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Sommeren står for døra!

Leder

27. mai var det årsmøte i
Stugudal Fjell og nytt styret etter
valget ble 3 driftige damer fra
Dala, 1 løypekjørende grunneier
og 1 hytteeier. Pga deadline for
avisen får vi komme tilbake med
en bredere presentasjon av styret
ved neste korsvei.
Kjapt oppramset er det:
Arne Otto Vedvik, leder,
hytteeier på Øyan I hyttefelt.
Kristin Grytbakk, sekretær, driver av Stugudal
Camping.
Ellen Brandtzæg, styremedlem, driver av Stugudal
Håndverk og Fritid
An-Magritt Hegstad, styremedlem. driver av
Nærbutikken Stugudal.
John Helge Kåsen, styremedlem, løypekjører og
grunneier.
Naturen er i skrivende stund i startgropa for å
springe ut og våkne til liv, dyrelivet er i full aktivitet,
snøsmeltingen er stor, men fortsatt er det mulig for
den ivrigste å finne snø og ta en skitur.
De fleste av oss er vel klar for en sommer nå og den vil
by på mye.
Som vanlig er det planlagt mange arrangementer i
løpet av den lyse årstiden.
Tydalsfestivalen blir i år som tidligere år et av
sommerens store begivenheter. Årets plakat er like
variert og spennende som vanlig.

Bedriftene i Stugudal går en hektisk tid i møte og har et
variert program med mange forskjellige tilbud.
Et reiselivsprosjekt hvor alle bedrifter i Stugudal deltar
er i startgropa. Dette prosjektet har som målsetting å
utvikle Stugudal som reiselivsdestinasjon. Spennende
samarbeidsprosjekt!
Vi har lagt bak oss en vinter hvor mange mil med skiløyper
er preparert, vinteren i år ble ikke optimal fra start til mål
da snøen lot vente på seg. Dette gjorde løypekjøringen
mere utfordrende og ga dårligere skispor. Løypekjørerne
legger ned en stor innsats for at vi alle skal oppleve gode
spor og få fine skiturer i vårt fantastiske fjellområde.
Det er lagt ned en stor innsats i arbeidet med
tidligtraseen, dette arbeidet vil fortsette med
barmarkspreparering nå i sommer. Mange bedrifter og
privatpersoner har vært med å finansiere den første fasen
av dette viktige prosjektet.
For å gjøre resten av løypenettet bedre tilrettelagt
for tidligere og bedre løypepreparering vil vi fri til
hytteforeninger og grunneierne om hjelp til rydding av
løypetraseene. Derfor planlegger vi et infomøte med
alle hytteforeningene representert. Løypekjørerne vil
delta og de vil påvise hvor det største behovet er og vi
kan da få fordelt oppgavene bedre, sammen kan vi ta
skidestinasjonen Stugudal et steg videre!
Følg med på vår hjemmeside og facebookside hvor info
blir lagt ut.
Lag dere alle en strålende sommer i Stugudal- vårt
nærmeste ferieparadis!

Fiskekonkurranse på Nesjøen
23. og 24. juli

I flere år har Nesjø båtutleie 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.
I år vil lokale bedrifter delta i storfiskerklassen.
Både Væktarstua Hotell og Patrusli Gaard stiller
båtlag. En av driverne på Patrusli Gaard tok i fjor
sommer en ørret på 9,5 kg i Stugusjøen, så nå må
han bevise at han kan ta storfisk i Nesjøen også.
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.
Storfisker Cato Bekkevold
Musiker, skribent, foredragsholder og sportsfisker.
Som musiker er Cato kjent som trommeslager i
heavy metalbandet Enslaved. Skribenten Cato
hadde i fjor en stor artikkel om nesjøfiske i
tidsskriftet Alt om fiske. Nå har han sammen med
Tydal grunneierlag laget en DVD om fiske i Tydal.
Cato har ikke anledning til å være med på
fiskekonkurransen i år da bandet er på turne, men
som han selv sier: ” En fordel for alle andre at jeg
ikke er med, så får dem mer fisk”.

PROGRAM
Lørdag 23. juli
Premiering for størst fisk. Egen barneklasse med
premier til alle.
Start
(eller senere dersom du ønsker det)

Kl. 07.00

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.
Søndag 24. juli
Premiering for mest fisk pr. båtlag
Start
(eller senere dersom du ønsker det)

Kl. 07.00

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 Oves sport, Seeberg, Selbusporten,
Nesjø Båtutleie, Nesjø og Vessingsjø grunneierlag,
Væktarstua Hotell, Patrusli gaard, Stugudal
Håndverk og Fritid, og flere. Vandrepokal satt opp
av NESJØ BÅTUTLEIE.
Leder:
Styremedlem/
sekretær:
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Arne Otto Vedvik
Tlf: 90067657
mail: arneotto@sylanopplevelse.no
Kristin Grytbakk
Tlf: 95847267
mail: kristin.grytbakk@tydalsnett.no

Styremedlem:

An-Magritt Hegstad
Tlf: 91582795
anmagritt.hegstad@gmail.com

Styremedlem:

John Helge Kåsen
Tlf: 90973324
mail: jon_doffen@hotmail.com

Styremedlem:

Ellen Brandtzæg
Tlf: 99444646
mail: turistkontor.stugudal@online.no

Redaktør:

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
Avisen sendes ut til hytteeiere og alle husstanser i Tydal.
Neste utgivelse: September 2016. Materialfrist 15.august 2016.
Opplag 2800
Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydal
kommune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro, Nærbutikken Stugudal og Væktarstua.
Adressesforandring sendes Selbutrykk, web@selbutrykk.no
Kontonummer Stugudal fjell: 4285.07.92768
Forsidebilde: Dyrhaug ridesenter ved Langsvola.
Foto: Geir Horndalen.)
Trykk/Layout: Selbutrykk
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Har du planer om å bygge ?

Vi har verktøykassen !

- enkelt og greit Kontaktinfo:
Tlf.
926 02 100
mail.
firmapost@selbubyggtre.no

Selge fritidseiendom?
Bruk meglere som har god
lokalkunnskap og lang
erfaring med å selge hytter i
Tydal!

LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 16 år opparbeidet oss meget god og verdifull kunnskap
om fritidsmarkedet i Tydalsområdet og kjenner derfor til mange som
ønsker seg en hytte i dette nydelige landskapet. Vi vet at det er erfaring,
lokalkunnskap og presentasjon samt riktig tilnærming til markedet som
avgjør resultatet av et hyttesalg.
FORNØYDE KUNDER
Over 9 av 10 kunder vil gjerne bruke oss på nytt og anbefale oss til venner
og kjente. Dette er vi stolte av og du kan være sikker på at vi gjør det lille
ekstra for at nettopp ditt salg skal bli en suksess.
VURDERER DU Å SELGE EIENDOM?
Våre meglere er klare til å ta på seg oppgaven. Ta kontakt med oss for en
hyggelig og uforpliktende prat om din eiendom.

Se mer på hem.no

Vårt siste salg i området
Arneliveien 18

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no
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Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

Vår suksess er basert på målsettingen
om å yte Det Lille Ekstra. Alltid!

Nytt fra Stugudal fjell
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historisk pilegrimspreg i vakker natur, med god mat
og tid til avslapping om kvelden.

Pilegrimsvandring opp mot
Skardøra i Sylan. Foto Hilde
Kirkvold.

Hilde ønsker gjerne at de som vil være med tar
kontakt. For program og mer informasjon så kan
du lese mer på: http://pilegrimsleden.no/no/
suggestions/perlene-langs-romboleden

Romboleden

PERLENE LANGS ROMBOLEDEN
Kjenner du at du kunne trenge et avbrekk, litt tid til
å bare være? Kirkvollen pilegrimsgård gir i august
en unik mulighet til å oppleve vandreperlene langs
Romboleden – fra Skardøra i Sylan til Nidaros.
Vandringen går i godt selskap på historiske
stier fra sagnomsuste fjellformasjoner i øst via
frodig kulturlandskap i Neadalen ut til det åpne
fjordlandskapet mot Trondheim.
Vi tok en nærmere prat med pilegrimsvegleder
Hilde Kirkvold for å høre hva som ligger i begrepet
pilegrimsvandring og om turen ”Perlene langs
Romboleden”.
Pilegrimsvandring før
Vi treffer Hilde hjemme på gården Kirkvollen over
en kopp te. Akkurat her hvor gården ligger var
det et kirkested i middelalderen. Kirketuftene og
kirkegården synes på jordet like bak fjøset. Mang en
pilegrim har nok ferdes her. Hilde forteller at Pilegrimsvandring i middelalderen var en vandring
som oftest hadde et religiøst motiv. Folk søkte
sjelefred, syndsforlatelse eller helbredelse, mens
noen gikk til og med botsgang som pilegrim. Like
fullt vandret folk også for å se verden, oppleve
noe annet og bryte opp fra et middelaldersk
strengt levesett. Vandringene gikk til hellige steder
av betydning i hele Europa. Vi kjenner alle til
Nidarosdomen, mens andre store vandringsmål var
og er Roma, Canterbury, Santiago de Compostela og
Jerusalem.
Med reformasjonen i 1537 døde pilegrimsvandring
ut, da man fjernet denne formen for botspraksis og
syndsforlatelse.

6

Pilegrimsvandring i dag
Pilegrimsvandring har igjen blitt populært, og på
spørsmål om hva som ligger i en pilegrimsvandring
i 2016, svarer Hilde. – I dag tror jeg en vandring
gir avstand til dagens krav om å stadig være
tilgjengelig. Du får et lite pusterom, du kommer ut
av ”virkeligheten” og alt det som kreves av deg i en
travel hverdag. På vandring blir fokuset å være til
stede i nuet underveis og nyte stillheten og naturen.
I slike fellesvandringer vi har, så kan det også oppstå
mye godt i møte med andre medvandrere. Jeg tror
det er mange som kjenner seg igjen og ønsker et
slikt avbrekk.
Perlene
Hilde Kirkvold driver Kirkvollen pilegrimsgård i Tydal.
Hun har arrangert pilegrimsvandringer hver sommer
siden 2012. Disse vandringsturene går over ni dager.
I år har hun fått med seg Fjelldriv til å utvikle en ny
tredagers pakketur og hun sier, - Vi har plukket ut
noen av de fineste strekningene langs Romboleden.
Vi skal bo på hyggelige pensjonat langs veien og nyte
smakfull mat, roe ned med yin-yoga. Det skal være
tid til refleksjon og å ta inn naturens ro underveis.
Mellom etappene er transport og bagasjetransport
ordnet. De som blir med skal slippe å tenke på det
praktiske. På denne turen ønsker jeg at pilegrimene
skal få ta imot og fylle på med energi.
Vandringen er delt opp i passende dagsetapper,
der vi besøker utvalgte kirker og kulturminner
undervegs. Deltakerne får en vandring med et

Nytt fra Stugudal fjell

Romboleden er den eldste pilegrimsleden
i Norden*. Uttrykket ”Rombo” kommer
fra det åpne Mälarenlandskapet i Sverige,
hvor kirkemakten hadde sete igjennom
middelalderen. I vårt område var den en
gammel ferdselsveg mellom Trøndelag og
Jämtland-Härjedalen.
*Kilder: www.pilegrimsleden.no

Hilde og Ingebrigt Kirkvold driver Kirkvollen pilegrimsgård i
Tydal. Foto Privat

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

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE

FRA
MIDT-NORGE
SELBU
FRATINE
TINE
MEIERI SELBU
Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

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

Nytt fra Stugudal fjell
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Aktiviteter og arrangement 2016

Tydal kommunes aktivitetskalender «Hva skjer i Tydal» ligger på kommunens
hjemmeside tydal.kommune.no og sylan.no . Både Tydal kommune og de fleste
arrangørene har åpne facebook-sider og/eller hjemmesider. Søk dem opp! Nea Radio,
lokalbladet Selbyggen og bladet Nytt fra Stugudal Fjell har oppdatert informasjon.
Mange fine turmuligheter
Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller Fiskeguide,
som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene og hos flere bedrifter
i Tydal eller på sylan.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes også.
Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn
Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal. Ny fiskefilm produsert i 2016 – en
fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med fisketips! Flere utsalgssteder.
Besøk også fiskeineadalen.no , fiskeitydal.com 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, mer informasjon
på tydal-il.no og facebook Tydal IL
Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking på tydal.kommune.no
eller ring servicekontoret på tlf 73 81 59 00.
…sommer 2016 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
Juni - august

3. juli
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Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum)
Åpent fra kl 10.00 til 17.00 hver dag i perioden 27. juni – 7. august. Mange
forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt» og
husflidsutstilling med salg. Familieteater de to siste helgene på juni. Tidspunkt
og billettbestilling se facebook Brekka - Barnas Bygdetun for mer informasjon.
Karolinerløpet
Femtiårsjubileum i år, og arrangøren legger løpet til gamle trakter ved Esandsjøen/Sankåvika.
Nytt fra Stugudal fjell
Mer informasjon på tydal-il.no
og sjekk annonsering i Selbyggen og Nea Radio.

8. - 10. juli

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

15. og 16. juli

Tydalsfestival’n
Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. Åge & Sambandet kommer, det gjør også Vamp, Odd Nordstoga,
Grannes, Nergard, Humming People og tydalsrockebandet Kragher – og du?
Følg med på tydalsfestivaln.no der nye artister og fullstendig program legges ut.

23. og 24. juli

Fiskekonkurranse ved Nesjøen
Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,
kaffe og vafler. fiskeitydal.com

6. august

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

13. 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

14. 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. pilegrimsleden.no

3. september

Stuggusjøen Rundt
Sykkeltrim for alle! 16,5 km uten tidtaking. Uttrekkspremier og deltakerbuttons.
Se mer info på tydal-il.no og annonsering i Selbyggen og Nea Radio.

For nærmere informasjon, kontakt:
Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
tlf +47 73 81 59 00
turistinfo@ tydal.kommune.no
tydal.kommune.no
sylan.no
Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer.

Væktarstua Hotell AS
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 31 00
post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no

Tydal kommune, servicekontoret, juni 2016

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Håndverk og Fritid
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 55 12 / +47 994 44 646
turistkontor.stugudal@online.no
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TYDAL KOMMUNE INFORMERER
www.tydal.kommune.no

Viktig å melde fra om
dyreobservasjoner i utmarka

På grunn av ferieavvikling ved sektor teknikk og miljø er ingen saksbehandlere tilgjengelige
fom 18. juli tom 5. august 2016 (uke 29, 30 og 31). Henvendelser om plan, byggesak, oppmåling,
fradeling, utslipp og motorferdsel vil ikke bli besvart i denne perioden.
Planregister (ferdigbehandlede reguleringsplaner) for Tydal kommune finner du på vår
hjemmeside. Her finner du også søknadsskjemaer og kart.
For andre spørsmål kontakt servicekontoret, tlf 73 81 59 00 eller postmottak@tydal.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------------

Åpningstider ved turistinformasjonen
Tydal turistinformasjon
Tydal kommune, servicekontoret
7590 Tydal
Telefon: 73 81 59 00
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no
Åpningstider:
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30

Salg av suvenirer; Dialektkoppen, kniver, votter
med Tydalsrosa, buffer og drikkeflasker.
Salg av kart, fiskekort, jaktkort, prospektkort,
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker.
Brosjyremateriell fra Tydal og nærkommunene.

Velkommen innom oss!
Besøk gjerne
www.sylan.no

Storfe på godt utmarksbeite i Tydal. Foto: Yngve Rekdal (Nibio)

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. Hvis
du ikke treffer på han, kan du ringe andre SNOkontakter i Neadalen eller politiet.
Ser du et rovdyr i farten i Tydal el.
omegn, kan du ringe lokal SNO-kontakt,
landbruksforvaltningens vakttelefon
eller andre kommunale beredskapsfolk.
Disse kjenner aktuelle beitebrukere,
som igjen kan øke sin forebyggende
beredskap i sitt beiteområde. Viktig at
alle store og små observasjoner meldes.
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!

Ståle Selboe, SNO-kontakt Selbu		

975 59 751

Jørn Møllenhus, SNO-kontakt Selbu

950 66 420

Landbruksforvaltningen Tydal kommune 952 95 955
Øystein Bremset, Tydal kommune

900 16 118

Politiet					

73816920

Aktuelle tlf.nr. du kan ringe når du
ser noe uvanlig i utmarka (uansett
tidspunkt) er:
Ingebrigt Kirkvold, SNO-kontakt Tydal
478 04 778
Marit Østby Nilsen, SNO-kontakt Tydal
916 80 016
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Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

J

ohn Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

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

Nybygg
Tilbygg

Trapper - Stiger
Sambatrapper
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Problemer med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere	
   enn	
   du tror...
Bil & Landbruk AS

Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!
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Vi foretar
AC-klimaservice
Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Rehabilitering
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e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Vi utfører
4-hjulskontroll!

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

Naturmedisinsk	
  
romaterapi	
  
Jeg	
  kan	
  A
tilby:	
  

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Fax: 73 81 55 11

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

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

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

lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Hytter i bindingsverk og hand-

Hytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.
tilbygg
Adr.: 7590 TYDAL

Jeg	
  blir	
  heretter	
  å	
  finne	
  i	
  Tydal	
  utleiebygg	
  i	
  Ås	
  

Utstilling av trappemodeller i våre

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

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

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

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Nytt fra Stugudal fjell

Problemer med kjøretøyet?

Brødvarer
i Tydal

Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua
Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Fra
Nytt fra Stugudal fjell
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AURSUNDGRIS

VÆKTARSTUA HOTELL

• Renraset duroc-gris

– det mest velsmakende svinekjøtt du kan få

• Ferdige produkter får du kjøpt
i lokale butikker
• Besøk oss også på eget gårdsutsalg
på Engesvollen fredag kveld og søndag

Bjørn Sandnes
Aursundveien 1272 - 7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net

nde
gåe
a
Fritt nordsi
å
n
r
f
e
gris ursund
A
tå
Følg oss på

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

tlf: 96500252

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

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

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

Som vanlig har Væktarstua fokus
på aktiviteter. Det skaper liv og
ringvirkninger for hotelldrifta. Vi er
involvert i det som skjer i Stugudalen,
og bidrar sjøl med flere aktiviteter,
sier Helge. Barnas dag skal sjølsagt
arrangeres i år også, men i skrivende
stund er ikke dato fastsatt. Følg med
på Væktarstuas Facebookside eller
hjemmesida. Vi har også planer om
å arrangere et loppemarked i et
stort telt, dette blir sannsynligvis i
forbindelse med ei volleyballhelg.
For volleyballturneringer blir det i
år også, meld dere på! Væktarstua
cup i fotball er et stort arrangement for oss, med
matservering til 150 deltakere. Tydalsfestivalen
legger også beslag på hotellet den helga, både
med overnattinger og matservering. Storsylen
opp skal også ha overnattinger og bankett.
Pilegrimsrittet skaper også liv og stemning på
hotellet. Men vi prøver oss også på nye aktiviteter,
sier Helge og Heidi. Vi har planer om å arrangere
midtsommerfeiring i år, nærmere bestemt
lørdag 25.juni da vi vil ha bål ute og åpen lavvo.
Matserveringen kommer vi tilbake til. Det sisteog nyeste- er at det vil bli arrangert Quizkvelder i
Madam Dahl. Vi har vært så heldige at Kjell Arntzen
har tatt på seg å arrangere hele 6 quizkvelder i
sommer. (se annonse for tidspunkt.) Kjell har i
mange år arrangert quizkvelder hver fredag på
Romantica på Ranheim, så han er en erfaren
quizarrangør. Vi håper at mange vil sette sammen
4-mannslag og melde på, dette blir gøy!
Helge vil ellers informere om turmerking i Tydal,
et prosjekt som ble startet i 2013. Her et utdrag
fra vedlegg til søknad: «Hotellet ønsker å merke to
stier som er et lavterskeltilbud for de som ønsker
seg en kort gåtur i naturskjønne omgivelser. Det er

14

Nytt fra Stugudal fjell

mange som overnatter på hotellet i samband med
tjenestereiser, møter og konferanser. Man ønsker å
legge til rette for disse besøkene å kunne ta seg en
halvtimestur om kvelden hvilket er et velkomment
innslag for mosjon og friskluft. Samtidig er løypene
så lette at barnfamilier som er i området kan bruke
de, sammen med lokalbefolkning.
Den ene løypa går fra hotellet og ned til en
sandmale ut i Stuggusjøen. Dette blir en tur på
under 1 km og med grønn standard. Området er
regulert i kommuneplanen som bad og friområde
og de daglige besøkerne får bruk for bedre skilting
og utarbeidet sti. Fra mælen er det flott utsikt mot
Skardsfjella og Sylan. Her kan de besøkende drive
med bad, fiske og enkelt friluftsliv. Området er
tilrettelagt med do, rastebenker og parkeringsplass.
Den andre løypa går fra hotellet og opp langs en
sti til et vakkert fossefall. De besøkende kan på en
enkel måte få sett flott fjellnatur og dyreliv. Turen er
ca. 1,5 km tur-retur.»
For mer info og kart, ta kontakt med
Turistinformasjonene.
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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

Døgnåpen Bilberging Verksted - Salg - service

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

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

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

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,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

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

Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum

Tlf: 73817350

NYETABLERT
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Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal

WEB

IL

OF

PR

O
LOG

www.selbutrykk.no

Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no

Tlf: 73 81 04 80 post@selbutrykk.no
Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!
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Kontakt Info:
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777
Hans Lehmann (Elektriker) Tlf: 90267777
Ole Ivar Røset (Elektriker) Tlf: 90827530
Jon Bjarne Østby (Saksbehandler) Tlf:97008279
Knut Eidem (Saksbehandler/Daglig leder) Tlf: 4020777

K. Eidem Elektro AS utfører alle typer
El- installasjons arbeid i Tydal.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt
på telefon eller epost.
Kontor og butikk I ÅS sentrum er betjent hver
fredag, ellers pr. Telefon og etter forespørsel.

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Håndverk og Fritid

Samarbeid gir stordriftsfordeler
De siste årene har flere kommuner overlatt
innsamlingen av slam til Innherred
Renovasjon. Selskapet tømmer nå slam
fra over 5 000 septiktanker i 8 av de 10
deltakerkommunene. Stordriftsfordelene viser
seg nå tydelig, og for første gang har avgiften
for septiktømming blitt satt NED. Det økte
samarbeidet betyr penger spart og dermed
mulighet til å gi kundene lavere avgifter.

Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
Mandag - lørdag 10-16
F.o.m 27.juni alle dager 10-18
F.o.m 22.aug alle dager 10-16

Den årlige avgiften for tømming av septiktanker ble
derfor satt ned med 12 % etter første halvår 2016.
I Tydal leier Innherred Renovasjon H.J Kløften AS
for tømming av septiktankene. Det er firmaet som
gjorde samme jobb for Tydal kommune tidligere, så
lokalkunnskapen er på plass.

Driftssjef Bjørn Heggelund

Info og hjelp utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646

Slammet leveres til Ecopro, der det blir til biogass
og næringsrik gjødsel sammen med matavfallet fra
kommunene i Innherred Renovasjon. Ecopro ligger
i Verdal kommune, så slammet mellomlagres først i
såkalte avvanningscontainere. Der fjernes vannet og
kun det faste stoffet blir transportert videre.

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli
Selbusporten m/sykkelrep.,
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

Glad for lavere avgifter
Driftssjef hos Innherred Renovasjon, Bjørn
Heggelund, er glad for at det økte samarbeidet nå
kan komme kundene til gode. – Her er et godt bevis
på at det lønner seg med stordrift, sier Heggelund.
Økte oppdragsmengder har gjort inntjeningen
såpass stor at vi kan senke avgiften. Innherred
Renovasjon driver etter selvkostprinsippet og
skal ikke ha noe økonomisk gevinst. Våre kunder
skal betale det tjenesten koster og ikke mer enn
det, fastslår Heggelund.slamsjåfør hos Innherred
Renovasjon Torje Alstad

Bjørkved
Fra XL-bygg:
Div. verktøy, snekker
og maleutstyr
utstyr
evelser blir bedre med riktig

Gode oppl

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

Foto: Bergans

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

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr
Alt til fisketuren:
• Fiskekort
• Fiskeutstyr
• Mark og maggot

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039, 7590 Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

Stugudal Naturfoto og design

Foto: Espen Aamo Storhaug
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Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Nytt fra
Stugudal fjell
Tlf: 994 44 646
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Stugudal
Bedriftsnettverk

De aller fleste som har bedrifter i Stugudal har holdt
på i mange år. Flere unge har nå også etablert seg
her, de fleste har overtatt familiebedrifter, men noen
har også startet selv.
Alle bedrifter merker større konkurranse fra
andre destinasjoner. Det stilles større krav til
oppfinnsomhet, tilrettelegging og markedsføring.
En for stor del av året har for liten aktivitet og lav
inntjening. Alle er positive til endring og utvikling.
Flere av bedriftene har hatt samarbeid om
enkeltprosjekter og totalt sett er det et godt
samarbeid hvor alle markedsfører hverandre. Dette
er allikevel ikke nok. Samtidig ser vi at vi har store
muligheter, med tanke på beliggenhet og natur, til
å gjøre våre bedrifter bedre. Vi har i tillegg store
utbygde hytteområder. Ca 1600 privateide hytter
som er mye brukt.

Rydding langs fylkesvei 705 fra Kåsen til
Stugusjødammen før 17. mai, ble en fin start på
videre samarbeid for å gjøre områdetene rundt oss
triveligere.
I skrivende stund er det også dugnad vedr. rydding
på Rotodden og vedlikehold av doene som er
plassert der.

Husflids og håndverksprodukt, sport og
fritidsartikler er sentrale produkt hos oss. Vi har
stort utvalg og nye varer kommer flere ganger i løpet
av sommeren.

Alle har et felles ønske om å utvikle Stugudal som
destinasjon. Løfte oss selv og hverandre slik at vi
sammen blir bedre.

Skal du bestille noe hos XL-bygg i Selbu så kan
varene leveres hos oss og du kan hente dem når du
har anledning til det. Det gjelder både maling og
andre mindre produkt og byggvarer.

Samarbeidsbedrifter pr. i dag
Stugudalshester
Stugudal camping
Væktarstua Hotell
Stugudal Håndverk og Fritid
Stugudal Hytteservice
Stugudal Naturfoto og Design
Nærbutikken Stugudal
Alltjenst
Sørensen scooter
Patrusli Gaard
Dyrhaug Ridesenter

Kristin Grytbakk 			
Helge Kvithammer 		
HotellEllen Brandtzæg 		
og fritid / Stugudal hytteservice
An-magritt Morset Hegstad
/ Stugudalshester
Siri Trondvold Aas		

- Stugudal camping
- Væktarstua
- Stugudal håndverk
- Stugudal Landhandel
- Patrusli Gaard

Alle har vært sentrale i prosessen med å få til et
tettere og bedre samarbeid.
Nytt fra Stugudal fjell

Vi har i mange år solgt fiskeutstyr både i Stugudal
og ved Nesjø Båtutleie, så her er det mulighet for
å finne det du trenger til en fin fisketur, både i båt,
elver og vann. Magott og mark til å lokke fisken med
vil også være å få kjøpt i hele sommer

Stugudal naturfoto og design har flott utstilling av Naturbilder.
Puter, krus og grytekluter med Sylanmotiv får du også kjøpt her.

Lørdag 9. juli
er det Glad-dag

Styringsgruppa ble konstituert 10. mars.
Den består av:
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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.

Vi ser klart at vi har et stort marked (turister og
hytteeiere) som vi i dag ikke klarer å utnytte godt
nok. Gjennom tidligere enkeltprosjekt kjenner vi
hverandre godt og har derfor ingen problem med å
formalisere samarbeidet i en nettverksavtale.

Dette skal bidra til økt verdiskapning og lønnsomhet
hos alle gjennom felles utviklingsprosjekter, økt
samhandling.

Vi har også arrangert to grendamøte med svært god
respons og deltagelse. Der fikk vi flere innspill som vi
skal ta med i det videre arbeidet.

Stugudal Håndverk og Fritid

Selbusporten kommer med
reperatør ”Reodor felgen” og
masse gode tilbud.
Selbuhus og XL-bygg vil også
være tilstede med info.Flere
aktører blir det også.
Vi ønsker alle velkommen til en
trivelig dag.

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.

Nytt fra Stugudal fjell
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Sykkeltrim

lørdag 03. September
Stuggusjøen Rundt
Sykkeltrim for liten og stor med deltakerbuttons til
alle som deltar. Arrangeres for fjerde gang i år.
Trimgruppa

Lett løype etter grus- og asfaltert veg. 16,5 km
uten tidtaking.

Karolinerløpet arrangeres for
50 og siste gang søndag 03. juli
Start: Sankåvika v/Essandsjøen
Start mellom kl 09.00 og kl 11.00.

8-22

Trimklasse uten tidtaking, løype på ca 12 km, stort
sett på sti og vei som passer for alle!
Velkommen til en flott avslutning på et tradisjonelt
arrangement.

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.

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

En fin måte å bli kjent i Tydal på!

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

COOP TYDAL
Mange gode tilbud

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
Kjøpeutbytte 2 %

LETTVINT HANDEL
TIL HELGA
Ønsker du at vi skal gjøre
klar varene dine til helga?

Vi har utvidet
åpningstid i perioden
27.6 - 14.8:

Send oss handlelista på
epost på onsdag, før kl 17.

Fredag                            08.00-20.00

Kom innom oss og hent
varene dine på fredag, før kl
20.
(Vi tar forbehold om at vi har
de aktuelle varene på lager)
Epost:
Tydal@marked.coop.no

Mandag - Torsdag        08.00-18.00
Lørdag                            09.00-16.00

Velkommen

www.fagtrykk.no
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Foto: Astrid Heian Carlsen

Foto: Arild Carlsen

Da mamma bar pappa i ryggsekken sin
AV: Marte Heian-Engdal
Vi mistet pappa en forunderlig stille
desembermorgen. Byen sov enda da han trakk sitt
siste pust. Ute dalte snøen ned. Florlette flak. De
brukte en evighet på å treffe bakken. Hvordan kan
en så uendelig trist morgen være så vakker? Innen
sola hadde dratt seg opp, hadde det praktiske
tatt overhånd. Herregud så fort døden blir masse
praktiske spørsmål. Begravelse? Bisettelse? Hvem?
Hva? Hvor? Hvordan tar man farvel med noen som
dro så motvillig, og som helt sikkert ikke ville ha noe
«styr»?
Pappa likte seg aller best på tur. Sjelden alene,
ofte med en hund, alltid med ryggsekk eller pulk.
Eller begge deler. Med fem barn er det ikke få
saktegående mil på ski han har tilbakelagt, med
lokking, oppmuntring og livreddende sjokoladebiter
i anorakklomma. Jeg ser han tydelig for meg i
fiskebeinspositur med tung sekk på ryggen, med en
mindre kropp med utrent teknikk og glatte ski foran
seg. Rekker akkurat å huke tak i den lilles kropp,
før den havner med ansiktet ned i snøen etter nok
et bakglatt steg. Opp igjen. Snart på toppen nå. På
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toppen hadde ansiktet hans et uttrykk, en grimase
nesten, som alltid fikk meg til å spørre – smiler
du, eller er du sliten? Etter at jeg nå har begynt å
gå på slike turer med mine egne barn, tenker jeg
ikke lenger at det er noe motsetningsforhold her.
Sannsynligvis var han både sliten og glad.
Da jeg var yngre pleide pappa å si at den dagen han
døde, da ville han kremeres og at asken hans skulle
spres i fjellet. Jeg pleide å tenke at dette var en helt
håpløs ide. For en ubehagelig tanke. Så makabert.
- Bare ikke regn med at jeg skal gjøre det, svarte jeg.
- Kan vi snakke om noe annet?
Når snøen smeltet gikk pappa på tur i shorts. Alltid
i shorts. Aldri kald. Jeg kan ikke huske å ha sett ham
fryse. Ut av shortsen og ned i fjellskoene stakk,
tynne, men sterke legger med store, blå åreknuter.
Kan de holde, pleide jeg å tenke. Kommer de ikke til
å sprekke? De sprakk ikke.
Vi gikk videre.
Han likte å gå mer enn han likte å gå og prate.
Det passet meg bra. Pappa var en praktisk type.
Svært liten hang til store ord og dramatiske
handlinger. Å få stukket til seg en favorittsjokolade

Nytt fra Stugudal fjell

svigerfar, sin bestefar? Hvordan gjennomfører man
det?
Tilslutt tok mamma lokket av urnen, så på oss og
spurte:
Skal man spre noens aske på høyfjellet, må man
- Skal jeg bare gjøre det? Eller er det noen andre som
gjøre det etter at snøen har smeltet, og før snøen
vil?
kommer på ny. I august, året etter, var vi klare. Det
- Jeg vil!
vil si, vi hadde en dato, en destinasjon, men ellers
Min sønn, fem år, rekker opp hånden og spretter
hadde vi det ikke særlig klart.
nærmere sin mormor. Vi andre står i en halvsirkel
Mamma spurte på forhånd om det var noen av oss
rundt og ser spørrende, litt overrasket, på hverandre.
som syntes det var et poeng å lese et dikt eller si
- Ok, her.
noen ord. Ingen av oss syntes egentlig det. Burde det Mamma holder urna og bretter til side den lille
ikke være en slags seremoni? Blir det høytidelig nok? tøyposen som asken ligger i. Blottet for de voksnes
Hvem vet? Ingen av oss hadde spredt noens aske før. uro og blygsel i møte med døden, stapper han
Så på velkjente stier, men likevel i nytt og helt ukjent uredd hånda nedi og drar triumferende opp en liten
terreng, gikk vi i samlet tropp, store og små, til beins neve full av aske. Han kaster asken utover lyngen
og i bæremeis, opp gjennom krattskogen, helt opp
og mosen foran seg. Han tar en ny neve, mens han
dit hvor det ikke vokser noen trær.
roper:
Mamma bar pappa i ryggsekken sin.
- Fly, morfar! Fly! Fly til det vannet der! Fly til toppen
av det fjellet!
Vel oppe på vidda pustet vi litt ut, tok en slurk vann
Han tar en ny neve fra urna. Han ler. Slenger asken
og barna klatret litt på den store steinen som var
utover med en liten ninjas bevegelser og roper
holdepunktet vårt nå. Det var hit vi skulle. Vi famlet
”Hajia!” Fryder seg over hvor stor fart han gir morfar.
litt en stund, usikre på fremgangsmåten. Hvordan
De andre barnebarna går nærmere.
starter man med å spre asken til sin mann, sin far, sin
på en forblåst topp var blant de mer eksplisitte
kjærlighetserklæringene man kunne få fra den
kanten.
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De vil også være med. Noen av dem er tenåringer,
den minste bare litt over et år gammel. Når hun
stikker armen sin i urna forsvinner hele armen nedi.
Sønnen min står litt for tett inntil da hans kusine
kaster en neve, og vinden blåser litt av asken rett
i ansiktet hans. Han hoster og harker. Og ler mer.
Armen på min datters mosegrønne fleecejakke blir
sortflekket av aske. Barnebarna kaster sin bestefars
aske utover fjellheimen mens de jubler og ler.
Fly farfar!
Fly morfar!
God tur!
Tårene renner, men vi store må le, vi også. Med ett
er spenningen forsvunnet, forløst av en femårings
store, uredde hjerte, og blåst bort med vinden. Vi
ser noen andre røde anorakker som nærmer seg
oppe i lia, og vi ler enda mer når vi tenker på hva de
ville sagt dersom de visste hva vi drev med her nå.
Jeg hadde gruet meg sånn, men plutselig kjennes
alt bare helt riktig. Alle kjenner det. Han får det som
han vil nå. Pappa ville virkelig elsket denne turen.
Den absurde situasjonen som utspiller seg her oppe
på vidda hadde moret ham stort. Ingen store ord
og gester. Ingen autoriteter, ingen pompøsitet. Bare
lettere kaotisk kjærlighet. Her er alt det som var
viktigst for ham.
Familien og fjellet.

Variert løype
langs grus- og
kjerreveger,
terreng og asfalt.
Rittet starter i
Stugudal og går langs
Pilegrimsleden til
Selbu. Info om påmelding ﬁnner du på:

pilegrimsrittet.no

Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig.
- Jon Østeng Hov
Denne flotte artikkelen ble først publisert av
HARVEST. Jeg fikk en hyggelig mail fra mamman
i denne artikkelen om det var interesse for å ha
denne med i «Nytt fra Stugudal Fjell». Og etter at
alle tillatelser var innhentet var saken klar! Takk til
Harvest, Anne, Marte, Astrid og Arild.
Harvests nyhetsbrev er gratis, kommer hver fredag
og er fylt med ukens beste saker (som denne), tips,
triks og moro. www.harvest.as

13. AUGUST 2016

86
KM
I FLOTT NATUR.

Når urnen med pappas aske er tom, går vi litt
nedover for å finne et sted med litt mer ly. Det har
begynt å regne. En som er sønn av sin far har tatt
med en gapahuk, og vi spenner den opp og presser
oss sammen innunder. Vi drikker kaffe og spiser
kanelboller. Som pappa ville elsket denne turen,
sier vi til hverandre. At han ikke fikk med seg denne
turen! Takknemligheten vokser seg større og større.
Uten ham hadde jo heller ikke vi fått denne turen. Vi
mangler enn mann i flokken vår, det er klart. Men går
vi i fjellet, finner vi ham alltids igjen.

Vi går til kirke

Gudstjenester i Tydal:
3. juli kl. 12.00 - Friluftsgudstjeneste Brekka Bygdetun
m/dåp
10. juli kl. 11.00 - Dåpsgudstjeneste Tydal/Stugudal hvis dåp innmeldt
14. august - Pilegrimsvandring med Andakt i Stugudal
kapell etter vandringen

11. september kl.11.00 - Gudstjeneste Tydal kirke 50-års konfirmanter
2. oktober kl.11.00 - Høsttakkefest i Tydal kirke
9. oktober kl. 18.00 - Musikkandakt i Stugudal kapell
6. november kl. 11.00 - AlleHelgens Gudstjeneste
Tydal kirke
Det kan skje endringer, men det vil bli annonsert.

Følg oss på Facebook og Instagram
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Har du lyst til å være funksjonær
under Tydalsfestivaln 2016?
TYDAL GJENBRUKSTORG
ÅPENT MANDAGER KL 12:00-19:00 (alle typer avfall)
MINITORG/RETURPUNKT I FORKANT ÅPENT HELE DØGNET.
(Matavfall, restavfall, papp/papir, plast, glass/metallemballasje,
småelektro, farlig avfall)
OBS: Ikke større enheter og næringsavfall fra bedrifter/landbruk.
For åpning av porten ring +47 580000357708 ved ankomst.

Takket være en stor dugnadsinnsats har festivalen
etablert et solid økonomisk fundament og kan skilte
med mange populære artister år etter år. I 2015
bidro 469 funksjonærer! Stadig flere hytte-eiere
stiller også opp som funksjonærer og de kommer
igjen år etter år. De melder tilbake at det er sosialt
og hyggelig å bidra til at festivalen blir en suksess.
Vi har mange typer oppgaver som skal håndteres og
det settes opp vakter gjennom hele helga.

Innherred Renovasjon IKS, Russervegen 10, 7652 Verdal.
Telefon 74 02 88 40. Kundesenter: man-fre 07.30 - 15.00
Internett: post@ir.nt.no ir.nt.no

Fjellridning i Sylan

Alle funksjonærer får festivalpass til hele helga. I
tillegg registrerer hver enkelt funksjonær hvilket lag
eller organisasjon som skal motta «grasrot-andel».
Kan for eksempel være Stugudal Fjell J I 2015 ble det
utdelt 200.000,- fordelt på de ulike organisasjonene.
Ønsker du å bidra som funksjonær?
Ta kontakt med festivalleder Mari Evjen
Mail: mar-evj@online.no
Telefon: 909 68 753

Stugudal Hytteservice
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal
Mobil: +47 907 27 624
+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no
www.dyrhaug.no

www.dyrhaug.no

15. og 16. juli arrangeres Tydalsfestivaln og det er
igjen duket for en flott helg for hele familien på
Stugguvollmoen.

l Ukesturer
rer
l 3-dagerstu
rer
l 2-dagerstu
r
onferanseture
l Kurs- og K
firmaopplegg
l Kick-off /
urer
l Villmarkst
l Dagsturer
urer
l Halvdagst
l Guiding
lg av hester
l Kjøp og sa

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

7590 Tydal
Ellen F. Ø. Brandtzæg

Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

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

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

Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

•

Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere og formidler tjenester
til håndverkere og andre.

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
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Naturen er
en fargeklatt!

ÅGE & SAMBANDET TILBAKE
PÅ STUGUVOLDMOEN

Åge i storform på Tydalsfestival’n i 2014.

Fredag 15. og lørdag 16. juli er det igjen klart for
festival på vakre Stuguvoldmoen, og vi kan nok en
gang glede oss til å oppleve fantastiske artister i
flotte omgivelser. Festivalen er stolte av å kunne
ønske Åge & Sambandet velkommen tilbake til
Tydalsfestival`n. Sist Åge gjestet Stuguvoldmoen
fikk over 4000 publikummere kost seg i godværet,
og det er lov å håpe på en gjentakelse. Åge går i år
på scenen fredag kveld. Samme kveld kommer også
Kragher, et rockband bestående av tydalingene Jens
Peder Svelmo, Lars Lien, Cato Bekkevold og Lars
Aune, samt Baard Guldberg Olsen fra Trondheim.
Gutta slapp sin første singel Deres liv i januar, og
lover flere låter utover våren.

Det fine med å være på hytta i Stugudal er at en
kommer så nært innpå naturen. Himmelen føles
så ualminnelig nær, og når en er ute og går stryker
naturens hender varsom om slitte fjellsko, og så
lukter det så inderlig godt og friskt.
Så er det vel ofte slik at vi har en tendens til å vende
vårt blikk oppover, slik Bjørnstjerne Bjørnsom så
vakkert sier det i «En glad gutt»:
Løft ditt hode du raske gutt!
Om et håp eller to ble brutt,
blinker et nytt i ditt øye,
straks det får glans av det høye!
Den vakre solnedgangen som belegger
nordhimmelen med de vakreste farger i alle
rødnyanser får oss til å trekke ut med iPhoner og
kamera, og så prøver vi å bevare et inntrykk som
aldri lar seg kopiere. En hver solnedgang har sine
egne fargenyanser, og i dag vil mange dele slike
inntrykk på facebook, instagram eller Twitter, eller
hva det nå skulle være av sosiale medier.
Det er lett for at slike storslagne himmelskildrerier
får oss til å glemme det lille og nære. Med røtter
ned i den sorte muld står plantene som formelig
skriker etter solens lys for å omgjøre dette til viktige
bygge stoffer i det naturlige kretsløp. Men så har
noen av plantene i tillegg også en evne til å skape
likeså fargeglade synsinntrykk som en rødmende
kveldshimmel.
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De fleste hytteeiere har nok sett den lille lyngplanten
blålyng som i juni-juli lager skarpe blålilla
blomstertuer i fjellskogen, på myrer og i fjellet. Se på
den der den skinner i sola, eller nikker til deg med
tunge regndråper. Blomstene kommer i enden av
greiner kledd med barlignende, eviggrønne blad. De
er rett og slett vakre, og kanskje også litt mystiske
med sitt latinske navn Phylodoce caeruleus. Hvor
Phylodoce kommer fra en sjønymfe i gresk mytologi,
og caeruleus betyr rett og slett mørkeblå. Mørkeblå
blir den som oftest sent i blomstringsfasen. Her i
landet finner vi blomsten over hele landet, og den
tåler også å bli plukket.
Nils Prestmo
Takk til Nils for at han deler sine betraktninger med
oss! (red.)

Nytt fra Stugudal fjell

Humming People er også et av banden som får
gleden av å varme opp publikummet før Åge
på fredag. Disse gutta henter sin inspirasjon fra
blant annet Johnny Cash, Bob Dylan, The band og
Mumford & Sons. Deres tredje og siste album City
of Lost Men ble sluppet i 2014. Et nytt bekjentskap
er Senjahopen, som presenterer finurlige tekster
om folk og fisk, liv og død, fest og hverdager.
Senjahopen har opparbeidet seg et solid rykte som
underholdere som begeistrer både store og små,
både på festivalscenen og på den trange klubben.
Når Senjahopen kommer blir det fest!
Lørdagens tradisjonelle familieforestilling byr på
innslag fra kulturskolene i Selbu og Tydal, MGP
JR sommershow og Bremseth og Kveli som vil
ta oss gjennom denne forestillinga på sin egen
måte. Det vil også bli aktiviteter for barna. Ellers
er vi veldig glade for å endelig kunne presentere
Vamp på Stuguvoldmoen på lørdag. De er kanskje
Norges fremste eksponenter for popularisering og
videreføring av folkemusikk kombinert med viser

og rock. Regner med det er flere som kjenner
igjen låter som Tir n’a Noir, Månemannen og Liten
fuggel. Videre utover kvelden skal vi få stiftet
bekjentskap med snåsajenta Kjersti Kveli og hennes
folkemusikkband. De skal i sommer spille inn plate
i Tydal og det er lov å håpe på mye flott musikk fra
denne kanten. Odd Nordstoga har gjestet festivalen
tidligere og etter anmeldelsene fra hans siste album
å bedømme, er det bare å glede seg til han entrer
scenen på lørdag.
Også på lørdagskveld kan vi presentere musikere
fra Neadalen. Da entrer nemlig gruppa Seed & the
Movement scena, og her finner vi Tydalsgutten
Andreas Hilmo Øverås på bass. Denne gruppa er et
urban/funk-band som har sin base i Trondheim, og
de er i disse dager i full gang med debutalbumet
sitt Hip Hope. En annen artist som kommer fra
Neadalen, og som vi gleder oss til skal spille for
første gang på Stuguvoldmoen er Andreas Nergard.
Han har de siste årene invitert til flere konserter
som har fått strålende anmeldelser. Det er med
andre ord bare å glede seg til ei helg fylt med mye
flott musikk og trivelig stemning!
I serveringsteltet blir det i pausene fra hovedscenen
musikk med Too Late på fredag og Grannes på
lørdag.
Billett- og campingsalget er igang hos www.hoopla.
no. Vær tidlig ute og sikre deg billett til årets
festivalhelg på Stuguvoldmoen!
For mer info – følg med på: www.tydalsfestivaln.no
og følg oss gjerne på Facebook.
Velkommen til Tydalsfestivalen 2016!
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PINSTIRØKE
og andre
tradisjoner i
Tydal

TYDAL UTBYGGING AS

STUGUDAL- FJELLANDSBY
Området ligger svært sentralt i sørenden av Stugusjøen,
ca 50 m fra FV 705, ved Stugudal Camping. Gangavstand
til hotell og butikk. Den oppkjørte skiløypa går inn på
De to første hyttene blir klar for levering våren 2016
området og det er muligheter for gratis leie av båt og å
Det er hytter på ca 80 m2 med 3 soverom som blir levert leie av snøscooter inne på området. Det blir muligheter
nøkkelferdig.
til å opparbeide felles lekeplass eller sosialt sted inne på
området.
Hyttene er tilknyttet kommunalt vann og
avløpsnett og har således alle fasiliteter.
Kontakt Tydal Utbygging AS
Dette er norske hytter oppsatt av lokale fagfolk.
91372340
Mail tydal@bygdeservice.no
Nå er vi endelig i gang.

«I pinsa var det skikk i Tydal å holde pinstirøke.
En møttes på utvalgte steder for å brenne bål og
ha litt moro. Dans hørte oftest til. Det ble vanlig
at ungdomslaga arrangerte pinstirøke, og ellers
brente folk mindre bål flere steder i bygda. Som
namnet antyder var røken hovedsaken, og en hivde
derfor våt mose eller noe anna på bålet for å få til
mest mulig røk. Bålbrenning på Jonsok eller Olsok
har derimot ikke vært så vanlig i Tydal. Feiring av
17. mai var noe som lærerne, ungdomslaget eller
avholdslaget begynte med omkring 1900. I 1908
noterer en småbruker i dagboka si at 17. mai ble
feira i det nybygde avholdslokalet Breidablik i
Ås. Der var det bevertning og taler for dagen, for
fedrelandet, for Stortinget og for flagget. Senere ble
det mer vanlig å holde 17. mai fest på Aune for hele
bygda. Det gikk da tog dit fra nabogrendene, og så
ble det holdt gudstjeneste i kirka. Om dagen var det
leker og servering av sjokolade til ungene og gjerne
fest for voksne om kvelden.»
(Fra Bygdebok for Tydal)

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!
Vi utfører :

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

Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby

17.mai 1955 - 17.mai-tog på ski oppi Stugudalen. Fotograf
ukjent, men bildet er tatt like ved Lyngstad. De gikk fra Negar’n
til ungdomshuset der de fikk traktering. Per ‘Larsa’ Stuevold
spilte 17. mai melodier på trekkspill, han gikk uten staver ble det
sagt. Gjengitt med tillatelse fra Alison Lysholm Furehaug Molland.
PINSTIRØKE blir det også arrangert på Væktarstua, det har
etter hvert blitt en tradisjon for STAMGJESTKLUBBEN.(For de
som lurer på hva det er, kontakt Helge eller Ole Øvre) Helge
og Co setter ut griller, og fyrer opp et stort bål. Litt av hvert
havner på det bålet, alt som kan brenne i umiddelbar nærhet!
Temperaturen var ikke den beste i år, men bålet varmet godt og
stemningen steg utover kvelden! Trivelig arrangement! Takk til
STAMGJESTKLUBBEN for nok en vellykket samling!
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rnøyde ku
Vi lever av fo

Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

nder!

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

Vi lever av fo

rnøyde kund

er!

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.
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Vertskapskurs
i Tydal
Tydal Kommune har arrangert vertskapskurs over
fire deler, med den siste og avsluttende bussturen
i juni. FJELLDRIV (Marit Østby Nilsen og Solveig
Græsli) og Jo Vegard Hilmo har utført oppdraget på
vegne av kommunen. Formålet er at tydalingene
skal bli enda bedre verter, også med et mål om
bedre samarbeid. Dette referatet er fra kveld nr.
2 som ble avholdt 20.april på 705-senteret. Det
omhandlet samarbeid, omdømmebygging og
merkevarebygging. Til å belyse disse temaene
hadde de invitert Tove Moe Dyrhaug og Mattias
Jansson.

F.v.: Rune Dragsten/Daglig leder, Klappet&Klart og større prosjekt - rd@xlbyggselbu.no, Morten
Aune/Lager og logistikk - mortena@xlbyggselbu.no, Morten Rønsberg/Lager og Klappet&Klart mortenr@xlbyggselbu.no, Olav Jarle Hoås/butikk og ordremottak - olav@xlbyggselbu.no, Rune
Stokke/butikksjef - rune@xlbyggselbu.no, Ståle Borthen/butikk og ansvarlig maling - stale@
xlbyggselbu.no, Rhoar Størseth/lager - rhoar@xlbyggselbu.no

Tove snakket blant annet om Rosenborgs
omdømmebygging, og hvordan Tydal kan bruke de
samme mekanismene i sitt arbeid. Som innbygger
av Tydal og tidligere ansatt i næringsavdelingen i
Tydal Kommune er hun godt kjent med forholdene
i kommunen. Hun har opparbeidet seg et svært
godt ry som en markant leder av Norges beste
fotballklubb! Mattias Jansson kjenner kommunen
godt gjennom sitt arbeid med Sylanprosjektet i fem
år. Han belyste temaet merkevarebygging. Tydal har
gode forutsetninger for å skape en god merkevare.
Med sin vakre og mangfoldige natur vil det være
gode muligheter for å arrangere pakketurer
med særs god tilrettelegging. Dette er noe som
etterspørres, og vil bli enda viktigere med tiden.
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FROKOSTMØTE
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Gode opplevelser bl

Det tredje frokostmøtet i regi av Tydal Kommune
ble holdt i Steinfjøset på Oppgar’n. Både far Odd
Håvard og datter An-Magritt presenterte sine
bedrifter.
Jo Vegard Hilmo er ny leder i Tydal Næringsforening
som dermed har gjenoppstått. Og det er det nok
mange som er glade for. Det nye styret består av

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

Styreleder
Jo Vegar Hilmo
jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no
Nestleder
Marit Østby Nilsen
marit@fjelldriv.no

Foto: Bergans

Sekretær
Gunnbjørn Berggård
gunnbjorn@tydalsnett.no
Styremedlem
Annie Dahlseng Østby
annie@tydalsnett.no

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44

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

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

Styremedlem
Jomar Grytbakk
post@tydalsnett.no
Kommunal informasjon, både fra servicekontoret
og om kommunereformen. Som avslutning på
frokostmøtet fikk vi en omvisning i den nye stallen
på Oppgar’n. Et imponerende byggverk som
Asbjørn Hegstad sjøl har stått for mesteparten av
planlegging og utførelse. Med god hjelp av junior
Ola, ser det ut for etter som traktor og sykkel er på
plass! Vi gleder oss til å se nystallen i bruk.

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

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

akkeløp
Norges råeste motb
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www.storsylenopp.com
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UTMARK OG INNMARK
Mange lurer på hvordan man kan avgjøre om
et område er innmark eller utmark (friluftsloven
§ 1a). De fleste diskusjoner om dette handler
egentlig om hva det er lov å gjøre på stedet. Er
det lov å ferdes på snarveien mellom bygningene
i borettslaget? Kan man kreve avgift av brukerne
i et tilrettelagt område? Er parken i byen innmark
eller utmark? Og hva med gravlunden, golfbanen
og langrennsarenaen? Tillatelse til å etablere
en klatrepark i skogen – innebærer det også
tillatelse til å sperre av området og kreve betaling
for adgang? Svarene på slike spørsmål finnes
ikke ved å avgjøre om området er innmark eller
utmark.
Den vanligste misforståelsen om

allemannsretten er at det kan trekkes direkte

slutninger fra definisjonen av innmark og utmark,
og til hva det er lov å gjøre der. Det følger – som

juristene sier – ingen direkte rettsvirkninger av at
et område regnes som utmark.

Utmark er et sentralt vilkår for å kunne utøve

allemannsretten. Noen ganger er det tilstrekkelig
å slå fast at dette er oppfylt, hvis det ikke finnes
andre regler som griper inn. Flere rettssaker
fra strandsonen er eksempler på dette. Men

utmark er ofte ikke det eneste vilkåret. Først når

rettigheter og plikter som følger av andre regelverk
er kartlagt, kan man svare på hva det er lov å
gjøre i området.

var friluftsloven foreslått utformet slik at

sammenhengen mellom vilkåret om utmark og

vilkår som følge av andre regler kom tydeligere
frem i lovteksten. Forslaget til § 1 lød slik:

«Ferdsel til fots er i utmark fri for enhver hele

15.-17.

som må ses i sammenheng. Friluftsloven § 2

JULI

om rett til ferdsel, og flere andre bestemmelser,

har utmark som vilkår for forskjellige rettigheter
knyttet til friluftsliv. Men selv om vilkåret om

utmark er oppfylt, kan det likevel ikke trekkes

direkte slutninger om hva det er lov å gjøre. Den
generelle henvisningen til vilkår som følge av
andre regler finnes i friluftsloven § 19.

Viktigst å vite. Friluftslovens definisjon av

innmark og utmark er utdypet gjennom flere

prinsipielle rettsavgjørelser fra Høyesterett. Disse
presiseringene kan ikke leses ut av lovteksten.
Begrepene har sitt egent innhold i friluftsloven,
og dette stemmer ikke alltid med alminnelig
språkbruk.

Innmark, kort oppsummert: Arealer som

benyttes til matproduksjon og nyttevekster. Den
private sonen rundt bebyggelse. Områder som
er tilrettelagt for en spesiell virksomhet som er
uforenelig med allmennhetens bruk.

Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand,

vann og naturområder som ikke er innmark. Ved
tvil kan man be kommunen gi en veiledende
uttalelse, se friluftsloven § 20.

Forslaget som forsvant. Opprinnelig

STUGUDAL

I dag er dette innholdet fordelt på flere paragrafer

FREDAG

KRAGHER - HUMMING PEOPLE

ÅGE & SAMBANDET

2016

SENJAHOPEN

TOO LATE i serveringsteltet i pausene

LØRDAG

FAMILIESHOW
KULTURSKOLER I TYDAL & SELBU
MGP JR SOMMERSHOW
AKTIVITETER FOR BARNA

Konferansierer: BREMSETH OG KVELI

Husk uansett at spørsmålet om hva det er lov
å gjøre i et område handler om mer enn å ta
stilling til innmark og utmark.

(Av Marianne Reusch/allemansretten.no
Gjengitt med tillatelse.)

året med de forbehold som fremgår av denne og
andre lover og av vedtekter og forordninger med
hjemmel i sådanne lover».

LØRDAG KVELD

VAMP
KJERSTI KVELI
ODD NORDSTOGA

SEED & THE MOVEMENT - NERGARD

GRANNES i serveringsteltet i pausene

38

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell

Grillmat, lokalmat, serveringstelt m/øl og vin, lavvo m/øl og vin
Følg oss på Facebook, Instagram og www.tydalsfestivaln.no
Billetter: www.hoopla.no
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Brekka Barnas Bygdetun

Mandag 27.juni åpner så Brekka Barnas Bygdetun med sitt
sommertilbud for store og små.

5 flinke jenter fra fjorårets oppsetning.

En sommer med besøk på Brekka Barnas Bygdetun
hører tydalsbesøket til.

Vi ønsker alle en god
sommer i Tydalsfjella

Sesongen åpner med sommerteater 18. og 19. juni
og 25. og 26. juni.
Også i år har familien Græsli trommet sammen over
20 aktører samt dyr som vil boltre seg på scena inne
på tunet på Brekka. Sommerteateret vil inneholde
humoristiske scener med mye sang og sprell. Årets
teater inneholder intriger, kjærlighet og trivielle
arbeidsscener og gardsfolket får besøk fra fjern og
nær. Eget låveorkester vil også i år være på plass.I
fjor hadde sommerteateret over 800 besøkende,
og med svært god kritikk fra flere medier. Teaterets
fokus vil i år bli preget av tjukkmjølkas mysterium.
Tjukkmjølka var spesielt viktig i i gardsdrifta før i
tida. Tjukkmjølk er mjølk syrnet med en tettekultur
som opprinnelig kommer fra tettegrasplanten. I
butikkene får du i dag kjøpt tjukkmjølk, og eneste
meieri som produserer dette er Rørosmeieriet.Fra
fjorårets «Jakten på Gullegget»

Vi anbefaler alle å oppleve dette elleville sommerteateret som
har fått navnet «MYSTERIET RUNDT TJUKKMJØLKA»

Det er åpent hver dag fra kl 10.00 til kl 17.00 fram til
7. august.
Brekka Barnas Bygdetun er et levende bygdetun
med mange ulike dyr som du lett kan få nærkontakt
med. Du kan være med på mating og stell av dyra.
Her kan du hoppe i høyet, kjøre eller ri på hester,
finne troll i trollløypa eller rett og slett bare kose deg
i herlige omgivelser.
Velkommen til en ny Brekka-sommer!

Telefon: 24 06 70 00
Nytt i år er våre 2 alpakka-gutter som har fått navnene Ole og
Erik.
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Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10
E-post:
Nytt
frainfo@statkraft.no
Stugudal fjell
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NORGES MEST
POPULÆRE
LOKALRADIO!
Hør oss på disse frekvensene:
Selbu:
106.5
103.4
100.3
104.0

SPILL RADIOBINGO
Opptil 70.000 kr i jackpot,
19.850 kr i ordinære premier.
Hver tirsdag kl 20.00.
Superbingo kl. 21.15.

Stugudal:
102.0

Blokker kjøper du hos:
Selbu: B.Langseth,
Coop Prix, Kiwi
Tydal: Tydal Bilelektro, Coop
Tydal og Stugudal
Landhandel
Eller digitalt på våre
nettsider.

på flere plattformer - FM, nettradio o
io sender
g mob
d
a
R
a
il.
Ne
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h ARENA, Selbu 16. og 17. september
B. Langset
Fredag kl. 12.00 - 20.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00
Gratis inngang
Kiosk/kantine
Lokale tilbydere i Selbu og Tydal
viser fram sine produkter til bolig- og fritidsmarkedet:

Entreprenører / håndtverkere / byggvarer / jakt- og fritid /
boligtomter / hyttetomter / andre relevante tilbydere

Tydal:
104.0

d
kodeor
d
n
e
S
:
SMS
ldinge
m
n
i
d
«NEA» - kr)
(5
til 2401

BOLIG- & FRITIDSMESSE

Væktarstua Cup 2016
Fester i Bjørkly
fredag 8. juli og
lørdag 9. juli kl. 22.00
Inngang 250,Arr. Tydal IL fotballgruppa

Nytt fra Stugudal fjell
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Infonett.no
Rask bredbåndstilgang til hytter og hus i Tydal, via trådløst fastnett
- Valgfri hastighet, se produktbeskrivelse nedenfor
- Helt uavhengig av telefonkabel
- Fri bruk, ingen variable kostnader
- Leveres med trådløs router som gjør at flere kan på nett samtidig
- Diskret utseende
- Krever fri sikt til en av følgende lokasjoner: Henvola, Stugusjø dam,
Litjvola, Rototjønna og Håberget. (Rotvoldlia ved stor nok interesse).
Kampanje fra 14. mai til 1. august 2016
- Etablering kr 2990,- , (ordinær kr 3990,-) og ett års binding.
- Gratis abonnement i 2 måneder fra oppkopling
Trådløs Fast
Bredbånd Pluss
Bredbånd Ekstra
Bredbånd Super

Hastighet
Mb/s
<8/2  
<18/4
<36/8

Pris/mnd (inkl.
mva) Bolig
kr 398,00
kr 498,00
kr 598,00

Pris/mnd (inkl.
mva) Hytte
Kr 298,00
kr 398,00
kr 498,00

Klart vi hjelper deg! Ta kontakt: tlf 72414860 post@infonett.no
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Bålbrenning
Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for
bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er
det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen
utmark uten tillatelse fra kommunen.
-Vi synes det er bra at myndighetene har videreført
bålforbudet mellom 15. april og 15. september.
De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging»
presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i
all utmark, sier administrerende direktør Dagfinn
Kalheim i Norsk brannvernforening.
Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike
bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved
spesielt stor brannfare kan kommunene innføre
forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også
utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. Det
er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart
ikke kan medføre brann. Samtidig som forbudet
utvides til å gjelde «i eller i nærheten av skog og
annen utmark», blir det tillatt «å gjøre opp ild der
det åpenbart ikke kan medføre brann». Spesielt
nevnes muligheten for å tenne bål på snødekt mark
eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

-Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi
skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue,
poengterer Kalheim.
-Det skal ikke så mange dager med tørt og varmt
vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke
betydelig i deler av Sør-Norge. Når gammelt gress og
kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en
liten glo starte en brann, understreker Kalheim.
Med henvisning til regelverket finner han grunn
til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer
enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk
av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.
Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering
av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.
-Når det gjelder disse aktivitetene setter
myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for
andre aktiviteter, fremholder Kalheim.
Dette er fornuftig og gir folk mer frihet til å vurdere
lokale forhold. I stedet for å bryte loven og bidra til å
undergrave den, blir det nå tillatt å tenne et kaffebål
– forutsatt at det trygt, vel å merke.

Nytt fra Stugudal fjell
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Sommeren 2016 på Væktarstua
Sommerteater i Tydal

MYSTERIET RUNDT TJUKKMJØLKA
Et sang- og musikkteater der handlingen foregår på et gammelt småbruk i Tydal. Over 20 voksne og barn er
aktører sammen med Brekkadyra. Teateret har masse humor, sang og mystikk.

Billettpriser: Voksne
kr. 250,Barn u/ 15 år kr. 150,Barn u/ 3 år Gratis

Premiere:

Lørdag 18. juni kl. 18:00

Forestillinger:

Søndag 19. juni kl. 14:00
19. juni kl. 18:00
Lørdag 25. juni kl. 18:00
Søndag 26. juni kl. 14:00
26. juni kl. 18:00

Forhåndssalg av billetter på nett: brekka.hoopla.no/sales

Billette
n ink
prøver luderer smak
på tjukk
sm
j
ø
lk f
Rørosm
eieriet. ra

SOMMERÅPENT
fra

Mandag 27. juni

Cafe Martine, Kom å besøk Cafe Martine, åpent hver dag
kl. 08.00 - 21.00 Stor sommermeny. Nyhet: Hjemmelaget Pizza
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.

Leilighetshotell
Væktarstua har salg av hotellrom. 10 rom er solgt. Balkonger er ferdigbygd .
For mer informasjon. Helge Kvithammer 93457771

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:
02. Juli, 23. juli og 05. august. Det blir grilling og bar

Quiz
I sommer blir det arrangert quizkvelder med quizmaster Kjell Arntzen. 25. Juni 17.00-19.00,
13. Juli 20.00-22.00, 23.Juli 17.00-19.00, 03. August 20.00-22.00, 10. August 20.00-22.00, og
27.August 20.00-22.00
Meld på ditt firmanslag, åresalg med premiering i pausen. Det blir mat og ølservering

.Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering 08-10 juli.
Tydalsfestivalen, musikkfestival, 15-16 juli.
Storsylen opp, lørdag 06 august. - levende musikk og bankett om kvelden

Åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00, til og med 7. august.

Pilegrimsrittet , starter på Stuguvollmoen lørdag 13 august – stor stemning, mye folk og
flere aktiviteter utover dagen.

Opplev et levende bygdetun – hopp i høyet – finn trolla i tusseladdløypa –
prøv tussefaret og få nærkontakt med mange ulike dyr.
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Facebook: Brekka - Barnas Bygdetun

Nytt fra Stugudal fjell
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Stein og tre - ny trend

Alt under
samme tak

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du
finner også dette under samme tak.

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.
Her finner du alt det du behøver!
Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-20.00

Best Selbu B. Langseth

Selvsagt bensin og diesel, men også en hel rekke andre
produkter. Vi fikser det meste, og har tilbud om varmmat
hele 17 timer i døgnet!
Rikstoto - tippekommisjonær.
Tlf. 73 81 01 80
Man-fre: 06.00–23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: 09.00-23.00

Cafe Langseth

Kafeteria som i tillegg til grillmat, også har både frokostbuffet, samt en daglig middagsbuffet til en rimelig penge.
Et naturlig treffsted i Selbu!
Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-22.00
Søn: 10.00-23.00

Selbu Camping

Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både campingvogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og
Garbergselva, med fiskemuligheter rett utenfor ”stuedøra”.
Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no

B.LANGSETH, SELBU

UTSTILLING: XL-Bygg Selbu har satset mye på utstillinger det siste året, og her ser vi både en hagestue, samt et bord og benkesett
laget med utgangspunkt i royalimpregnert materiale.

Stein eller tre i hagen? Nå kan du få begge deler i et
og samme prosjekt, en løsning stadig flere velger.
Den siste sommersesongen så vi en klar trend om at
kundene ønsket å fokusere stadig mer på utemiljøet
rundt huset eller hytta, og den samme trenden
fortsetter i år.
Det sier daglig leder ved Xl-Bygg Selbu, Rune
Dragsten, og legger til at det er spesielt
kombinasjonen mellom royalimpregnert materiale
og stein som har tatt skikkelig av.
Møbler i stein og tre
Royalimpregnert materiale er et impregnert
materiale som er garantert å vare i minst 50 år, og
som tar en stadig større markedsandel fra «vanlig»
impregnert virke. Royalimpregnert har så langt blitt
mest brukt til ordinær terrasse, men er nå også på
full fart inn på andre arenaer.
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Hagesviller og jernbanesviller er produkter du
når får royalimpregnert, dette selvsagt i tillegg
til ordinære terrassematerialer, sier Dragsten, og
legger til at royal lagerføres i både glatt og rillet,
samt i fargene brun og grått.
Vi har også noen spennende kombinasjoner der du
rett og slett bygger hagemøbler av belegningstein
og royalimpregnert materiale. Her har vi også
fått opp en utstilling, og allerede har vi solgt flere
sett med bord og benker som lett kan bygges opp
av disse materialene. Det finnes også komplette
hagestuer du kan kjøpe som byggesett, og også her
har vi en modell oppsatt som utstilling, avslutter
Dragsten, og legger til XL-Bygg Selbu som sedvanlig
kjører varer til Tydal og Stugudal hele sommeren
gjennom.

Nytt fra Stugudal fjell

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

Nytt fra Stugudal fjell

Tilbyr blant annet:
• Vasking fra 400kr
• Hagearbeid fra 400kr
• Snømåking fra 400kr
• Maling fra 425kr
• Trefelling fra 450kr
Sebastian Kvithammer
www.alltjenestestugudal.no
post@alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440
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Nea Radio satser på Trøndelag!
Etter 30 år på den lokale eteren, har Nea Radio
for lengst etablert seg som Norges mest populære
lokalradio. Nea Radio har fått gjentatte priser for
god radio og har også utviklet distriktets mest
oppdaterte nettside.
Foran oss venter nå en satsning på DAB digitalradio,
i tillegg til FM. Dette vil medføre store utgifter,
men også mange muligheter og ikke minst et mye
større dekningsområde. Da kan Nea Radio bli hørt
i for eksempel Trondheim, Malvik og Stjørdal i
løpet av kort tid. Tida der man må bytte kanal på
Selbuskogen er altså snart forbi!

Selbu Fysikalske
institutt AS

Ønsker alle
ei riktig god
sommer!

AVDELING I TRONDHEIM OG SELBU
www.abes-trafikkskole.com

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

Velkommen til Nesjøen
i Tydal!
Vakkert beliggende ved Syltoppens fot i Tydal
kommune.

Nea Radio er også digital med nettradio og nettavis.
Via vår app som du gratis kan laste ned til din egen
iPhone eller smarttelefon, kan du lese lokale nyheter
og høre radio når og hvor du vil. App’en gjør det
også enkelt å sende tips, meldinger eller bilder til
Nea Radio.

20.000 kroner i faste premier hver uke og opptil
70.000 kroner i jackpot. Blokker får du kjøpt i nesten
alle butikker og bensinstasjoner i dalføret, men også
digitalt på nearadio.no.
Lokalradioene får ingen pressestøtte som
lokalavisene og har heller ingen faste
abonnementsinntekter. Det koster imidlertid å drive
lokalradio, og derfor håper vi at du som lytter vil
støtte opp om oss i form av denne frivillig lisensen.
Dette er en del av grunnlaget for at du fortsatt skal
få lokale nyheter på radio, nett og telefon.
I år feirer Nea Radio 30 år - dette blir markert med
et eget jubileumscruise til Kiel 3. - 5. november.
Vil du støtte Nea Radio? Betal årets frivillige lisens
og bli med i trekningen om 2 billetter til Kiel 3. - 5.
november inkludert buss fra Trøndelag. Vi trekker ut
to vinnere 1. oktober.

Vi har som målsetting å hele tida ta pulsen på
lokalsamfunnet i form av nyheter, reportasjer,
hilsninger, samt ikke minst gi lytterne god og variert
musikk. I tillegg har vi en unik samarbeidsavtale med
NRK.

Frivillig lisens: 300kr

Tirsdagskveldene spiller vi radiobingo, med nesten

Hilsen oss i Nea Radio.

Konto: 4285.17.48207
NB! Husk å skrive navn ved betaling av giroen, eller
oppgi navn ved betaling i nettbank.

Besøk turisthyttene i Sylan

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

ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2016
Nedalshytta, tlf. 953 64 603
Storerikvollen, tlf. 916 50 664
Schulzhytta, tlf. 926 03 333

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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NYHET!

24.6. – 18.9.
24.6. – 18.9.
8.7. – 18.9.

DAGSERVERING varmrett/kaffe/vaffel/kiosk
Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

Veien inn til
Nedalshytta
er oppgradert!
Nytt fra Stugudal fjell
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

Vi har åpent hver dag i sommerukene!
Spar tid og stress på vei til hytta!
Send din bestilling av varer til:
narbutikken.stugudal@ngbutikk.net
Og vi pakker varene for deg!
Åpent til 20.00 på fredager

Ferske brødvarer
Tipping
Reseptutlevering
Tur og fiskeutstyr
Aga Gass
Kaffekrok
Trumf bonus
Malekoster/spiker m.m
God stemning
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Tlf.: 94475620

Åpningstider i uke 25
til 33
Mandag til torsdag
10.00 til 18.00
Fredag 10.00-20.00
Lørdag
10.00 til 18.00
Søndag
11.00-18.00

