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Led
er Selv om skiforholdene ikke har vært de beste hele tiden, har det har vært en lang 

vinter i Stugudal. Nysnø er det en har våknet opp til mange av dagene i mai og 
temperaturene har holdt seg lave. Nå er sommersesongen imidlertid i gang og den er 
det nok også mange som har ventet på. Vi håper på en gjentagelse av været vi hadde i 
fjor sommer!

Nå når vinteren er over vil jeg benytte anledningen til å takke de mange som har 
bidratt med frivillig løypekontingent og støttemedlemskap. Det er aldri vært registrert 
så mange som har bidratt økonomisk til løypeprepareringen og muligheten for å lage 
det bladet du sitter med i hendene. 

Jeg vil også takke de som har lagt inn Stugudal Fjell som grasrotmottaker hos Norsk 
Tipping. Det gir oss nesten 30 000 kroner i året! Det er fremdeles mulighet for å 
registrere tippekortet sitt på Stugudal Fjell.

Jeg vil også takke for det store engasjementet og oppslutningen som er rundt våre 
Facebooksider.  Særlig i påsken var aktiviteten der stor i form av deling av bilder og 
kommentarer. 

Det vil i sommer bli jobbet med ytterligere forbedring av løypetraseene i form av 
rydding og trehogst. Planen er også at ny skilting skal komme på plass.

God sommer! 
Mads E. Berg 
Styreleder Stugudal Fjell

Post og aviser til hytteeiere 
 
Her er en henstilling til de som omadresserer post og aviser etter de nye vegadressene: 
 
Et ønske fra postbudene. 
Når dere omadresserer post og aviser, vær så snill å bruke navnet på Hyttefeltet eller Setervollen i 
tillegg til den nye vegadressen dere har fått. 
Posten sorteres nå i Trondheim. 
Vi som leverer i Deres postkasser vet ikke hvilke vegadresser som hører til i hvert enkelt Hyttefelt. 
Dette vil være til stor hjelp for oss, slik at aviser og post kommer på riktig sted.

På forhånd tusen takk.

Ønsker Dere alle en riktig fin sommer. 
Hilsen oss i posten.

 

 

Av John Helge Kåsen.

I Stugudalen har vi en del stier som er opparbeidet 
igjennom lang tid. Storparten er fra den tida føtter 
og hest var de vanligste framkomstmidlene. Trond-
heim turistforening har merket og brukt noen av 
disse. Pilegrimsleden er også ryddet og merket. De 
øvrige stiene og kjerreveiene blir brukt av fastbo-
ende, hyttefolk og andre turgåere. Men det er ingen 
tvil om at de gror igjen.
Jeg har i mange år etterlyst en sti-forening eller noe, 
som kunne ta tak i og rydde og merke turstier her 
i Stugudalen. Det kan være naturlig at dette kunne 
organiseres igjennom Stugudal Fjell. De drifter i dag 
skisporene her i Stugudalen. Disse traseene må også 
ryddes og vedlikeholdes, så det er allerede her et 
behov for en ryddegjeng.

Har vært i kontakt med Tydal Kommune og Sør-Trøn-
delag fylkeskommune. Det finnes midler en kan søke 
på til dette. Det forutsetter at det er en organisasjon 
som står ansvarlig for vedlikehold av stiene. Det kre-
ves også at en har tillatelse fra grunneierne.

Stugudal Fjell er forøvrig med på en felles plan for 
skilting i Tydal Kommune, så det synes naturlig at 
turstiene også blir skiltet på samme måte.

 Betydningen av at folk mosjonerer er godt doku-
mentert for tiden. At folk trimmer har stor betyd-
ning for deres fysiske helse. At det også er positivt 
for ens psykiske velvære er det også liten tvil om. 
Så å få folk til å bruke den flotte naturen vi har her 
i Stugudalen mer skulle vel være i alles interesse nå 
i friluftslivets år. Desto bedre og flere tilbud vi har, 
desto mer vil de bli brukt. Det har en positiv effekt, 
først og fremst på brukerne, men også for næringsli-
vet i bygda.

Når en ser hvor godt tilrettelagt det er for eksempel 
i Funӓsdalen og på Røros er det på tide vi kommer i 
gang i Stugudalen også. Håper å få kommet i gang i 
sommer. Det trengs folk for å få gjort dette: Regner 
med at rydding og merking må gjøres på dugnad.
De som har lyst til å være med på dette, og/eller har 
forslag til stier som kan merkes, kan ta kontakt med 
Jon Helge Kåsen på e-mail:  jon_doffen@hotmail.
com så får vi se hva vi kan få til.

Sti-prosjektet Stugudal fjell
Eller: hvorfor sitte inne, når alt håp er ute.



Nytt fRa StUgUdal fJell Nytt fRa StUgUdal fJell4 5

Brekka Bygdetun er en gammel husmannsplass 
som eies av Tydal kommune. Bygdetunet ligger 
i bakkene mellom Ås og Aune. De siste 10 
årene har bygdetunet vært  tilrettelagt  som 
et besøks- og opplevelsestilbud for familier 
og spesielt barn. Besøkstallet har de siste åra 
ligget på ca 3000 besøkende. Ingunn og Lars 
Græsli leier bygdetunet og er ansvarlig for 
drifta om sommeren.

Bygdetunet er tilrettelagt for barn og familier som 
her kan oppleve mange forskjellige dyr og være 
med på stell og foring av dyra. Her kan besøkende 
oppleve dyra på nært hold og få kjennskap til dem 
på en intim måte. Av dyr som finnes på tunet kan 
nevnes sauer med lam, geiter med killinger, høns 
og kyllinger, ender, påfugler, kaniner, marsvin, 
chinchilla, griser, lama, alpakka, esel og hester.

I tillegg er det kioskutsalg med kaffe, brus, is 
og hjemmebakst.I hovedhuset har det lokale 
husflidslaget utstilling og salg av husflidsprodukter.  

Ellers er det opparbeidet en tursti for barn med troll 
og tusser og diverse aktivitetsapparater. Løypa kalles 
«Tusseløypa» og er ca 300 m lang. 

Brekka Barnas Bygdetun har åpent fra 22. juni til 9. 
august, alle dager  kl 11.00 – 18.00.

NYTT I SOMMER.

«Jakten på gullegget» en familieforestilling som 
spilles inne på tunet på Brekka.

Dette er et nyskrevet teaterstykke med over 
20 voksne og barn som aktører sammen med 
Brekkadyra. Stykket har masse humor og mystikk og 
mye sang.

Premiere lørdag 20. juni  og forestillinger søndag 21. 
juni, lørdag 11. juli og søndag 12. juli alle dager kl 
18.00 (se for øvrig annonse)

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

Alt som skal til fra du har planer om å bygge ny 
eller rehabilitere din gamle hytte.

Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.

Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet. 

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

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Vi lever av fornøyde kunder!

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

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Vi kan påta oss
oppdrag for rask

oppstart.Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby 

913 72 340!

Brekka barnas  
bygdetun

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

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

samt ordinær Taxi
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Da er endelig vinteren på hell og sommeren har meldt 
sin ankomst også ved Aursunden.

De første 70 Aursundgrisene kom til Engesvollen 
2.pinsedag fra Frosta og ser frem til ett fritt og godt liv 
i skogbrynet ved gården. Resten av grisene vil komme 
i midten av juni og samlet vil det da være ca 150 
griser på Engesvollen denne sommeren.

I sommer vil de i tillegg til bonden sjøl, bli matet og 
stelt med av Kine og Eva Marie (sommerbudeier i 
skoleferien) samt Anders som gårdskar vår og høst. 
Vi gleder oss alle sammen til å fore opp og stelle med 
grisene på beste måte slik at de blir svinaktig godt 
grisekjøtt til høsten som skal glede alle våre kunder.

Skulle dere kjøre forbi Engesvollen til sommeren så 
er dere hjertelig velkommen til en stopp og besøke 
grisene på Engesvollen. I tillegg til griser så er 
det også fiskemottak for Rørosfisk AS på gården, 
vi skal ta imot min 25 tonn med sik i løpet av 
sommeren. Naboen vil også ha 4 Røroskalver på for 
og kanskje blir det andre dyr på gården i år også til 
glede for barn og voksne.

Velkommen innom på besøk.

Passer det seg slik, skal du ikke se bort fra at det 
kan bli kaffe og en godbit i solveggen.

Gårdshilsen fra Engesvollen.

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Servicebygget i Ås
	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Manuell lymfedrenasje BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Selbustrand 7584 - Tlf: 73 81 01 30
E-post: firmapost@hoibysnekkeri.no

Web: www. hoibysnekkeri.no

Kom å se vår utstilling!
Vinduer, balkong-og skyvedører. 

Standard og spesialmål.

AURSUNDGRIS
• Renraset duroc-gris
 – det mest velsmakende svinekjøtt du kan få

• Hele og halve griseslakt

• Fin- eller grovpartert

• Ta kontakt 
 for bestilling

• Leveres i september/
 oktober på “døra”

Frittgående 

gris frå nordsia

tå Aursunden

Bjørn Sandnes
Engesvollen
7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net

Aursundgrisen 2015

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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    Aktiviteter og arrangement 2015  

  Følg med på Tydal kommunes aktivitetskalender, hjemme- og facebook-side,  
  samt Nea Radio, Selbyggen og bladet Nytt fra Stugudal Fjell. 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 – også isfiske 

I Tydal er det tre godkjente isfiskeløyper som er åpne for ferdsel med snøscooter 
når isfiske er målet med turen. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal. Besøk også 
fiskeineadalen.no og facebook Jakt og Fiske i Tydal 

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

 
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen 

Svømmebassenget er åpent fredagskveldene fra kl 17.00 – 20.00 i vår- og høsthalvåret,  
se mer informasjon på tydal-il.no og facebook Tydal IL (kontaktinformasjonen gjelder for  
alle arrangement Tydal IL). Hallen kan leies hele året. Svømmebassenget kan også leies  
bortsett fra perioden 20.  juni – 15. august. Opplysninger om booking tydal.kommune.no  
 

  
…sommer 2015 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. tydal-il.no  

 
25. mai Kubjørgtrimmen 
 Turmarsj 2. pinsedag, i år fra Flora til Græsli. Ca 13 km. Familievennlig trasé. 
 
Medio juni -  Brekka Bygdetun (ved Tydal museum) 
medio august Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg mm. Åpent fra kl 11.00 til 18.00. 

Nyhet i 2015! Brekka – Barnas Bygdetun viser sommerteateret «JAKTEN PÅ GULLEGGET», 
  en forestilling for hele familien skrevet av lokale skribenter med lokale aktører og musikere.  
 Det blir sang, barn, dyr, musikk, teater og mystikk, og alt foregår inne på tunet. Ta med hele 

familien når vi viser «JAKTEN PÅ GULLEGGET» 20. juni, 21. juni, 11. juli og 12. juli 2015. 
Begrenset antall plasser. Nærmere info om billettsalg kommer, så følg med på 

 facebook Brekka - Barnas Bygdetun  
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. juli  Karolinerløpet 
 Løpet går i Stugudal i uforglemmelige vakre omgivelser, så velg tempoet deretter  
 Familievennlig. Uten tidtaking. Ca 13 km. Mer informasjon på tydal-il.no  
 
10. - 12. juli  Væktarstua cup 

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

   
11. og 12. juli  Fiskekonkurranse ved Nesjøen  
 Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,  
 kaffe og vafler. fiskeitydal.com 
  
17 og 18. juli  Tydalsfestival’n 

Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som  
nærmeste nabo. tydalsfestivaln.no DDE kommer, det gjør også Ni Liv  
og Hekla Stålstrenger, - og du…? 

 
1. august Storsylen Opp        OBS! Årets Storsylen Opp er flyttet fra 8. august til 1. august!  

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

  9. 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.no 

 
15. 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 

 
29. august Stuggusjøen Rundt 
 Sykkeltrim for alle! 16,5 km uten tidtaking. Uttrekkspremier og deltakerbuttons.  
 Se mer info 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 2015 for betjente TT-hytter  

       
 

Nedalshytta   19. juni – 13. september 
(tlf  953 64 603)     
 
Storerikvollen   19. juni – 13. september 
(tlf 916 50 664) 
    
Schulzhytta    10. juli – 13. september 
(tlf 926 03 333) 
 

 
 
 
Utenom betjent sesong drives TT-hyttene 
som selvbetjente hytter. Mer informasjon 
om priser, online-booking etc på tt.no  
 

(TT-kontor Trondheim tlf 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        www.vaektarstua.no         
                     
 
Tydal kommune, servicekontoret, mai 2015 
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VI GJØR DET  

ENKLERE FOR DEG

NB! VI KJØRER FORTSATT TIL TYDAL OG STUGUDAL 
TO GANGER HVER UKE ÅRET RUNDT!

XL-BYGG admininstrerer nå både byggevarer 

og håndverker i en og samme pakke! 

Nybygg, påbygg, oppussing, vindusskift eller nytt gulv?  

Gjør jobben for enkel for deg selv, kontakt oss for et  

uforpliktende tilbud på både byggevarer og håndverker. 

xlbyggselbu.no

– Hele Neadalførets byggevaresenter

Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no 
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Informasjon fra Tydal kommune
Tydal kommune sendte den 23.02.15 ut brev til hytteeiere langs Sylsjøvegen og Nyvollvegen 
angående utbygging av offentlig vann- og avløpsnett langs Sylsjøvegen. Her var det vedlagt et 
spørreskjema som vi ønsket svar på. Vi har fått inn mange svar, men mangler fortsatt fra noen.  
Det vil bli sendt ut en påminnelse til de som står som eier av eiendommen.  
Har du spørsmål angående brevet eller skjemaet så ta kontakt med servicekontoret i kommunen.

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 raskt 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 i Tydal el. omegn, kan 
du ringe lokal SNO-kontakt, landbrukskontorets 
vakttelefon eller andre kommunale beredskapsfolk. 
Disse kjenner aktuelle beitebrukere, som igjen kan 
øke sin forebyggende beredskap i sitt beiteområde. 

 
      
 

 

       TYDAL KOMMUNE                   
                   www.tydal.kommune.no                                   

 
      Åpningstider ved turistinformasjonen 

     
        

       Tydal turistinformasjon, Ås 
       Tydal kommune 
       7590 Tydal 
       

       telefon:  73 81 59 00 
       e-post:  turistinfo@tydal.kommune.no 
        

 Åpningstider:   
 Mandag – fredag  kl. 08.00 – 15.30 
 

Salg av suvenirer bl.a. votter med 
Tydalsrosa, buffer og drikkeflasker. 
Salg av fiskekort, jaktkort, prospektkort, 
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker. 
Brosjyremateriell fra både Tydal og våre    
nærkommuner. VELKOMMEN INNOM! 

 
     

          GOD SOMMER! 

 
  
      
 
 
        
 
 
 
 
 

Viktig å melde fra om dyreobservasjoner 
i utmarksområdene

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!

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

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!

Vi har åpent som vanlig hele sommeren.

Det vil si hver dag fra 09 – 15,  
men stengt mellom 12-13.

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 ferienJ

God sommer!

Hilsen oss på Tydal Legekontor.

Tydal Legekontor
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NetCom har nå oppgradert den første av 
basestasjonene sine i Stugudal til 4G.

Først ute var stasjonen ved nordenden av sjøen, 
og den 25. mai er det planlagt en tilsvarende 
oppgradering av basestasjonen på Litjvola, mellom 
Riastvegen og Fv 705 over Langsvola.

Stasjonen bedrer mobildatadekningen kraftig langs 
Fv705 og gir allerede nå mye ny datadekning til hus 
og hytter rundt Stuggusjøen.

I løpet av høsten kommer også en tredje basestasjon 
til å bli satt i drift på sørsida av Stugusjøen. Sammen 
med en tilsvarende stasjon ved Rien vil dette gi en 

Ny 4G basestasjon i Stugudalen (fra Nea Radio)

transport og graving
gruslevering

Telefon: 73 81 56 05 
Fax: 73 81 56 33

e-post: aastrans@online.no

Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130

Einar: 950 26 129

kraftig forbedring av mobilsignalet på strekninga fra 
Stugudal til Brekken.

Den mørkeste rødfargen viser innendørs 4G-dekning 
når begge de to første basestasjonene er satt i drift. 
Den røde markeringa viser posisjonen for den tredje 
stasjonen som er planlagt satt i drift til høsten.

www.alltjenestestugudal.no
post@alltjenestestugudal.no

(+47) 41370440

Kontakt
Sebastian
Kvithammer

Tilbyr blant annet:
•	 Vasking fra 400 kr
•	 Maling fra 425 kr
•	 Trefelling fra 450 kr
•	 Snøfresing fra 475 kr

Nytt iStugudal

Alle priser
inkl. mva.

DERFOR ARRANGERES 
En aktiv livsstil og økt bruk av friluftslivet gir ikke 
bare gode opplevelser, men også bedre helse, bedre 
humør, og en mye rikere hverdag. Friluftslivets år 
2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et 
aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet 
(KLD) presenterte i august 2013. Året skal resultere i 
økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 
Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og 
i 2005.

HVEM ER ARRANGØRENE AV FÅ15? 
Klima- og miljødepartementet er prosjekteier 
og Miljødirektoratet prosjektleder for FÅ15. 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) er tildelt det 
praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og 
gjennomføring av året. FRIFO ble stiftet i 1989 og 
er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivs-
organisasjoner i landet med over 722 500 

medlemskap og 4685 lokale lag og foreninger. 
FRIFOs formål er å fremme det naturvennlige 
friluftslivet og allemannsretten, og styrke medlems-
organisasjonenes arbeid med å gjøre friluftsliv 
tilgjengelige for folk flest.

HVA ER MÅLET FOR FÅ15? 
Overordnet mål med året er å gi friluftsliv 
økt oppmerksomhet, og at året skal gi varige 
resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle 
deler av befolkningen. Året skal gi økt bevissthet 
om friluftslivets positive effekter knyttet til 
folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om 
allemannsretten og de svært 
gode mulighetene som alle i 
Norge har til å utøve friluftsliv. 
Hovedmålgrupper for året er 
barn, ungdom og barnefamilier.

FOKUS FOR FÅ15

AKTIVITET

Fundamentet i FÅ15 kommer 
til å bestå av lokal aktivitet i 
regi av ulike organisasjoner, 

lag og foreninger. Vi ønsker 
også å utvikle en rekke 
nasjonale arrangementer og 
prosjekter.  
   Små turer gir store 
opplevelser. 

I 2015 kommer nærmiljøet til å være et viktig 
satsningsområde. 

Friluftslivet skal være enkelt og tilgjengelig, og 
våre aktiviteter vil gjenspeile dette. Vi vil spesielt 
promotere «helårsfriluftslivet». Fritidsfiske og 
kulturminner vil også gis ekstra oppmerksomhet.

SYNLIGGJØRING 
Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål 
for året. Markedsføring og PR vil være viktige 
virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse.

HVEM ER SAMARBEIDSPARTNERNE? 
Året vil bli arrangert som et samarbeid mellom 
friluftslivsorganisasjoner, andre organisasjoner, ulike 
offentlige instanser og det private næringsliv. 

ORGANISASJONENES ROLLE I FRILUFTSLIVETS ÅR 
Friluftslivets år vil gi en gyllen mulighet for ekstra 
satsing og tilrettelegging for aktivitet. De frivillige 
friluftslivsorganisasjonene og organisasjonene for 
øvrig vil ha en meget sentral rolle i gjennomføringen 
av FÅ15. For å sikre økt og varig deltakelse til 

Friluftslivet, ønsker vi å tilrettelegge for å løfte 
de gode og inspirerende lavterskel tiltakene som 
allerede finnes hos organisasjonene.

Vi ønsker dere velkommen til å delta i Friluftslivets 
år 2015!

(fra www.miljødirektoratet.no )

moderne & tradisjonsrik moderne & tradisjonsrike modeller på
fjell og ved sjø

- et godt alternativ til deg  som ønsker 
nærhet til natur og de opplevelser  den byr på 

- mulighet for å tilpasse dine behov

- leveres i laft og reisverk  

God sommer !
www.selbuhytta.no

Tlf.   : 926 02 100      Mail: firmapost@selbubyggtre.no

Selbuhytta – Garasjer – Elementer - Tilbyggc/o Kjeldstad Trelast AS                         
7580 Selbu                         

hytter - garasjer– annekser – tilbygg – industriell produksjon elementer

Nyhet : Selbu Byggtre AS tilbyr også nå arkitekt-tjenester

 Friluftslivets år 2015
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Skardøra på sykkel Foto: A.O.Vedvik

I Tydal pågår det et skiltprosjekt for merking av 
turstier hvor flere aktører deltar i et samarbeid med 
Tydal Kommune, Sør -Trøndelag Fylkeskommune 
og Gjensidige stiftelsen. Et av prosjektene står 
Sylan Opplevelse AS bak og vi skal merke opp 
Riasten rundt som sykkelrute. Dette er en flott tur 
som er nesten 5 mil lang og går på en blanding av 
asfalt, grusveier og noe stipartier. Vi mener det er 
overkommelig for de fleste å ta denne turen , både 
barn og voksne. Bakgrunnen for at vi ønsker å merke 
opp denne er at vi ønsker at flere skal oppdage både 
denne turen og gleden av å sykle med litt innslag 
av terreng og kjørespor. Prosjektet er planlagt å 
bli sluttført i år. Det er planlagt 2 startsteder på 
denne rundturen, P- plassene ved Riastvegen bru 
og Stugudal Kapell, men selvfølgelig kan en starte 
og avslutte der en selv ønsker. På disse startstedene 
vil det bli satt opp infoskilt som beskriver ruten med 
kart, tekst og bilder. Videre blir det retningsskilt i 
veikryss. 
Sylan Opplevelse AS som tilbyr sykkelturer med 
innslag av stisykling har etter en  søknadsprosess 
fått tillatelser til å sykle på forskjellige traseer 
i verneområdene som driftsveien i Sylan 
Landskapsvernområde, Skardørastien og kjøresporet 
gjennom Hyllingsdalen til Hyddkroken i Skardsfjella 
og Hyllingsdalen Landskapsvernområde. Slik at vi 
nå kan tilby hele eller deler av turen fra Storlien til 
Bergstaden Røros med mye innslag av stisykling. I 
tillegg er det mulig med dagsturer til forskjellige mål 
med primært Stugudalen som utgangspunkt. 
 Fjellregionen er et eldorado når det gjelder sykling!      

www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50

 
 

Stensaas Reinsdyrslakteri har lansert ny logo og identitet.
I tillegg har vi flere nye produkter i vårt sortiment 

som vi håper vil falle i smak. 
 

Alle våre produkter finner du i vårt utsalg på Stensåsen. 
Hjertelig velkommen innom for en hyggelig handel!

Vi har fornyet oss!

ET FRISKT PUST FRA RØROSVIDDA

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!

Sylan Opplevelse AS merker opp Riasten 
rundt som sykkelrute.

Tydal Bygdeservice SA J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Stugudal Hytteservice

Eggen og Holden 
Bygg

7590 Tydal   Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
Ellen F. Ø. Brandtzæg

•	 Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti 
•	 Tilsyn 
•	 Vasking
•	 Montering/justering parabol

•	 Tjenesteformidling 
Vi har gode samarbeids- 
partnere og formidler tjenester  
til håndverkere og andre.

Blant de som bestiller varer og tjenester hos oss, 
skal vi hver mnd i 2015, f.o.m. april, trekke en vinner som får gave-

kort på kr. 500,- hos Stugudal Håndverk og Fritid.
Vinner blir kontaktet og offentliggjort i Nytt fra Stugudal Fjell.

Ved 60 l sekk eller pall - tilkjørt eller hente selv. 
Bestill nå for levering til høsten.
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Svarthølvikvalsen

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 fi nner du på:

pilegrimsrittet.no

Følg oss på Facebook og Instagram

15. AUGUST 2015

Velkommen til Cafe Langseth

Mandag - Lørdag kr 99,- 
Søndag kr 139,- 
Barn under 12 år, halv pris. Barn under 3 år gratis

Sulten?
Tlf. 73 81 01 71

Man-lør: 09.00-23.00
Søn: 10.00-23.00

Vals av John Kåsen, farfar til Kristin Grytbakk på Stugudal Camping. Øverste bildet er av John og 
Margrethe Kåsen (farfar og farmor). Nederst til venstre: Aud Vist og John. Nederst til høyre: John 

og Anton Vist. Anton på fele, det er han som har skrevet ned denne valsen. 
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Isfiskekonkurransen påska 2015 

Stuggusjøen var dekt med håpefulle deltakere. 
I år hadde ca 200 glade fiskere meldt seg på isfiskekonkurransen. 

Arrangementskomiteen (styret i Stugudal Fjell med sine støttespillere) 
hadde i år flere tilbud, deriblant salg av drikke.

Det var ikke direkte kø i baren, men gjengen satser sterkt til neste år Grillmester! Tydal Jeger og fisk sto for 
grillinga. At folk kosa seg i finværet er det 
ingen tvil om!

Vinner av konkurransen ble Mats Engan, 
med et napp i vandrepokalen for største 
fisk, pluss den nette sum av 4000 kroner. 
Ikke rart at gutten er blid!
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Lørdag 1. august går Storsylen Opp av 
stabelen. Løpet arrangeres i år for 7. gang og 
med en stadig økende popularitet er det duket 
for en festdag i Tydals fjellheim. 

Løpet har også i år fått tildelt Norgescup i 
motbakkeløp, noe som vil bety at de fremste 
motbakkeklatrerne i landet stiller til start. To av 
disse bidro under fjorårets løp til å knuse de gamle 
løyperekordene: Torstein Tengsareid med tida 
1.10.10 og Kirsten Melkevik med tida 1.22.50. Vår 
egen Niklas Dyrhaug satt også personlig rekord 
med tredje beste totaltid.  I tillegg til norgeseliten 

Norges råeste motbakkeløp

1000 høydemeter          -          11 km  - trimklasse  
trim på tid - konkurranseklasse  
spurtpremier - pengepremier 
  naturopplevelser - spektakulært

www.storsylenopp.com 

1. august 2015
Offisielt løp i ILDNE motbakkecup - 

Norgescupen i motbakkeløp

Start trimklasse 08.00-10.00. 
Fellesstart trim på tid 09.00. 
Fellesstart konkurranseklasse 12.00

Storsylen Opp – Norges råeste?

i motbakkeløp er det også signalisert at flere av de 
beste langrennsløperne vil stille til start.

Sjøl om eliteløperne tar mye fokus, så er Storsylen 
Opp først og fremst et familiearrangement. Løpet 
er tilrettelagt slik at flest mulig skal ha mulighet til å 
bestige Sør-Norges høyeste grensefjell. Alle som når 
toppen blir belønnet med en fantastisk utsikt over 
de svensk-norske grensefjella, samt ei  t-skjorte som 
bevis for turen. Saft- og matstasjon ved Syltjønna 
bidrar til at turen blir en enda bedre opplevelse. 
Men husk og pakk med godt med klær og mat! 
Løypa er 11 km lang en veg, med ei total stigning på 
1000 høydemeter.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG

WWW.TYDALSFESTIVALN.NO 

FOR MER INFO

FAMILIEPROGRAM - GRILLMAT 

SERVERINGSTELT, M/ØL- OG VINSERVERING - GOD STEMNING!

VI TREFFES PÅ 

STUGUVOLDMOEN!

SETT AV HELGA

17.&18.

JULI
2015

KURT NILSEN - DDE

Humming People - Charlie Rackstead 

& The Sticklesbergen Ramblers - Ni Liv

LoMsk - Vassendgutane - Erik og Kriss

Hekla Stålstrenga - Jon Henrik Fjällgren

Half Past Five - Jacks & Jokers - TuVeia
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Nå er programmet for årets store begivenhet 
nesten klart. Fredag 17.og 18.juli blir det 
mulig å oppleve mange fantastiske konserter i 
naturskjønne Stugudal.

Kurt Nilsen 
I tillegg til artistene som er annonsert fra før har 
vi nå greid å skaffe Kurt Nilsen som head liner på 
lørdagens familieprogram. Kurt Nilsen og hans 
fabelaktige band reiser i år ut på en omfattende 
Norgesturné.

Dette er en storslått feiring av Kurt sine fantastiske 
låter og blir en musikals reise gjennom hele hans 
karriere.

Det å møte alle de fantastiske folkene som bor i 
dette landet er veldig stor for meg, det er jo dette eg 
elsker å gjøre. Vi sees på tur! 

Jon Henrik Fjällgren 
Ingen kan vel ha hørt Daniels Joik uten å ha felt en tåre, 
for en sterkere musikkopplevelse enn det Jon Henrik 
ga publikum i Svenske talenter  i 2014  skal vi lete lenge 
etter!

Klart vi hjelper deg!
Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV, 
telefon, internett, datamaskiner, web og skytjenester.

Osloveien 16
Tlf 72 41 48 00 
www.rev.no   
www.infonett.no

Vi hjelper deg gjerne på 

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

www.selbusparebank.no    Tlf 04285

Hva er viktig for deg?

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

I Selbu Sparebank er vi opptatt 
av det som er viktig for deg og dine 
- på kort og lang sikt.

Er du opptatt av å ha et personlig  
forhold til banken, så er  
Selbu Sparebank riktig for deg.

Kontakt oss! Vi ønsker å bli godt  
kjent med deg for å gi den tryggheten  
og nærheten du trenger som 
kunde i banken.

Tydalsfestival´n 2015

Hans første konsert var i Funӓsdalens kirke som 14 åring. 
Hans første plate kom som 16 åring! Denne mannen må 
oppleves. Han fremfører noen helt særegne urtoner, 
med et band som forsterker joiken.

Som et punktum for årets festival kommer ingen 
ringere enn Erik og Kriss, veteranstatusen til tross, 
suksessduoen viser ingen tegn til å bremse opp, snarere 
tvert imot. De har gjestet Tydalsfestival´n en gang før og 
de ville gjerne tilbake, da de ser på Tydalsfestival´n som 
en av Norges beste festivaler! De ønsker å skape det aller 
beste live showet her til lands, så her er det duket for en 
uforglemmelig avslutnings konsert på lørdag 18.juli.

Viser til annonse i dagens utgave.

Kurt Nilsen sier: Eg gleder meg så utrolig til å reise ut på veien.

Denne mannen heter Jon Henrik Fjellgren og kommer fra like over 
grensa, nærmere bestemt Mittådalen. Han vil ta oss med til joikens 
verden på lørdagskvelden.

Erik og Kriss
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Drivstoff-Verksted-Kiosk
Åpningstider

Mandag-Fredag    08.00  -  20.00
Lørdag    09.00  -  18.00
Søndag    12.00  -  20.00

Tørr bjørkved
selges!

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

For bestilling ring:

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

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

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

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

Avdeling Stjørdal: 
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 

tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

JAKTEN PÅ 
GULLEGGET

Et nyskrevet teaterstykke som 
er tilpasset barn og voksne og 
som spilles inne på tunet på 
Brekka.

Over 20 voksne og barn er 
aktører sammen med Brekkadyra. 
Stykket har masse humor og 
mystikk og mye sang.

FA
M

IL
IE

FO
RE

ST
IL

LI
NG

EN Sommerteater i Tydal

Premiere:     
Lørdag  20.  juni   kl .  18:00

Foresti l l inger:  
Søndag  21.  juni   kl .  18:00
Lørdag  11 .  jul i   k l .  18:00
Søndag  12.  jul i  kl .  18:00

Bil let tpris:   kr.  150,-  p.p. 
 

Forhåndssalg  av  bi l let ter:  
www.brekka.hoopla.no/sales
Begrenset antal l  bi l let ter.

Facebook:     Brekka -  Barnas Bygdetun

D
esign og trykk: w

w
w

.selbutrykk.no

Tlf: 73 81 04 80   post@selbutrykk.no
www.selbutrykk.no

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

FOTO

REKLAME

PROFIL

WEB

LOGO
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EKTE STUGUDALSBJØRK  
KR.950,-PR.PALL 25 OG 30CM

KNUSA GRUS  
(VEGGRUS) OG SAMFENGT GRUS

SNØBRØYTING
SALG AV POLARIS ATV  

OG SNØSCOOTERE
SERVICE OG DELER

TLF.95136736   
JOHN INGE SØRENSEN

Tydal husflidslag 
vil være på Brekka bygdetun 

i sommer med salg av 
håndarbeidsprodukter. 

På loftet blir det utstilling av  
gamle tre-ting. 

Velkommen

Tydal husflidslag

15 år med drift i Stugudal sentrum

Utekaféen og parasollene er klar for en 
ny sommer. Blir været litt ruskete, er det 
også sitteplasser inne. Hjemmebakte kaker, 
rømmevafler og god kaffe er godt både i sol og 
regn.

Mye aktivitet og bra tilbud i sommer,  
og lørdag 13. juni er det Glad-dag.  
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig dag.

Stugudal naturfoto og design har flott utstilling 
av naturbilder og nye krus med Sylan-motiv får 
du også kjøpt her. I august kommer også puter 
med fine motiv fra Sylan.

Trenger du fin bjørkeved å fyre med til vinteren 
kan du bestille her, og avtale levering. Det er 
også mulig å hente selv. 
Veden står nå på paller og tørker under 
presenning. Vi har også 60 l sekker for levering. 

Jubileumsgavekort april og mai

Stugudal Håndverk og fritid har 15 års 
jubileum. Blant de som har bestilt varer og 
tjenester hos Stugudal Hytteservice blir det 
hver måned i 2015, f.o.m. april, trukket ut en 
vinner av gavekort på kr. 500 hos Stugudal 
Håndverk og Fritid.

Vinner i april: Trude Motrøen 
Vinner i mai: Snorre Stensen

Stugudal Håndverk og Fritid

Selbusporten stiller med salgsstand hos Stugudal Håndverk og Fritid lørdag 13. 
juni med mange gode tilbud. Vi vil også ha enkel sykkelservice og gode priser på 
nye sykler. Benytt muligheten til å få sett over sykkelen din og ha muligheten til å 
få levert ny sykkel.

 Stiller med salgsstand



Nytt fRa StUgUdal fJell Nytt fRa StUgUdal fJell30 31

Vi går til kirke
Tydal kirke 
30. august kl. 11.00 – Gudstjeneste med 50-års 
konfirmanter og presentasjon av nye konfirmanter 
og dåp 
4. oktober kl. 11.00 – Høsttakkefest med utdeling 
av 4- og 6- års bok 
1. november kl. 11.00 – AlleHelgens gudstjeneste 
22. november kl. 11.00 – Lys våken gudstjeneste

Stugudal kapell 
9. august - Pilegrimsvandring og andakt med mulighet 
for å kjøpe lapskaus etter endt vandring 
25. oktober kl. 18.00 – Musikkandakt 
25. desember kl. 12.00 – Høytidsgudstjeneste

Andre steder: 
5. juli kl. 12.00 – Friluftsgudstjeneste Brekka Bygdetun

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel 
- Fiske 
- Tur
- Fritid
- Sliping av ski

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

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Døgnåpen Bilberging -  
Verksted  - Salg - service 
Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum

Tlf: 73817350

Riasten around is a great tour 
with a mixture of asphalt, 
trail and fine gravel. Medium-
duty and 48 km long. 

When starting at the Stugudal 
chapel the trip continues along 
Highway 705 to the south over 
Langsvola, the highest point 
of the trip. The tour continues 
down North Ridalen where we 
leave the asphalt and continue 
onto a trail past the farm Nedre 
Fjellheim. Then keep going 
along the river Storelva to the 
bridge over the endpoint of 
Riasten. Here you’ll have to 
push the bike a bit. Then you’ll 
come in at Engesvoll road that 
runs along the south side of 
Riasten and pass a lot of nice 
farm meadows. You’ll meet 
Riastvegen after 6 km. Follow 
this down to Riastveg bridge 
where the road meets Highway 
705 and cycle back to Stugudal.

Riasten rundt er en flott tur 
med en blanding av asfalt, 
sti og fine grusveier. Middels 
krevende og 48 km lang. 

Ved start ved Stugudal kapell 
går turen langs riksvei 705 
sørover over Langsvola, 
turens høyeste punkt. Turen 
går videre ned i Nord-Ridalen 
hvor vi forlater asfalten og 
fortsetter inn på et stiparti forbi 
småbruket Nedre Fjellheim, 
og langs Storelva til brua over 
enden av Riasten. Her er det en 
del trilling. Deretter kommer 
vi inn på Engesvollveien som 
går langs sørsiden av Riasten. 
Der passerer man mange 
fine setervoller. Du møter 
Riastvegen etter 6 km. Denne 
følges ned til Riastveg bru hvor 
veien møter riksvei 705 som en 
sykler tilbake til Stugudal. 

STUGUDAL KAPELL
RIASTEN RUNDT

www.skisporet.no

I Tydal er det rein og sau på beIte. Vis hensyn - Ha hunden i bånd!

GOD TUR!

www.sylanopplevelse.no

Etter 7 km passeres turens 
høyeste punkt Langsvola ,910 
moh-der en har et fantastisk  
utsikt 360 grader mot Syl-
anmassivet, Skardsfjella og 
Kjølifjella.

I stipartiet er det fullt 
mulig å møte bløte partier 
som innbyr til gøy!

1

2

Sylan Opplevelse
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3 generasjoner Dyrhaug. Oddmund, Niklas, Ole Ingebrigt.  
Foto: A.Sprauten

Sitat fra Sør-Trøndelag skikrets innstilling:

«Ole Ingebrigt Dyrhaug har vært en pådriver for 
å legge forholdene til rette for langrennsløpere 
i hjembygda. Han har bidratt stort til at folk i 
alle aldre kommer seg i aktivitet i skisporet. Ole 
Ingebrigt er levende opptatt av både bredde- og 
eliteidrett. De gode treningsforholdene og -kulturen 
som han har vært med på å skape, har ført til at 
mange utøvere har valgt å satse på langrenn.

Vi snakker her om en ildsjel som er og har vært 
svært allsidig i sin innsats for skisporten. Foruten 
arbeidet med treningsaktiviteter for barn og unge 
har Ole Ingebrigt stilt som leder for et anselig antall 
små og store skirenn i Tydal. Han er dessuten en 
særdeles kompetent skismører, noe lokale utøvere 
i aldersbestemte klasser så vel som landslagsløpere 
nyter godt av.

Ole Ingebrigt Dyrhaug har vært medlem i styret 
for skigruppa i Tydal IL i mer enn 20 år. Han har 
to perioder i skikretsens langrennskomité bak 

Ole Ingebrigt Dyrhaug får utmerkelsen  
Hedersnål i gull av Sør-Trøndelag skikrets i mai

seg. Han hadde da blant annet ansvar for å lede 
arbeidet i Sportslig utvalg. Som om ikke det er nok, 
er Ole Ingebrigt god å ha når dugnadsarbeid av 
det praktiske slaget skal utføres. Han er et naturlig 
samlingspunkt som betyr mye også for det sosiale 
miljøet når folk møtes for å gjøre en innsats for 
idrettslaget.

Ole Ingebrigt Dyrhaug er levende opptatt av idrett, 
og skiidretten har for ham en særstilling. Frivillig 
arbeid har for ham vært en naturlig følge av det å 
selv ha stor glede av idretten, og det ser heldigvis ut 
til at hans sterke engasjement vedvarer.»

Alt til fisketuren: 
•	 Fiskekort
•	 Fiskeutstyr	
•	 Mark	og	maggot

GLAD-DAG
Lørdag 13. juni
Utstillere, salg, konkurranser
Selbusporten - sykkeldag

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

	Stugudalsvegen	2039,	7590	Tydal

Stugudal Naturfoto og design
Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	

Utstilling	Væktarstua	Hotell	
Tlf: 994 44 646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpent mandag-lørdag 10-16
F.o.m 22.juni alle dager  10-18

F.o.m 17.august alle dager  10-17
Info og hjelp i og utenom åpningstid ring 

73815512 / 99444646
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Full kildesortering til høsten

Innherred Renovasjon (IR) jobber nå for fullt med å tilrettelegge for sine nye abonnenter i Tydal. Planen er 
at fra august skal alle husstander få nye avfallsbeholdere og starte kildesorteringen på samme måte som i 
resten av Innherred Renovasjons kommuner. Dette vil si egne dunker til matavfall, papir/papp og restavfall, 
og en egen sekk for plastemballasje.

I tillegg er den nye gjenvinningsstasjonen, eller gjenbrukstorget som det kalles i IR-kommunene, under 
oppbygging. Dette ligger på Berggårdsmyra og vil bli sentralt og tilgjengelig for innbyggerne.

For hyttene blir det ingen større endringer dette året. Returpunkt og containere blir stående på de samme 
stedene og ordningen fortsetter som før fram til høsten 2016.

- Det er en spennende oppgave å starte opp i en helt ny kommune, sier informasjonsmedarbeider 
hos Innherred Renovasjon Øyfrid S. Knudsen. – Vi har nå fått registrert inn alle husholdningene i vårt 
kunderegister, nå vil vi kontakte alle for at de skal kunne bestille riktig abonnement. IR har fått god hjelp fra 
Tydal kommune i dette arbeidet.

- I juni sender vi ut en brosjyre der vi informerer om våre tilbud og ber om en tilbakemelding på hvilket 
abonnement den enkelte husholdning ønsker, forteller Øyfrid S. Knudsen. IR opererer med 4 typer 
abonnement ut fra størrelsen på restavfallsdunken. Enkeltpersoner og par uten barn kan fint klare seg med 
en såkalt «minirest» mens større husholdninger og familier med bleiebarn nok må opp på medium eller stor 
dunk.

- Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte i Tydalshallen 22. juni, der skal vi fortelle litt om våre tilbud og ha 
litt info om kildesortering, forteller Knudsen. – Vi byr på kaffe og noe å spise, litt underholdning og håper på 
godt oppmøte. Vi gleder oss til å treffe tydalingene, avslutter Øyfrid S. Knudsen. 

Alt avfall, bortsett fra matavfall 
kan leveres på gjenbrukstorget

Oversikt over våre gjenbrukstorg 
finner du på www.ir.nt.no

Returpunkt finnes ved 
flere matbutikker.

Se liste over 
returpunkt på ir.nt.no

Kartong fra pizza-, 
yoghurt- og frokost-

blanding

Konvolutter

KONTAKTINFO
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal

 Telefon 74 02 88 40
 Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00
 E-post: post@ir.nt.no  www.ir.nt.no

RIKTIG 
SORTERING

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Restavfall
Farlig avfall

(maling, lakk, lim...)
Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
 avfall

Lyspærer
og lysto�rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor

BRUN DUNK BLÅ DUNK GRØNN DUNK GJENBRUKSTORG

RETURPUNKT

INFORMASJON

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

MATAVFALL PAPP, PAPIR
OG PLAST

RESTAVFALL
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 LAST NED IR-APPEN! 
Vår app er helt gratis! 

Her finner du din tømmeplan, kontaktinformasjon, 
åpningstider for gjenbrukstorget ditt m.m!

Enkelt for deg - enkelt for oss!

Kast KUN matavfall i grønn 
plastpose og knyt godt igjen.

NB! Bleier kastes som restavfall!

Fisk/skalldyr

Frukt/grønnsaker
Bleier

Avkjølt aske/grillkull 
pakkes godt inn

Potteplanter/blomster

Leker

Klær/sko

Kulepenner

Sneiper/talglys

Papir, aviser/
reklame Plastposer

Plastemballasje fra 
kjøtt, fisk, frukt, 
grønt og pålegg

Potetgullposer

Plastkanner/
plastbeger

Blomsterpotter

Bakverk

Teposer/kaffefilter/kaffegrut

Kjøttrester/bein

Nøtteskall/eggeskall

Brukt kjøkkenpapir/servietter

Papp og papir 
kastes løst i 
blådunken.

Pappesker

Melk-/
juicekartonger

Tomme doruller/
tørkepapirruller

Plastemballasje 
skylles i kaldt vann 

og kastes i 
transparent plastsekk.
Sekken settes ved blå 

dunk på tømmedag

Restavfall er det som blir igjen
etter at du har sortert det du kan.

Legges i vanlig bærepose.
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Plastflasker

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

Hageavfall

Papp, papir 
og kartong

Plastemballasje

TV og monitorer

Isopor

Trevirke

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lysto� rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje
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Batteri COOP TYDAL
MANGE GODE TILBUD I SOMMER

Velkommen til COOP-TYDAL

Utvidet åpningstid  
i sommer
22. juni – 8. august
man, tirs, ons og tors: 08.00 - 18.00
fredag: 08.00 - 20.00 
lørdag: 09.00 - 16.00

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

3% kjøpeutbytte
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Helge Kvithammer ser sommeren lyst i møte. 
Mange aktiviteter i Stugudalen fører til økt 
aktivitetsnivå på hotellet også. Det arrangeres 
på nytt volleyballturneringer på Væktarstua, 
noe som var svært populært i fjor.  

Tre lørdager er satt av (4/7, 25/7 og 8/8). Vi håper 
hytteforeninger, vennegjenger og ikke minst 
lokalbefolkningen melder på lag for årets turnering, 
sier Helge. Det vil bli salg av grillmat og drikke ved 
siden av volleyballbanen. Dermed ligger alt til rette 
for at det blir stor stemning både på og ved banen 
som tidligere år! Og Stugudal Camping har allerede 
startet forberedelser til årets store slag, ved å lage 
treningsbane på sitt område! Vi gleder oss!

Helge og staben vil være direkte berørt av mange 
arrangementer i sommer også. Væktarstua cup, 
fotballturneringa 10-12.juli, vil blant annet inneholde 
en stor bankett på lørdag kveld med matservering. 
I tillegg vil Storsylen opp, Pilegrimsrittet og 
Tydalsfestivalen skape liv og røre på hotellet.

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

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

Væktarstua Hotell

8 hotellrom/leiligheter er solgt, men vi håper salget 
vil ta seg opp sjøl om vi er fornøyde så langt, sier 
Helge. Balkongene skal bygges ferdig i løpet av 
sommeren, dette vil bli en kvalitetsheving for hele 
hotellet. 

Se ellers annonse for info.

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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Niklas Dyrhaug ble behørig feiret for sin innsats i 
vinterens VM i Falun, men også resten av sesongen 
har vært svært lovende. I Tydalshallen ble han 
feiret den 3.mai med taler, kakeservering og 
underholdning.

Foto: Rita Hilmo

- Vi ser at mange spør oss om råd angående 
håndverker, og derfor passet det ypperlig at XL-Bygg 
har et ferdig konsept der kundene kan henvende 
seg til oss med sitt prosjekt og få både håndverker 
og byggevarer uten flere kontaktpunkt.

Det sier daglig leder ved XL-Bygg Selbu, Ole Morten 
Balstad, og legger til at siden de lanserte tilbudet 
tidligere i år har de hatt mange henvendelser fra 
kunder med forespørsel om å administrere både 
små og store byggeprosjekt.

God base håndverkere

Det er Morten Rønsberg som er ansvarlig for 
”Klappet & Klart” ved XL-Bygg Selbu, og Rønsberg 
sier det er en klar trend at kundene ønsker å utføre 
mindre på egen hånd, samt ha enkel administrasjon 
av sitt byggeprosjekt.

- Gjennom ”Klappet & Klart” kan vi tilby ferdige 
prosjekt på alt fra et enkelt dørskift til komplette, 
større byggeprosjekter, og vi har også en stor base 
av håndverkere å ta av. I Tydal har vi blant annet 

Tydals store  
sønn!

VM-gjengen underholdt. De lover å bli lagt merke til i Tour de Ski til 
vinteren!

Niklas får overrakt blomster fra Tydal IL’s leder Kjell Olav Græsli Tre generasjoner Dyrhaug; Synne, Niklas, Stine, pappa Ole Ingebrigt, 
mamma Tove og bæssfar Oddmund.

Byggevarer og håndverker i en pakke

Ute etter håndverker? Da kan du nå kontakte 
XL-Bygg Selbu, som gjennom ordningen ved 
navn ”Klappet & Klart” nå formidler både 
håndverker og byggevarer i en og samme 
pakke.

mange som har sagt seg villig til å ta på seg oppdrag 
gjennom ”Klappet & Klart”, sier Rønsberg, og 
legger til at selv om ordrebøkene til håndverkerne 
begynner å bli fulle er det fortsatt mulig å få 
gjennomført prosjekter denne sommeren.

I praksis fungerer ”Klappet & Klart” som følger. 
Kunden tar kontakt med XL-Bygg Selbu og beskriver 
sitt prosjektet, XL-Bygg tar så kontakt med sine 
håndverkere for å sjekke hvem som har mulighet til 
å utføre prosjektet, før håndverkeren gjennomfører 
besiktigelse og deretter gir en pris.

- Om så kunden og håndverkeren enes om tilbudet 
settes prosjektet i gang, og byggherren velger da om 
han ønsker å forholde seg til oss eller håndverkeren, 
sier Ole Morten Balstad, og legger til at XL-Bygg 
Selbu fortsatt kjører egen varerute til Tydal og 
Stugudal minst to ganger i uka.

 

ADMINISTRER HÅNDVERKER: Gjennom ordningen ”Klappet & Klart” kan Morten Rønsberg og resten av staben ved XL-Bygg Selbu nå også admini- 
strere håndverkere til sine kunder. 
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Hovedstyret: Leder: Kjell Olav Græsli                                
Nestleder: Vebjørn Hanssen                                 
Sekretær: Ingrid Haarstad                                  
Kasserer: Dorthea Østbyhaug                                         
Styremedlem: Tove Berggård                                           
Styremedlem: Katrine Steig Arstad                          
Varamedlem: Håvard Kirkvold                                                         
Varamedlem: John Berggård                                                                           

Fotballgruppa:  
Leder:  Geir Morten Rønning                         
Nestleder: Tom Sigurd Kleiven                           
Sekretær:Torhild Gullbrekken Aas                   
Kasserer: Turid B. Græsli                                    
Styremedlem: Thomas Aune                                    
St.medl/spillerrepr: Solveig Hilmo Rønning                    
Styremedlem: Stian Fremo                                                      

Skigruppa:  
Leder: Ole Ingebrigt Dyrhaug                     
Nestleder: Mona Moan Lien                             
Kasserer: Per Inge Nordaune                           
Sekretær: Karianne Alseth                                   
Styremedlem: Ola Morten Græsli                            
Styremedlem: Jo Vegard Hilmo                             

Trimgruppa:  
Leder: Gry Horven                                      
Hallstein Engan                                                        
HildeKirkvold                                                                         
Eivind Østbyhaug                                       
Jomar Grytbakk                                               
Arvid Ulset                                         

 
Det er i slutten av mai. Dagene er lange. Sola står 
høyt på himmelen, og enkelte dager er det godt og 
varmt i lufta. Våren er kommet til fjellet, og snøen er 
i ferd med å forsvinne. At det i perioder fremdeles 
kommer snøbyger med nordavinden er ikke uvanlig, 
men det er ikke til hinder for at både, dyr og planter 
anstrenger seg for å møte den nye årstida. Ennå er 
det mulig å ta skiene fatt i høyereliggende områder. 
 
En av disse fine soldagene tar vi skiene fatt, Toril 
og jeg, på Langsvola. Vi parkerer i veikanten og 
bærer skiene et stykke før vi kan spenne dem på 
oss. I dag settes kursen østover Nordre Langsvola, 
og på formiddagen bærer snøen brukbart. Vi har 
ikke tenkt oss særlig langt, for vi skal nye godværet 
og naturen. Fra toppene her har vi et fint overblikk 
over Stugudal. Bygda med kapellet ligger bada i 
varm vårsol. Østover kneiser Skardsfjella, ennå godt 
kledde med snø. Isen ligger fremdeles på Langen 
som strekker seg sørover, med Litjlangen er isfri, 
og her har alt måsen innfunnet seg. Som andre 
fugler er den i full gang med å sikre seg revir og 
forberede familieforøkelse. Et tranepar flyr innover 
Møsjødalen med kraftfulle vingetak, mens fjellvåken 
seiler i rolige sirkler over Dalslia. 
 
På de bare flekkene på Langsvola nyter plantene 
godt av solvarmen, og her finner vi store tuer med 
røde, lavtvoksende planter. Det er rødsildra som 
seter sitt preg på landskapet her oppe i høyden 
på denne tiden av året. Sammen med hvit snø og 
blå himmel blir dette som en forlengelse av 17. 
maifeiringa, og et Hurra til Norge! Langsvolaområdet 
er i det hele prega av et botanisk mangfold om 

O-gruppa:               
Marit Berger                                      
Eirik Einum                                        
Olav Kirkvold                                     

Handballgruppa         
Tove Berggård                                  
Tove Moe Dyrhaug                              
Kari Gullbrekken                               
Edel Kleiven                                      
Heidrun Furan                                   

Røvassbu:                 
Ingvild Opphaug                                
Jomar Østbyhaug                                
Håvard Unsgård                                

Stugudalsbanen:       
Ola Reitan                                           
Inge Morten Rotvold 

Tydal løypepreparering:       
Bjørn Kløften                                   
Ole Ingebrigt Dyrhaug                                                                    

Idrettsmerker:           
Ragnhild Almåsbakk                            

Koordinator all – idrett:      
Berit Bugten Østbyhaug                    
Ola Morten Græsli                           

Koordinator svømmehall  
Karen Østby Nilsen                           

Årsmøtet i Tydal IL ga følgende valg for 2015: 

Den siste snø
sommeren. Mye av dette har nok sin årsak i den 
næringsrike fjellgrunnen som skiller seg klart ut fra 
de næringsfattige fjellområdene lengre øst.  
 
Rødsildra (Saxifraga oppositifolia) er en kortvokst 
plante som vi finner spredd utover som matter 
eller tuer. Fargen varierer fra rød til purpur, og den 
forveksles ofte med fjellsmelle, som imidlertid har 
butte kronblad. Plantene er eviggrønne. Når vi 
finner den her på Langsvola skal vi huske at dette 
er den planten som vokser lengst mot nord. Den 
finnes på Svalbard og Grønnland. Osen har den 
som kommuneblomst, og den er fylkesblomsten for 
Nordland. Det er med andre ord mange som vet å 
sette pris på denne planten. Gulsildre, stjernesildre, 
snøsildre og ikke å forglemme bergfrue er andre 
planter i sildreslekta som er med på å sette sitt preg 
på fjellfloraen i tydalsfjella. Du finner dem sikkert 
bare du har øynene med deg! 
Tekst og foto: Nils Prestmo 
   Brødvarer i Tydal

Coop Tydal
Stugudal Handel

Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Fra
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I tradisjon tro blir det cup, med 8 herrelag, 4 
damelag og ei knøtteturnering. 

Dette er den 47. utgaven av fotballhelga i 
Stugudalen. Takket være fotballgruppa og frivillige, 
og alle nabobygdene rundt om, blir det her 
bestandig ei artig/trivelig helg på Dala. 

Amanda Kvello presiserer at det er lov for alle barn å 
delta i knøttekampen på søndag.

Innledende kamper er fredag og lørdag, mens 
sluttspillet/finaler spilles på søndag. 

I dameturneringa er det bare en innledende kamp, 
før de to som vinner går rett til finale.

Det er som vanlig fester i Bjørkly fredag og lørdag 
kveld, «Fritt Fram» spiller. 

Væktarstua cup 2015, 10-12. juli.

 
 
 

Fester i Bjørkly i Stugudal 
med FRITT FRAM 

 
10. og 11. juli kl. 22 – 02 

 
Arr: Tydal IL - fotballgruppa 

Karolinerløpet søndag 28. juni, 
Stugudalsbanen

Start mellom kl 09.00 og kl 11.00.

Trimklasse uten tidtaking og lett 

løype på ca 14 km, som passer for alle! 

Etterløp mandag 29. juni kl 18.00.

Velkommen til en flott og tradisjonsrik 

fjelltur i storslagne omgivelser!

Sykkeltrim lørdag 29. 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!

Fjelltrim 
15/6 – 15/9

8 forskjellige trimposter.  Varierende lengde på 
turene. Postbeskrivelse, kart og kontrollkort kjøpes 
på Servicekontoret Tydal kommune, Væktarstua 
hotell og Stuggudal håndtverk.

En fin måte å bli kjent i Tydal på!

Trimgruppa

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 strøm 
  -  Sanitærbygg 
  -  Kiosk 
  -  Stor Lavvo med åpent ildsted hvor du kan steke  
     dagens fangst eller koke kaffe på “svartkjelen”   
     sammen med andre.
Unn deg en ekte villmarksopplevelse i sommer og ta 
turen til Nesjøen! 
Sesong 15. juni – 15. september
Ta kontakt med oss for info eller forhåndsbestilling av båt/
fiskebu.
Fra 1. september betjenes Nesjø Båtutleie fra Stugudal 
Håndverk og Fritid.
www.fiskeitydal.no  post@fiskitydal.no
tlf: +4794986587  adr.: 7590 Tydal
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en kan sette inn målrettede tiltak for å styrke 
fjellrevbestanden. Tiltakene utføres i stor grad 
gjennom forskningsprosjekter, slik at en kan vurdere 
effekten og forbedre metodene underveis. 

«Felles Fjellrev»
«Felles fjellrev» var et norsk/svensk 
samarbeidsprosjekt som jobbet for bevaring 
av fjellreven. Formålet med felles fjellrev var å 
forbedre mulighetene for fjellreven til å etablere 
seg i områder mellom restbestander av fjellrev i 
Midt-Norge og Jämtlands län, samt å bidra til økt 
utveksling mellom bestandene i disse områdene. 
Tydalsfjella (Sylan, Skardsfjella og Kjølifjella) ligger 
svært sentralt til som utvekslingsområder for 
fjellreven. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men det 
arbeides nå med en søknad til et nytt interreg-
prosjekt, Felles Fjellrev II, for ytterligere å kunne 
bevare fjellreven og utvikle god informasjon om den. 

Figur hentet fra Norsk 
institutt for naturfors-

kning (NINA).

Fjellreven i Sylan
I 2008 ble det 
satt ut fem 
fjellrever i Sylan 
fra avlsstasjonen 
på Oppdal. Det 
ble samtidig satt 
ut forautomater 
med kamera 
overvåking i 
områder med 
flere tidligere 

kjente fjellrevhi i Tydalsfjella. Det har også vært 
fokus på uttak av rødrev i fjellområdene som tiltak 
for å øke fjellrevbestanden.

I 2011 var det smågnagerår og fjellreven ynglet 
igjen på norsk side av Sylan for første gang på lenge. 
Vinteren 2011/2012 ble det observert flere fjellrever 
nede i dalene, trolig fordi de var på næringssøk 
siden smågnagerbestanden kollapset. En del av 
overvåkingsarbeidet på fjellrev består i å samle inn 
hår og ekskrementer for DNA-analyse. Resultater fra 
disse analysene for sesongen 2011/2012 viser at det 
var minst 22 individer av fjellrev i Tydalsfjella. 

Sommeren 2013 ynglet fjellreven i Sylan selv om 
det var beskjedent med smågnagere. Den positive 
trenden fortsatte i 2014 med hele fire ynglinger. Tre 
av ynglingene var i Sylan-området og ett i Kjølifjella. 

Nedgang i bestanden
Fjellreven er i dag blant våre mest truete 
pattedyr og regnes som en kritisk truet art i den 
nasjonale rødlista. Fjellreven er en karakterart i de 
skandinaviske fjellene og var en av de første større 
artene som etablerte seg i våre land. Fjellreven 
var svært tallrik frem til 1800-tallet. Tydalsfjella 
har historisk sett huset mye fjellrev. Fra midten av 
1800-tallet gikk den skandinaviske fjellrevbestanden 
sterkt tilbake.

Fjellreven var et svært attraktivt bytte på grunn 
av dens verdifulle pels. På 1920-tallet ble et 
fjellrevskinn av den blå fargevarianten betalt med 
ca 1000 kr, mens det hvite skinnet var verdt om 
lag 400 kr. En gjennomsnittlig årslønn for en vanlig 
arbeidskar var på denne tiden om lag 800 kr… Fra 
1880 til 1910 sies det at om lag 2.000 fjellrev ble tatt 
ut årlig. På grunn av den raskt synkende bestanden 
ble fjellreven tidlig fredet, allerede i 1930. Det er nok 
liten tvil om at det store presset med jakt og fangst 
var hovedårsak til fjellrevens sterke tilbakegang.

Til tross for tidlig fredningstiltak fortsatte nedgangen 
helt fram til nyere tid. I år 2000 ble bestanden 
antatt å være nede i 50 reproduserende individer, 
fordelt på 4 kjerneområder, totalt i Fennoskandia. 
At fjellreven etter 80 år som fredet, ikke klarte å ta 
seg opp igjen har gitt grunnlag for mye forskning 
de senere åra. En rekke faktorer ser ut til å spille 
inn i dette, men endringer i smågnagersvigningene 
og rødrevens ekspansjon mot fjellet regnes som de 
viktigste årsakene.

Hvit fjellrev i vinterdrakt. Foto: Mats Ericson, Felles Fjellrev

Forvaltningstiltak
Siden bestanden ble så liten har fjellreven vært 
helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme 
tilbake til et bærekraftig nivå. Kunnskap om 
årsakene til fjellrevens tilbakegang bidrar til at 

Bedring for fjellreven i Tydal Oversikt over antall ynglinger i Tydal

År Yngleområde Antall 
ynglinger

Minimum 
antall valper

2011 Sylan 1 12
2012 - - -
2013 Sylan 1 9
2014 Sylan og Kjølifjell 4 31

Støtteforing har vist seg å være viktig for overlevelse 
av fjellrev i år med lite smågnagere. Det er svært 
gledelig at en ved hjelp av støtteforing også kan 
bidra til at fjellreven yngler selv om det er lite 
smågnagere.

To voksne fjellrever og to valper født i 2014 i lysegrå pelsdrakt ved en 

forautomat.  Foto: Miljødirektoratet/SNO

Framtidsutsikter
2011 var et toppår for lemen, og mattilgangen 
var særdeles god for fjellreven over hele 
Skandinavia. Dette resulterte i 66 kull i Sverige 
og 40 i Norge. Ikke siden 1960-tallet har det 
vært så mye fjellrev å spore i fjellet. Dette kan 
trolig knyttes til forvaltningstiltakene og ikke 
minst de gode smågnagerforekomstene i 2011. 
En er dermed et skritt nærmere målet om en 
levedyktig fjellrevbestand i Skandinavia. Samtidig 
må en erkjenne at en fortsatt er et stykke unna en 
bærekraftig selvrekrutterende bestand. Vinteren 
2012 ble det registrert utvandring fra bestanden i 
Sylan/Helags til bestanden på Dovrefjell. Det kan 
dermed se ut til at bestanden i Helags/Sylan har 
nådd en bestandsstørrelse der valper må vandre 
ut for å finne ledige revirer, og vi har endelig fått 
aktivitet i flere av de mellomliggende områdene 
(Kjølifjella, Forollhogna, Knutshø m fl.) Dette gir 
forhåpninger om at fjellreven er på vei ut av uføret 
og går en lysere framtid i møte.

Hvordan kan du hjelpe?
Vi kan alle være med og hjelpe fjellreven. Det er 
viktig at vi rydder etter oss enten vi er på hytta eller 
på tur i fjellet. Legger vi igjen søppel eller matrester 
kan vi fore en sulten rødrev. Husk alltid å holde 

hunden i bånd. Skulle du være så heldig å få et glimt 
av fjellreven så nyt opplevelsen, men vis hensyn. 
Vær varsom ved hi eller utplasserte forautomater, 
som hovedregel bør du holde deg på minst 200 
meters avstand. Meld fra til lokale representanter 
for Statens Naturoppsyn dersom du ser fjellrev.

Fakta fjellrev:

- Et lite hundedyr på størrelse med en katt. 

- Finnes i to fargevarianter, en hvit og en 
blå. Hvitreven er helt hvit vinterstid. Om 
sommeren skifter den til brunt, med gulhvite 
partier på undersiden av kroppen. Blåreven 
er ensfarget brun om sommeren og mørk 
stålblå om vinteren.

- Fjellreven har et særegent løpesett. Liten 
og lett som den er spretter den bortetter 
bakken. Den kalles ofte «reven med 
hareføtter», men sporavtrykkene i seg 
selv ligner på rødrevens, og det er svært 
vanskelig å skille fjellrev fra rødrev bare på 
sporavtrykk.

- Fjellreven lever langt mot nord, i høyfjellet 
og i arktiske strøk.

- Den er tilpasset «et liv i en fryseboks». Den 
har korte bein og butt kropp. Vinterpelsen 
har den høyeste isolasjonsevnen målt hos 
noe pattedyr. Ned til minus 40 grader bruker 
den ikke ekstra energi på å holde varmen. I 
arktiske strøk kan temperaturen komme ned 
i minus 70 grader.

- Fjellreven har stor evne til å lagre 
fettreserver på kroppen. Den spiser seg 
opp om sommeren og høsten. I tillegg 
hamstrer den i gode tider. Når uværet raser 
om vinteren legger den seg i le for vinden 
og lar seg snø ned, eller graver seg inn i ei 
snøfonn. En fjellrev i godt hold klarer seg 
uten mat i flere uker.

- Fjellreven lever i par og yngler inne i 
hi. Valpene kommer til i mai og juni, og 
kullstørrelsen kan være på 2 – 16 valper.

For mer informasjon se www.fellesfjellrev.no og 
www.naturoppsyn.no. 

Gå også inn på YouTube og søk opp «Storm og 
Tinde» - her får du se en fin film om fjellreven som 
passer både for barn og voksne.

Tekst: Statens naturoppsyn
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Jacks and Jokers, et forholdsvis nystartet band 
fra Neadalen, kan vi glede oss til å høre på 
Tydalsfestival’n. Medlemmer: Jeremy Wayne Shifflett 
(vocals/guitars) Vegard Bjerkan (keys) Ivar Elias 
Kirkvold (guitars) Andreas Nergård (drums) Andreas 
Hilmo Øverås (bass)

Genre: Alternative rock

De har gitt ut sin første plate.

Ved en forespørsel til Andreas Hilmo Øverås fikk jeg 
denne infoen:

«Stort sett alt er egentlig gjort på egenhånd. 
Komposisjon, produksjon, innspilling og mixing. 
Magnus Kofoed mastret plata i Øra studio, ellers 
er det hjemmesnekret materiale. Det er på mange 
måter en «garasjeinnspilling» og en billig produksjon 
sånn sett, men det er pompøst og musikken passer 
det litt skitne lydbildet.

Trenger du elektriker?

Jacks & Jokers
Bandet består i all hovedsak av Tydalinger 
og Selbygger, relativt fersk besetning i denne 
sammenhengen ihvertfall. I tillegg er det en rekke 
andre musikere med på plata, og vi har fått med en 
av dem (Kristoffer Helwig) til kommende konserter, i 
alle fall Tydalsfestivalen.

Har fått en del skryt for albumet, og det virker som 
om folk liker den bedre og bedre jo mer de hører på 
den, så det er et fint kompliment!

Ellers kan fysisk format (både CD og vinyl) finnes 
på butikker i Neadalen. Coop Tydal, Best, Stugudal 
Landhandel, Kiwi Selbu og B.Langseth, veldig stas 
om folk vil ha den også.»

Spotify:

https://open.spotify.com/
album/1jfa7gIyaItnyYo4hxsJO3

Facebook:

https://www.facebook.com/
jacksjokersband?ref=bookmarks

	  

	   	  04.-‐05.juli	  og	  22.-‐23.august	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mobil:	  41356130	  
Mobil:	  90683352	  

	   *Introduksjonskurs(4	  timer)	  for	  nybegynnere;	  
minimum	  4	  deltakere.	  Datoer	  legges	  ut	  på	  

hjemmesiden	  medio	  juni!	  

	  

Informasjon:	  	  
Etter	  gjennomført	  grunnkurs	  utstedes	  Norges	  Padleforbunds	  Våttkort	  (sertifikat).	  

Kursavgiften	  skal	  være	  innbetalt	  7	  virkedager	  før	  oppstart/	  gjennomføring	  til	  konto	  8601.2574896	  
Kurssteder:	  Patrusli	  Gaard;	  Stugudal/	  Tydal.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ytterligere	  informasjon	  se:	  www.neadalen.no	  eller	  www.patrusli.no	  

	  
	  

HEI TYDALINGER!
NÅ KOMMER SNART MER INFO OM RENOVASJONSORDNINGEN. 

JUNI:
 Utsending av brosjyre til alle husstander om kildesortering og abonnement
 Åpent informasjonsmøte 22. juni kl 19.00 i Tydalshallen. Servering og underholdning!
 Ruteplanlegging og registrering av abonnement
 
AUGUST:
 Oppstart av ny renovasjonsordning for alle husstander
 (Hytterenovasjon: ingen større endringer før høsten 2016)

KONTAKTINFO
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal
 Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no
 Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00
 Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no Telefon 74 02 88 40  post@ir.nt.no  www.ir.nt.no
 Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00 Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00
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Sommeren 2015	


Cafe Martine,  Kom å besøk 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. 	


Turistinformasjon, åpent hver dag  kl. 10.00 – 16.00 .	

	


Leilighetshotell. 	

Væktarstua har startet salg av hotellrom. Åtte rom er solgt. Balkonger 

bygges i sommer.	

For mer informasjon. www.syleneeiendom.no	


	

Volleyball	


I år som i fjor, blir det tre turneringer på volleyballbanen.	

Vi oppfordrer alle hyttefelt, lag og vennegjenger til å stille lag 

følgende datoer: 04. Juli, 25. juli og 08. august 	

	


Turstier	

Vi har laget en tursti, som skal bli godt merket.

Denne stien går fra kapellet ned på Rotåtangen og opp til Væktarstua. 
Vi planlegger også en sti, som skal gå inn mot badekulpen i østre Rotåa  	


	

Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering 10-12 juli.	


Tydalsfestivalen, musikkfestival, 17-18 juli.	

Pilegrimsrittet , starter på Stuguvollmoen lørdag 15 august – stor 

stemning, mye folk og flere aktiviteter utover dagen.	

Storsylen opp, lørdag 01 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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TYDAL  
UTLEIESERVICE AS
 
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,-
Minidumper (motorisert selvlastende trille-
bår)
Døgnleie kr. 1500,-
Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell

Bestilling:  
telefon 92 49 27 22
www. tydalutleieservice.no

Trapper - Stiger 
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre 
lokaler på Berggårdsmyra i tydal

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

fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Selbu Fysikalske 
institutt AS 

 

Ønsker alle 
ei riktig god 

sommer!
For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

BJØRK SELGES
Stugudal

1000 L sekk    kr 900.-
1500 L sekk    kr 1400.-

Gratis frakt i Tydal

Mobil 99394441 ( Jomar )
Er på jobb til kl 2100(hverdager)
 Gjerne sms, så ringer jeg opp.

I flere år har Nesjø båtutleie, i samarbeid 
med Sølvkroken og Selbusporten, 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 kjent sportsfisker Cato Bekkevold og 
representanter for Nesjø Båtutleie  deler ut 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 venner. 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 
kommer i hopetal eller er helt borte. Høgger så det 
suser eller detter av ved ripa. Den lokker deg hit og 
dit, innom hver ei lita vik. Sol eller regn du gir deg 
aldri.

Storfisker Cato Bekkevold 
Musiker, skribent, foredragsholder og sportsfisker. 

Som musiker er Cato kjent som trommeslager 
i heavy metalbandet Enslaved.  Skribenten 
Cato hadde bl.a. en stor artikkel om nesjøfiske i 
tidsskriftet Alt om fiske i april. Ved Nesjøen kjenner 
vi Cato som en lidenskapelig sportsfisker som flytta 
fra Oslo og til Tydal for å komme nærmere et av sine 
mange fiskeeldorado.   

Cato vil konkurrere med alle om den største fisken 
og mest fisk.

Nesjø båtutleie setter svært stor pris på det Cato gjør 
for å markedsføre fiske i Nesjøen og tilbudene Nesjø 
båtutleie har.

PROGRAM 

Lørdag 11. juli 
Premiering for størst fisk. Egen barneklasse med premier 
til alle.

Fiskekonkurranse på Nesjøen 11. og 12. juli

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.

Cato Bekkevold konkurrerer med alle og deler ut 
premier.

Søndag 12. 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.

Båt m/motor og henger til salgs
terje Vigen 16” båt m/yamaha 4HK motor. 
Brukt på Stugusjøen 4-5 timer. 
full seilpakke følger med – ikke brukt 
Står på båthenger i naust - båthenger følger med.

For mer info kontakt 
Greta Udbye tlf 92616708
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Lørdag 15. august går den 7. utgaven av 
Pilegrimsrittet av stabelen. Dette er rittet for alle, 
enten du er i toppform og jakter rekord, eller om du 
har som mål å fullføre.

Sykkel er en fantastisk form for trening, og 
aktiviteten kan gjennomføres av alle. Men uansett 
hva en vil med syklingen, så er det godt å ha et 
mål å jobbe mot. Pilegrimsrittet er et slikt mål, 
og sykkelrittet gjennom Neadalen passer for alle i 
familien.

- Vi har tre ulike distanser, noe som gjør at alle kan 
delta. I tillegg er ikke løypa mer krevende enn at alle 
har forutsetningene for å fullføre. Den lengste løypa, 
fra Stugudal til Selbu, krever selvsagt litt trening, 
men bør være et overkommelig mål for mange, sier 
rittleder Håkon Wang.

Starter med kortere distanser

Helt siden starten i 2009 har vi sett flere ryttere som 
har økt rittlengden år for år.

- Her kan debutere med start i Græsli eller Flora, 
og ha som mål å klare hele distansen om ett eller 
flere år. Vi er rett og slett rittet for alle, og håper på 
rekorddeltakelse i 2015, fortsetter Wang.

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 rittet for mosjonister og for de som ønsker å 
sykle fort, sier Wang.

Noen endringer

Årets arrangement vil ikke bli annerledes enn 
tidligere år. Men noen justeringer og forbedringer 
er det lagt opp til.

Gangavstand til butikk og spisested. 

Aktiviteter i nærområdet: oppkjørte skispor, 
isfiskeløype (snøscooter) til Nesjøen/
Brokksjøen, turstier, alpinsenter, hestesentre, 
badestrand, mange fiskevann.  
Du får  tilgang til båt i Stuggusjøen, grillhytte 
og ladestasjoner for el-kjøretøy.

Tomtene får vann, avløp, vei og strøm.  
Det er regulert til både bolig og fritidshus og 
kan leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m². 
størrelsen på tomtene vil være fra 400m² til 
1000m² 
Pris på tomt fra kr 350 000,- 

Tomtene mot veien og sjøen blir utbygd 
først.

Rimelige brøyteutgifter.

Byggeklart fra våren 2015. 

Interessert? Ring Jomar tlf: 99394441/
post@tydalsnett. Eller Tydal Bygdeservice 
tlf: 97507590/ tydal@bygdeservice.no for 
en hyggelig prat og visning    
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Stugudal Fjell-Landsby
Solrike sentrumsnære tomter i Stugudalen. 

Flott utsikt mot Sylan, Skardsfjella og Stuggusjøen

Pilegrimsrittet – rittet for alle

- Vi ønsker å komme oss bort fra asfalten på 
strekningen Ås – Aune. Der har farten vært stor 
nok, en strekning med trafikk i begge retninger. 
I tillegg jobber vi med å lage en større folkefest i 
målområdet. Her samles flere tusen syklister og 
publikum i løpet av noen timer på rittdagen, og det 
er vår oppgave og mål å gjøre dette til en flott dag 
for alle. Vi vil ha sykkelfest, fortsetter Wang.

Også dette året vil Pilegrimsrittet og Storsylen 
Opp samarbeide om en dobbel. Det betyr at de 
tre beste damene og herrene sammenlagt vil bli 
premiert. Storsylen Opp arrangeres 14 dager før 
Pilegrimsrittet, lørdag 1. august.

Jubel langs løypa

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 
fastboende og hyttefolket trekker ned til traseen og 
heier på alle som ruller forbi. Det er morsomt å se at 
folk trekker 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, forhåpentligvis det største noensinne, avslutter 
Håkon Wang.
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Denne sommeren er det 10 år siden gjenåpningen 
av Stugudal Landhandel, og jubileet vil bli behørig 
feiret lørdag 4.juli. Dette er en ny milepæl, og det 
har skjedd mye på disse årene. Vi går inn i det 
tredje driftsåret etter utbygginga, og omsetninga 
er rimelig stabil. En ny generasjon hytteeiere ser 
verdien i å slippe å fylle bilen før de starter fra byen, 
men handler i stedet her. Positivt var det også å bli 
nominert til «Årets butikk» blant Nærbutikkene i 
fjor!

Innholdet i feiringa er ikke planlagt i detaljer i 
skrivende stund, men det vil bli noe servering, og 
gode tilbud på butikken. Følg med! Vi håper at vi kan 
få malt før feiringa, kanskje kan noen tenke seg å 
bidra med dugnadsjobbing?

An-Magritt Morset Hegstad kan i tillegg røpe den 
siste nyheten, nemlig at det vil bli salg av drivstoff 
i løpet av 2015.  Merkur-programmet ser nytten i 
å satse på butikken i Stugudalen, og har gitt tilsagn 
om støtte til prosjektet. «Merkur-programmet 
er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-
Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til 
ein nærbutikk av god kvalitet. Merkur arbeider 
for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar 

Stugudal Landhandel

Skal du bygge ny hytte?
Vi har 15 ferdig tegnede hyttemodeller!

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

TA KONTAKT
MED OSS FOR EN 
UFORPLIKTENDE 
SAMTALE

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

lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet 
betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet.» (sitat fra 
Merkurprogrammets hjemmeside) Noe gjenstår 
før arbeidet kan igangsettes, men An-Magritt 
presiserer at det vil bli i løpet av dette året. Vi 
ønsker å få til positiv utvikling i bygda, og da må 
vi gjøre noe sjøl! Det er et stort løft, men med 
Merkur som støttespiller må vi gripe sjansen, de ser 
potensialet i butikken og bygda. 
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Åpningstider i 
sommer uke 26 til 33 
 
Mandag til fredag 
09.00 til 20.00 
 
Lørdag 
09.00 til 18.00 
 
Søndag 
10.00-18.00 

 
 

 

Tlf.: 94475620 
www.stugudal-landhandel.no 

Vi har åpent hver dag i sommerukene! 
 
Vi feirer 10-årsjubileum lørdag 4 juli, og inviterer våre kunder til 
feiring! Mange gode tilbud, kaffe og kake og gratis is til barna! 

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

Returadresse: Selbu-trykk, 7580 SelBU 
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