter på en særegen 
måte.

Går du med planer om endelig
å få bygge din egen hytte?

GRANTUN  -  7580 SELBU
Tlf: 916 90 067   -   e-post: firmapost@nesvoldbygg.no  -  www.nesvoldbygg.no

TA KONTAKT
MED OSS FOR EN 
UFORPLIKTENDE 
SAMTALE

13.mars i år var det 10 år siden skitrekket åpnet etter 
å ha vært nedlagt en del år. Det var stor oppslutning 
blant hytteeiere og tydalinger om å få åpnet skitrekket 
den gangen. Etter å ha vært med på å drevet det i 
10 år så kan en oppsummere med at vi har klart å 
opprettholde driften hvert år, men vi har ikke klart å 
videreutvikle skisenteret som vi hadde ønske om. Vi 
nevner railpark, downhill på sykkel, snøkanonanlegg, 
lysanlegg, skikkelig skicrossløype, bakkeløp for skuter, 
kanskje også camping på nedsida av veien mv. 

Realiteten er ofte mer nøktern enn drømmene, og vi 
har blitt tvunget til å fokusere på å berge selskapet fra 
år til år. Det har vi klart fram til i år. 

I år har vi hatt åpent 4 driftsdager. Det blir ikke 
nok inntekter til å betale faste utgifter som strøm, 
forsikring, vedlikehold, renter og avdrag. Bare renter 
og avdrag utgjør over 30% av omsetningen i en god 
sesong.  Skisenteret har 1.3 mill i gjeld, men til høy 
rente og kort nedbetaling.  

Krise

Det har vært en del møter med bank og kommune 
etter påske. Styret i skisenteret ser i begynnelsen av 
juni en større sannsynlighet for konkurs enn videre 
drift.    

Håp

Kommunen har gitt tilskudd til skitrekket flere ganger, 
og er veldig interessert i at skisenteret fortsetter 
å eksistere og utvikle seg som et tilbud både til 
hytteeiere og innbyggere.  

Målsettingen er å redusere så mye gjeld som mulig for 
å sikre videre forretningsmessig sunn drift. Forutsatt 
at vi berger unna konkurs vil det muligens utpå høsten 
inviteres til en kapitalutvidelse i Tydal Skisenter AS. 
Dette er en mulighet for innbyggere og hytteeiere til 
å bidra for å sikre videre drift av Skisenteret.   

For styret, med ønske om en fin sommer og mye snø 
neste vinter!

Jostein R. Hagen

Tydal skisenter AS:  
Konkurs eller videre drift? Vil du bidra? 
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Stugudal Håndverk 
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk - Turistkontor

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

vare/hage
� Turistinfo
� Bjørkeved

Fiskekort alle 
områder 
i  Tydal, 

nabokommuner,
Sverige 

Turistinfo - Kart

Kafé med hjemmebakte
kaker og nystekte vafler. 

Salgsutstilling 
naturfoto i hele sommer!

Villmarksdag/Gla’dag 
9. august

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!

Åpent fra kl 10:00 - ALLE DAGER
i sommer og høst!

 

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.  
Fra 1.september betjenes Nesjø Båtutleie fra Stugudal Håndverk og Fritid.

Endelig er den fine, lyse årstida her, - klar til 
å nytes. Norges jeger- og fiskerforbund har 
utnevnt 2014 til sportsfiskets år. Bruk derfor 
det som et påskudd til å ta med barn eller 
barnebarn på fisketur i sommer.

Vi tilbringer stadig mer tid foran skjermer, men få 
minner skapes der. Fisketur kan være en fin måte å 
komme seg ut på. Men ha ikke for ambisiøse planer 
når du tar med barn på tur. Vi voksne har en tendens 
til å tenke ekspedisjoner når vi skal på tur. Men det 
enkle er ofte det beste, og små turer kan gi store 
opplevelser.

De første fisketurene med barn innebærer ofte lite 
fiske. Barna finner mye spennende når de er ute, 
det kan være insekter, blomster eller røtter som 
ser ut som troll. Kanskje begynner de å kaste stein 
i vannet etter få minutter. Og det bidrar som kjent 
ikke til å gjøre det enklere å få fisk….. Men det gjør 
ingenting! Slik skapes turglede, og lysten til å dra 
på nye turer. Det viktigste er at dere bruker tid 
sammen, deler opplevelsen og tar det hele som en 
tur. Ta med noe god mat; pølse med brød om dere 
er et sted dere kan fyre bål. Pannekakerøre på flaske 
(husk godt med smør eller olje i røra så det ikke svir 
seg fast), pannekaker smaker himmelsk på tur! Om 
du ikke skal/kan fyre bål er mattermos med pølser 
eller suppe fint. Det viktigste er kosen og følelsen av 
å gjøre noe sammen. Det var en gang en som sa at 
barna så på fisketur mer som en sinnsstemning enn 
en aktivitet, og det er helt flott!

Så ta med barn eller barnebarn ut på tur i sommer! 
God tur og skitt fiske!

Tips for turer med barn:

ü	 Husk at turen begynner så snart du har gått ut døra 
hjemme/på hytta, stress ned…

ü	 Ta med god mat og drikke

ü	 La barna bruke tid på å se og oppdage ting de vil

ü	 Husk at fiske ikke er det primære i starten

ü	 Bruk redningsvest på små barn ved elver eller 
brådjupe bredder

ü	Markstang kan være enklest å bruke i starten

ü	 Velg sjøer/elver med god sjanse for å få fisk

For mer info om fiske i Tydal, se  www.fiskeineadalen.no  
    www.facebook.com/
jaktogfiskeitydal 

Tekst og bilder ved Tydal grunneierlag, MØN.

Ta med barna/barnebarna på fisketur i sommer!
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Lena Heim Berggård har blitt valgt til ny leder i 
ungdomslaget. Resten av styret har i skrivende stund 
ikke konstituert seg, så vi kommer tilbake til det. Det 
første styremøtet er ikke avholdt etter årsmøtet, men 
tankene om aktiviteter er på plass. Ungdomshuset 
Bjørkly er et bra hus, men på grunn av lekkasjer fra 

Pilegrimsrittet har hatt deltakerøkning hvert eneste 
år siden oppstarten i 2009. I fjor gjennomførte i over-
kant av 1500 syklister, og målet for 2014 er 2000. Le-
der for Pilegrimsrittet, Håkon Wang, sier at rittet tåler 
mange flere ryttere enn det som har rullet nedover 
dalen så langt.
- Vi har ønsket å vokse kontrollert, og har nå fått på 
plass en organisasjon og ramme rundt rittet som gjør 
at vi tåler ytterligere vekst. Vi har et ønske om at enda 
flere skal ha Pilegrimsrittet som treningsmål. Vi er rit-
tet for mosjonister og for de som ønsker å sykle fort, 
sier Wang.
Ta fram sykkelen
Nå har sommeren kommet, og syklistene er tilbake 
på veier og stier.
- Nå er det på tide å komme seg ut. For å ha et mål å 
jobbe mot, kan Pilegrimsrittet være et flott trenings-
mål gjennom sommeren. Det å sykle Pilegrimsrittet 
er litt morsommere om du har noen timer og kilome-
ter på baken, sier Wang.
Noen endringer
Årets arrangement vil ikke bli annerledes enn tidli-
gere år. Men noen justeringer og forbedringer er det 
lagt opp til.
- Vi ønsker å komme oss bort fra asfalten på strek-
ningen Ås – Aune. Der har farten vært stor nok, en 
strekning med trafikk i begge retninger. Derfor job-

 
Lørdag 16. august går den 6. utgaven av Pilegrimsrittet av stabelen. Da er målet at 2000 syklister 

skal rulle nedover dalen fra Stugudal til Selbu.

ber vi nå sammen med Tydal kommune om å finne 
en alternativ trasé mellom Åsgrinda og bygdetunet i 
Brekkbakkanj. Det håper vi er på plass innen rittda-
gen, fortsetter Wang.
Vil ha folkefest
Noe av suksessen til Pilegrimsrittet er at traseen går 
forbi der folket bor, samtidig som man sykler minst 
mulig på fylkesveg 705.
- Mange har gitt oss tilbakemelding på at folkelivet 
langs løypa er noe de setter stor pris på. Både fastbo-
ende og hyttefolket trekker ned til traseen og heier på 
alle som ruller forbi. Det er morsomt å se at folk trek-
ker ned til løype med kaffekoppen, flagg og attpåtil 
musikk. Slik ønsker vi oss mer av, sier Wang.
Frir til hyttefolket
Wang håper at hyttefolket i Tydal også dette året vil 
være med på rittet.
- Det er morsomt å se alle syklene som triller ned 
fra hyttefeltene i Stugudal like før rittet starter, og 
vi ønsker oss gjerne enda flere deltakere. Så be med 
venner og naboer til en sporty helg på Stugudal og 
Neadalføret. Det finnes ingen bedre måte å oppleve 
naturen enn å trille på to hjul. Vi gleder oss i hvert fall 
og er godt i gang med forberedelsene til årets ritt, for-
håpentligvis det største noensinne, avslutter Håkon 
Wang, som selv tilbringer mye fritid på familiens hytte 
på Stugudalen.

FULL GASS: Over 1200 deltakere syklet fra Stugudalen til Selbu i fjor. Nå ønsker Pilegrimsrittet enda flere deltakere.

På tide å ta fram sykkelenUngdomslaget FJellblink
taket må noe gjøres. Det elektriske systemet må også 
fornyes, så det er mye å ta tak i for det nye styret. Lena 
kom nylig kom flyttende til Tydal (nærmere bestemt 
til Løvøya), fordi familien har sine røtter i Tydal. Men 
hun er ikke vokst opp her. Hun har mange tanker og 
ønsker rundt ungdomslaget og huset. Hun ønsker at 
folk skal engasjere seg mer, det er trist at laget ligger 
brakk, sier hun. Jeg tror at det betyr noe for grenda 
og folket å ha dette huset, og vi må ta vare på det. 
Vi har ikke sånt i byen, sier hun, og det er virkelig en 
ressurs og en verdi som vi har. Vi er ikke så mange i 
Stugudalen, og jeg skjønner at folk går lei av å være 
festkomite, men festene er viktig for å få inntekter 
til å dekke løpende utgifter. Og huset må jo brukes, 
sier Lena. Aktiviteter og planer framover: Fester i 
fotballhelga. 4H skal leie huset i forbindelse med 
fylkesleiren. Kanskje arrangere flere kortkvelder? 
Håndverksmesse? Julefest (mulig endre dato?)? Følg 
med, mer info kommer i neste nummer!

Vi ønsker også å informere om medlemmenes forde-
ler når det gjelder å leie ungdomshuset  Bjørkly for å 
gjennomføre private arrangementer. Huset kan leies 
av medlemmer for en svært gunstig pris, mens ikke-
medlemmer får en annen pris. Gjør oppmerksom på 
at alle kan være medlemmer, både fastboende og 
hytteeiere. 

Laget ønsker alle en god sommer!
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I mars 2014 fikk An- Magritt Morseth Hegstad 
og Berit Kåsen, eiere og ledere ved Stugudal 
Landhandel, beskjed om at butikken var nominert til 
Årets Kjøpmann i Joker og Nærbutikkjeden for 2013. 
I konkurranse med 164 andre butikker i samme kjede 
var 4 butikker nominert. Prisen ble utdelt på Clarion 
Hotel Oslo Airport, og Nærbutikken Nybergsund gikk 
helt til topps. Men topp 4 blant landets nærbutikker 
kan en ikke klage over! Nominasjonen i seg sjøl er 
en god bekreftelse på at vi har gjort noe riktig, sjøl 
om vi ikke nådde helt til topps, sier An-Magritt og 
Berit. Utbygging og utvidelse av lokalene, sammen 
med en god økning i vareutvalget, har ført til en 
omsetningsøkning på mer enn 40%. Både fastboende 
og hyttefolk støtter godt opp om butikken, og er også 
et samlingspunkt i grenda. Kaffeautomaten blir flittig 

Stugudal Landhandel

brukt, og damene på Dala koser seg her i hverandres 
selskap hver fredag. Og når utebenkene nå  har 
kommet på plass blir det kanskje en is til kaffen også?

Følg oss på Facebook og www.tydalsfestivaln.no for mer info

• Familieprogram 

• Grillmat • Serveringstelt, 

 m/øl- og vinservering 

• God stemning!VELKOMMEN TIL DEN 

FESTIVALEN PÅ 

STUGUVOLDMOEN!

ÅGE 
& SAMBANDET

18.&19.

JULI
2014

ANDERS JEKTVIK

BJØRN ROSENSTRØM 

SIE GUBBA

BLACK DEBBATH

THE SOUTH

CHARLOTTE AUDESTAD

STAYSMANN & LAZZ 

• VØMMØLGUTAN • MODERNA TIDER • MEG OG KAMMERATEN MIN

• ARNT EGIL RÅNES & HARALD M. BREMSETH (KJENT FRA LÅNKEREVYEN) 

• EXIT STAGE • MEYER & DAHLBERG • DRÅKMAT (FINALISTER MGP JR) 

• KULTURSKOLER FRA TYDAL, HOLTÅLEN OG SELBU

20.

Stugudal Håndverk og Fritid har et flott uteområde 
i sentrum av Stugudal. I fjor ble det arrangert flere 
markedsdager/glad-dager og dette var svært 
vellykket og godt besøkt.  
 
I tillegg til Stugudal Håndverk og Fritid sine salgs 
boder og utekafé er det god plass til mange 
utstillere. Noen faste utstillere kommer, men ellers 
er alle hjertelig velkommen til å være med og selge 
sine produkt. Salgsplass på området er gratis sier 
Ellen, det er bare å ta kontakt å avtale. Jo flere som 
kommer med sine produkt jo bedre, det bidrar til 
økt mangfold av varer.

Markedsdager/Glad-dager hos 
Stugudal Håndverk og Fritid

Følgende dager blir det aktivitet på uteområdet /  
inne

Salgsutstilling naturfoto – hele sommer

Lørdag 7. juni  - Sykkeldag mm

lørdag 9.august - villmarksdag



Nytt fra Stugudal fjell56

	  
	  

Åpnings'der	  i	  
sommer	  uke	  26	  'l	  33	  
	  
Mandag	  'l	  fredag	  
09.00	  'l	  20.00	  
	  
Lørdag	  
09.00	  'l	  18.00	  
	  
Søndag	  
10.00-‐18.00	  

	  
	  

Tlf.:	  94475620
www.stugudal-‐landhandel.no	  

Vi	  har	  åpent	  hver	  dag	  i	  sommerukene!	  
	  

Ferske	  brødvarer	  
Tipping	  
Reseptutlevering	  
Tur	  og	  fiskeutstyr	  
Aga	  Gass	  
Kaffekrok	  	  
Trumf	  bonus	  
VELKOMMEN!!	  
	  

Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B


