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Informasjon fra styret
Vintersesongen 2014/15
En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter
den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30
grader fra slutten av juni frem til begynnelsen
av august, Da glemmer vi fort at vi måket snø av
hytteterrassen helga før St. Hans.
Selv om det er noen måneder frem til skisesongen
starter, arbeides det for fullt for at vi også i år
skal få tilrettelagt for gode forhold i skiløypene.
Det er gjennom sommeren og høsten gjort tiltak
for ytterligere utbedring av løypetraseene. Bl.a.
ved Stugudal Camping, der en har ryddet traseen
til Stugudal Fjell-Landsby. Det planlegges også å
forbedre traseen i Tjønndalen, som er et område
med stabile og gode snøforhold gjennom hele
vinteren. Forrige sesong var, med de krevende
snøforholdene som vi opplevde da, Tjønndalen et
verdsatt område for skigåing.
Apropos snøforhold- vi håper på bedre forhold
kommende sesong enn tilfelle var i fjor. Vi i
Stugudal Fjell er uansett godt forberedt, med topp
tråkkemaskin og nytt sporaggregat for snøscooter
med bredde på 1,8 meter.
Finansiering av løypekjøringen er basert på
frivillige bidrag fra brukerne av løypene. Vi
vil også i år sende ut en giro med anmodning
om innbetaling av frivillig løypeavgift til alle
hytteeierne. Vi vet at brorparten av dere er
brukere av de fine løypene vi lager, men samtidig
registrerer vi at det er kun om lag en tredjedel
av hytteeierne som støtter løypekjøringen
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Berit Evjen
Tlf. 93 46 35 04
mail: be-evj@online.no
Einar Aas
tlf. 950 26 129
mail: aastrans@online.no

NYE STYREMEDLEMMER I STUGUDAL FJELL

På det ordinære årsmøtet kom det ikke på plass
kasserer i styret. Derfor måtte det ekstraordinært
Styremedlem Einar Aas ble valgt inn på det ordinære årsmøte til. Her ble Morten Imbsen valgt til kasserer.
årsmøtet i mai. Han er grunneier i Tydal/Stugudal, og Han er leder i Stillhåtjønna Hytteforening, og han
driver og eier (sammen med familie) Aas Transport
har vært økonomisjef i Vinje Transport i 11 år.
AS. Familien har også egen hytte i Stugudalen.

Vi ønsker ikke bare økonomiske bidrag fra
dere som brukere. Vi vil gjerne også ha deres
mening om hvordan vi skal videreutvikle
skitilbudet i Stugudal. Den 11. oktober kl 1500
er dere hjertelig velkommen til Væktarstua
og en workshop rundt temaet. Der vil i tillegg
grunneiere, hytteforeninger, næringsliv og
kommune bli invitert for å diskutere veien videre
for Stugudal Fjell.
Samtidig vil vi minne om at det fremdeles er mulig
å kjøpe aksjer i Tydal Ski A/S. Aksjekapitalen vil
bli benyttet til investeringer i maskinelt utstyr for
bedre preparering. Det er hittil solgt 150 aksjer a
kr. 2000,- Vi takker alle aksjekjøpere og ønsker nye
velkommen!

Alle aksjonærer oppfordres til å sende inn
mailadresse, slik at relevant info kan sendes ut via
mail. Styret oppfordrer fortsatt til aksjekjøp i Tydal
Ski AS.

Grasrotandel og frivillig løypekontigent, samt
støttemedlemskap (frivillig abonnement) er andre
måter å støtte Stugudal Fjell på.

Da sees vi i sporet sesongen 2014/2015 – med
button på!!
Mads Einar Berg
Styreleder Stugudal Fjell og Tydal Ski A/S

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
		
Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Redaksjonen:
Berit Evjen, Astrid Sprauten

www.selbusparebank.no Tlf 04285

Redaktør:

Mads Einar Berg
Tlf. 95 23 66 77
mail: meinaber@online.no

Kasserer: 		 Morten Imbsen
		 tlf. 932 10 574
		 mail: morten.imbsen@gmail.com
Sekretær:
		
		
		
Styremedlem: 		
		
		

økonomisk. Denne andelen håper vi vil øke
kommende sesong. Vi setter stor pris på støtten
fra dere som betaler, som utelukkende går til
forbedring av løypene. Nytt av året er at vil bli
utlevert et bevis på innbetaling av avgift i form av
en button som en kan feste på ytterjakka og stolt
vise de en møter i skisporet at en har bidratt til
løypekjøringen i sesongen 2014/2015.

Avisen sendes ut til hytteeiere i Stugudal/Moen-området ihht vårt
register..
Neste utgivelse: desember 2014. Materialfrist 15.november 2014.
Opplag 1800
Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydal
kommune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro, Stugudal landhandel
og Væktarstua.
Kontonummer Stugudal fjell: 4285.07.92768
Forsidebilde: Astrid Sprauten

Nytt fra Stugudal fjell

Årgangssparing = Ekstra penger som pensjonist, rett og slett
Det kommer en tid hvor man kan høste frukter. Med månedlig sparing vil du oppnå en helt annen økonomi
som pensjonist. Ta en prat med oss om Årgangssparing.Sjekk hvor mye ekstra du kan få i pensjon ved å
bruke kalkulatoren på www.lokalbankene.no, eller ring oss. Vi tar gjerne en prat om dine muligheter, ønsker
og økonomiske beslutninger.

Nytt fra Stugudal fjell
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Protokoll ekstraordinært åremøte Stugudal fjell

Protokoll

Sted: Væktarstua Hotell, Møtestart: kl. 16.00

Årsmøte Tydal Ski 30.08.2014

Følgende møtte: Mads Einar Berg, Asbjørn Hegstad, Berit Evjen, Jon Helge Kåsen, Nils Otto Huseby,
Hallgeir Nygård, Arne Otto Vedvik, Helge Kvithammer, Morten Imbsen, Ole Øvre, Finn Vågheim, Astrid
Mørkved Sprauten.

Sted: Væktarstua Hotell Møtestart: kl. 16.00
Følgende aksjonærer møtte: Mads Einar Berg, Asbjørn Hegstad, Berit Evjen, Jon Helge Kåsen (Stugudal
grunneierlag), Nils Otto Huseby, Arne Otto Vedvik, Helge Kvithammer (Væktarstua, samt privat), Morten
Imbsen, Ole Øvre, Hallgeir Nygård, Finn Vågheim (Væktarstua hytteforening)

Sakliste
1. Åpning v/ Styreleder

Sakliste

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

1. Åpning v/ Styreleder

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Det ble bemerket at innkalling ikke er sendt ut til
aksjonærene. Alle aksjonærer skal ha tilsendt innkallingen personlig. Dette må gjøres til neste møte.

Forslag: John Helge Kåsen, Helge Kvithammer

3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

Vedtak: Enstemmig vedtatt
4. Valg av styremedlem

Forslag: John Helge Kåsen, Helge Kvithammer

Forslag Morten Imbsen

Vedtak: Enstemmig vedtatt
4. Årsberetning 2013

Vedtak: Enstemmig vedtatt
5. Valg av nytt medlem valgkomite

Styreleder leste opp årsberegning.

Forslag:

Vedtak: Årsmeldingen er godkjent med følgende kommentar: Det er skuffende at styremedlemmene
ikke er tilstede i årsmøtet. Det vitner om lite engasjement. Det ble besluttet at møtet gjennomføres
uten at disse er til stede.

Vedtak: Styret gies fullmakt til å skaffe medlem til valgkomiteen.

5. Revidert årsregnskap for 2013
Vedtak: Regnskapet godkjent uten kommentarer.

				Stugudal, den 30.august 2014
Helge Kvithammer

			

John Helge Kåsen

6. Valg
Forslag. Styret i Stugudal fjell ivaretar styrevervene i Tydal Ski
Vedtak: Enstemmig vedtatt
		

Stugudal, den 30.august 2014

Helge Kvithammer			
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John Helge Kåsen
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MIDT-NORSK

VINTERMESSE

ISFISKEUTSTYR SNØSCOOTERE ATV NATURFOTO
TILHENGERE PULKER VINTERBEKLEDNING
ÅPEN SVØMMEHALL KITE NYSTEKTE VAFLER
TRAFIKKSKOLE SPORKJELKER SNØFRESERE

TYDALSHALLEN

LØR-SØN 6-7.desember KL. 11-16
GRATIS INNGANG - KIOSKSALG - BRUKTSALG
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Tusseløyfjell
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Bosetting av Flyktninger i Tydal
Tydal kommune har vedtatt å bosette 10 flyktninger
i hvert av årene 2014, 2015 og 2016. Det er en
frivillig oppgave som kommunene tar på seg, men
kommunene bør ta sitt ansvar og sørge for bosetting.
Men slik det er nå sitter det dessverre mange i
mottak og venter. Tydal kommune får her skryt av
IMDI(Integrerings – og mangfoldsdirektoratet) for
god behandling av saken i kommunestyret, der det
ble stilt mange relevante spørsmål, og for at vi kom
fort i gang med planlegging av bosetting. Det er
vedtatt i kommunestyret at det skal bygges fire nye
boliger i Husvoldlia i 2015 for å ta i mot neste gruppe
med flyktninger, mens det er sørget for boliger til de
første som kommer nå i september.
Når en blir bosatt i en kommune har en rett og
plikt til å delta på Introduksjonsprogram. Det er et
program som skal gå over 2 år, med 37,5 timers uke.
Da skal en lære norsk og samfunnskunnskap, og det
er satt opp krav til hvor mange timer de minimum
skal ha. Utenom dette skal programmet fylles med
temaer som styrker deres mulighet for deltakelse
i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske
selvstendighet. Det vil si at det kan være aktuelt
med førstehjelpskurs, brannkurs, matkurs, bank
og forsikring o.l. Det vil også være ønskelig at de
får komme seg ut i språkpraksis og arbeidspraksis
etter hvert. Det er nok gjennom praktisk arbeid de
vil lære seg språket best mulig og lære seg hvordan
arbeidslivet fungerer.

De første flyktningene kommer allerede i september,
og er fra Somalia og Eritrea. Kanskje er de allerede
på plass når dette bladet er i postkassene. De skal
bo i både kommunale og private boliger. Boligene
skal settes i stand og klargjøres slik at de har det
viktigste de trenger. Hvis noen har møbler, f.eks.
spisebord, stoler, kommoder, tv-bord, samt annet
interiør som gardiner, puter, tepper, servise og annet
kjøkkenutstyr så ta kontakt med Dortea.
Det er gjort flere undersøkelser på hva som skal til
for at de blir boende i den kommunen de er bosatt
etter endt Introduksjonsprogram. De viktigste
punktene er språk, sosialt nettverk som inkluderer
nordmenn, å bli sett som individ, stedstilhørighet,
deltakelse i arbeidslivet og boligkjøp.
Hvis Tydal kommune skal lykkes med bosetting så er
vi avhengig av flere parter. De ansatte i kommunen
må gjøre en god jobb, lag og organisasjoner kan
bidra på mange måter og alle som bor i kommunen
kan ta imot dem på en ordentlig måte og inkludere
dem i det som foregår i Tydal. Å få seg et nettverk
har mye å si for at en skal trives.
Hvis noen har innspill å komme med eller noe de
vil bidra med er det bare å ta kontakt med Dortea
Østbyhaug, Flyktningekoordinator, mob 476 33 615.

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

Info fra teknisk avdeling
Hytteeiere må bestille slamtømming før vinteren.
Kostnadene øker betraktelig om det gjøres på vinters
tid. Ta direkte kontakt med Helge Joar Kløften på tlf.
952 95 935, eller sentralbordet i kommunen tlf. 73 81
59 00.
VANNPOSTKRANER
Vi minner nok en gang om vannpostkranene:
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.
RENOVASJON
Græsli informerer om at det pågår forhandlinger
med Innherred Renovasjon om avfallshåndteringa i
kommunen. Hvis det blir en realitet, så kan det bety
nye sorteringsrutiner, nye plasseringer for containere
og gjenbrukstorg. Vi som ser fram til et ryddigere
Stugudal Sentrum følger spent med, kanskje kommer
det nyheter i neste nummer!
KONSTITUERT TEKNISK SJEF
Per Ingebrikt Græsli har tidligere vært arbeidsleder

på kommunalteknisk avdeling, men er nå konstituert
teknisk sjef etter at Knut Selboe sluttet i stillingen
tidligere i år. Han er 52 år, født og oppvokst i Græsli
og har samboer og tre barn. Bor på et småbruk i
Græslia, og har hytte som blir alt for lite brukt! Ingen
fritidsproblemer…
Han synes læringskurven innimellom er noe bratt,
men spennende og utfordrende. Budsjettarbeid
og forvaltning på et høyere ledernivå er nye
arbeidsområder, men som han sier, så har han
mange dyktige folk rundt seg. Så vi kjæm nok i
havn i år også, som han sier. Dessuten liker jeg
utfordringer, ellers hadde jeg ikke sagt ja til denne
jobben, sier Per Ingebrikt.
Vi ønsker Per Ingebrikt lykke til i ny jobb!
Tekst og foto: A.Sprauten.
DYREOBSERVASJONER I NATUREN
Aktuelle tlf.nr. du kan ringe når du ser noe uvanlig
(uansett tidspunkt):
Ingebrigt Kirkvold, SNO-kontakt Tydal
Ståle Selboe, SNO-kontakt Selbu		
Arne Langli, SNO-kontakt Selbu		
Landbrukskontoret Tydal		
Per Aune, Tydal kommune		
Øystein Bremset, Tydal kommune
Politiet 				

TYDAL KOMMUNE

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.tydal.kommune.no

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal

478 04 778
975 59 751
958 30 461
952 95 955
952 95 911
900 16 118
73816920

i

Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune
7590 Tydal

Tydal turistinformasjon, Stugudalen
Væktarstua Hotell
7590 Tydal

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

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

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

www.selbubyggtre.no
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Åpningstider:
mandag – fredag

08.00 – 15.30

Åpningstider:
hver dag 12.00 – 18.00 frem til
november.
Utover disse tidene vil du også få god
hjelp av hotellets betjening.
Når hotellet
Nytt fra Stugudal
fjeller stengt kan dere ringe
telefon: 952 95 952
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Jo Vegard Hilmo

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

og hadde et stort
engasjement med
opprettelsen av dette.
Nå er det også opp til de
andre tre kommunene å
bidra og å vise initiativ til
å videreføre prosjektet.

Tydal
Vedprodukter

«Nettsiden Opplev Sylan
er etablert i et samarbeid
mellom Tydal kommune
og Sør Trøndelag
Fylkeskommune.
Målsettingen er å
legge til rette for
næringsutvikling i
og i tilknytning til
naturområdene i Sylan.

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

Tilbygg

Flemming Lunden
918 80 715

Rehabilitering

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!

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Eggen og Holden
Bygg AS
Hytter i bindingsverk og hand-

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

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

Denne unge mannen har bytta jobb, fra å være
ansatt som kulturkonsulent er han nå leder for
næring og kultur. (Eirik Einum er i dag prosjektleder
i kommunen) Dette innebærer nye arbeidsområder,
deriblant har han nå personalansvar. Dessuten er
næringsbiten ganske ny for ham, sier han. Men alt
dette er ganske nytt, han starta rett før ferien, og nå
er han i den andre uka etter ferien. Så det tar nok
litt mer tid før han blir varm i stolen. Han har bytta
kontor, er nå i øverste etasje i rådhuset, så det går
bokstavelig talt oppover! Og som bildet viser, så er
en av de viktigste næringene representert gjennom
vinduet…
Den nærmeste tiden vil mye dreie seg om
budsjettarbeid. Men innimellom må man ha tid
til andre ting også. En av de sakene som er klar, er
høstens bygdekino. Cirka hver andre mandag vises
to filmer i Tydalshallen. Et svært godt tiltak som
har eksistert i flere tiår (til og med i undertegnedes
barndom!)
Jo Vegard svarer på mitt spørsmål angående
skiltprosjektet at det er noe forsinket på grunn av
bytte av en av hovedleverandørene. Mattias Jansson
(tidligere Sylan.no) har sluttet og flyttet til by’n, men
har foreløpig oppdatering av Sylan.no som oppgave,
i hvert fall ut året. Skiltprosjektet i Tydal er overført
til Hege Hopen Amundal, som må få litt tid til å få
dette i gang igjen etter at leverandør ble skiftet.
Målet er å få ut materiellet i løpet av høsten.

Vårt ønske er å
tilrettelegge for et
bærekraftig og kvalitativt reiseliv i Sylan.
Siden 2013 er og Meråker, Stjørdal og Selbu
kommuner involvert i det som nå kalles
Utviklingsprogram Sylan.
I 2014 er arbeidet i Sylan forlagt til de enkelte
kommunene med et samarbeidende styre.» (sitat fra
Sylan.no)
Andre saker som er under utarbeidelse: Utbygging
av bredbåndskapasiteten i kommunen. (kommer
mer i neste utgave)
Markedsføring/presentasjon av Tydalshallen overfor
hytteeiere. (Husk: Bassenget er åpent for alle
fredagskveldene!) Idrettslag og musikk-korps fra
andre kommuner viser sin interesse for hallen, og
det er svært positivt.
Kulturdag/kveld på museet 20.september med tema
«gjetara, såmmårtøsi og slåttkærræ» arrangert
av pensjonistforening. Her blir det historier og
formidling av denne delen av vår kulturhistorie.
Jo Vegard ønsker å framheve Karolinerleden, som
han mener blir for lite brukt. Den er nymerket, også
med noen nye skilt. Går fra Østby til Handøl i Sverige
og fra Aunegrenda til Græsli. Se nettsida karoliner.
com for mer info om leden.
Vi ønsker Jo Vegard lykke til med sin nye jobb, og ser
fram til et godt samarbeid!

Utviklingsprogram Sylan sin framtid er noe uviss
etter at Mattias flyttet. Han gjorde en kjempejobb,
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Er utbyggingen tilfredsstillende og hensynet til
eksisterende hytter tatt vare på?
-

Dalslia er et godt utbygd område med
hensyn til veier og kommunalt vann og
avløpssystem, også el-forsyningen er
god. Slik sett gjøres det små inngrep i
eksisterende bebygde områder.
I høringsrundene har oppsitterne hatt
mest fokus på økt trafikkmengde etter
hovedveiene, noe som er fullt forståelig.
Men de fleste forstår og er positive til
prinsippet om fortetning av eksisterende
arealer og viktigheten av å bevare
omliggende områder.
Det er 105 hytteeiere i Dalslia i dag, det er
klart at enkelte blir mer berørt enn andre
i en så stor utbygging. Vi har forståelse for
dette og i stor grad tatt hensyn til de innspill
vi har fått.w

strøm. Det er store investeringer som skal til
før du har noe å levere i markedet i dag.
Odd Håvard får lyst til å fortelle mer om
planprosesser og samarbeidet som må til for å få
maksimalt resultat av en så omfattende plan.
-

Det er positivt å ha en kommune som
samarbeider og bidrar i gjennomføring av
planarbeidet. Dette gjelder i første omgang
planmyndighetene, men også teknisk side
med påbygg av det kommunale nettet for
vann og avløp. Oppmålingsavdeling var
allerede i marka i fjor høst og klargjorde
alle tomter for målebrev. Alt kjapt og ryddig
levert.
Trønderenergi hadde også alle planer for
nytt linjenett klare for oss da vi startet
utbyggingen i vår.
Foto: O.H.Morset

Hvordan opplever dere hyttemarkedet?
-

Dalslia hyttefelt
I 50 år har det jevnlig vært utbygging i Dalslia, hytteområdet ligger i sørenden av Stuggusjøen og
følger dalen innover mot Møsjøen. Utbygningsarealene er tilknyttet de store utmarksområdene
som tilhører Stugudal, øvre, «Oppgarn».

Hvor stor er utbyggingen egentlig?
Vi spør Odd Håvard Morset som har vært
grunneier i området i 40 år og fortsatt er
engasjert i prosjektering og utbygging av
hyttefeltet.

Fribo som eies av Stugudal Eiendom AS er
utbygger og har de senere åra bygd rundt 25
hytter i Stugudal. Vi ønsker fortsatt å være
totalleverandør i det lokale hyttemarkedet.

Som leverandør opplever vi et marked
som etterspør kvalitet. Kravet til tomtens
beliggenhet, sol og utsikt er viktig, sammen
med kravet til leveringsevne og bistand til
utbygging av tomten.
Disse kravene har vi hatt sterk fokus på i
arbeidet med å videreutvikle Dalslia.
Med den lange fartstiden jeg har hatt i dette
markedet ser jeg store endringer, fra det å
peke på en rød pinne inne i bjørkeskogen
og si «Her er tomta», til å levere en ferdig
opparbeidet tomt med vei, vann, avløp og

Vi har kontor på Stjørdal, hos Forrbo,
gjennom samarbeidet med Tormod Salberg.

-

I Dalslia har vi startet det største
Er noen hytter ferdigbygd, eller påbegynt?
utbygningsprosjektet siden 1971. Totalt
- Fem hytter er under oppføring, en er under
er det regulert inn 35 nye tomter, alle
tak. Vi har planlagt å fundamentere for et
tomtene er fradelt og opprettet med tinglyst
par hytter til i høst, for å være tidlig i gang
målebrev. I løpet av 2014 har vi klargjort 25
våren 2015. Vi har inne ordre på hytter i
tomter for utbygging med tilkobling av veier,
2015 og 2016.
strøm, vann og avløp. Anleggsarbeidene er
planlagt avsluttet i 2015.
Vi setter nå opp en spennende kompakthytte
med boareal på 50 kvadrat, beliggende
Hvor mange tomter er solgt?
sentralt ned mot Møåa , like opp fra skibrua
- Vi har solgt 5 tomter, der to hytter allerede
over elva.
er under bygging. Som utbygger har vi
En større familiehytte er reist, vi gleder oss til
oppstart på 2 hytter som legges ut for salg.
å vise fram disse to i markedet.
Nytt fra Stugudal fjell
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Trivsel med snøscooter for
gammel og ung
Tydal Snøscooterklubb håper Tydal kommune
snart får muligheten til å etablere snøscooterløyper i samarbeid med naboer over kommunegrensene. Men klubben har også andre ting
å tenke på. Sist vinter ble det i god, gammel
tradisjon arrangert pensjonisttur, isfiskekonkurranse og vintermesse.
Pensjonisttur til glede for passasjer og sjåfør
Snøscooterklubben ønsker hvert år å stille som
sjåfører på pensjonistforeningens tur til forskjellige destinasjoner i bygda. Det er veldig hyggelig å
kunne bidra til at pensjonistene får se igjen områder
de kanskje ikke lenger når på annen måte enn med
scooterskyss. I år gikk turen til Storerikvollen med
kafferast hos Sigrid og Joralf på Sankådalsvollen.
Det ble en minnerik dag for sjåfører og passasjerer.
Slike opplevelser lar seg vanskelig beskrive med ord,
men noen bilder fra turen kan vekke minnene frem
fra denne flotte Aprildagen.

vel ikke for den som setter pris på sosialt samvær og
flott natur. Den store fangsten uteble, men Ingeborg
Bergehaug vant premie for største fisk og alle barna
fikk premie for flott innsats. Tydal Snøscooterklubb
og Tydal JFF som arrangerer fiskekonkurransene vil
takke alle som gjør slike dager mulig. Først av alt
grunneiere og ildsjeler som fikk til ordningen med
isfiskeløypene, uten løypene hadde Tydal mistet en
veldig viktig fritidsaktivitet for tilreisende og fastboende. Vi vil også takke næringslivet i Tydal som stiller
med flotte premier.
Populær vintermesse
Vintermessa kunne også sitt andre år notere over
600 besøkende. Snøscooterklubben er godt fornøyd
med messa i Tydalshallen men ønsker gjerne tilbakemeldinger om noen savner noe. I år blir det vintermesse 6-7. desember. Da bør alle som trenger ett
eller annet til vinteren komme til Tydalshallen. (Se
egen annonse) Som vanlig er det gratis inngang på
messa med muligheter for å kjøpe seg nystekte vafler
i kiosken. Tydal I.L stiller med badevakter, så benytt
også muligheten til å prøve bassenget denne helga.
Tydal Snøscooterklubb ønsker Stugudal Fjell sine
lesere en god høst og håper å treffe dere på Vintermessa i Tydalshallen.

Isfiske i skjønne omgivelser
Isfiskekonkurransen samme helg ble også velsignet
med godt vær. 59 store og små fiskere fant veien til
Esandsjøen for en liten uhøytidelig fiskekonkurranse,
men først og fremst en hyggelig familiedag med syl- Tekst og foto: Erik Kirkvold
massivet som bakgrunnskulisser. Stort bedre blir det
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TYDALSFESTIVALEN 2014
«Trivelig i Tydal» skrev Adresseavisens utsendte
etter å ha overvært Tydalsfestivalens 2.dag. Og vi
kunne ikke ha vært mer enig, dette var ei topphelg
av de sjeldne! Den folkelige og familievennlige
festivalprofilen fikk svært god hjelp av velvillige
værguder, og det ble en flott opplevelse både for
tilreisende og oss fastboende.

Sminke backstage.

Vømmølgutan avslutta ei fantastisk festivalhelg.

Blide Charlotte Audestad og crewet med unge fans.

Bremseth – Rånes = revy

Åge Aleksandersen i kjempeform.

Ida Jenshus sang med The South, her backstage etter konserten.

Åge og Sambandet leverte!

Festivalcampen var fullbooket allerede uka før festivalen. De som var så
heldige å få plass koste seg og lagde god stemning.

Henrik og Dråkmat

Anders Jegtvik, kæm e det som
har velta denne cola’n her!

Åge og Gunnar har god kontakt med publikum!

Sie Gubba tilbake der det hele startet.

Tydalsfestivalens backstage går det forresten gjetord om. Blide
mennesker med Anne Grete i spissen serverer både spekemat, frukt og
annen godis og godt drikke.

Meg og kameraten min under familieforestillinga på lørdagen.

16

Jeg har presentert et lite utvalg av mine 500 bilder fra helga. Mange
blinkskudd er lagret. Min bakgrunn fra Namdalen bidrar ekstra til at Åge
er og blir den største stjerna, derfor dominerer Åge og Sambandet også
både bildematerialet og de beste minnene fra helga. Og totalt sett var
dette den beste festivalhelga i mitt minne!

Avslappet backstage før Åge og Sambandet-konserten.

Tekst og foto: A.Sprauten.

Nytt fra Stugudal fjell
Unge talenter fra Tydal under familieforestillinga lørdag.

Nytt fra Stugudal fjell
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Bryllup!

Smånytt
Ungdomshuset Bjørkly skal rehabiliteres.
Formannsskapet i Tydal har vedtatt å bevilge kr.
70 000 i støtte til UL Fjellblink. Det er taklekkasje
som må utbedres, og derav også skadene på kjøkken
og lagerrom. Strømforsyninga på scenen er også
med i planene om oppgraderinga.

Stugudal Kirke var pyntet i sin vakreste
skrud da det var klart for bryllup 14.juni
2014. Heidi Kvithammer og Sebastian
Edlund giftet seg, med Marit og Malva som
flotte brudepiker!

Larsville studio har planer om utbedringer
vedrørende de akustiske forholdene. Kr.30 000 er
bevilget fra Tydal Kommune til dette prosjektet.

På Patrusli har det også blitt feiret i
sommer! Marte og Terje Aas Sæterhaug
med datter/ brudepike Maia. Giftet seg i
Begstadens Zir 26.juli. Vi gratulerer!

Steinfjøset i Oppgar’n: Høstens populære
rakfiskaften arrangeres pånytt i november, følg med!
An-Magritt og Asbjørn Hegstad har satt opp en
enebolig i Dalslia-vegen, som i skrivende stund
nærmer seg nøkkelferdig.

Så kan du ta en tur i Bassenget i Tydalshallen,
som har åpent fredagskvelder fra uke 43 kl.17-20.
(Første timen for de yngste)
JULEMESSE blir arrangert lørdag 29.november fra
kl.11-16 i Tydalshallen. Masse flotte julegaver å få
kjøpt, og lemser og julekaker!
Tydal kommune benytter «Varsling 24» for
utsendelse av meldinger til innbyggere og
hytteeiere via SMS og telefonoppringning. I noen
tilfeller kommer ikke varslingen ut til berørte
abonnenter. Dette kan være pga flytting, om du
har mobiltelefon registret på arbeidsgiver eller
hemmelig nummer. Sjekk om dine opplysninger er
korrekte på www.varslemeg.no

På vei opp på hytta på fredag? Da kan du først stikke
innom biblioteket som har kveldsåpent fredager
fra 15-20. Vi får stadig inn nye bøker og filmer,
sier bibliotekar Ingeborg Einum. Alle er hjertelig
velkomne!

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

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

Vi har det du trenger:

Gode opplevelser blir
bedre med riktig utstyr

- Ski
- Sykkel
- fiske
- Tur
- Fritid
- Sykkelutleie
- Salg av sykler
- Service på sykler

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!
Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse
Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!

Vi foretar
AC-klimaservice
Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

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

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Hytteiere
ogkjøretøyet?
andre...
Problemer
med
Vi utfører

Graving - Fundamentering
- Fjellarbeid
- Transport
...hjelpen
er nærmere
enn du
tror...

EU Kjøretøykontroll!

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

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

Mobil:Vi
958
03 525
foretar
7590 TydalAC-klimaservice
- Telefon: 73 81 51 35

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

Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Nytt fra
GodStugudal
bilpleie! fjell

Nytt batteri?
Nye dekk?

Motorproblemer
tar vi oss av!
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Pilegrimsrittet 2014
Årets Pilegrimsritt ble gjennomført under
meget flotte forhold, og det gjenspeilet også
resultatlista.
Etter en særdeles varm og fin sommer var det litt
kjøligere under Pilegrimsrittet, men som bildene
viser så tittet sola fram, og det var tørt og fint.
Speaker på Stuguvoldmoen oppfordret deltakerne
til å følge trafikkreglene på hovedveien, og blant
annet sykle på riktig side av gulstripa. Nå ble vel
den oppfordringen av naturlige årsaker vanskelig å
følge opp (dårlig med gulstriper i Stugudalen!), og
fartsgrensa i 50-sonen ble kanskje ikke overholdt,
hva vet jeg… Men vi har ikke hørt om alvorlige uhell,
det er det viktigste!
Både i dame- og herreklassen ble det satt nye
løyperekorder, og i herreklassen var det lenge
fire ryttere som kjempet om seieren. Men på de
siste meterne stakk frostingen Øyvind Strømsholm
Pettersen, som representerer TVK Sykkel/Intersport
Gigant Lade fra de tre andre. Han fikk sluttiden
2.27.50, og slo dermed den gamle rekorden med
over 4 minutter.
Camilla Hornemann vant dameklassen på 2.46.13.
Ny løyperekord det også!
Vinnerne av dobbel’n av Storsylen Opp og
Pilegrimsrittet ble John Magnus Haugen og Anne
Nevin.

	
  

Høsten på Væktarstua Hotell 2014	


Årets viltaften blir lørdag 11. oktober
Her kan vi blant annet friste med bjørn, elg og reinsdyr i ulike
varianter, tiur, rype og fisk fra Tydal, med mange gode tilbehør.

I høst starter salget av leiligheter på
Væktarstua.
Priser fra 370.000;Har du fortsatt ikke bestilt julebord?
Se våre ulike julebordstilbud denne sesongen:
Alt 1; Overnatting fra fredag til søndag
per. pers i db. rom 1.900;enk. rom 2.100;Inkl. i prisen er; Fredag: to-retters middag
Lørdag: Frokost, lunsj, vorspiel i lavvo, gløgg, julebordsbuffè, levende
musikk
Søndag: Brunsj.
Alt 2; Overnatting fra lørdag til søndag
per. pers i db. rom 1.350;enk. rom 1.550;Inkl. i prisen er; Lørdag: Lunsj, vorspiel i lavvo, gløgg, julebordsbuffè,
levende musikk
Søndag: Brunsj.
Alt 3; Overnatting fra fredag til lørdag
per. pers i db. rom 1.100;enk. rom 1.300;Inkl. i prisen er; Fredag: Gløgg, nydelig julebordsbuffè, levende musikk.
Lørdag: Brunsj
Alt 4; Kun nydelig julebordsbuffè, inkl. gløgg og levende musikk 490;Telefon Væktartstua 73813100
E-mail: post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no
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Storsylen Opp
Om Storsylen Opp
Storsylen Opp er et motbakkeløp som går fra
Nedalshytta i Tydal og opp til Storsylen som ligger
1762 m.o.h. og er Sør-Norges høyeste grensefjell.
Løpet har en stigning på hele 1000 høydemeter, en
trasé på ca. 11 km og arrangeres med både mosjonsog konkurranseklasse.
Med både rekordtid og rekord-påmelding vår årets
Storsylen opp en stor suksess. Løpet blir av mange
betegnet som Trøndelags tøffeste motbakkeløp

nummer en og to skal sannsynligvis være med i EM,
sier Dyrhaug.
Dyrhaug nummer tre
Nummer to i herreklassen ble Johan Bugge, mens
Dyrhaug tok tredjeplassen. Anne Nevin ble nummer
to i dameklassen. Dyrhaug er fornøyd med egen
innsats, men innrømmer at han gjerne skulle blitt
nummer to.

– Hadde det vært to hundre meter til så skulle jeg
ha slått han. Jeg er nok litt for tung til å henge med
– Det gikk veldig bra. Jeg er kjempeimponert over
helt i toppen, men hadde jeg slanket meg noen kilo
alle som var med. Det var godt over 500 mennesker er jeg helt sikker på at jeg skulle blitt hard å slå, sier
som var involvert. Det sier litt om hvor populært
Dyrhaug.
det har blitt, sier ildsjel Niklas Dyrhaug til NRK.
Løpet går fra Nedalshytta i Tydal og opp til Storsylen
– Oppmøtet viser at vi har et godt rykte og at
som ligger 1762 m.o.h. og er Sør-Norges høyeste
mange kommer igjen. Vi er kjempefornøyd med
grensefjell.
gjennomføringen, sier arrangementsansvarlig Mari
Se også Storsylen opp sin side på Facebook for
Aas.
resultater og bilder, eller www.storsylenopp.com
Et kjempefelt
Storsylen opp er ett av flere motbakkeløp som er
med i Norgescupen 2014. Løpet har en stigning på
1000 høydemeter og er 11 km langt.
Niklas Dyrhaug var strålende fornøyd med både
oppmøtet og eget resultat i Storsylen opp. Foto:
Knut Erling Flataker
Torstein Tengsareid var først til topps i herreklassen
på tiden 1:10:10 og Kirsten Melkevik vant
dameklassen på tiden 1:22:50. Begge tidene er
løyperekorder.
– Det var et kjempefelt i år med mange av de beste
motbakkeløperne i landet. Heatet fungerte som
et uttak til EM i motbakkeløp. Både han som ble
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VI BLIR NÅ ENDA BREDERE OG STERKERE PÅ
BYGGEVARER OG FORTSETTER SELVSAGT MED
FAST VARERUTE TIL TYDAL OG STUGUDAL
TO GANGER I UKA HELE ÅRET RUNDT!
– Hele Neadalførets byggevaresenter
Tlf.Stugudal
7381 0440
Nytt fra
fjell
E-post: post@xlbyggselbu.no
(gjelder fra 15. oktober)
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xl-bygg.no

Jakt og fiskekort på inatur.no

Fiskeplassen prosjekteres vinteren 2014/15 og
målet er ferdigstillelse sommeren 2015, såfremt
finansieringen kommer på plass.

Øyfjellet jaktområde
Det selges maksimalt 10 stk jaktkort per dag.
Dagskort kr 150,Baglimit 2 ryper per dag.
All jakt uten hund.

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

Kortsalg og informasjon fås ved henvendelse til
Ragnhild Almåsbakk på tlf: (+47) 918 27 111. E-post:
ragnhild@tydalsnett.no. Innenbygds jegere kan få
kjøpt jaktkort ved turistinformasjonen i Ås.
Foto: Stugudal camping
Vi håper på mange fine sommerkvelder også i 2015,
og gleder oss til å ønske alle velkommen på ny
tilrettelagt fiskeplass ved Stuggusjøen!

Inatur.no er Norges ledende markeds- og salgskanal
for jakt, fiske og friluftsliv på internett. På siden
www.inatur.no finner du enkelt tilgjengelige tilbud
om jakt, fiske og overnatting i hele Norge. Her finner
du fiskekort for hele Tydal og jaktkort for enkelte
områder.
Det vil også bli lagt ut fortløpende informasjon
på facebooksidene www.facebook.com/
jaktogfiskeitydal. Lik oss og følg oss her og du vil få
jevnlige oppdateringer om jakt og fiske i Tydal!
For øvrig informasjon kontakt Tydal grunneierlag
på telefon (+47) 481 32 516 eller e-post: tydal.
grunneierlag@neafisk.no
Åpent kortsalg på to områder:
Blåhammeren fjellsameie
Oppstart av jakt er 15.
september. Første jaktuke
(15.-21. september) selges
kun sesongkort. Deretter
selges dagskort. Pris for
sesong innenbygdsboende
er kr 500,- og
utenbygdsboende kr 1000,-.
Dagskort selges kr 150,- for
innenbygds og 200,- for
utenbygds.

Ny tilrettelagt fiskeplass ved Stuggusjøen
I samarbeid med grunneier, Stugudal grunneierlag
og en tilsluttende lokal aktør ønsker Tydal
grunneierlag å tilrettelegge for en ny fiskeplass ved
Stuggusjøen i Tydal. Den skal være tilrettelagt slik at
barnefamilier og bevegelseshemmede kan benytte
anlegget til friluftsaktivitet og fiske.

Stedet som er valgt for tilrettelegging av fiskeplass er
odden mellom utløpet av elva Møåa og Svarthølvika
i Stuggusjøen. Odden er navnløs på kartet, og det
brukes etter alt å dømme heller ikke noe spesielt
navn på denne odden. Men odden er alt i dag
et svært populært tilholdssted for mange både
til grilling, bading og fisking. Det er nå ønskelig å
tilrettelegge odden slik at den blir tilgjengelig «for
alle». Det innebærer utbedring av stien slik at den
Baglimit 3 ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt uten hund. er fremkommelig med rullestol og barnevogn,
oppsetting av gapahuk, bålplass og tilrettelagt
Jaktkort får du enkelt kjøpt på inatur.no (søk
fiskeplass. Det er også planlagt å utbedre forholdene
på Småviltjakt i Tydal), Best bensinstasjon og
for å sette ut båt. Odden er som følge av at
turistinformasjonen i Ås.
Stuggusjøen er et regulert vann utsatt for erosjon.
Grunneierlaget er i dialog med regulanten Statkraft
Eventuelle nye begrensinger kan bli iverksatt, dersom om utbedringer av dette. Og målet er at dette blir
forholdene tilsier at det er nødvendig og grunneierne gjort på en slik måte at forholdene for utsetting av
forbeholder seg retten til å stenge jakta på kort
båt blir bedre og opparbeiding av en permanent
varsel.
fiskeplass utpå odden blir mulig.
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Blåhammeren jaktområde

Predatorjakt

Oppstart av jakt er 16. september. Første jaktuke
(16.-22. september) selges kun sesongkort. Deretter
selges dagskort. Pris for sesong innenbygdsboende
er kr 500,- og utenbygdsboende kr 1000,-.
Dagskort selges kr 150,- for innenbygds og 200,- for
utenbygds.

Tydal jeger og fiskeforening (TJFF), i samarbeid med
Tydal grunneierlag, organiserte jaktåret 2011/12
en prøveordning for predatorjakt i Tydal for å øke
rekrutteringen av jegere, samt bedre vilkårene for
annet jaktbart vilt. Ordningen fortsetter også i det
kommende året.

Baglimit 3 ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt uten hund. Jaktkortet vil gjelde for små og middels store
predatorer, og de som løser kort blir automatisk
Jaktkort får du enkelt kjøpt på inatur.no (søk
med i konkurransen om fine premier etter endt
på Småviltjakt i Tydal), Best bensinstasjon og
sesong. For å løse predatorkort må du være medlem
turistinformasjonen i Ås.
av Tydal jeger og fiskeforening. Selve kortet koster
kr 100,-. Jaktområdet dekker i utgangspunktet
Eventuelle nye begrensinger kan bli iverksatt,
hele Tydal kommune, men der hvor annen jakt
dersom forholdene tilsier at det er nødvendig og
utøves skal predatorjegere vise hensyn og velge
grunneierne forbeholder seg retten til å stenge jakta et annet jaktområde. Predatorkortet får du kjøpt
på kort varsel.
ved henvendelse til Arne Vullum i Tydal jeger og
fiskeforening, mobil (+47) 950 26 104
Øyfjellet jaktområde
Reglene for predatorkonkurransen er som følger:
I skrivende stund avventer Øyfjellet grunneierlag
resultatene av årets taksering. Når disse resultatene
1. For å delta må man være medlem i Tydal JFF
foreligger vil det bli tatt en avgjørelse i forhold til en
og ha løst jaktkort for predatorjakt.
eventuell jakt. Dersom det åpnes for jakt vil jaktstart
være 17. september.
2. Jakta må foregå i lovlig jakttid, med lovlig
våpen/feller/fangstmetoder.

All jakt uten hund.
Kortsalg og informasjon fås ved henvendelse til
Ragnhild Almåsbakk på tlf: (+47) 918 27 111. E-post:
ragnhild@tydalsnett.no. Innenbygds jegere kan få
kjøpt jaktkort ved turistinformasjonen i Ås.
Gauldal statsallmenning
Ålen fjellstyre selger treningskort for hund.
For informasjon om eventuell jakt på Gauldal
statsallmenning, se mer informasjon på: www.
fjellstyrene.no/alen.

3. Konkurransen varer fra 16. april 2013 til 15.
april 2014.
4. Siste frist for innrapportering av felte
predatorer er 20. april 2014.
5. Påkjørsler og fallvilt regnes ikke med i
konkurransen.

Nytt fra Stugudal fjell
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Poengskala og viltarter:

Lisensjakt

30 poeng – mår, villmink

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

20 poeng – grevling, rødrev, ravn
10 poeng – kråke, røyskatt, ekorn
5 poeng – nøtteskrike, skjære
Vinnere for predatokonkurransen 2012/2013:
- Øyvind Haarstad med 2 grevlinger og 14 rødrever
(320 p)
- Kjell Kåsen med 5 rødrever, 2 mårer og 2 kråker
(180p)
- Hans Roger Holden med 6 rødrever, 3 skjærer og 2
kråker (155p).
I jaktåret 2012/2013 ble det totalt skutt
38 rødrev
10 skjærer
8 kråke		
mårer		
3 grevling
1 ravn
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Skuddpremier og registrering av felte predatorer
I Tydal er det kun skuddpremie på rødrev.
Tydal grunneierlag
tlf: (+47) 481 32 516
Øvrige predatorer registreres av Arne Vullum		
tlf: (+47) 950 26 104

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

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

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

Fellingsperioder
Jerv

10. september til og med 15. februar

Bjørn

21. august til og med 15. oktober

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
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

Føtter på fugler og klør på pattedyr vil bli klippet av Se www.rovviltportalen.no og www.fylkesmannen.
etter hvert som de registreres. Premiering til de med no for mer informasjon om kvoter og mer.
høyest totale poengsum etter endt jaktsesong.
Beverjakt

Fjellrøye fra Tydal

Du har kanskje sett sporene etter det finurlige
trearbeidet den gjør, men du har kanskje ikke sett
den så ofte. Den kan være vanskelig å få øye på den
der den svømmer lydløst i vannet, gjerne med en
kvist i munnen. Den holder et årvåkent øye med
deg på elvebredden. PLASK sier det, og den er borte
før du visste at den var der. Castor fiber – beveren,
holder til i Tydal.
Jakt på bever har ikke vært så utbredt på våre
kanter, men det er ingen grunn for at beveren ikke
kan by på en god jaktopplevelse. Det ble åpnet for
jakt på bever i Tydal i 1998. I dag har vi rikholdige
kolonier spredt rundt i kommunen. Jakten i seg selv
er spennende, og man kan også drive fangst på den.
Fangst kan kun utøves med en Victor Conibear 330
slagfelle, jakt fortrinnsvis med rifle.
Jaktsesongen på bever er fra 1. oktober til 30. april.
Kommunen har myndighet til å utvide jakttida med
inntil 15 dager der is – og snøforhold vanskeliggjør
en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor
ordinær jakttid. Følg med på inatur.no for salg
av jaktkort på bever, og se Tydal grunneierlag sin
facebook side for løpende informasjon:
www.facebook.com/jaktogfiskeitydal
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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.

Jakttider
Nøtteskrike
Skjære		
Kråke		
Ravn		
Rødrev		
Røyskatt
Mår		
Ekorn		
Grevling
Villmink

Nytt fra Stugudal fjell

10.08 – 28.02
10.08 – 28.02
15.07 – 31.03
10.08 – 28.02
15.07 – 15.04
21.08 – 15.03
01.11 – 15.03
01.11 – 15.03
21.08 – 31.01
hele året

Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Fjell- Landsby

Hytte/boligfelt i sør-enden av Stuggusjøen. 50 meter fra fv.705. Fantastisk utsikt til Sylan,
Skardsfjella og Stuggusjøen.

Gangavstand til butikk og spisested.
Aktiviteter i nærområdet: vinter: oppkjørte skispor, isfiskeløype (snøscooter) til Nesjøen/
Brokksjøen, turstier, alpinsenter, hestesentre, badestrand, mange fiskevann. Det er tilgang til
båt, grillhytte og ladestasjoner for el-kjøretøy.
Avstander til andre aktiviteter og opplevelser: Røros og Funesdalen ca 1 time, Stjørdal ca 1,5
time og Trondheim ca 2 timer.

Går du med planer om endelig
å få bygge din egen hytte?
TA KONTAKT
MED OSS FOR EN
UFORPLIKTENDE
SAMTALE

Tomtene får vann, avløp, vei og strøm. Det er regulert til både bolig og fritidshus og kan
leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m².
Byggeklart fra våren 2015.
Interessert? Ta turen til Stugudal Camping, eller ring 984 988 46 for en hyggelig prat og visning

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

rnøyde kund

er!

Vi lever av fo

rnøyde kund

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.

GRANTUN
- 7580 fjell
SELBU
Nytt fra Stugudal
Tlf: 916 90 067 - e-post: firmapost@nesvoldbygg.no - www.nesvoldbygg.no
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Har ledig kapasitet på snekkerarbeid og kan påta oss oppdrag for rask oppstart.

er!

rnøyde ku
Vi lever av fo

nder!

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.

Nytt fra Stugudal fjell
Snakk med oss før du tar ditt endelige
valg ring 913 72 340 vår kundetelefon!
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Mandagsdamene
Annenhver mandag møtes disse blide damene til
kaffe og snitter kl.11 på Væktarstua. Vi blir alltid
tatt godt i mot, sier damene som kommer til ferdig
dekkede bord med hvit duk. Praten går løst rundt
bordet, og både lokale og verdens problemer blir
løst! Denne mandagen mangler 4-5 damer, antallet
varierer noe fra gang til gang.

RørosBanken også for hyttefolket

Grete, Lilly og Olga blir betjent av Larissa.

Bjørn Rime fra Trondheim er en av mange hytteeiere i Røros. Han har hatt
hytte her siden 1985. Bjørn er daglig leder og eier av Trønderstål, men privat
har han alle sine bankforbindelser i RørosBanken.
– Det er så lettvint og bare kunne gå innom banken når jeg er
her. Jeg får personlig service og snakket med folk og behøver
ikke å gjøre alt selv via nettet. Jeg får utført alle tjenester
innen bank og forsikring, det er en trygghet, sier Bjørn.

For Bjørn er banken lett tilgjengelig. Når anledningen byr
seg reiser de på hytta allerede onsdag og blir hele helga.
Han har mobilt kontor og mulighet til å jobbe fra Røros.
– I de store bankene hvor alt sentraliseres, går mer og

mer på data og du treffer snart ikke et menneske når du
er innom banklokalene, sukker Bjørn.

Det er ikke bare banktjenester Bjørn og familien benytter seg av på Røros.

– Jeg går også til frisør og tannlege her. Det er lettere å
forholde seg til det på Røros enn i en større by hvor du

må lete etter parkering, gjerne langt fra der du skal være.
Det er bare å parkere og gå, det gjør deg friere. Du kan

rusle i gata og handle litt i de mange hyggelige butikkene,
sier Bjørn som sammen med familien også benytter
seg av det rike kulturlivet på Røros.

Tidligere handlet mange hyttefolk det de trengte i byen
før de dro på hytta. I dag legger de handelen til Røros, hvor

Servicetjenester og handel
Den tidligere Rosenborgspilleren har også spilt fotball
for Røros en gang i tiden.

– Det var gjennom fotballen jeg ble kjent med Knut
Leinan, sier Rime.

Knut er Bjørns kontaktperson i banken, noe Bjørn er
veldig fornøyd med.

de kan få både lokalmat og fredagstaco i handlekurven.
Trenger du å få noe gjort på hytta så har Røros mange

dyktige håndverkere å velge i. Den lokale håndverkeren
kjenner de lokale forholdene og finner løsningene som
gjør deg fornøyd.

– Alt er så lett tilgjengelig på Røros, avslutter Rime.

– Jeg får personlig service og løsninger tilpasset meg
og mine behov, sier Bjørn som vurderer å flytte også
bedriften sin over til RørosBanken.
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Ester, Hege, Ingeborg, Lilly, Olga, Grete, Elin og Aud koser seg med kaffe og noe å bite i.

Postboks 304, 7361 Røros
firmapost@rorosbanken.no

Nytt fra Stugudal fjell

T +47 72 40 90 00
F +47 72 40 90 01

NO 956 548 888
rorosbanken.no

COOP TYDAL
Mange gode HØSTTILBUD
- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk

Gass. 249,3% kjøpeutbytte

Åpning i høst

man, tirs, ons og tors: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-17.00
Lørdag: 09.00-16.00

Velkommen til COOP-TYDAL
Nytt fra Stugudal fjell
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Volleyballturneringer på Væktarstua
Tekst og foto: A.Sprauten.

8 år siden sist, men i år slo Helge
og co på Væktarstua til med ny
turnering på ny sandvolleyballbane
ved Løveng.

Gleden over enkelte prestasjoner var større enn
skuffelsen ved tap, og latteren satt løst både blant
deltakerne og tilskuerne ved fall, feilslag og redninger.

Finalelagene 9/8. Team Væktarstua gikk av med seieren.

Team Væktarstua den siste turneringsdagen. De vant
sammenlagt, og var et av to lag som stilte på alle tre
lørdagene.

Stugudal Campings lag, med sjefen Jomar i lufta!
Helge som myndig dommer. Tydal Fotball står på den ene
banehalvdelen.
Tre lørdager var satt av til turneringer, og spesielt på de
to første var det god påmelding. Den tredje helga var
det kun fire lag, men stemninga var ikke mindre for det!
Publikum koste seg, og værgudene holdt sin beskyttende
hånd over arrangementene. Ikke en regndråpe så lenge
turneringene varte, og det gjorde sitt til at salg av grillmat
og god drikke var svært populært!
Det sportslige nivået varierte, men de aller fleste
deltok nok mest for moros skyld, sjøl om enkelte
dog ikke levde etter «Tap og vinn med samme sinn!»
Konkurranseinstinktet var til stede, men gleden over å
være sammen var nok størst. Men mye moro var det,
også for oss tilskuere. Og det var i tillegg god spredning i
alderssammensetninga i enkelte lag. Yngstemann var 11
år, og tok salto av begeistring etter å ha tatt poeng med
sine server!

Og alle var enige om at det hadde vært særs vellykkede
arrangement! Helge sier at det også neste sommer vil
bli tilsvarende turneringer. Da håper vi at oppslutningen
blir enda større, med flere hytteforeninger og lokale lag.
Husk; dette er bare moro!

Stamgjestklubben Tigers ble sammenlagt nr.2, grunnet
god innsats og at de stilte opp på alle tre turneringene.

Andre lag på turneringene: Øyan Hytteforening,
Væktartun, Stugudal Camping, Væktarstua Hytteforening,
Kjølvollen Hytteforening, Tydal Fotball, Team Sommervold
og Oppsoperlaget. Takk til alle for god innsats og
fornøyelig underholdning! Håper alle (og flere til)
stiller neste år til denne uhøytidelige og morsomme
turneringen!

Vinnere av turneringa 5/7, et internasjonalt lag med
representanter fra USA, Sverige og Norge! Team
Kvithammer med Sverre som lagleder.

Trenger du elektriker?

Stamgjestklubben Tigers yngste, Isak, jubler med
Marianne over at serven gikk inn.
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Finalelagene lørdag 26/7, foto tatt før finalen, derav flere
blide fjes! Team Væktarstua og Team Nakken. Sistnevnte
gikk av med seieren.

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

33

Væktarsua Hotell
Helge Kvithammer er fornøyd med aktivitetsnivået denne sommeren. Det har vært mye som har foregått i
Stugudalen, og det genererer inntekter til de fleste bedriftene på Dala. I tillegg har Helge og co vært opptatt
av å få ferdigstilt turstien rundt Rotåtangen, og med god hjelp fra dugnadsgjengen har det blitt ryddet
buskas og trær i en fin runde rundt odden. Det mangler skilting som kommunen har bestilt, og det skulle
vært gruset, men det er ikke økonomi til det foreløpig.

Trenger DU elektriker?

Helge ser også lyst på høsten, det er kommet inn gode bestillinger utover. Blant annet har Væktarstua leid
Tydalshallen ei helg, da Ranheim og Freidig kommer med sine guttelag i fotball før sesongen. Med en så
flott hall som vi har i bygda er mulighetene mange, og hallene i byen er både dyrere og vanskeligere å få
leid. Ellers fylles hotellet opp av både tobeinte og firbeinte utover, både hundeprøver og samlinger med
hundeklubber begynner å bli en tradisjon, og øker i omfang. Salget av hotellrommene har også kommet
noen steg nærmere realitet, og både planene og prissettingen er klare. Rommene/leilighetene disponerer et
felles kjøkken med bl.a. komfyr og oppvaskmaskin, samt stue/felles oppholdsrom på 35 m². Skistall i kjeller.
Det vil bli bygd balkong eller terrasse med egen balkongdør.

Nystartet elektrikerfirma i Tydal
Tydal Elektro AS

Trenger DU elektriker?
elektrikerfirma
i Tydal
ViNystartet
ønsker nye
kunder velkommen.
Tydal Elektro AS
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser
Vi ønsker
kunder velkommen.
og nye
rehabilitering.
utfører
nyanlegg,
utvidelser
Tydal Vi
Elektro
er både
autorisert
brannforebyggende
og rehabilitering.
el-kontrollør på bolig/hytter
og næringseiendom.
Tydal Elektro
er autorisert
brannforebyggende
Ta kontakt
på tlf. 908
99 454
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom.
Ta kontakt på tlf. 908 99 454
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Årets viltaften blir lørdag 11. oktober
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Her kan vi blant annet friste med bjørn, elg og reinsdyr i ulike
Vi hjelper deg gjerne på
varianter, tiur, rype og fisk fra Tydal, med mange gode tilbehør.

I høst starter salget av
leiligheter
på av hvitevarer, lyd og
Vi har
alt du trenger
Væktarstua.
bilde, småelektrisk, belysning, PC, mobil og
Priser fra 370.000;- datasupport
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For timebestilling ring: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

Høsten på Væktarstua Hotell 2014	


Har du fortsatt ikke bestilt julebord?
Se våre ulike julebordstilbud denne sesongen:

Klart vi kan hjelpe deg!

www.selbutrykk.no
Tlf: 73 81 04 80 post@selbutrykk.no
Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!
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Alt 1; Overnatting fra fredag til søndag
per. pers i db. rom 1.900;enk. rom 2.100;Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,
Inkl. i prisen er; Fredag: to-retters middag
Lørdag: Frokost, lunsj, vorspiel i lavvo,
gløgg,
julebordsbuffè,
levende web og ASP serverdrift.
telefoni,
internett,
datamaskiner,
musikk
Søndag: Brunsj.
Alt 2; Overnatting fra lørdag til søndag
per. pers i db. rom 1.350;enk. rom 1.550;Inkl. i prisen er; Lørdag: Lunsj, vorspiel i lavvo, gløgg, julebordsbuffè,
levende musikk
Søndag: Brunsj.
Nytt fra Stugudal fjell

Alt 3; Overnatting fra fredag til lørdag
per. pers i db. rom 1.100;enk. rom 1.300;-

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

Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella

Marit Sophie Berger er ansatt som
nasjonalparkforvalter for Skarvan og Roltdalen
Nasjonalpark og landskapsvernområdene i
Sylan pluss Skardsfjella og Hyllingsdalen. En
lang og voldsom tittel, derfor sier jeg bare
navnet mitt når jeg presenterer meg, sier
Marit lattermild. Det er tre områder, og to
verneområde-styrer som jeg jobber for der
ordførerne og representanter for sametinget
sitter. Hele området strekker seg fra Røros til
Meråker. Og det er viktig å få fram at det er
lokale styrer som styrer meg, sier Marit.

Marit er opprinnelig fra Selbu, der hennes far var
skogforvalter for Thomas Angells Stiftelser. Nå har
hun flyttet til Tydal, nærmere bestemt Ås, og trives
med å ha kort vei til jobb. Inntil videre har hun
kontor i Rådhus 1, om det blir forandringer er litt
tidlig å si. Hun har bare vært ansatt i en måneds
tid i skrivende stund, og det er mye nytt å sette seg
inn i. Men områdene kjenner hun, og har vandret
mye i fjellene og områdene som hun nå er satt til
å forvalte. Hun har hatt mye av barndommen og
ungdommen i disse fjellområdene. Utdannelsen er
fra NLH - ÅS, og hun har jobba innenfor landbruk,
landbruksforvaltning og det som tidligere het
forsøksringen med rådgivning og informasjon, og
miljøtiltak innen landbruket.
Jobben min er å ivareta verneinteressene, og
forvalte etter forvaltningsplanene og forskriftene.
Det skal ikke være til hinder for det enkle friluftslivet,
sånn som f.eks. jakt og fiske. Men jeg må også være
lydhør overfor ønskene og meninger, og stiller gjerne
opp i debatten om bruken av områdene.
Vi har nå satt opp informasjonstavler vedrørende
verneområdene. Denne står i innkjørselen til
Stugudal Camping. Her står det også utdrag fra
verneforskriftene

Stiv nakke, stive skuldrer eller rett og slett økt livskvalitet

WarmNeck

Warm Neck’n selges fra Stugudal Håndverk og Fritid
og på www.gladejohan.no
Bestill i dag og nyt den i påska, på terassen med deilig
varme rundt nakken.
1600 solgte, 2000 brukere og mange gode
tilbakemeldinger.
Se vår hjemmeside www.gladejohan.no og besøk oss
gjerne på Facebook: WarmNeck
Kan bestilles også ved tlf: 9262 9016
og post.gladejohan@gmail.com
Velkommen som kunde.
Team Glade Johan A/S
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Høstnytt fra Patrusli Gaard

Maling på G

Nye drivere

Høsten skal brukes godt, før snøen brer seg over
oss. Vi har mange vegger å beise, og en god del
ferdigstilling av hytter. Heldigvis får vi fantastisk hjelp
av Atles onkel; Per, som alltid stiller opp og gjør det
som må gjøres. Han har også laget ny veranda og
resepsjon, som er klar for til å ta imot våre kunder.
Ikke alle som har en habil snekker på gården! I tillegg
har vi alle jobbet hardt for å bygge om verksted til
peisestue. Godt med en rolig plass å sette seg ned.

Sammen jobber vi som et team, og har store planer
om en nærliggende overtakelse. Marte og Terje
ønsker å tre inn som nye drivere, og har i flere år
jobbet med de ulike aspektene på gården. De er
spente, og gleder seg til tiden som kommer. «Vi er
opptatte av hva vi tilbyr, og til hvem vi tilbyr». Målet
er fornøyde kunder, og høyere belegg gjennom hele
året. «Så håper vi at veien vi går, fører bedriften
videre i riktig retning».

Vi er på nett!

Ølsmaking?

Følg med på vår Facebook side for jevnlige
oppdateringer. Vi tar gjerne imot ris/ros og
andre ønsker og spørsmål. Dessuten vil vår nye
hjemmeside inneholde bilder hentet fra Instagram,
slik at du kan dele dine bilder med oss. #Patrusli

Ellers har vi fått tips til andre aktiviteter, og ønsker
gjerne tilbakemelding på dette. Er det et ønske om
å samles til «temakvelder», med f.eks. ølsmaking,
baking, dans, kos i grillbua, bading i massasjebad
o.l.? Vi er åpne for innspill, og ingen ideer er
umulige J Kom gjerne med forslag!

Hyttetur og ridekurs

Høstbris

Nye hjemmesider

Høsten er på full fart innover oss, med fantastiske
farger og frisk luft. Etter en svært varm sommer er
det godt for både hester og mennesker med lavere
temperaturer. Å kunne gå ute et tidlig morgen,
kjenne hvordan naturen puster kaldt, og gir de
fineste motiver. Det er en god grunn til å komme seg
opp om morgenen! Vi har selv brukt dagene godt, og
det har skjedd mye på Patrusli så langt i år.

Vi har i løpet av det siste halvåret gått gjennom
bedriften, og kommet fram til hvilket konsept
vi ønsker å fortsette med i tiden fremover. Mye
blir det samme, og det viktigste er fortsatt god
kundebehandling og personlig service. Noe annet
vi gleder oss til, er ny logo, og nye hjemmesider.
Den vil lanseres i løpet av tidlig vinteren, og
forhåpentligvis vil dere også like den. Det skal være
lett å finne frem J

Opp og nedturer
2014 har vært preget av både oppturer og nedturer.
Vi mistet vår kjære Arvid tidlig i år, en ressurs og
pappa/bestefar vi savner mye. Han stilte bestandig
opp, ikke bare for oss, men for andre i bygda også.
Vi kommer alltid til å ha deg med oss i våre tanker!
Til gjengjeld har vi kunne gledet oss over giftemål
og runddag. Atle ble feiret på mange måter, også av
våre trofaste vip kunder fra Team Ingeborg. Finkjoler,
sang og puppekake var noen av høydepunktene.
Takk for et minne for livet! Ellers ringte klokkene for
Marte og Terje tidligere i sommer, som nå offisielt er
herr og fru Aas Sæterhaug.

Vi ønsker å lage tilbud for alle, og setter opp ridekurs
i helgene. Her vil det være slik at du rir to økter på
en helg, og kommer tilbake noen helger senere
for påfølgende ridetimer. Åpent for alle nivåer,
med nedre aldersgrense på 10 år. Mer informasjon
kommer på hjemmesiden, facebook og i neste
Stugudal Fjell-blad. Ellers vil vinterens fokus fordele
seg på ukentlige ridekurs, heldags rideturer og
julebord. Det vil også kjøres treff og kurs for kiting.

Til slutt
Som du ser er det mange baller i lufta, og vi har flere
spennende år foran oss. Vi håper du likte vår lille
oppdatering, og kommer for å besøke oss en dag.
Ha en fortsatt fin høst, og kos deg med snøen som
kommer. Vi snakkes! Hilsen og vrinsk fra alle oss på
Patrusli.
Tekst og foto: Marte/Patrusli

Sylan – en ridedestinasjon
Samarbeidet i Stugudal har også fått et løft i år, da
vi lanserte hjemmesiden www.visitsylan.no Her kan
du finne en oversikt over forskjellige ridepakker
fra oss, Stugudalshester, Væktarstua og Dyrhaug
ridesenter. Et resultat vi ble godt fornøyd med, og
et skritt videre mot Sylan som en ridedestinasjon. Et
spennende prosjekt som vi gjerne ønsker å utvikle
videre i årene som kommer.
Hestene og vinterpels

Hestene har allerede satt en del vinterpels, og
begynner å se rundere ut mot vinteren som
Mange forskjellige kontorer
kommer. Vi ble i fjor en godkjent lærebedrift, og
I sommer har vi gledet oss over et høyere belegg en er på utkikk etter lærling i hestefaget. Ta kontakt
noen gang før, og håper trenden fortsetter til neste
dersom du kunne tenke deg å bli en del av vårt team
år. Tiden vi står i nå, er preget av sopplukkere og
J Ellers har vi noen hester som skal byttes ut etter
heldagsturer. Det er dette som er så gøy med å jobbe sesongen, og noen som skal sette på fòr. Besøk oss
i naturen, vi får så mange forskjellige kontorer! Ikke
gjerne om du er interessert.
en dag er lik.
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Væktarstua Hytteforening
Væktarstua hytteforening ble stiftet våren 1991. Hyttefeltet består av 28 hytter. Disse var
tidligere utleiehytter. Væktarstua hotell og utleiehyttene var dengang eid av en person fra
Østlandet, men det var hotellet som formidlet utleie inntil det i 1991 ble gitt muligheter for
langtidsleie med opsjonsmulighet om utkjøp. Noen av leietakerne, som tidligere hadde hatt vogn
på Moheim Camping, var blant de som fikk kjøpe hytter. Ellers var det en god del fra Stjørdal og
Malvik. Eierne i hyttefeltet er veldig stabile, det er sjelden at en hytte er til salgs.

opp med scooter for å legge spor til rennet. Hotellet kjøpe mat og drikke under premieutdelingen. Her
stiller hotellet med grill og gratis pølser og saft til
stiller med anlegg til speaker.
barna. Og til slutt foretaes den store trekningen av
I motsetning til de fleste skirenn er det gratis å delta lotteriet.
i vårt skirenn. For å finansiere premier og ellers
utgifter til skirennet har vi valgt å selge lodd. De
Hilsen
flotte gevinstene er etter hvert blitt meget kjent og Finn Wågheim (Tekst og foto)
det gjenspeiler loddsalget. Etter rennet forflytter
vi oss opp til Lavvoen. Da er det muligheter for å
Dugnadsånden har vært stor fra første dag.
Felles veg som holdes i kjørbar stand, setting av
brøytestikker, vedlikehold av felles bod og belysning
rundt hyttefeltet krever dugnadstimer. Det er ikke
problemer med oppmøte når de 2 årlige dugnadene
holdes, det er nær sagt for mye kaill i forhold til
arbeid til tider!
Nedenfor siteres utsagn om dugnader fra en av
veteranene i feltet, Lars Sommervold:
”Dugnadene gjennom 23 år vært helt fri for
konflikter. En helt usedvanlig gjeng er samlet med
stor raushet i forhold til godt naboskap, dugnadsånd
og hjelp hyttene i mellom. Vi kunne feiret 10 års
jubileum med prakk på speika vann.. De første årene
jobbet kaillan mer med å tine vann, enn å ta seg av
kjærring og unger… Flere netter ble brukt til istining.
Og det verste var at noen likte det… Ingen dugnad
i Norge har hatt større oppslutning gjennomsnittlig
enn våre dugnader.
Den har vært helt fri fra gode komplimenter, men
med stikk mot oss kontorkaillan som ikke kan noe…
Det har vært populært og så vel fortjent. Et hull i
veien har aldri overlevd lenger enn 7 dager. Vi har
hatt vaktmestere i 3. hver hytta med fokus på hull,
grus i veien og rennende vann i springet.
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Vi har vært så ajour med felles gjøremål at de
siste årene har vi brukt mere krefter på å spise opp
hjembakt og brød, boller, vaffelkaker enn selve
dugnaden. Det sies at ett år gikk dugnadsgjengen
opp samlet 5 kg på en dag…….
Jubileumsfesten markerte en del av historien,
og oppmøte var over 85%.... (de andre hadde
legeattest!) Til slutt vil jeg si, alle har stått samlet
om å lage en hyggelig fritid, med gode veier, og
naboskapet er av motsatt klassen hva de på Frogner
i Oslo har.»
I 2011 feiret vi 20 års jubileum. Da leide vi Lavvoen.
Som foranstående nevnt var det stor oppslutning.
God mat og drikke ble servert av hotellet, og vi
hadde levende musikk og interne underholdere.
Videre ble alle oppkledd i like T-shirts med
hyttelogo. Dette ble en uforglemmelig kveld.
Hytteforeningen har etter hvert blitt veldig kjent
for det årlige påskeskirennet, hvor det kommer
deltakere langveis fra. Påskeskirennet var allerede
etablert i 1990 av Campingvogneierne på Moheim.
Vår Hytteforening overtok arrangementet av
skirennet i området i 1999. Fra 2002 gikk vi i
samarbeid med Væktarstua hotell.
Dugnadsånden er også stor ved arrangement av
skirennet. Speaker Ole Øvre innehar fortsatt den
viktige rollen. Likeså stiller alltid Erling Brandtzæg
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Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.
John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

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

Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Håndverk
og Fritid
Din hytte- og sportsbutikk - Turistkontor
Åpent alle dager i høstferien!
- deretter åpent fredager og lørdager.
Kafé med hjemmebakte
kaker og nystekte vafler.

Væktarstua cup i fotball
I strålende sommervær tok Tydal I.L. imot
sine gjester i Væktarstua Cup. Strålende var
også arrangementet, som nok fortjener større
oppmerksomhet enn det faktisk får. Det skaper
liv og røre i Stugudalen den helga det foregår,
og det setter mange pris på.
Tydal Fotball tok ikke hensyn til sin vertsskapsrolle,
de tok like godt seieren i finalen da de slo Røros 1-0
(mål av Ørjan Hilmo Øveraas). Også i dameklassen
vant Tydal finalen, da de beseiret Ålen 1-0 (Miriam
Frantzén scoret vinnermålet).

Salgsutstilling naturfoto!

● Kafé
● Bålutstyr
Julefurutenning med nisse
● Håndverk
og gaver til alle barn
● Husflid
● Fiske
lørdag 29. nov. kl 17:00.
● Tur/fritid
Vi serverer gløgg og
● Div. byggpepperkaker
vare/hage
● Turistinfo
Utenom åpningstid ring
● Bjørkeved

73 81 55 12 / 994 44 646 så får du hjelp!
Alt til fisketuren - mark / maggot.

Tydal Oldboys spilte også en underholdende kamp
mot Oppsoparlaget på lørdag.
Gjennomsnittsalderen her skal vi kanskje forbigå i
stillhet, men innsatsen var det ingenting å si på! Vi
undres heller ikke over at det oppsto skader i løpet
av kampen, men særlig alvorlig var det antagelig
ikke…

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

Tlf: 41518875 / 99444646 - E-post: ellen@stugudal.no
Bestill ved til vinteren nå 1000 og 60 l sekker
bjørkeved - Utkjøring! Vasking og tilsyn!
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Tydal Oldboys keeper måtte hente ballen ut av eget
mål fire ganger.
Både Tydal og Vikvarvet har nå to napp hver i
vandrepokalen. Det borger for en spennende
turnering til neste år!

Resultatet ble 4-0 til Oppsoparlaget, men det så ikke
ut til at det var sure miner på Tydalslaget likevel!
Nytt fra Stugudal fjell
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Finn fram til Sportsfiskets År
Vil du bli med oss på fisketur? Norges Jegerog Fiskerforbund arrangerer Sportsfiskets år
i 2014/2015, og håper dette skal få flere til
å gjenoppdage gleden ved å fiske selv. Nå
kan du finne NJFFs lokale tilbud til deg i vårt
Sportsfiskets År-kart.

Kong Harald, som selv er ivrig sportsfisker, vil være
til stede under det store åpningsarrangementet
på Festplassen ved Lille Lungegårdsvann i Bergen
10. mai. Deretter går det slag i slag med over 1000
fiskearrangementer rundt omkring i hele landet.
Sportsfiskets år rundes av 1. juni 2015.
– Det blir fiskekurs, turer, aktiviteter og mye annet
for store og små. De fleste vil finne noe som skjer i
sitt lokalmiljø, lover Paulsen.
Fisker etter ungdom
Mange av arrangementene i Sportsfiskets år er
spesielt rettet mot barn og ungdom.

På starten av 1990-tallet fisket over halvparten av
voksne nordmenn minst én gang i året. I fjor var det
bare 40 prosent som luftet fiskestanga, viser tall fra
Ipsos MMI. Nå har fiskeentusiastene i NJFF bestemt
seg for å snu denne negative utviklingen gjennom
Sportsfiskets år:
– 10. mai starter forbundets største satsing innen
sportsfiske, friluftsliv og rekruttering noensinne.
Hovedmålet er å få flest mulig ut på fisketur i
løpet av året. Vi håper å rekruttere 200 000 nye
sportsfiskere. Norge skal teppebombes med
fiskearrangementer i et helt år, sier sportsfiskegeneral Paulsen.

Hytter, Tilbygg, Betongplater, Garasje, Kjøkken,
Bad, Søknader,
Tak jobber.
Vi har tilhold i Stugudal, for evt Kontakt.
Tlf. 900 72 881, lars@atrebygg.no
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– For mange barn er det en opplevelse for livet å få
sin første fisk. Vi trenger oppvoksende generasjoner
som forstår hvilken verdi natur, friluftsliv, vann og
vassdrag representerer for framtida. Dessuten ser vi
at barn som oppdager gleden ved å fiske, også drar
med seg foreldrene ut, sier Paulsen.

Tydal kirke:

Vi går til kirke

31.08.2014 kl. 11.00
Gudstjeneste med 50-års konfirmanter og
presentasjon av nye konfirmanter
05.10.2014 kl. 11.00
Høsttakkefest med utdeling av 4-års og
6-års bok

30.11.2014 kl. 11.00
Lys Våken gudstjeneste

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

– Fisk er sunn og god mat, men i tillegg er det store
gevinster i å bruke kroppen, bevege seg i naturen og
få gode opplevelser. Sportsfiske er helsefremmende
og kan utøves på alle nivåer av alle aldersgrupper,
sier Paulsen.

For bestilling ring:
Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.

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

Nytt fra Stugudal fjell

21.09.2014 kl. 11.00
Gudstjeneste
19.10.2014 kl. 11.00
Gudstjeneste

02.11.2014 kl. 11.00
AlleHelgen

Store helsegevinster
NJFF har 118 000 medlemmer over hele landet, og
vil gjerne ha flere. Likevel er ikke dette det viktigste
med storsatsingen.

Kontaktpersoner i Norges Jeger- og Fiskerforbund:
• Prosjektleder Steinar Paulsen, tlf. 66 79 22 13/ 90
54 46 97
• Informasjonssjef Espen Farstad, tlf. 66 79 22 14/ 90
72 24 29

Stugudal kapell:

For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 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

Nytt fra Stugudal fjell
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OSLO – KIEL

Nea Radio på norsktoppen!

Nea Radio informerer, formidler lokalt stoff og
underholder både fastboende og hyttefolk i Selbu,
Tydal, Røros og Holtålen.
Musikkprofilen er variert og som en av svært få
norske radiostasjoner, får du her faste program med
gammeldans.
Økende bingointeresse
Radiobingoen er fortsatt svært populær og får
stadig flere også yngre spillere. Hver uke spilles det
om premier på nesten 20.000 kroner, i tillegg til en
lykkepott som kan vokse til hele 70.000. Radiobingo
spiller du på Nea Radio hver tirsdag kl 20, og superbingo - en kjapp, enkel omgang med store premier kl
21.15.
Ingen pressestøtte
Verken Stugudal Fjell eller Nea Radio får pressestøtte som svært mange norske aviser. Nea Radio har i år
opplevd rekordoppslutning om den frivillige lisensen,
også fra hyttefolk.
- Dette bidraget setter vi stor pris på, og vi retter en
stor takk til alle som har betalt, sier redaktør Andreas Reitan til Stugudal Fjell.
Du bestemmer
På Nea Radio kan du være med å bestemme musikken. Vil du gratulere mor, bror, søster eller nabo’n
din med dagen? Sende ei helsing til nabohytta eller
vil du høre akkurat din favorittlåt?.

- Send oss en SMS med kodeord NEA (din melding)
til 2401 når som helst, og vi tar ønsket ditt med ved
første anledning, sier Reitan.
Lørdagsradio
Nea Radio har nå faste sendinger lørdag formiddag.
Først og fremst som et tilbud til lyttere som ikke hører FM-sendingene ellers i uka og som en mulighet
for kommuner og lokalt næringsliv til å nå de mange
faste hyttelytterne.
I tillegg den nye satsninga på helgasendinger, har
radiostaben hatt en aktiv sommer med direktesendinger fra både Storsylen Opp og Pilegrimsrittet, og
ekstrasendinger i forbindelse med Selbumartnan,
Tydalsfestival’n, Selbufestivalen og Barofestivalen.

Nea Radio Cruise
13.–15. november 2014

Trøndercruise til Kiel
Fra 13.-15. november går Nea Radios Trøndercruise
til Kiel. Ombord i Color Lines flotte cruiseskip kan du
både torsdag og fredag kveld kose deg sammen med
Jhohans, Too Far Gone, Casino Steel, Petter Wavold,
Becca, 7800 (tidligere Grannes) og Ola Buan Øien &
The Freebirds. Du kan enten sitte på med buss fra
Trøndelag eller ordne deg fly fra Værnes.
- Du kan støtte Nea Radio på mange måter, enten
det er ved å tipse oss om aktuelle saker, betale frivillig lisens eller spille bingo. Vi lager radio for deg,
oppdaterer deg på hva som skjer her lokalt og spiller
musikken du vil ha. Og, sier Reitan, - bor det en
radiovert i deg, er du hjertelig velkommen hit til Nea
Radio. Det viktigste vi har - er deg!
Nea Radio hører du på mobil, nettradio eller på
følgende FM-frekvenser:
FM 102,0 – Stugudal
FM 104,0 – Selbu, Selbustrand, Tydal og Flora
FM 106,5 – Selbu
FM 100,3 – Selbu sentrum

Brødvarer i Tydal
Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Disse møter du om bord:
Jhohans • Too Far Gone • Petter Wavold • Casino Steel • Becca
7800 Namsos • Ola Buan Øien & The Freebirds

OSL-OHN14-76 Med forbehold om endringer

Nea Radio er på topp i TNS Gallup’s lytterundersøkelse. Da resultatene for 2.kvartal ble offentliggjort
i slutten av august, viste det seg at lokalradioen vår
øker forspranget og nå ligger hele 10 prosent over
nærmeste «konkurrent», Radio 102 i Haugesund.
Imponerende 36 prosent daglig lytting gir en daglig oppslutning på vel 4000 lyttere. Bare NRK P1 er
bedre.

Fra kun kr 628,- pr. person
Prisen inkluderer 2-døgns cruise t/r Oslo-Kiel i innvendig 3-stjerners dobbeltlugar.
Fri adgang til underholdning. Tillegg for enkeltlugar og andre lugarkategorier.
Aldersgrense 20 år. Begrenset antall plasser. Forbehold om endringer.
Oppgi bestillingskode 196AH

Fra
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fra Stugudal fjell
colorline.no/nearadiocruise | 810Nytt
00 811

Kr 125,- tilkommer ved bestilling på telefon og terminal.
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Stugudal fjell-landsby
Feltet som skal utbygges ligger i sør-enden
av Stuggusjøen, men fantastisk utsikt til de
vakre solnedgangene i Stuggusjøen, Sylan og
Skardsfjella. Tomtene ligger 50 meter fra fv
705.
Feltets beliggenhet er sentrumsnært, kun 2 km fra
butikken og 1 km til spisested. Fin spasertur. Det er
avsatt et grøntområde der beboerne kan være med
å bestemme bruk. Det er tilgang til båt, grillhytte
og ladestasjoner for el-kjøretøy. Av aktiviteter i
nærheten så tilbys: 80 km løypenett for skigåing
og fantastiske turmuligheter sommer og vinter. I
tillegg er det isfiskeløype(snøscooter) til Nesjøen og
Brokksjøen, alpinsenter, hestesentre, badestrand.

Tomtene er regulert til både bolig og fritidshus og
kan leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m².
De første tomtene skal etter planen være byggeklare
våren 2015.
Tjenester som brøyting m.m betjenes av campingen.

HYTTETOMTER

i S tugudal

Interessert? Ta turen til Stugudal Camping eller ring
tlf 984 988 46 for en hyggelig prat og visning.

Solrike tomter med utsikt til
Sylan, Skarsfjella og Stugusjøen

Avstander til andre aktiviteter og opplevelser: Røros
og Funesdalen ca 1 time, Stjørdal ca 1,5 time og
Trondheim ca 2 timer.
Det blir lagt vann, avløp, vei og strøm til alle tomter.

SALONG KARISMA

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

Åpningstider

Vi har tomter i flere utbygningsområder fra sørenden av
Stugusjøen 625 m.o.h. til
panoramatomter 730 m.o.h.

Mandag
– Lørdag
Åpent
tirsdag,
onsdag,

fredag
og lørdag
Heidi Lien blir
på salongen
to dager pr. uke.
Ring for avtale.
Salongen
har massevis
Høstnyheter
og tilbud av
smykker og hårpleieprodukt.
HvisAvant
dårlig vær
kom innom
og prøv
Garde
solarium
vårt solarium!
m/voice
guide

Hytter fra 50-100 kvm
selges nå!

GOD HØST!

tlf: 96500252

Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk,
samt ordinær Taxi
Info: www.fribo.no
Tlf.: 957 73 414 /900 77 777
Stugudal Eiendom AS
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Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan Nytt fra Stugudal fjell
Kanefart
UKESTURER

VILLMARKSTURER

3-DAGERSTURER

Nytt fra Stugudal fjell
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Julemesse

	
  

Først drar vi i Tydalshallen 29/11 på julemesse, etterpå går turen til
Stugudalen.
29.november kl.17 blir nissen å finne på Stugudal Håndverk og Fritid
med pakker til barna, og gratis pepperkaker og gløgg til alle.
Julefurua blir tent, og vi håper riktig mange tar turen i år også!

7584 SELBUSTRAND
	
  

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

FRA TINE MIDT-NORGE SELBU
	
  

Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

	
  

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 4 0
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no

SELSKAPS-‐
LOKALE	
  

STUGUDALSHESTER
STUGUDAL ØVRE

KLATREVEGG	
  

	
  

Servicebygget i Ås

	
  
Jeg	
  blir	
  heretter	
  å	
  finne	
  i	
  Tydal	
  utleiebygg	
  
i	
  Ås	
  

Jeg	
  blir	
  heretter	
  å	
  finne	
  i	
  Tydal	
  utleiebygg	
  i	
  Ås	
  

	
  
(inngang	
  ved	
  minibanken)	
  
ved	
  m
Jeg	
  (inngang	
  
blir	
  heretter	
  
å	
  inibanken)	
  
finne	
  i	
  Tydal	
  utleiebygg	
  i	
  Ås	
  
Jeg	
  kan	
  tilby:	
  

Jeg	
  (inngang	
  
kan	
  tilby:	
  
ved	
  minibanken)	
  

Naturmedisinsk	
  Aromaterapi	
  

kan	
  tilby:	
  
Naturmedisinsk	
  Jeg	
  
Aromaterapi	
  

Fotsoneterapi	
  
Fotsoneterapi	
  

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

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

Naturmedisinsk	
  Aromaterapi	
  
Fotsoneterapi	
  

med	
  mmed	
  
er.	
   mer.	
  

med	
  mer.	
  

selger	
  
gavekort	
  
alle	
  anledninger	
  
Jeg	
  sJeg	
  
elger	
  
gavekort	
  
til	
  alle	
  tail	
  nledninger	
  
Jeg	
  selger	
  gavekort	
  til	
  alle	
  anledninger	
  

Åpningstider	
  
tter	
  behov	
  
Åpningstider	
  
etter	
  beehov	
  
Åpningstider	
  etter	
  behov	
  

Bestilling	
  
av	
  time	
  
ge
avekort	
  
på	
  	
   på	
  p	
   å	
  	
  
Bestilling	
  
av	
  eatller	
  
ime	
  
avekort	
  
Bestilling	
  
v	
  time	
  
eller	
  
ller	
  g
gavekort	
  

tlf.	
  
92	
  95	
  
82	
  
2	
  1
172	
  
tlf.	
  tlf.	
  
995	
  
1872	
  
9895	
  
72	
  
av	
  
Medlem	
  Medlem	
  
av	
  

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus
Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm

Medlem	
  av	
  

SKOTTHYLL-‐
BANE	
  
ISLANDSHESTER	
  
Prøv	
  

STALLPLASS	
  
RIDEHALL	
  
	
  
VED,	
  
FJELLBJØRK	
  FRA	
  
STUGUDAL	
  
	
  
KNUST	
  GRUS	
  

klatreveggen	
  	
  
i	
  ridehuset!	
  

Kontakt	
  	
  
An-‐Magri.	
  :	
  91582795	
  
Asbjørn	
  95295927	
  
stugudalshester.no	
  

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

Åpnings'der	
  i	
  høs.erien	
  	
  	
  
uke	
  41	
  
Mandag-‐Torsdag:	
  	
  
10.00-‐18.00	
  
Fredag:	
  10.00-‐20.00	
  
Lørdag:	
  10.00-‐16.00	
  

	
  

	
  
	
  

Kom	
  innom	
  for	
  en	
  
trivelig	
  handel	
  eller	
  en	
  
kopp	
  kaﬀe!	
  
	
  
Vi	
  ønsker	
  alle	
  våre	
  
kunder	
  en	
  rik(g	
  god	
  
høst!	
  
	
  

	
  

Åpnings(der	
  i	
  	
  høst	
  	
  
	
  
Mandag-‐Torsdag:	
  
10.00-‐16.30	
  
	
  
Fredag	
  
10.00	
  (l	
  20.00	
  
	
  
Lørdag	
  
10.00-‐16.00	
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Tlf.:	
  94475620	
  

www.stugudal-‐landhandel.no	
  

	
  

	
  

