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Protokoll

Forslag: Kjell Kåsen, John Helge Kåsen

Årsmøte Stugudal Fjell
12. juni 2015

Leder

Mens vi venter på
snøen.......
Styret forbereder vintersesongen.
Mer angående det kommer i neste nummer.
Ha en strålende høst i Stugudal!
Mads Einar Berg
Styreleder Stugudal Fjell/Tydal Ski A/S

Vedtak: Enstemmig vedtatt
5. Styrets beretning og regnskap for 2014
Styreleder leste opp styrets beretning.

Sted: Væktarstua Hotell
Møtestart: kl. 19.30
møteslutt: kl. 19.48

Vedtak: Regnskapet godkjent uten
kommentarer.

Følgende møtte: Berit Evjen, Mads Einar Berg,
Morten Imbsen, Asbjørn Hegstad, Kjell Kåsen, John
Helge Kåsen, Arild Lerstad, Fullmakt: 4X Væktarstua AS

6.

Sakliste

Godtgjørelse til tillitsvalgte 2014
Styreleder 		

kr. 10.000,-

Styremedlemmer

kr. 7.000,-

Vedtak: godkjent uten kommentarer

1. Åpning v/ Styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste

12. Valg
Forslag: Gjenvalg på Mads Einar Berg som
leder, Berit Evjen som sekretær og
Helge Kvithammer i valgkomiteen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
3. Valg av ordstyrer og referent
Forslag:
Ordstyrer og referent: Henholdsvis
styreleder og sekretær for styret
Vedtak: Enstemmig vedtatt
4. Valg av 2 representanter til å signere
protokollen

Einar Aas, stryremedlem og Morten Imbsen,
kasserer sitter et år til.
Vedtak: Mads Einar Berg fortsetter som leder,
Berit Evjen som sekretær. Enstemmig vedtatt.
Stugudal, den 12. juni 2015
Kjell Kåsen

John Helge Kåsen

Stugudal Fjell søker løypekjørere!
Hei! Har du lyst til å kjøre snøscooter, tjene penger - og samtidig være populær
blant hyttefolket i Stugudal?
Stugudal Fjell søker personer som kan kjøre opp skispor. Kjøringen skjer lørdag og søndag med
sesongstart 1.1. 2016. Turnusordning. Opplæring vil bli gitt.
Interessert? Ta kontakt med Mads Einar Berg, mobil 952 36 677 eller meinaber@online.no

Håndverk fra pølsemakeren
Leder:

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: 		
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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

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
Avisen sendes ut til hytteeiere og alle husstanser i Tydal.
Neste utgivelse: Desember 2015. Materialfrist 15.november 2015.
Opplag 2200
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: Geir Horndalen
Trykk/Layout: Selbutrykk

Nytt fra Stugudal fjell

Stensaas Reinsdyrslakteri har et eget pølsemakeri hvor det
utvikles både nye og tradisjonelle smaker, fra oppskrifter som
går mange generasjoner tilbake.
Pølsemakeren lager produkter basert på gode råvarer og
kunnskap,og mye av denne matproduksjonen er rent håndarbeid.
Alle pølsemakerens produkter og resten av vårt viltsortiment
finner du i vårt utsalg på Stensåsen.

Feragsveien 11, 7374 Røros | www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50
Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Fjell

Tydal Ski AS

Resultatregnskap

Resultatregnskap

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT
ÅRSRESULTAT

Årsregnskap for Stugudal Fjell

2013

Note

539 845
13 999
553 844

781 947
(216 448)
565 499

4 321
110 609
16 057
691 472
822 459
(268 616)

0
106 679
8 706
664 317
779 701
(214 203)

80
4 717
4 797
4 797

89
0
89
89

(263 819)

(214 113)

0

0

(263 819)

(214 113)

(263 819)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISP.

4

2014

(213 745)
(50 074)
(263 819)

2014

2013

180 781
2 830
183 611

170 709
0
170 709

16 122
6 660
146 336
169 119
14 492

16 122
1 638
152 752
170 513
196

80
80

206
206

8 152
8 152
(8 071)

46 240
46 240
(46 034)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

6 421

(45 838)

Skattekostnad på ordinært resultat

2 303

(12 376)

ORDINÆRT RESULTAT

4 118

(33 462)

ÅRSRESULTAT

4 118

(33 462)

4 118
4 118

(33 462)
(33 462)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2
1,3
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

(214 113)
0
(214 113)
(214 113)

Nytt fra Stugudal fjell

OVERF. OG DISPONERINGER
Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISPONERINGER

6,9

Nytt fra Stugudal fjell
Organisasjonsnr. 974539888
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Samme telefonnummer til legevakten i hele landet

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

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 foretar
AC-klimaservice

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Vi utfører
4-hjulskontroll!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

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!

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

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

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!
...hjelpen
er nærmere enn du tror...

Vi kan påta oss
Bil
&oppdrag
Landbruk
AS
for rask
Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal
oppstart.
Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322

● Planlegging / tegning ● Byggesøknader
● Grunnarbeid, graving og betong ● Snekkerarbeid

EU Kjøretøykontroll!

Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby
rnøy
Vi lever av fo

Vi utfører
4-hjulskontroll!

Tydal
Vedprodukter

- Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du
hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig
granved
sekker
på kommuneopaller.
nyttig hvis
du er påiferie
eller eller
reise, sier
verlege i Tydal, Elin Mikalsen.
Legevakten skal hjelpe deg når fastlegen ikke er
For bestilling ring:
tilgjengelig:

Jon Helge Kåsen

- Fastlegen
din hovedkontakt
inn i73
helsevesenet.
73er81
46 82 - 909
324
Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen først,
sier Mikalsen.

Flemming Lunden
Kontakt mot helsevesenet
har 715
tre nivåer i Norge.
918 80

Når du trenger legehjelp:
Hvem skal du ringe?
Fastlegen
din i åpningstiden

Legevakt 116117
når fastlegen ikke er
tilgjengelig og hjelpen ikke kan
vente

Fastlegen er din hovedkontakt. Legevakt skal hjelpe
når fastlegen ikke er tilgjengelig. Hvis det er akutt og
står om liv, skal du ringe 113.

113
når det er akutt og
står om liv

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Problemer med kjøretøyet?

Vi utfører :

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til
legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

de kunder!

Vi foretar
AC-klimaservice

Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

Hytter i bindingsverk og handHytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.

tilbygg

God bilpleie!
Motorproblemer
yde kunder!
Bilverkstedet
Nytt batteri?under!
lever av fornø
i
V
for alle bilmerker! r av Nye
tar vi oss av!
yde k
fornødekk?
Vi leve

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

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

- Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente
når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal
også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise, sier
kommuneoverlegen.
De gamle «lokale» telefonnumrene til legevaktene
har fortsatt en funksjon og vil fortsatt virke:
- Noen ganger har man behov for å komme i kontakt
med legevakten et annet sted i landet enn der man
selv oppholder seg, for eksempel hvis man ringer
for et familiemedlem. Derfor har alle legevaktene et
eget nummer de også kan kontaktes på, sier
kommuneoverlege Elin Mikalsen.
Det lokale nummeret til legevakten finner du på
kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Alt som skal til fra du har
omog
å bygge
Vietter
foretar
Vi har ledigStøtdempere.
kapasitet på snekkeroppdrag
jul
Vi planer
sjekker
tar ny Reperasjonene
utføres av fagfolk spissing,
eller rehabilitere din gamle hytte.
dekkskiftet
oljeskift!
består av lokale håndverkere
som
som kan sittArbeidsstokken
fag!
bremser
for deg!
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner. kjenner forholdene.
Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
6- eller etter endt sesong!

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Dolmar motorsager!
Salg og service!
Kom innom for å se
Nytt fra Stugudal
fjell
Kran- og taljekontrollør!
Lynx-nyhetene!

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

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

Nytt fra Stugudal fjell
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Heidi Horndalen vender hjem!
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Da jobben som næringssjef i Tydal Kommune ble
lyst ut, tenkte Heidi Horndalen at det kunne vært
spennende å søke. Og jobben ble hennes!
Dermed ble flyttelasset sendt fra Tromsø, der hun
har bodd de siste årene. Heidi er født og oppvokst i
Tydal, og kjenner således bygda godt sjøl om en del
har forandret seg på de årene hun har bodd andre
steder. Hun har en allsidig bakgrunn, med fagbrev
som kokk, videreutdanning i ledelse, administrasjon
og pedagogikk.

Det er planer om å flytte Karolinerspelet til
Stugguvoldmoen, logistikkmessig kan det være
et klokt grep. Da kan det skapes ekstra aktiviteter
rundt spelet, og ringvirkningene vil kanskje bli
større for hele Tydalen. Her kommer det også mer
opplysninger i løpet av høsten.

Da jeg var på besøk hadde hun knapt blitt varm i
næringssjefstolen, men hadde likevel klare tanker
om hva hun ønsker å jobbe med. Stugudalen
blir viktig, spesielt fordi reiseliv og turisme er et
satsningsområde, herunder også hyttebygging. Vi er
i gang med en MASTERPLAN for Stugudalen, som vil
bli mer detaljert i forhold til næring. (Mer om den i
neste utgave!)Men samtidig må vi få med oss resten
av bygda, slik at de andre grendene ikke føler seg
forbigått. Vi må være stolte av bygda vår, ikke bare
grenda. Det er mye å ta tak i på samarbeidssida,
vi kommer lengre med samarbeid. Vi må jobbe
sammen for å få folk til bygda. Tydal har en god
beliggenhet midt i mellom to flyplasser og to
jernbanestrekninger. Det er ikke noen avstander å
snakke om. Hvis infrastrukturen blir god nok, kan vi
kanskje bli en pendlerkommune også! En kan bruke
lenger tid ved å være pendler i byene.

Samtalen kommer inn på «attgroing» i kommunen.
Det begynner å bli et stort problem, man ser nesten
ikke Stugudalen for bare trær. Etter at det ble
mindre beitedyr, har spesielt løvskogen fått vokse
fritt. Næringssjefen er litt usikker på hvem som har
ansvaret, om det er grunneiere i samarbeid med det
offentlige, men er klar på at noe må gjøres for å få
fram den vakre kommunen vår! Et moment er også
at vedsalget bør være basert på lokal bjørk, vi har
mer enn nok å ta av i egen skog.

Heidi er også svært opptatt av sti og løyper, og
ønsker god merking i hele bygda. Her skal det være
gode muligheter for alle, fra de som ligger i vogna

Vi ønsker Heidi Horndalen lykke til med jobben, og
velkommen hjem!
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av	
  
Medlem	
  Medlem	
  
av	
  

til de som vil gå på Syltoppen. Vi har mange godt
bevarte hemmeligheter i Tydalen, og sånn skal det
ikke være. Vi må ta tak i dette, fordi vi har så mye
flott å vise fram.

For å få i gang litt drive vil hun sette i gang med
næringslivsfrokostene igjen. Det er et godt forum for
gode diskusjoner, og kanskje kan samarbeidsånden
bli trigget også. Om noen lykkes, så kan det kanskje
dryppe litt på naboen. Vi må se mulighetene. Om
noen ønsker å diskutere saker med næringssjefen, så
står hennes dør åpen.

Nytt fra Stugudal fjell

Medlem	
  av	
  

Norske	
  Naturterapeuters	
  Hovedorganisasjon	
  

Norske	
  Naturterapeuters	
  Hovedorganisasjon	
  

Norske	
  Naturterapeuters	
  
	
   Hovedorganisasjon	
  
	
  

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

	
  

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

Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm

Nytt fra Stugudal fjell

9

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur
fattet i møte den 10.06.15 vedtak om at Tydal
kommunes kulturpris i 2015 tildeles Odd
Svelmoe.
Hovedutvalget legger Svelmoes mangeårige
innsats både for idrett og lokalhistorie til grunn
for vedtaket. Odd har vært leder og kasserer
i Tydal IL i en mannsalder og skal ha mye av
æren for enkeltarrangement som Tydalsrennet
og Karolinerløpet. Som leder i Selbu og Tydal
historielag er Odd en sterk og kunnskapsrik
pådriver for og formidler av lokalhistoria i
dalføret. Her må den årlige utgivelsen av Jul i
Neadalen særlig nevnes, der Odd er redaktør.
Odd Svelmoe er fortsatt en aktiv mann og
hovedutvalget håper at dalføret også i framtida
vil ha nytte av hans sterke engasjement for
kultur.
Prisen vil bli høytidelig overrekt i løpet av høsten
2015.

Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

Kulturprisen 2015

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE

John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

www.fagtrykk.no

TYDAL
UTLEIESERVICE AS

TYDAL KOMMUNE
www.tydal.kommune.no

Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.

Åpningstider ved turistinformasjonen
Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune
7590 Tydal
telefon:
e-post:

73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no

Salg av suvenirer bl.a. votter med Tydalsrosa, buffer og drikkeflasker.
Salg av fiskekort, jaktkort, prospektkort,
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker.
Brosjyremateriell fra Tydal og våre nærkommuner.
Ha en fin høst og velkommen innom oss!
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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

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
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

Nytt fra Stugudal fjell
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Snøscootersamarbeid
På lørdag (15.august) var det en historisk
dag i Østersund da svenske Snøscootereieres
Riksorganisasjon (SNOFED) og Norsk
Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR) startet
et unikt samarbeid og dannet Scandinavian
Snowmobile Association.

Scooterløyper

De to organisasjonene hadde i helga møte hvor de
vekslet erfaringer og ble enige om å danne en felles
organisasjon. Formålet er å samarbeide og utveksle
kunnskap om bl.a etablering, merking og vedlikehold
av løyper i de to nabolandene, men også arbeide på
internasjonalt nivå mot International Snowmobile
Council (ISC).
Mange er nok spente på hva som skjer i forbindelse med nye scootertraséer. På mitt spørsmål til rådmann
Lars-Erik Moxness svarer han dette:

Sverige har lenge hatt tillatelse for fritidskjøring
med snøscooter. Da Stortinget i år ble enige om å
åpne for snøscooterkjøring i alle norske kommunene
som ønsker det begynte mange å planlegge løyper.
-Vi som nå skal etablere nye løyper har mye å
lære av svenskene, sier de norske delegatene Erik
Kirkvold og Knut Furan etter helgas møte. -Nå som
regelverket blir mer likt på begge sider av grensen
er det veldig naturlig at klubbene samarbeider for
hvordan vi kan skape best og tryggest opplevelse for
alle som ferdes i fjellet på vinteren.
Begge organisasjonene ser frem til et fruktbart
samarbeid som vil gagne scooterkjørere og
snøscooterklubber i Norge og Sverige. Det er også
et håp om at vi vil være i stand til å få med Finland
etterhvert.
Første styret består av Peter Granåsen og Kjell
Landén fra SNOFED og Erik Kirkvold og Knut Furan
fra SKFR. Leder av den nydannede organisasjonen er
Kjell Landén fra Idre.
Östersund 2015.08.15

«Når det gjelder scooterløyper er det utarbeidet et forslag til løypenett. Det er nå ute til høring/
kommentarer fra grunneiere. Deretter skal det tilpasses de tilbakemeldingene som kommer derfra og
det skal føres dialog med ulike interessegrupper. Kartet med løypene er jo interessant, men er kanskje
vanskelig å gjengi i bladet.»

Erik, Knut, Kjell, Peter

Vi følger saken videre, og håper vi har mer å komme med i julenummeret! (red)

Transport og graving
Gruslevering
Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no

John Berggård Bygg

Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

Etablert 1991

Kjell Landén
+460706-781800
Peter Granåsen
Erik Kirkvold
+4797711626
Knut Furan			

7590 Tydal - Tlf: 41215692

Nybygg
Tilbygg
Rehabilitering

LLESRÅD

ENES FE
TERKLUBB

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

Tlf: 73817350
Nytt fra Stugudal fjell
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Niklas Dyrhaug få sekunder fra
seier i Storsylen Opp

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
10-16 alle dager t.o.m. 19.sept
Deretter 10-16 fredag og lørdag
HØSTFERIE (uke 41): 10-18 alle dager.
Info og hjelp i og utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646

Hun stormet fra konkurrentene og tok seg til toppen
av Storsylen, 1762 moh., på råsterke 1:14:14.
Med det hadde Johaug stor margin ned til de
nærmeste utfordrerne.
Det var Gular-løper Eli Anne Dvergsdal som tok
andreplassen med tiden 1:21:47, mens Gunhild
Veien fra Skaun ble nummer tre på 1:23:11.

Motbakkeløpseksperten Torstein Tengsareid,
som intervjues av Andreas Reitan, var den eneste
som hamlet opp med arrangementskomiteen og
Tydals egen Niklas Dyrhaug i Storsylen Opp med 11
kilometer og 1000 høydemeter i Tydal lørdag.
Storsylen Opp var det femte av totalt seks løp i
Norgescupen for motbakkeløping.
En rekke skiløpere stilte til start, men det var
motbakkeløpsfantomet Torstein Tengsareid som tok
seg raskest til toppen av Storsylen 1762 moh. Det
gjorde han på 1 time, 7 minutter og 6 sekunder.
Ikke langt bak fulgte Tydals store sønn Niklas
Dyrhaug. Skilandslagsløperen var bare 11 sekunder
fra å knipe seieren på hjemmebane. Dameklassen
ble klart vunnet av Terese Johaug. Hun imponerte
stort i det 5. av totalt 6 løp i Norgescupen for
motbakkeløping. Intervjues på bildet, sammen med
Niklas Dyrhaug, av Andreas Reitan (Nea Radio).
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Arrangementskomiteen var svært fornøyd med hele
arrangementet fra A til Å. Sikkerheten ble ivaretatt
ved at målgangen ble flyttet litt lenger ned pga snø
og is på toppen. Strålende solskinn denne dagen
gjorde arrangementet ekstra bra. Etter 7 års erfaring
er Ola Morten Græsli klar på at det blir Storsylen
opp neste år også! De ca 50 frivillige stiller nok opp
neste år, og Folkehjelpa, Tydal IL, Kløvhestefolket,
Nedalshytta, Væktarstua og Nea Radio skal ha stor
takk for godt gjennomført arrangement.
Foto: Geir Horndalen

Nytt fra Stugudal fjell

GLAD-DAG
Lørdag 10. oktober
JULEFURUTENNING
Lørdag 21. november kl. 17.00
Vi serverer gløgg og pepperkaker
Nissen kommer med gave til alle barn.
Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

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

Stugudalsvegen 2039, 7590 Tydal

Stugudal Naturfoto og design

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling
Væktarstua Hotell
Nytt fra Stugudal fjell
Tlf: 994 44 646
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Gode opplevelser
blir bedre med
riktig utstyr

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

kr

2.200.000,-

Nøkkelferdig, inkl tomtekostnader, vei, vann og strøm

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

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

ed

Rett v

Tydalk
k

skitre

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Perfekt for barnefamilier
praktisk hytte med god planløsning!

Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155
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tlf: 96500252

Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk,
samt ordinær Taxi

Nytt fra Stugudal fjell

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

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

Klart vi hjelper deg!
På Stugudal Øvre (Oppgar’n) har det lenge vært
hektisk aktivitet. Den nye stallen holder på å ta
form, og An-Magritt har flere aktiviteter klare for
høsten.
I tillegg driver hun butikken på Stugudalen, og lille
Ola (2 år) og store Asbjørn er viktige bidragsytere i
hverdagen. Ingen oppgaver er for store eller for små
for mannen Asbjørn Hegstad, som har største delen
av æren for at den store stallbygningen tar form. Han
har gjort det meste sjøl. Bygningen skal inneholde
kontor, kafferom, toalett/vaskerom, dusj for hestene,
salrom, og flisfyringsanlegg i kjelleren som skal
varme opp alle hus på gården. Uteområdene skal
også oppgraderes, planeres, og nye paddocker skal
bygges. De blir nok ikke arbeidsledige på en stund,
familien Morset Hegstad.
Siste helga i september skal det være unghestskue
på gården, det første arrangementet som skal
ta i bruk nystallen. Unge, utemte islandshopper/
hingster skal bedømmes eksteriørmessig, samt
hopper med føll. Dette vil være et estimat for å se
om hestene har talent, sjøl om de kan endre seg
mye når de vokser til. Det vil også bli arrangert
sosialt samvær for medlemmene av GLOI,
Islandshestforeninga i Trøndelag, og andre
interesserte hestefolk. Det kan komme mellom 30
og 40 hester, så vi er spente på om det meste er
ferdig.

Når vi skal bevege oss ut på hovedveien er trafikken
et stort problem. Få overholder fartsgrensa, og enda
færre tar hensyn til at det faktisk er levende dyr i
veien. Det er et under at ikke ulykker har skjedd, det
har vært nære på mange ganger. Så tenk på det når
dere ferdes der hvor det oppholder seg hester, vis
hensyn!

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

Får du ikke prisen du ønsker,
så skal vi ikke ha betalt.

Den 10/10 skal det arrangeres Brewmakers Dinner
i Steinfjøset i samarbeid med Røros Delikatesser og
Rørosøl. Kjetil Reinskou fra Rørosmat lover god lokal
mat, 3-retters middag med tilhørende øltyper.
Det er begrenset antall plasser, så her er det først til
mølla!
Rakfiskaften har blitt svært populært, og vil bli
arrangert for 5.gang den 7/11. Det er begrenset
med sitteplasser denne kvelden også. Så om du
ønsker å delta på våre arrangementer, ta kontakt,
sier An-Magritt.

Helga etter skal GLOI arrangere kurs med en erfaren
instruktør, Eyolfur Thorsteinsson. Vi håper at det vil
bli en del kurs og andre arrangement framover, vi
tror at den nye stallen i kombinasjon med hallen og
Steinfjøset vil passe svært godt. Det skal også bygges
en ovalbane i tilknytning til gården i løpet av våren
eller høsten.
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Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,
telefon, internett, datamaskiner, web og skytjenester.

Nytt fra Stugudal fjell

Drivstoff-Verksted-Kiosk
Terje Andresen | Megler

Megler med lang erfaring og god lokalkunnskap
Jeg har selv hytte i Flaten hyttefelt, Stugudal og har god kjennskap
til området. Mitt siste salg var i Dalslia, og gikk for 1.560.000,etter første visning.
Vurderer du å selge hytta eller huset ditt? Ta kontakt med meg for
en hyggelig og uforpliktende boligprat. Jeg er i Stugudalen nesten
hver eneste helg og tar gjerne en tur innom deg.

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

Terje Andresen
Megler, MNEF
92 66 14 20
terje.andresen@hem.no

Nytt fra Stugudal fjell
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FRA GRUNNEIERLAGET
«Nytt fra Fjellet»
Tydal grunneierlag har flyttet kontor og fått ny besøksadresse.
Vi befinner oss nå i 705 Senteret i Kløftvegen 1.

FISKE

JAKT

Nye mobilkoder og nummer for
kjøp av fiskekort

Jaktkort for småviltjakt i Blåhammeren og
Græsli småviltjaktfelt er nå tilgjengelig på
inatur sine nettsider.

Døgnkort – fiske fra land:
Send FISKEKORT AAG10 til 2377 kr 145,-

Gå til www.inatur.no og søk på Tydal.

Døgnkort – fiske fra båt:
Send FISKEKORT AAG11 til 2377 kr 205,-

HUSFLIDS &
FRITIDSMESSE

				
Tydal husflidslag og Tydal snøscooterklubb går

sammen om årets jule- og vintermesse.
Her blir det noe for hele familien.

		

Vi ønsker alle en fin høst i Tydalsnaturen!

TYDALSHALLEN

		
Tørr bjørkved
LØR-SØN 28-29.november KL. 11-16
selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

GRATIS INNGANG

For bestilling ring:

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

Flemming Lunden
918 80 715

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

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no
20
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For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715

Svømmebassenget er
åpent begge dagene
Nytt fra Stugudal fjell
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Kl. 12:00 - 15:00

Gutta
på langs!

«På en måte er vi glad for å være kvitt skia, men
samtidig hadde vi noen fantastisk fine dager på ski
også,» sier Marius. «En opplevelse som vi i dag kan
le av og kose oss med, men som var skummel, var
rundt isbreen på Hardangerjøkulen. Vi så veldig lite.
Det regna, snøen var råtten og bløt, og det var veldig
vanskelig å komme seg framover. Den dagen skulle
vi bare gå 16 km, noe vi hadde sett på som lite. Men
så kom vi til en plass der det var bratt nedover, tåka
hindret sikten. Men plutselig letta tåka litt, og vi
oppdaga plutselig at det var et stup på noen hundre
meter ned mot Eidsfjorden! Da tok vi av oss skia og
luska nedover, før vi måtte bratt opp igjen. Tåka og
terrenget gjorde dagens tur til en stor utfordring.

Robert Sellæg og Marius Rognstad starta
sin ambisiøse tur «NORGE PÅ LANGS»
den 24.mai ved Lindesnes fyr. Jeg traff
dem da de startet på dag nr.41.
Da hadde de blitt stelt godt med
av Marius’ samboer Rebekka
og «svigermor» Tove
i Stugudalen

Kart og kompass var vanskelig i dette terrenget,
og vi hadde ingen peiling på hvor langt vi hadde
gått eller hvor langt vi hadde igjen. Men plutselig
letta tåka litt igjen i noen sekunder, og vi så vannet
og hytta vi skulle til! Å nå den hytta var et av de
lykkeligste øyeblikkene hittil. Men vi har lært, vi går
ikke ut i sånn tåke igjen. Ellers har vi hatt masse fine
opplevelser. Vi treffer mange hyggelige folk. Flere
andre «Norge på langs-folk». Den yngste var 12 år,
han gikk sammen med sin far. Ellers har vi møtt på
noen dansker som sykler, de har vi møtt flere ganger.
Dette paret hadde solgt alt de hadde, de var lei av
bylivet. På Gjendebu havna vi på en liten festival, der
vi unte oss en god middag og ikke minst en skikkelig
dusj!

. De hadde også fått et herlig bad i stampen på
Væktarstua. Robert har vært i Stugudalen flere
ganger for å kjøre snøscootercross, så gutta har fart
både med og uten motor!
De to unge karene traff hverandre i forsvaret, ble
gode venner, flytta til Bergen der de delte leilighet
mens Robert utdannet seg til elektriker og Marius
til tømrer. De var enige om at de måtte finne på noe
sprøtt etter endt utdanning. Hva skulle det bli? De
er begge turmennesker, og valget falt på «Norge på
langs», i følge gutta «en passe lang tur!» Etter en god
frokost i Stugudalen er de svært ivrige etter å komme
seg videre. I følge sine egne regler kan de ikke ta
i mot hjelp på turen, hverken med bagasje eller
transport. Ikke kan de bruke sykkel, og ikke kan de
bli fraktet med båt (f.eks. over Nesjøen). Muligheten
kunne vært å låne en båt for å ro over, som deretter
måtte hentes og fraktes tilbake. Men de ble frarådet
å ro over Nesjøen, det kan være litt risikabelt i
tilfelle sterk vind osv. Så de må nok gå hele veien,
og bære de TUNGE sekkene sjøl! Og undertegnede
kan underskrive på at sekkene er tunge, etter et par
mislykkede forsøk på å løfte dem.
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Dette er en tur å anbefale,» sier gutta til slutt. «Men
neste gang skal vi nok finne på noe annet! Nye
utfordringer, nye muligheter! Men at vi skal finne på
noe spennende er i hvert fall sikkert.»
Beregnet ankomst på Nordkapp er i løpet av siste
halvdel av september. Snille arbeidsgivere har gitt
dem fri for å fullføre dette prosjektet. Denne turen
er jo et bevis på at de er så heldige å ha sterke og
utholdende arbeidstakere, i tillegg er det et pluss på
CV’n til gutta!

Nytt fra Stugudal fjell
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Tydalsfestival’n 2015
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Tydalingene klare for kildesortering

behandle.
For den som har spørsmål om sortering, henviser
hun til sorteringsguiden som er delt ut. Men har
man spørsmål om enkeltprodukter, er det mange
svar å finne på søkesiden sortere.no. Her kan du
skrive inn f.eks. «suppepose» og få svar på i hvilken
dunk den skal. – Men det er selvsagt bare å kontakte
Innherred Renovasjon om man lurer på noe, smiler
Ane.
Hytterenovasjon
Mange er nok selvsagt spent på om det skal skje noe
med avfallsordningen for hytter. Der er Innherred
Renovasjon litt mer avventende, men hyttefolket
må nok også belage seg på enkelte justeringer.
Dette skjer imidlertid ikke før i løpet av 2016. – Inntil

videre vil alle containere og returpunkter stå på
samme sted som før og kan benyttes på samme
måte, forteller Ane. En oversikt kan man finne på
ir.nt.no/hytterenovasjon.
Nytt gjenbrukstorg
I løpet av høsten vil det nye gjenbrukstorget
(gjenvinningsstasjon) åpnes på Berggårdsmyra.
Byggingen er godt i gang og dette skal bli et godt og
tilgjengelig tilbud til innbyggerne. Her kan du lever
alle typer avfall (unntatt matavfall) og det vil ikke
koste noe ekstra.

Har du spørsmål om sortering? Ta kontakt med oss,
eller prøv et søk på sortere.no!
Innherred Renovasjon har ansvar for innsamling av avfall i
Tydal kommune

TAKK FOR AT DU KILDESORTERER!
Last ned appen vår “IR
Tømmeplan” så kan du få
varsling før tømmedag!

Innherred Renovasjon IKS Russervegen 10 7652 Verdal
74 02 88 40 www.ir.nt.no post@ir.nt.no

Positiv mottakelse
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Et møte med en rådgiver i banken er
første skritt for å få realisert drømmen.
Vi kan hjelpe deg å sette opp en god og
helhetlig plan for dine drømmer og økonomi.

Kildesortering – bra for deg og bra for miljøet
– Flere av de vi møtte hadde gode spørsmål om
sortering, sier Ane. I blant kom spørsmålet om hva
som egentlig er restavfall, når man har sortert ut det
andre. Det er en god illustrasjon, for det er faktisk
veldig lite som egentlig er restavfall, om man er
flink til å sortere, forklarer Ane. Og er man flink til
å sortere, så vil også renovasjonsgebyret bli lavt,
ettersom det er størrelsen på restavfallsdunken
som avgjør prisen, forteller hun. Grunnen til dette
er at restavfall både er dyrt og lite miljøvennlig å

Nytt fra Stugudal fjell

Tove Berggård

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 977 56 297
tb@selbusparebank.no

Paula Brynhildsvoll

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 909 77 409
peb@selbusparebank.no

Astrid Jensen

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 908 95 340
aj@selbusparebank.no

Isolere

Restaurere

Hyttebygging

Uthus

Anneks

Hvis det fortsatt er noen som ikke har fått utdelt
avfallsdunker og startpakke med informasjon, eller
mangler noe utstyr bes de kontakte Innherred
Renovasjon.

Hytteplaner?

Strøm

I slutten av juli startet utkjøringen av nye
avfallsbeholdere og utstyr til husholdningene.
Trainee Ane Caspara Hammer har vært
prosjektansvarlig fra Innherred Renovasjon,
men har fått uvurderlig hjelp av ansatte i Tydal
kommune. – De som kjørte ut dunkene var
lokalkjente, og det lettet arbeidet veldig, forteller
Ane og benytter anledningen til å rette en stor takk
til ansatte i Tydal kommune og spesielt gjengen på
kommunalteknisk drift.

Ettersom det var ferietid, var det også mange
av innbyggerne som var hjemme da utstyret
ble utlevert. Dermed fikk Ane og medhjelperne
mulighet til å treffe folk personlig og svare på
spørsmål der og da. – De fleste var veldig positive,
og så fram til å få flere avfallsdunker slik at de
kunne sortere ut mer, forteller Ane. Mange hadde
også drevet med kildesortering en stund allerede.
Selv om tydalingene tidligere kun har hatt papirog restavfallsdunk hjemme, har det vært mulig
å levere mye kildesortert avfall på Rethølmoen
gjenvinningsstasjon. Men med tre dunker og en sekk
hjemme, blir det nok enklere å sortere nå.

Påbygg

Denne høsten har det skjedd store endringer i
renovasjonsordningen i Tydal kommune. Fra august
tok Innherred Renovasjon over all innsamling av
avfall, og systemet ble derfor likt alle de andre
9 kommunene som er medlemmer i Innherred
Renovasjon. Nå skal også tydalingene sortere
4 avfallstyper hjemme (matavfall, papir/papp,
plastemballasje og restavfall).

www.selbusparebank.no Tlf 04285

Nytt fra Stugudal fjell
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Oslo - Kiel

29.-31. oktober 2015 på Color Magic

Cruise

Artister:
Too Far Gone
Jhohans
Becca
Casino Steel
Ottar Big Johansen
Grannes
P. A Røstad med
Sigmund Sæther

Trenger du elektriker?

Ønsker du buss fra Trøndelag,
kontakt Nea Radio på tlf: 738 17 400

Høstens
eventyr?
Fra kun krvakreste
748,- pr. person
Nea Radios TrønderCruise til Kiel 29.-31.oktober
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.

Lyst på en «søkktrivele» tur med utsøkt mat og drikke
og fantastiske musikere?
Oppgi bestillingskode 196AH

Da ønsker vi deg velkommen til Nea Radios TrønderCruise til Kiel
med følgende artister:
| 810 00 811
• colorline.no/radioneacruise
Becca
Kr 135,- tilkommer ved bestilling på telefon og terminal.
• Casino Steel
• Grannes
• Jhohans
• Ottar Big Hand Johansen
• Sigmund Sæther
• P.A.Røstad jrs orkester
• Too Far Gone
Cruisepris fra kr 748,- (t/r fra Oslo), fra 1850,- (med buss t/r Trøndelag).
TrønderCruise bestilles hos Nea Radio (73817400) eller hos Color Line (turkode 196AH).
Prisene inkluderer 2-døgns cruise med innvendig 3-stjerners dobbeltlugar. Fri tilgang til
underholdning. Tillegg for enkeltlugar og andre lugarkategorier.
Aldersgrense 20 år. Begrenset antall plasser. Forbehold om endringer.
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AURSUNDGRIS

e
end a
å
g
t
rdsi
Frit
o
n
frå
en
gris ursund
tå A

• 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”

Bjørn Sandnes
Engesvollen
7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net
Nytt fra Stugudal fjell
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Væktarstua Hotell sommeren 2015
Det var litt lite trafikk på hotellet den første delen
av sommeren, det skyldes nok været, sier Helge
Kvithammer. Men aktiviteten og besøket tok seg
opp.

Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella

Terassene er bygd, og hotellet har fått en ny fasade.
Her er Væktarstua med de nye terrassene, og med
leilighetene Væktartun til venstre. Det er fortsatt
leiligheter til salgs på hotellet, hittil er 8 rom tatt
i bruk som private leiligheter med mulighet for
tilbakeleie.
Som alltid er Helge og staben involvert i mange
aktiviteter i løpet av sommeren. I tillegg arrangerer
de volleyballturneringer 3 lørdager i løpet av
sommeren. Da er det stor stemning med salg av
grillmat og drikke. Finalelagene 4.juli. Team Selboe
slo Team Væktarstua. 10 lag deltok i strålende
vær!25.juli ble det et oppgjør mellom Tydal 1 fotball
og Tydal 2 fotball der sistnevnte gikk av med seieren.
10 lag deltok denne strålende lørdagen også! Team
Selboe vant både finalen 8.august og turneringen
sammenlagt. Denne lørdagen startet med regn, og
det var kanskje grunnen til at det «bare» var 6 lag
som stilte. Men stemningen var like god!
Vi gleder oss allerede til neste års turneringer.

Telefon: 24 06 70 00
Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10
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Turid på Nedalshytta

helg (i skrivende stund tilsier det siste helga før
skolestart) serverte de 90 middager både fredag og
lørdag. Gjest nr. 1000 ble tatt i mot 16.august, og
fikk sjølsagt litt ekstra oppmerksomhet. Elllers er
Dyrhaug med ridefølge faste og populære gjester
nesten hver mandag. «Da har æ gratis gressklippere,
og det er så koselig», ler Turid. «Folk er så fornøyde
og positive, så de få kverulantene som dukker opp
glemmer vi fort! Vi har både unge og gamle, rike
som fattige, norske, svenske, nederlendere, tyskere,
enslige og store grupper.
Mange velger å kjøre bil hit, for så å ta dagsturer ut
fra Nedalshytta. Da slipper de store, tunge sekker, for
det er det ikke mange som er vant til. Noen ønsker
oppredde senger, men vi har ikke kapasitet til det.
Så overnattingsgjestene må ha med lakenpose.» Nå
er veien rustet opp, så det gjør både bil- og sykkeltur
mye mer behagelig. Her er Dag Sagen og Kari
Kristoffersen på sykkeltur fra Stugudalen.

«Je e en kvinne av få ord», sier Turid Strickert på
Nedalshytta med en latter! Og humor og latter er
det mye av rundt denne damen. Hun er i sitt andre
år som vertinne på Nedalshytta, første perioden var
påska i fjor.

En svært vakker dag på Nedalshytta, her med den
fantastiske utsikten over Nesjøen.

Hun sier at det var hektisk og litt skummelt den første
tida før hun ble kjent med huset, rutinene og de
ansatte, «og det var faktisk et par ganger je nesten
kasta korta og ropte GRIS,» ler hun. Men nå trives hun
godt, og er ikke helt fremmed for å ta et nytt år som
vertinne.

Takk for meg!

Det er tøft i den travleste sommersesongen, men
hun er ansatt i 80 % stilling, og kan ta lengre
perioder fri. Hun har ansvar for Nedalshytta, og det
innebærer ansettelse av folk, og nødvendig kursing.
I tillegg er det en del papirarbeid og mailer som må
taes i stillere perioder. Hun er svært fornøyd med
arbeidsfolket, de er en arbeidsivrig stab med voksne
folk som ser hva som skal gjøres, og gjør det! Men
hun har også hatt flinke ungdommer som har hatt
sommerjobb.
Nå ser hun fram til litt fritid med barn og barnebarn
når Nedalshytta igjen går over til å være «bare»
sjølhushold fra midten av september. (Nedalshytta
stenger 13.september, men skal også ha åpent
helga etter.) Sommersesongen i år starta tregt,
mye på grunn av været. «Men da fikk vi gjort mye
forefallende arbeid, som maling og rundvasking»,
sier Turid. Samboer Atle har i ledige stunder vært
dreng på Nedalshytta, kjekt å ha litt karhjelp også!
Besøkstalla har tatt seg opp utover sommeren, og
faktisk nådd igjen, og passert, nivået fra i fjor. Sist
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Reinkjøtt
fra Nils Bransfjell

Selbu Fysikalske
institutt AS

Ønsker alle
ei riktig god
høst!

Sunt - Rent - Godt

995

en 1

-Sid

Fjellvilt

Røros -samisk matarv

Tlf 724 13 303 www.ellvilt.no

Fås kjøpt på

Meny Lade
Meny Solsiden
Meny Moholt

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

Stugudal Hytteservice
7590 Tydal
Ellen F. Ø. Brandtzæg

Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

•

Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere 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 gavekort på kr. 500,- hos Stugudal Håndverk og Fritid.
Vinner blir kontaktet og offentliggjort i Nytt fra Stugudal Fjell.

Tydal Bygdeservice SA

TORVTAK

Leder: Bjørg Tyholt
Nestleder: Per Håvard Viken
Sekretær: Bodil Haarstad

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

Eggen og Holden
Bygg

Årsmøtet i U.L.Fjellblink
valgte dette styret:

TORVTAKSPESIALISTEN

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

U.L. Fjellblink

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Ta kontakt for tilbud.
mail@fossli.no
74808400/97592770

Fossli as leverer torvtak for et
hvert formål - hus eller hytte.

Kasserer: Lena Wærnes
Styremedlem: Lena H. Berggård
Varamedlem: Asbjørn Rotvold

Vi har over 20 års erfaring
med torvtak!
Forutsatt vei helt inntil bygget,
leveres torva rett på tak.
Løse masser i bulk/storsekk
er iblandet gjødsel og frø.

Kopplag: Gunvor Jensvold
Heidi Lien
Det nye styret oppfordrer alle til å
stille i festkomitéene, både gammel
og ung, fastboende og hyttefolk.
De ønsker også tips og innspill, ta
kontakt!

Torvtak i 50-liter sekk er
gjødslet og frø leveres ved
siden av.
Torvtak i ferdig grønn blokk
40*40 cm legges rett på tak.
Grønn blokk med god rotvekst.
Vår spesialitet! Anbefales
dersom taket er utsatt for
ekstrem vær og vind, og
dersom det er bratt takvinkel.

Nybygg
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SALONG
KARISMA

FOTO

- Dame og herrefrisering

RE

KL

Tydal kirke
20. september 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.1100 – AlleHelgens gudstjeneste
22. november kl. 11.00 – Lys våken gudstjeneste

Stugudal Kapell
25. oktober kl. 18.00 – Musikkandakt
25. desember kl. 12.00 - Høytidsgudstjeneste

E

WEB

O

LOG

IL
OF
PR

Vi går til kirke

AM

- Neglepleie m/shellack
- Solarium
- Kjente hårpleieprodukt fra:
Cutrin, Paul Mitchell, Wella og Matrix mm.
- Gaveartikler, vesker, klokker smykker fra bl.a.:
Nora design

Ring for timebestilling tlf.: 73 81 55 15

www.selbutrykk.no
Tlf: 73 81 04 80 post@selbutrykk.no
Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

moderne & tradisjonsrike modeller på
fjell og ved sjø

moderne & tradisjonsrik

- 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
hytter - garasjer– annekser – tilbygg – industriell produksjon elementer
Nyhet : Selbu Byggtre AS tilbyr også nå arkitekt-tjenester

Besøk oss på stand under boligmessa i Trondheim 13-15 nov.
Tlf. : 926 02 100
c/o Kjeldstad Trelast AS
7580 Selbu
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Mail: firmapost@selbubyggtre.no

Selbuhytta – Garasjer – Elementer – Tilbygg
www.selbuhytta.no

Nytt fra Stugudal fjell

COOP TYDAL

Mange gode tilbud
3% kjøpeutbytte
- Kolonial
- Jernvare
Åpningstider
Man, tirs, ons og tors: 08.00 - 17.00
- Gass
fredag: 08.00 - 20.00
lørdag: 09.00 - 16.00
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk

Velkommen til COOP-TYDAL
Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal håndverk og fritiD
Jubileumsgavekort
Stugudal Håndverk og Fritid har 15 års jubileum i år.
Blant de som har bestilt varer og tjenester hos Stugudal Hytteservice
blir det hver mnd. I 2015, f.o.m. april, trukket ut en vinner av gavekort
på kr. 500 hos Stugudal Håndverk og Fritid.

n
e
t
k
Ja
på Gullegget

800 så «Jakten på Gullegget» på Brekka.

Vinner juni:		
Vinner juli:		
Vinner august:		

Alf Erik Albrigtsen
Trine Bjørkvold
Gunnar Helge Guldseth

På 5 forestillinger i sommer hadde Brekkas
sommerteater 800 publikummere. Teateret ble en
gedigen suksess og fikk bare rosende omtale i lokale
medier. Arrangøren er allerede i gang med arbeidet
på en fortsettelse av sommerteateret til neste
sommer og kan love at nye sprell og humoristiske
innslag vil komme på Brekka-tunet sommeren 2016.
Ellers har besøket på Brekka Barnas Bygdetun vært
meget bra. De fleste som besøker dyra og tilbudene
på Brekka har tilknytning til fritidshus i Tydal eller er
ferierende i bygda.

STUGUDALSHESTER
STUGUDAL ØVRE

Bygdetunet med alle dyra appelerer selvfølgelig
mest il barnefamilier.
Takker for en fantastisk sommer og ønsker alle
hjertelig velkommen på besøk eller på sommerteater
neste sommer på Brekka Barnas Bygdetun.
Følg med på facebook: Brekka Barnas Bygdetun.
Ingunn og Lars Græsli
(Tekst: Lars Græsli, foto: A.Sprauten)

Velkommen til stemningsfulle Steinfjøset!

PÅMELDING:
91582795
post@stugudalshester.no
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VÆKTARSTUACUP 2015
Den tradisjonsrike turneringa ble i helga arrangert
for 47. gang.

Høsten på Væktarstua

Viltaften
Sett av lørdag 17. Oktober til vår nydelige viltbuffet.
Det blir masse god mat, og levende musikk
av Carlsmo i lavvoen. Kr 450,-

Vi starter kvelden med forspill i lavvoen kl 16.30
Viltbuffe står dekket Kl. 19.30 i Madam Dahl.
Her bugner det av høstens delikatesser!
Etter middagen fortsetter vi kvelden med åpen bar og
levende musikk i lavvoen. Bordbestilling.

Vinnere i herreklassen ble Tydal 1 etter å
ha slått Røros 1-0 i finalen. Målscorer var
Andreas Lundereng Skjefte. Tydal 1 fikk dermed
Vandrepokalen som ble satt opp i 2010 til odel
og eie. På 3. plass kom Brekken etter å ha slått
Brekkfjorden Cowboys 4-0 i bronsefinalen.
Dameklassen ble vunnet av Ålen etter å ha slått
Selbu 4-5 i straffekonkurranse, det sto 3-3 etter
ordinær tid. Beste herrespiller ble Fredrik Hov, Tydal
1 og beste damespiller ble Ina Lundereng Vårhus,
Ålen. Toppscorer i herreklassen ble Helmer Sjøvold,
Brekken. Det må også nevnes at arrangørklubben
stilte hele 3 herrelag og 1 damelag i årets turnering
med tilsammen 67 spillere. På søndagens
Knøttekamp deltok tilsammen nesten 20 spillere på
rødt og blått lag.

Villmarks julebord
Lørdag 7. November serverer vi stor julebordbuffe i
lavvoen. Begrenset antall plasser. Bordbestilling.
Pris kr 490,Pakke pris med overnatting kr 1050,-/1250,Julebord hver helg fra 13 November – 12 Desember
Ring for tilbud.
Leilighetshotell.
Væktarstua har startet salg av hotellrom. Åtte rom
er solgt. Balkonger er nå ferdigstilt.
For mer informasjon. www.syleneeiendom.no
Tlf 73813100/ E-mail: post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no
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Stug

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

i

udal

Alle priser
inkl. mva.

www.alltjenestestugudal.no
post@alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Nytt fra Stugudal fjell
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Sulten?

Velkommen til Cafe Langseth

Prøv vår middagsbuffet hver dag fra kl 12.00
Mandag - Lørdag kr 109,- Inkl dessert og kaffe
Søndag kr 139,- inkl dessert og kaffe

Barn under 12 år, halv pris. Barn under 3 år gratis
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Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-23.00
Søn: 10.00-23.00

Krystallklare dager, ja nå er det høst.
Ferskvann / Foto: JH Studios

åde byggev
b
å
n
r
re
re
st
in
in
m
ad
G
XL-BYG
mme pakke!
sa
og
en
i
er
rk
ve
d
ån
h
og
gulv?
, vindusskift eller nytt
ing
ss
pu
op
,
gg
by
på
,
Nybygg
s for et
for deg selv, kontakt os
l
ke
en
r
fo
n
be
job
ør
er.
Gj
ggevarer og håndverk
by
de
bå
på
ud
tilb
de
uforplikten

Sola står lavt på himmelen i øst.
Bladene gulner på busker og trær.
Nå kan jeg plukke frukter og bær.
Røyksopp og risker og små kantareller.
Rognebær, nøtter og ville moreller.
Sola den gløder på himmelen i øst.

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

Krystallklare dager, nå er det høst.

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tlf. 73 81 04 40
E-post:
post@xlbyggselbu.no
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ALLEMANNSRETTEN
Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes
fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha
anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig
som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er
det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir
skadelidende.
Du kan ferdes til fots i utmark hele året. I innmark
(som for eksempel gårdsplass, inngjerdet hage og
dyrket mark) har retten sine begrensninger (se feltet
kriterier/vilkår). Uansett skal alle som oppholder seg
på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, opptre
hensynsfullt og ikke gjøre noe som kan være til skade
for naturen eller til ulempe for eieren eller andre. I
motsatt fall har eieren rett til å vise bort folk. Men
eieren har ikke anledning til å sette opp skilt eller
lignende for å gjøre det vanskelig å ferdes på områder der du har rett til å ferdes fritt.

Dette er allemannsretten

jøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»
Brudd på hensynsregelen eller andre bestemmelser
i friluftsloven er straffbart, se friluftsloven § 39.
Unntak. Mange andre lover spiller imidlertid også
inn når man skal avgjøre hva som er lov og ikke lov
i naturen. Viktige lover for å forstå allemannsretten
er også blant annet: vannressursloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven og plan- og
bygningsloven. Eventuelle unntak eller begrensninger i retten til ferdsel, opphold og høsting, fastsatt i lov eller forskrift, går foran allemannsrettens
generelle hovedregler, se friluftsloven § 19. Det
finnes mange lokale begrensninger i retten til å
ferdes i utmark, for eksempel særregler om
båndtvang, bålforbud, drikkevannsrestriksjoner
eller regler i naturvernområder. Derfor er det viktig
å sette seg inn i forholdene på stedet.

Allemannsretten er en samlebetegnelse på retten alle og enhver
har til å være i naturen, uavhengig av
hvem som eier grunnen.
Allemannsretten består av tre hovedelementer:
Ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten.
Eksempler på allemannsrettigheter er å gå til fots
eller på ski, i skogen, langs sjøen eller på fjellet.
Allemannsretten gir også muligheten til blant annet bading, telting, ankring av båt, høsting av ville
bær og blomster, samt fritidsfiske i sjøen. Retten til
sykling og ridning er mer begrenset enn retten til å
ferdes til fots.
Historie. Allemannsretten har dype røtter i vår
kulturarv. Dette er tidligere uskrevne regler (sedvanerett). De fleste reglene om allemannsretten ble ble
lovfestet med friluftsloven i 1957.
Hovedregel. Allemannsrettens hovedregel står i
friluftsloven § 2 første ledd: «I utmark kan enhver
ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og
med tilbørlig varsomhet.» Den generelle hensynsregelen står også i friluftsloven § 11:
«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen
manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller
ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre mil-
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Kriterier/vilkår
• Du kan ferdes til fots i innmark når marken er
frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30.
april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende)
• Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når
det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller
hytte
• Du kan dra i land båt på strand i utmark for en
kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge
uten eierens tillatelse
• Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten
at du har eierens samtykke
• Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men
bare to døgn om gangen uten samtykke fra
eieren, og ikke nærmere bebodd 		
hus eller hytte enn 150 meter (så sant du ikke
befinner deg på høyfjellet eller langt fra
bebyggelse)

Nytt fra Stugudal fjell

Miljøverndepartementet kan utferdige forskrift som
gjør unntak fra 150-meterskravet.

FJELLREVEN
I statsråd ble det i løpet av januar vedtatt at fjellreven blir en prioritert art. Det betyr at den skal
beskyttes bedre. Fjellreven er en kritisk truet art
som har ekstremt høy risiko for å dø ut.
– Fjellreven er en spennende og morsom art, som
dessverre er kritisk truet. Gjennom å gjøre den til
en prioritert art, tar vi et enda tydeligere ansvar for
fjellreven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
Ifølge departementet er det nå omtrent 125 fjellrev
i Norge. Antallet har økt fra omtrent 50 i 2010 som
følge av et avlsprogram.
– Erfaringene så langt viser at prioritering av en art
innebærer at mange blir oppmerksomme på arten
og at man gjennom aktiviteter og tiltak tar større
hensyn til den, sier Sundtoft.
Fra før er åtte arter i Norge prioritert. Det er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene
elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.
Sundtoft varsler at flere arter vil bli vedtatt prioritert
før sommeren.

Brødvarer
i Tydal

Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Fra

8-22
Nytt fra Stugudal fjell
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metall- apparater
emballasje

Bleier

Etter en lang periode med kaldt og ruskete vær,
ble det sol og varme denne helga ved Nesjøen. 43
personer deltok i konkurransen lørdag og 25 båtlag
var med søndag. Totalt var fangsten begge dager ca.
90kg.

Søndag var det båtlaget som fikk mest fisk som vant.
Det var litt dårligere fiskebett da, men Bengt Anderson er en kjent fisker ved Nesjøen som alltid
får mye
Matavfall
fisk. Han var alene i båten og fikk 6,77 kg og vant.

Lørdag var det konkurranse om den største fisken.
Bjørn Erik Haugli gikk av med seier her med ei røye
på 622 gr. Istvan Selesi kom på andre plass med ei
nesten like stor røye, 615 gr.

RIKTIG
SORTERING
Matavfall
Klær
og sko
Farlig
Lyspærer
avfall og lystoff rør

Klær
og sko

Hageavfall

Bleier

Papir

Matavfall

Matavfall

BRUN DUNK

Klær
og sko

Hageavfall

Bleier

BLÅ DUNK

Papp,
Klær/teks
Pa
Papp, papir og kartong
Papp, papir og kartong

Hageavfall
Papp,Isopor
papir og
kartong

Klær/tekstile

Stein,
jord
Stein,
jord
o
Pa
Plastemballasje Plastemballasje

papir
og kartong
Plastemballasje
Trevirke
Papp og Papp,
PlastIsopor
kartong emballasje

Papir

OG PLAST

Papp og
Plastkartong emballasje

GRØNN DUNK

Kuldemøbler / EE-avfall
Kuldemøbler
/ EE-avfall
Hageavfall
Klær, tekstiler

(m
Papp, papir og

Isopor

Klær
og sko

Hageavfall

Bleier

Papir, aviser/
Papp
reklame

Papir

og
PlastPlastposer
kartong emballasje

Isopor

Fisk/skalldyr
Pappesker

Bengt Anderson får overrakt vandrepokal av kreativ
medarbeider i Fiskekonkurransen og designer av
pokalen, Karin Johnsen.

Bakverk

Teposer/kaffefilter/kaffegrut

Plastemballasje fra
kjøtt, fisk, frukt,
grønt og pålegg

Melk-/
juicekartonger

Potetgullposer
Storfiskerkonkurransen
Bleier
Små
ELFarlig
Lyspærer
Restavfall
Glass
og
Det var flere som i år ville utfordre Olav Nykkelmo
metall- apparater avfall og lystoff rør
emballasje
Kjøttrester/bein
om å bli sommerens storfisker. Olav hadde tatt med
Tomme doruller/
tørkepapirruller
Plastkanner/
seg barnebarnet Niklas, og det var nok lurt for han
plastbeger
fikk ei røye på 561 gr. Vegar Kjøsnes og Thomas NerNøtteskall/eggeskall
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Frukt/grønnsaker

I barneklassen vant Niklas Nykkelmo med ei røye på
561 gr (se bilde sammen med Iver og Olav). Han har
nok fått god opplæring av bestefar og storfisker Olav
. På andre plass kom Daniel Sørlie med ei røye på
201 gr. Han var ærlig og sa at han bare hjalp til med
å få opp fisken. Ærlighet og gleden over å være med
på fisketur fortjener premie, og det ble det.
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INFORMASJON

I 2016 blir fiskekonkurransen ved Nesjøen helga 23.
og 24. juli. Da får gutta i storfiskerkonkurransen flere
å bryne seg på. Patrusli Gård og Væktarstua Hotell
stiller med fiskere i superklassen, så Olav må nok
legge seg i høydetrening nå.

TVTV
ogog
monitorer
monitorer

TV og monitorer
Vinduer

Nytt fra Stugudal fjell

Har du spørsmål om sortering?
På sortere.no finner du mange svar!
Tømmeplan finner du på www.ir.nt.no

Vinduer

Farlig
avfall
Farlig
avfall
(maling,
lakk,
lim...)
(maling,
lakk,
lim...)
KONTAKTINFO
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DESIGN: WOW REKLAME AS | WOWMEDIALAB.NO

Fiskekonkurranse på Nesjøen
11. og 12. juli

avfall

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

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

LAST NED
IR-APPEN!
Lyspærer
ogog
lysstoffrør
Lyspærer
lysstoffrør

Vår app “IR Tømmeplan” er helt gratis!

finner du din tømmeplan
Nytt fraHer
Stugudal
fjell med varsling av
tømmedag, kontaktinformasjon,
Batterier
åpningstider Lyspærer
for gjenbrukstorget
ditt
m.m!
TV og
TVog
ogBatterier
monitorer
lysstoffrør
Enkelt for deg - enkelt for oss!

monitorer
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Gla

B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

Noe av vårt vare
og service utvalg

V
10.00– 16.30 Mandag -Torsdag
10.00-20.00 Fredag
10.00-16.00 Lørdag
ÅPNINGSTIDER I HØSTFERIEN, UKE 41
10.00-18 Mandag-Torsdag
10.00-20.00 Fredag
10.00-18.00 Lørdag

Stugudal Landhandel
Tlf.: 94475620
stugudal.landhandel@
tydalsnett.no
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Bestill
husnummerskilt
hos oss:

•Apotekutsalg
•Aviser
•Dagligvarer
•Ferske brød
Vi ønsker alle våre kunder en
FLOTT STUGUDALS HØST!
Nytt fra Stugudal fjell

