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Informasjonsmøte om Stugudal Fjells 
løypenett 8.juli 2016. 

Skiløypenettet som det framstår på skisporet.no 

Nytt fra Stugudal Fjell

En hektisk sommer går snart over til høst. Sommeren har vært preget av stor 
aktivitet og mange flotte arrangementer.   
Vi i Stugudal Fjell gjennomførte i sommer infomøte om våre skiløyper og 
stiprosjektet som er startet opp.  Vi fikk en meget god dialog med de frammøtte 
fra hytteforeningene. Se presentasjonen fra møtet i denne utgaven.  
John Helge Kåsen har tatt et prisverdig initiativ og startet opp et prosjekt for 

å utvikle stier i Stugudal. Rydding og merking av gamle stier er et meget viktig arbeid til glede 
for mange turgåere og et viktig bidrag for å ta vare på kulturlandskapet. Stiene vi i dag bruker til 
rekreasjon var viktige ferdselsårer i gamle dager. 
 Tidligtrase prosjektet er i full sving med videre rydding og maskinprepareringen av lysløypen 
starter opp i disse dager.  Nils Otto Huseby og gjengen har gjort en stor innsats og de planlegger 
dugnader utover høsten så bare møt opp! Se FB siden vår for mere info.  
Vi jobber med søknad til Gjensidigestiftelsen for å be om støtte til våre løypeprosjekter. Vi har 
mange støttespillere som allerede har vært med å gi oss støtte til det arbeidet som nå skal gjøres 
i tidligtraseen, men vi har behov for ytterligere økonomisk støtte for å jobbe videre. Vi har et stort 
løypenett som har behov for utbedringer for å få til en utvidet sesong. Skal vi nå våre mål om å 
utvikle skiløypene og heve standarden på stiene er vi avhengig av alle gode krefter. 
 Slik at vi oppfordrer alle til å gi oss en hjelpende hånd både i form av dugnader, 
støttemedlemskap, løypeavgift, aksjekjøp i Tydal Ski AS og gi oss alle gode innspill om hvordan vi 
kan nå våre mål om å utvikle vårt fantastiske fjellområde!

Ønsker dere alle sammen en fantastisk høst! 
  

Informasjonsmøte om Stugudal Fjells 
løypenett 8.juli 2016. 

Gjengitt med tillatelse fra Kari og 
Kjell Aukrust Stiftelse

Stugudal Fjells skiløypenett 
 Løypenettet er på litt over 90 km 
 5 løypekjører 
 Store deler blir tidvis preparert med løypemaskin 
 Skal være preparert før kl. 1000 lørdag og søndag fra 1. 

januar med værforbehold. 
 500 betaler løypeavgift dvs 1/3 av hyttene 
 Tidligtraseen under arbeid, totallengde 6,2 km 
 Stort behov for en videreutvikling av løypenettet , 

rydding, broer, planering 
 Behovet for sikringsbuer , gapahuker?  

- Løypenettet er på litt over 90 km
- 5 løypekjører
- Store deler blir tidvis preparert med løypemaskin
- Skal være preparert før kl. 1000 lørdag og søndag           
  fra 1. januar med værforbehold.

- 500 betaler løypeavgift dvs 1/3 av hyttene
- Tidligtraseen under arbeid, totallengde 6,2 km
- Stort behov for en videreutvikling av løypenettet, 
  rydding, broer, planering
- Behovet for sikringsbuer , gapahuker?
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Kartet viser den planlagte tidligtraseen som vil bli 6.2 km når  
den er ferdig utbygd, planen er at den skal være helt ferdig om 2 år. I 2016  
er målet å få maskinpreparert den delen av traseen som lysløypen utgjør. 

Skiløypenettet i et utvidet bilde 

Stiprosjektet 
 Det er planlagt som en start rydding og merking av 3 stier. 

Fra sentrum i Stugudal og en runde bak Væktarhaugen. 
Fra Stugudal camping til Møsjøen. 
Fra Kåsen over Litjvola og tilbake ned Tjønndalen. 

 Søkes om midler fra Turskiltprosjektet , kommune og 
verneområdet. Gjenoppbygging av bro over Rotåa bak 
Væktarhaugen, rydding og merking  av stiene er arbeid 
som skal gjøres. Videre tar vi på oss en forpliktelse om at 
stiene må vedlikeholdes. Grunntanken bak dette arbeidet 
er å få flere på tur og øke tilretteleggingen av stier i vårt 
flott fjellområde.   
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Notater fra infomøte 

 Stugudal Fjell er avhengig av hjelp fra hytteeiere i vårt arbeid 
med løyper og stier. Oppfordringen er at hytteforeninger i 
samarbeid med grunneierne rydder våre traseer for trær, 
busker og kratt. En god barmarkpreparert trase gir oss tidligere 
start på løypekjøring til vinteren. Rydding er ingen stor kostnad 
, dugnad er  sosialt og vi har plass til alle !  Vi har behov for 
en del maskinpreparering og brobygging for å nå målet om å 
gjøre Stugudal til en bedre skidestinasjon! Tilbakemeldinger 
fra møtet er at brukerne ser at løypekjørerne legger ned en 
stor innsats og har forståelse at det kan være vanskelig å lage 
gode spor når det er vanskelige forhold så lenge info om dette 
gjøres kjent. En ferdig utbygd tidligtrase vil utvide skisesongen 
med 2 måneder som alle i hele Stugudal vil ha glede av. Målet 
med hovedløpa rundt sjøen er at den skal bli av en slik 
standard at vi kan tilby gode preparerte løyper for begge 
stilarter.      

Soria Moria 

Soria Moria! 

Stugudal Bedriftsnettverk
Tekst:Ellen Brandtzæg

Stugudal Bedriftsnettverk har nå fått tilskudd på kr. 100.000 fra Innovasjon 
Norge til en forstudie. Dette er svært positivt og vi ser nå muligheter til å 
arbeide videre med ideer og planer.

Da vi som er med i bedriftsnettverket er fullt engasjert i våre egne firma, 
har vi for lite ekstra kapasitet til å drive et slikt prosjekt. Vi har derfor 
engasjert Berggård Rådgivning, ved tidl. rådm Gunnbjørn Berggård, 
til å lede prosjektet. Han kjenner alle bedriftene i Stugudal godt og har 
god kompetanse vedr. prosjektledelse. Han mener dette er et svært 
interessant prosjekt og vi ser fram til en høst med mye aktivitet i Stugudal 
Bedriftsnettverk.

VIKTIG INFO !!
Spørreundersøkelse blant alle hytteeiere

Vi ønsker å bidra til at din opplevelse som hytteeier i Tydal blir bedre, 
og at Tydal blir en mer attraktiv hyttekommune.

Vi holder nå på å ferdigstille en spørreundersøkelse i samarbeid 
med Nasjonalparken Næringshage på Oppdal og Tydal kommune. 
Nasjonalparken Næringshage har gjennomført flere spørreundersøkelser 
i andre hyttekommuner og har derfor god erfaring vedr. utforming av 
spørsmål og behandling av innkomne svar. 

Spørreundersøkelsen skal gi oss et nyttig verktøy som vi skal benytte i 
videre arbeid i prosjektet, og som vi håper vil avklare ønsker og behov 
hytteeierne har mot lokale næringsliv og kommunen.

I uken før høstferien vil det bli sendt ut info til hytteforeninger som legger ut 
dette på sine hjemmesider.

I uken etter høstferien vil det bli sendt ut invitasjon til alle hytteeiere 
(hjemmadresse) om å delta i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er 
nettbasert og i invitasjonen vil det stå hvordan du logger inn og hvor lenge 
spørreundersøkelsen er åpen og tilgjengelig.

Eventuelle spørsmål vedr. spørreundersøkelsen kan rettes til  
Stugudal Bedriftsnettverk v/ leder Ellen Brandtzæg.  
Tlf: 99444646, e-post turistkontor.stugudal@online.no
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        TYDAL KOMMUNE INFORMERER
                                            www.tydal.kommune.no 

Regler for avfallsbrenning 

Mange bruker ferien til å rydde både i hytte og hus. Ryddeiver er flott – så lenge du ikke brenner 
avfallet ditt på bål. Det er nemlig ikke tillatt! 
 
Ta kontakt
Bålbrenning reguleres blant annet i forurensningsloven, i brannvernloven og i forskrift fra KLIF (tidl. 
SFT). Det er kommunen som er forurensningsmyndighet og ansvarlig for håndheving av forbudet.
Dersom du har avfall du vil bli kvitt og lurer på noe, tar du kontakt med Innherred renovasjon på 74 
02 88 40. Her får du informasjon om hvordan du skal få levert avfallet på riktig måte.
Gjenbrukstorget på Berggårdsmyra er åpent mandager fra 12-19.

Husk at mye av dette avfallet er gratis å levere, når dette er sortert fra annet avfall.
Er du usikker på bålforbudet, kan du ta kontakt med kommunen for veiledning, 73 81 59 00.

Miljøgifter
Det er viktig å ta hensyn til dette forbudet.
En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt 
omkring.
Impregnert trevirke kan gi fra seg giftige gasser når det brenner.
CCA-impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Når en brenner slikt treverk, vil både 
røyk og aske inneholde arsenikk. Askerestene kan bli liggende lenge og gjøre det utrygt for både 
mennesker og dyr.
Og gjør du opp bålet ved vannkanten, siver aske fort ut i vannet og forurenser det.
Heller ikke plast, gamle sofaer, vinduskarmer eller hagemøbler skal brennes.
Brenning av slikt avfall kan gjøre at det oppstår giftige gasser som er forurensende. Tenk på ungene 
som gjerne trekkes til bål – og som ofte roter rundt i den kalde asken... Dette er en stor helserisiko!
Så husk, ta hensyn til omgivelsene rundt deg!

• Formålet med forbud mot brenning av avfall er å forhindre forurensning og helseproblemer.
• Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable 
behandlingsmetoder for avfall.
• Lever avfallet inn – ikke brenn det på bålet!

Det er ditt ansvar! 

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

             Ha en fin høst!
              Besøk også          
             www.sylan.no

                           Tydal kommune deltar på bolig- og fritidsmessen i Selbu 
                           16. og 17. september. Kom innom vår stand der!

Tydal kommune ønsker å nå flest mulig med 
informasjon om tilbud som finnes i «Eventyrlige 
Tydal – ved foten av SYLAN». I et tidligere 
nummer av bladet Stugudal Fjell skrev vi om 
mulighetene til å treffe oss på hjemmesider 
og sosiale medier. Etter den tid er vi også 
på Instagram. Tagg gjerne dine bilder med 
#eventyrligetydal og #tydalkommune, - slik 
kan vi sammen vise frem bygda vår. Digital 
markedsføring er «fremtiden», men å ha 
papirutgaven av brosjyremateriell kan også være 
nyttig.

Nye brosjyrestativ – felles profilering

I løpet av juni fikk i alt 18 tydalsbedrifter like 
brosjyrestativ plassert i sin bedrift. Stativene har 
logen «Eventyrlige Tydal ved foten av Sylan» i 
toppen. Både bensinstasjon, dagligvarebutikker og 
bibliotek, samt mer turistrelaterte bedrifter som 
spisesteder, campingplasser, hotell, båtutleie med 
flere har brosjyrestativ på plass.

Med et slikt felles løft for å profilere Tydal når vi 
ut til flest mulig med informasjon om det vi har å 
tilby; både til turister, hyttefolk og fastboende og 
til alle de som passerer gjennom bygda vår. 

Effekten av slike tiltak er lite målbar, men 
det vi vet er at de som besøker oss eller er på 
gjennomreise finner informasjon lett tilgjengelig. 
Det kan føre til mersalg/gjenkjøp som styrker det 
lokale næringslivet. 

Tilbakemeldinger så langt denne sesongen 
tyder på at det har vært bra/økende 
turisttrafikk gjennom dalføret. Omsetningen av 
brosjyremateriell i sommermånedene viser at 
brosjyrer plassert lett tilgjengelig møter et behov.

I stativet finnes en innholdsrik brosjyre over Tydal 
og Vandre- og Sykkelguide, - alle med både norsk 
og engelsk tekst, samt Fiskeguide med mange 
fisketips! I tillegg er en Brosjyrestativ ved Patrusli 
Gaard

overnattingsbrosjyre der alle overnattings 
bedriftene i Tydal er samlet plassert i stativet, 
og et flygeblad med oversikt over aktiviteter og 
arrangement.
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Turforslag og merkede stier og løyper

Vi oppfordrer spesielt til å ta med seg Vandre- og 
Sykkelguide for Tydal og Sylan. Utforsk bygda og

fjella. Disse finnes også i web-versjon som du kan 
bla i på turistinformasjonssiden www.sylan.no .

Turløyper som er blitt merket etter nasjonal 
standard i kommunen vår legges inn på nettstedet 
www.ut.no . På kommunens facebookside 
presenterer vi av og til turalternativer. Del gjerne 
disse innleggene, slik kommer flest mulig seg ut 
på tur – kort eller lang.

Har du gått kulturstien Kløfta – Håen? Kulturstien 
er 5,4 km lang og godt skiltet. Ved 11 punkter 
langs traseen er det satt opp tavler med ulik 
kulturhistorisk informasjon, og med spennende 
bilder og kart.

Startpunkt er Kløfta, ved Tydal barne -og 

ungdomsskole og Tydalshallen. Følg fv 705 og 
sving av ved 705 Senteret i Ås i Tydal. Parkering 
ved idrettshall og skole. 

På UT.no kan du lese mer om kulturstien, og du 
kan søke opp andre turmål. GOD TUR!

Kulturstien ved Tyholt Dette blir bra! Med et slikt 
felles løft for å profilere Tydal, når vi ut til flest 
mulig - både turister, hyttefolk og fastboende 
og til alle de som passerer gjennom bygda vår - 
med det vi har å tilby.Her finner de besøkende 
en innholdsrik brosjyre over Tydal med norsk og 
engelsk tekst, vandre- og sykkelguide på både 
norsk og engelsk, samt fiskeguide med mange 
fisketips! I tillegg vil en overnattingsbrosjyre 
der alle overnattingsbedriftene i Tydal er 
samlet bli plassert i stativet og et flygeblad 
med oversikt over aktiviteter og arrangement.
Prøveeksemplaret er fylt opp med brosjyrer og 
står i turistinformasjonen i servicekontoret.

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 frokost-
buffet, 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 camping-
vogn 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

Alt under 
samme tak

Ny, stor parkeringsplass!

B.LANGSETH, SELBU

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.

STUGUDAL ØVRE 

 

 

KLATREVEGG 

SKOTTHYLLBANE 

UTLEIE SELSKAPSLOKALE 

VED OG GRUS 

SALGSHESTER 

 

 

 
 
 

 

 

ÅPEN GÅRD  

LØRDAG 08.10.2016 KL 13.00 
KOM Å SE NYSTALLEN 

SALG AV KAFFE 
 

VI TILBYR: 
STALLPLASSER 
HELPENSJON 

FLOTTE FASILITETER 
RIDEHUS 

VASKESPILT 
EGEN PLASS I SALROM 
KONTAKT OSS PÅ TLF: 

 91582795 
 

 
 
 



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell12 13

HUSFLIDS &  
FRITIDSMESSE

    

 

  

  
LØR-SØN 26-27.november KL. 11-16

GRATIS INNGANG

TYDALSHALLEN

Tydal husflidslag og Tydal snøscooterklubb går
sammen om årets jule- og vintermesse.

Her blir det noe for hele familien.

Svømmebassenget er 
åpent begge dagene

 
Kl. 12:00 - 15:00

Høstfest i Lavvoen 17 september. 
Pubkveld i lavvoen med levende musikk  av Vebjørn Moen.  
Følg med på vår facebook og hjemmeside for mer info.  
 
Viltaften 
Sett av lørdag 1. Oktober til vår nydelige viltbuffe.  
Det blir masse god mat, og levende musikk  
av Vebjørn Moen 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. 
 
Villmarksjulebord  
Lørdag 19. November og Lørdag 10 Desember serverer vi stor julebordbuffe med 
tapasinnslag i lavvoen.  Begrenset antall plasser. Bordbestilling. Pris kr 490,- 
Pakke pris med overnatting, lunsj, villmarksjulebord og frokost kr 1190,-/1390,- 
 
Julebord   
Vår store, tradisjonelle julebuffe står dekket i helgene 25-27 November og           
2-4 Desember. Ring for tilbud.  
 
Besøk våre populære buffeer 
Pizza og tacobuffe hver lørdag fra kl 15.00  
Søndagsbuffe, hver søndag kl. 13.00-19.00. 
 
Leilighetshotell. 
Væktarstua har startet salg av hotellrom. 10 rom er solgt. Ta kontakt for mer info. 
Helge Kvithammet 934 57 771 www.syleneeiendom.no 
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Aune Elektro AS  
Tydalsvegen 620 , 7590 Tydal
Tlf: 90899454
Epost: auneelektro@yahoo.com 
www.auneelektro.no

Varm hytte eller hus? Regulering via Wi-Fi
og smarttelefon

Fabrikkgarantert ned 
til -25 °C

Energisparing

Designet for 
Nordisk klima

7590

Våre montører er F-gass 
sertifi serte. Ta kontakt i dag, 
vi tilbyr gratis befaring !

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid

Utstilling Væktarstua Hotell

Tlf: 97497815

Stugudal Naturfoto og Design

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

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

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

Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet. 

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

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Vi lever av fornøyde kunder!

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

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Vi kan påta oss
oppdrag for rask

oppstart.Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby 

913 72 340!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef:
Jan Ole Østby
E-post:
tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra,
7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 80 
Fax: 73 81 55 10
Mobil: 416 05 322
Åpningstider:
man-fre 07:30-15:30

Problemer  med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk AS
EU Kjøretøykontroll!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

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

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger 
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser 

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal

Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

Problemer med kjøretøyet? 
...hjelpen er nærmere enn du tror...

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk ASEU Kjøretøykontroll!
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Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  
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Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  
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Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  
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Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Manuell lymfedrenasje BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

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

Web: www. hoibysnekkeri.no

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

Standard og spesialmål.
Ole Bjarne

Østby
Aut. maskinentreprenør

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

Vei - vann - avløp 
og grunnarbeide.
Levering av grus

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

Få din faste kundebehandler!

Vi ønsker nå å gi våre kunder enda bedre service, og gir derfor tilbud om å få en fast 

kundebehandler som følger byggeprosjektet ditt fra A til Å!

NB! Vi kjører fortsatt til Tydal og Stugudal hver tirsdag og fredag hele året gjennom!

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
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Også denne sommeren bød denne kreative 
gjengen på sommerteater på Brekka Bygdetun. 
De aller fleste er fra en og samme familie, 
21 aktører- derav 7 barn under 10 år- for en 
familie! 

«Mysteriet rundt tjukkmjølka» er selvskrevet teater 
med masse sang og humor både for store og små! 
Det handler om livet på et småbruk i Tydal for 70-80 
år siden. Tjukkmjølka kom heldigvis til rette til slutt!

Mysteriet rundt tjukkmjølka

Og alle fikk smake tjukkmjølk fra Rørosmeieriet etter 
forestillinga.

Vi venter med spenning på eventuelle nye eventyr 
på Brekka, og håper at kreativiteten blomstrer på 
nytt! Ny publikumsrekord (850 solgte billetter) 
tyder på at dette er liv laga. Hvis bare ildsjelene 
finner ut at det er verdt å bruke så mye tid og 
krefter på å underholde andre. Det håper i alle fall 
undertegnede!

Storsylen Opp ble arrangert for åttende gang 
under fine forhold.

412 deltakere er ny rekord, men alt fungerte godt, og 
alle kom ned nogenlunde helskinnet.

Vinnertida til Niklas Dyrhaug 1:12.13 og Anne Nevin i 
dameklassen 1:26:50.

Storsylen opp Pilegrimsrittet 
«735 deltok i 2016-utgaven av Pilegrimsrittet.

Litt dårligere vær enn vanlig, og litt færre enn 
vanlig, men 9 grader på start ved Stugguvollmoen, 
småyr og det som kanskje kan kalles lette 
regnbyger ble avløst av sol og varme i målområdet 
i Selbu 86 km seinere. 
Likevel, regnet de siste dagene hadde gjort løypa 
våtere enn tidligere utgaver, og både proffer og 
tursyklister fikk virkelig prøve seg denne gang.

-Jeg liker at det er litt sølete, sa 
kvinneklassens vinner Anne Nevin. Hun vant i 
år som i fjor, nøyaktig ei uke etter at hun vant 
kvinneklassen i Storsylen Opp. – Tydal og Selbu 
gjør det igjen, dette er helt fantastisk, sa den glade 
(og sølete) Anne, som lover å komme igjen neste 
år.

I herreklassen ble det delt førsteplass, da Jon 
Andreas Klokkehaug og fjorårsvinner Fredrik 
Wilmann kom side om side over mål etter 86 tøffe 
kilometer på sykkelsetet. 
-Jeg satte sammen terrengsykkelen først i går 
kveld, sa Frederik, som i likhet med Jon Andreas er 
mest å finne blant deltakerne i landeveisritt.»

Nea Radio, Andreas Reitan.
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Tradisjonen tro arrangerte Væktarstua Hotell, 
med myndig dommer Helge Kvithammer i 
spissen, volleyballturneringer over tre helger. 

Finalelagene

Team Afrika

Resultater 2.juli:

1. Tydal Fotball 
2. Team Selboe 
3. Væktarstua 
4. Lavvolaget 
5. Kjølvollen  
6. Hamrabu 
7. Team Afrika 
8. Landslaget

Resultat i volleyballens siste runde: 

1.Familien Tvervåg 

2. Hamrabu 

3. Team Strand (på tross av at Ole ble skadet)

4. Væktarstua 

5. Væktartun 

6.Familien Auran (tross to ukers treningsleir i Spania)  
Tydal fotball ble suveren vinner av årets 
volleyballturnering sammenlagt! 
Vi takker alle for fantastisk innsats, og at dere har 
stilt med godt humør og bra innsats! Håper på like 
godt oppmøte neste år!

Volleyballturneringer på Væktarstua
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23. og 24. juli

44 personer deltok i konkurransen lørdag og 25 
båtlag var med søndag. Totalt var fangsten begge 
dager ca.225kg.

Lørdag var det konkurranse om den største fisken. 
Helge Bogsveeen  tok en klar seier her med ei røye

på 675 grKarin Nordquist kom på andre plass med ei 
røye på 598 gr. Fjorårsvinner Roy Arne Haugli ble nr 
tre med ei røye på 565 gr.

I barneklassen vant Axel Uppegård (12år)  med ei 
røye på 283 gr foran tvillingbroren Rasmus som 
hadde ei røye på 277 gr. Vilde Solseth (6år) ble nr. 
tre med 192 gr.

Vilde, som har hytte i Stugudal, har vært på Nesjøen 
mange ganger i sommer sammen med mamma, 
og også tidligere somre, så hun begynner å bli en 
erfaren nesjøfisker

Søndag var det båtlaget som fikk mest fisk som vant. 
Helge Bogsveen var alene i båten men klarte allikevel 
å få mest fisk av alle båter med hele 11,24 kg. Rett 
bak kom Bengt Andersson og Harriet Sålder med 
11.19 kg og på tredjeplass Eldar og Bodil Rønningen 
med 10,64 kg.

Storfiskerkonkurransen
I år måtte Olav Nykkelmo konkurrere med Erling og 
Iver Brandtzæg om å bli sommerens storfisker. Erling 
fikk en ørret på 871 gr., og da ble Olavs røye på 257 
gr altfor liten. Olav er en revansjesugen kar og har 
lovet å komme tilbake neste år for å få revansj.

Størst fisk gjennom hele sommersesongen
16. juni fikk Ingar Kyllo fra Stjørdal ei røye på 1,3kg. 
Ingen har klart å slå den vekta så Ingar, som har 
campingvogn på Stugudal Camping, kan neste 
sommer hente premie for storfangsten 
Tekst:Ellen Brandtzæg

Fiskekonkurranse på Nesjøen Væktarstua cup

Tydal Fotballs egen sommerturnering ble som vanlig en fartsfylt helg. Men de tok ikke vertskapsrollen mer på alvor enn at det ble 
hjemmeseier både i dame- og herreklassen!

I dameklassen måtte det straffespark til for å kåre en vinner. Tydals damer (med noen innlånte damer fra Ålen for å fylle laget) holdt 
hodet kaldest, og vant tilslutt.

Mange nye rekrutter stilte opp i en underholdende Knøttekamp. Det lover godt for kommende lag!
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Resultatene 

Det første temaet deltakerne ble stilt overfor var 20 
påstander som skulle svares med JA eller NEI. 

Det andre var seks spørsmål om Afrika.

Tema tre skulle teste deltakernes viten om 
datamaskinen. Her ble det stilt 10 spørsmål. 

Det fjerde og siste tema for kvelden var byer i 
Europa. Bilder fra byene ble vist på storskjermen, 16 
i tallet.

Oppsummert og omregnet ble den endelige 
resultatlisten slik: 

1 Forza Ranheim 11,5
2 Team Musbakken 14,5
3 Høy på Fjell 16
4 Tottos disipler 18,5
4 Kamelbu 18,5
6 Mjøsjølia 21
6 Bjerkens Utvalgte 21
8 Slåttskantarellen 22

 
VÆKTARSTUA-KVISS nr. 2 – 13. juli 

Åtte lag deltok og «Høy på Fjell» vant! 
Nr.2: Forza Ranheim 
Nr.3: Nederlaget 
Nr.4: Lama Blæster 
Nr.5: Balderbo 1 
Nr.6: Tottos 
Nr.7: Balderbo 2 
Nr.8: Blondies

VÆKTARSTUA-KVISS nr. 3 

Stort oppmøte på «Triathlon-dagen»

Væktarstuas stunt med tre arrangementer på 
samme dag ble vellykket, med sandvolleyball, 
Rosenborgkamp på storskjerm og Væktarstua-Kviss. 

Juni 2016 – nr. 1

Godt oppmøte til første Kvissomgang  
(av Kjell Arntzen)

Vi var ganske så usikker på om det ble mange som 
kom til vårt første kviss-arrangement på Væktarstua 
lørdag 25. juni. Ble det lag rundt 3 eller 4 bord? Det 
så noe skremmende ut da klokka bikket 17.00, kun 
to lag var på plass og pessimismen tok tak. Kanskje 
var dette kviss-forsøket et skudd i mørket? Et kvarter 
senere hadde det hele endret seg og gnisten steg. 
Dette vil være liv laga! Over 40 møtte fram til vår 
første kviss-samling. Etter det vi forsto etter å ha 
loddet stemningen underveis og etter det hele var 
avsluttet var konklusjonen nokså entydig; dette vil vi 
være med på, vi kommer også neste gang!

Kvissmaster Kjell og Assistent Ole i arbeid under en 
kvisskveld på Væktarstua.

Oppgavene som gis er overkommelige for de fleste, 
noe er lett og noe er av en viss vanskelighetsgrad. 
Slik må det også være om kviss skal ha noen hensikt. 
Det er lite morsomt om oppgavene er så lette at alle 
svarer riktig på alt. Nøyaktig det samme inntreffer 
om oppgavene er så vanskelig at alle feiler på alt. 
Jeg tror vi har lyktes med å finne en balanse som 
passer alle. Ingen trenger å være «verdensmester» 
eller nerd for å være med oss på Væktarstua.

FORZA Ranheim vant første gang

Denne lørdagen var det åtte lag som stilte opp. 
Regelen er at det skal være 4-mannslag eller færre, 
men denne gang gjorde vi unntak. Noen lag var 4, 
andre 5 og 6 og atter noen bare 2 eller 3.

Formålet med det hele er å treffes i hyggelige 
omgivelser, bli kjent med andre og konkurrere på et 
plan som beherskes av de fleste. Jeg tror jeg kan si 
at vi lyktes med dette fra første stund. Alle lagene 
gjorde en god innsats og resultatlisten endret seg 
etter hvert tema. Etter at alle de fire temaene var 
unnagjort sto Forza Ranheim igjen som kveldens 
vinner. 

Væktarstua - kviss
Det var godt med folk på alle arrangementene og 
kvissen var ikke noe unntak, hele 12 lag tok fatt på 
de 56 oppgavene kvissmasteren hadde pønsket ut. 

-	 Åresalget har som formål å skaffe 
penger til Væktarstuas Stamgjestklubbs 
arrangementer for oss i Stugudal. Inntektene 
til «Stamgjestklubben» kommer etter at de 

faste kostnadene er dekket. Faste kostnader 
er kjøp av 4 premier til det laget som vinner 
konkurransen, det er også de kostnader vi 
har ved innkjøp av gevinster til åresalget, for 
premier til det vi kaller «Varm stol», kjøp av 
konvolutter og rekvisita. Ingen av oss tar ut 
noen form for godtgjørelse for drift av kvissen.

Noen bedrifter har bidratt med premier til åresalget 
og kvissen. Væktarstua bidrar med en premie hver 
gang (søndagsbuffet for 2 personer) som tilfaller 
kandidaten i «Varm stol» etter riktige svar på de 
5 første spørsmålene. Ellers har Ole Sivertsen AS 
bidratt med gode premier til åresalget. Det samme 
har Maler Kambuås, Handel og Kontor, Henning og 
Anne og undertegnede. De som føler for det kan 
også levere gevinster for åresalget, jo flere gevinster 
dess større interesse for å kjøpe årer og samtidig 
skaffe penger til «Stamgjestklubben».

Kveldens første tema var som vanlig 20 framsatte 
påstander.

2.tema var «lett blanding»

Det tredje temaet hadde tittelen «Trønderske 
utøvere og deres klubber».

Finalerunden var bilder av mer eller mindre kjente 
personer.

Sammenlagtresultat:
1. Forza Ranheim
2. Grønvola
3. Team Selboe
4. Team Trøndelag
5. Team Dybvad
6. Sylbua
7. Team Væktartun
8. Tydal Fotball
9. FamiLIEN
10. Lama Blæst
11. Texas RoughNecks
12. Nederlaget

Red. beklager at vi bare fant plass til litt stoff 
fra tre av seks kvelder. Kjell Arntzen har gjort 
en kjempejobb i ettertid også, med utfyllende 
referat fra alle kveldene, totalt 24 sider! Dette 
har vært svært vellykket, og vi håper Kjell kan 
stille opp av og til i høst/vinter også! Takk til Kjell 
og assistent Ole Øvre.

Takk også til alle som har deltatt! Totalt 131 
personer har vært med (til og med runde 5)

AURSUNDGRIS
• 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 søndagpå Engesvollen fredag kveld og søndag

Frittgående 

gris frå nordsia

tå AursundenBjørn Sandnes
Aursundveien 1272 - 7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net Følg oss på  
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Vi går til kirke
Tydal kirke
11. september kl. 11.00 – Gudstjeneste 50-års 
konfirmanter og presentasjon av nye konfirmanter
2. oktober kl. 11.00 – Høsttakkefest
6. november kl. 11.00 – AlleHelgen
20. november kl. 11.00 – Lys Våken

SuperLørdag vil bli arrangert i løpet av desember. 
Nærmere annonsering kommer.

Stugudal kapell
9. oktober kl. 18.00 – Musikkandakt

Oktoberfest lørdag  
1. oktober kl 21 

i Bjørkly –Stugudal
Alle Tydalinger og hyttefolk inviteres 

Salg av øl, vin og pizza fra Væktarstua

Loddsalg 
18 års grense

Musikk av tydals egne :  
Lars, Jo Henning, Jo Vegard,  

Oda og Elise

Hjertlig velkommen 
Arr U.L. Fjellblink

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

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

FOTO

REKLAME

PROFIL

WEB

LOGO

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

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

Selbu Fysikalske 
institutt AS 

 

Ønsker alle 
en riktig fin 

høst!
For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no
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GRAFISK UTFORMING

VISITTKORT

BROSJYRE

RAPPORT 

BOK

STORFORMAT

BILDEKOR

WEB DESIGN

www.fagtrykk.no
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Vi ønsker alle en god 
høst i Tydalsfjella

Telefon: 24 06 70 00

Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10

E-post: info@statkraft.no

XL-Bygg Selbu vil nå tilby kundene en ny tje-
neste, nemlig tilhengerdepot, der kundene kan 
sette igjen hengeren når de for eksempel drar 
ned fra hytta, og hente den ferdig opplastet 
med varer når de drar opp igjen helga etter.

- Vi vet at mange av våre kunder blant annet pas-
serer etter åpningstid, samtidig som vi også vet at 
mange setter pris på å ikke dra med seg tilhengeren 
hele veien opp og ned fra hytta hver eneste helg.

Det sier daglig leder ved XL-Bygg Selbu, Rune 
Dragsten, som nå tilbyr tilhengerdepot, der hyttefolk 
og andre kan sette igjen hengeren når de passerer 
byggevaresenteret, for så å hente den ferdig oppfylt 
med varer når de er på tur opp igjen.

Kundene kan da bestille varer over mail eller telefon 
til en gitt hentedag, og selv om det kan være en for-
del at en er ute i rimelig tid med bestillingene, skal 
en så langt det lar seg gjøre prøve å pakke tilhenge-
ren ferdig nær sagt uansett hvor lang tid en har på 
seg.

Ser et behov
Det er flere grunner til at XL-Bygg Selbu nå lanserer 
denne tjenesten, men det primære som ligger i bun-
nen er å tilfredsstille kundenes behov ytterligere.

Av erfaring vet vi at mange kunder ikke passerer oss 
i åpningstiden, samtidig som vi ser stadig flere tegn 
på at kundene ønsker en så enkel og lett tilgang til 
byggevarer som mulig. Det å få varene ferdig las-
tet på tilhenger som kan hentes når som helst på 
døgnet, er et nytt steg i denne retningen, et tiltak vi 
på sikt har tro på skal bli tatt godt i mot av både nye 
og eksisterende kunder, sier Dragsten, og legger til 
at dette på lang nær skal erstatte vareutkjøringen 
XL-Bygg Selbu tilbyr i dag

Dette er et tiltak som skal komplettere vår eksiste-
rende utkjøring, der du på en enkel og grei måte kan 
få tilgang til byggevarer uten at det legger beslag 
på nær sagt noe ekstra tid og kostnad, avslutter 
Dragsten.

F.v.: Morten Aune, Inge Eidem og Morten Rønsberg

Etablerer tilhengerdepot

PAKKER TILHENGEREN FIKS FERDIG: XL-Bygg Selbu tilbyr nå en ny tje-
neste overfor sine kunder. Sett igjen tilhengeren på vei ned fra hytta, få 
den pakket ferdig med det du trenger av materialer, og ta den med opp 
igjen når du passer på vei opp til hytta.

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
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8-22

Brødvarer 
i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

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

Sebastian Kvithammer
www.alltjenestestugudal.no

post@alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Tilbyr blant annet:
• Vasking fra 400kr
• Hagearbeid fra 400kr
• Snømåking fra 400kr
• Maling fra 425kr
• Trefelling fra 450kr

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

TORVTAK

 
Ta kontakt for tilbud. 

mail@fossli.no
74808400/97592770 

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

TORVTAKSPESIALISTEN

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

KLOKKERVOLDEN
Kilde:Bygdabok for Tydal, E.C. Dahls bryggeri

Redigert av:Ellen Brandtzæg

På venstre side av veien mellom Stugudal kapell og 
avkjøring til fotballbanen ligger Klokkervolden.

Området her lå tidligere i Kongens allmenning, og 
dette stedet ble på 1600- og 1700-tallet brukt som 
seter og slåtteland av Per-Hansagarden i Gresli. 
Brukerne av denne garden innehadde i mange 
generasjoner klokkerstillinga i Tydal, og den ble i 
eldre tid gjerne omtalt som Klokkergarden. Derav har 
også navnet Klokkervold oppstått.

Omkring 1800 mistet Gresli-bøndene setertrakta 
si på nordsida av Stugusjøen, og Klokkervolden ble 
tillagt Stuedal Nedre.

Brukeren av Stuedal Nedre, Henning Saksesen, 
overlot Klokkervolden til sønnen Erik (1774-1821), 
som bodde i Trondheim. Denne overdro igjen 
eiendommen til sønnen Erich Christian Dahl. Ved sin 
død i 1882 testamenterte E. C. Dahl eiendommen til 
Stuedal skolekrets.

ERICH CHRISTIAN DAHL

Erich Christian var av handelsslekt fra Tydal. Sju 
år gammel mistet han sin far og flyttet med sin 
mor til Trondheim. Hun drev en omfattende 
handelsvirksomhet som sønnen tidlig tok del i. Etter 
realskolen dro han for å studere i England, Frankrike 
og Tyskland. I 1850 kjøpte han Sukkerhuset som 
ligger på Leütenhaven, hvor han startet han bryggeri 
i 1856. Erich Christian vokste som forretningsmann, 
og i tillegg til ølbrygging stiftet han virksomhet innen 
forsikring, bank og brændevin.

Han ble en av byens mest formuende menn og 
satt i over tretti år i bystyret, ble utnevnt til dansk 
generalkonsul og var styreformann for Trøndelag 
Teater. Erich Christian var en generøs mann, og er 
kjent som en av de første i Trondheim som betalte 

ut sykelønn. De ansatte ble godt behandlet og han 
ble æresmedlem i Trondhjem Arbeiderforening. Til 
byens fødende kvinner skjenket han Erich Christians 
Stiftelse.

I neste nr. av Stugudal Fjell skal vi fortsette historien 
om Klokkervolden, E.C.Dahl og E.C.Dahls legat i 
Stugudal.

Erich Christian Dahl

Foto: Olaf Olsen/Trondheim byarkiv

Født 12. februar 1814 
Trondhjem, Norge

Død 22. oktober 1882 (68 år) 
Trondhjem, Norge

«TYDAL SOM EGEN KOMMUNE  
(Fra Bygdebok for Tydal)

«Kommunehvervet er sandelig ikke med det 
letteste i Tydalen», skrev Selbyggen i 1897. Det 
mente representantene sjøl også, og nesten 
alltid var det en eller flere som ikke møtte opp på 
kommunestyremøta i Selbu. Det var langt fra Tydal 
til Selbu og tungvint å reise. Tanken om å dele 
kirkesoknet ble derfor tidlig aktuell. Egentlig var 
det ikke så mye som bandt annekssoknet Tydal til 
hovedsoknet. Tydal hadde alltid hatt egen skole, 
fattig- og likningskommisjon, og det var stort sett 
gjennom felles prest, lensmann og lege de hadde 
noe økonomisk hopehav. Begge bygder hadde 
dessuten felles interesse i å utbedre hovedvegen 
til jernbanestasjonen på Hell. Men det var ingen 
sterke argumenter for at Tydal og Selbu skulle 
høre sammen. Utviklinga etter 1837 hadde også 
gått i retning av at store kommuner ble delt i 
mindre enheter. I begynnelsen av 1870-tallet var 
kommunedeling mye diskutert i Tydal. Men da 
ordfører Norbye døde, ble spørsmålet utsatt og 
siden ikke for alvor tatt opp igjen før i 1890-åra.

Kommunedeling

Tydalingene som var med i kommunestyret, ønska 
å dele kommunen først og fremst på grunn av 
de lange og besværlige reisene til møta. Det var 
ingen møtegodtgørelse for representantene, og 
om det ikke var så store pengeutgifter til skyss og 
overnatting, var det iallfall et hefte for viktigere 
gjøremål. Bygdas kommunerepresentanter tok 

opp saka i begynnelsen av 1897. En komité ble 
straks satt ned med to medlemmer fra hvert sokn. 
Komiteen ga seg god tid før den la fram ei innstilling 
to år senere. Problemet var hovedsakelig å bli enig 
om fordelinga av vegutgiftene. Tydalingene holdt 
først på at Selbu skulle delta i vedlikeholdet opp 
til Nøkkelbekken nedafor Gresligardene slik som 
ordninga hadde vært. Dessuten krevde de at Selbu 
skulle være med å betale restlånet på bygginga av 
Kubjørgvegen. Det siste ville ikke selbyggene ha noe 
med å gjøre, og de holdt på at merket for vegstellet 
måtte gå ved soknegrensa. Om Selbu skulle ha noen 
forpliktelser for vegene i Tydal, måtte tydalingene 
delta i bygginga av Moslettbrua bl.a., ble det hevda 
fra den kanten.

I begynnelsen av 1899 ble likevel enighet oppnådd. 
Tydal ga seg på sine krav, og ble til gjengjeld 
fritatt ansvaret for bruer i Selbu, vedlikeholdet 
av prestegarden og utgifter til skattetinget. 
Derimot skulle Tydal være med på å betale sin 
del av kommunelånet og eventuelle nye lån som 
kunne bli nødvendig for omlegginga av vegen 
gjennom Tømmerdalen. Disse utgiftene, i likhet 
med kostnadene til felles prest, lensmann, lege og 
dyrlege, skulle fordeles etter matrikkelskylda.

Skilsmissen skulle gjelde fra 1900. men Tydal ble 
først godkjent som egen kommune fra 1. januar 
1901. Kommunedelinga skjedde uten større strid og 
betydde heller ikke store praktiske og økonomiske 
endringer for Tydal. Men det ga iallfall innbyggerne 
følelsen av å ha større råderett og ansvar for egne 
saker.»

Historiske tilbakeblikk

ENDRINGER I RENOVASJONSRUTENE
FRA 1. OKTOBER 

Omgjøring av rutene for husholdninger i alle Innherred Renovasjons  
kommuner:

 Nye tømmedager - sjekk din tømmeplan på ir.nt.no/tommeplan eller i 
  appen ”IR Tømmeplan”

 Tømming av to dunker annenhver uke for alle (nytt i Tydal)

Ekstra tilbud til alle husholdninger og hytter:

 LØRDAGSÅPENT på alle gjenbrukstorg 8. og 15. oktober kl 10-15

Les mer om endringene på www.ir.nt.no

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
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Tydal  
Vedprodukter ANS

Ved til salgs. 
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt  

i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

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

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

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

samt ordinær Taxi

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

Avdeling Stjørdal: 
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 

tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

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

Tlf: 73817350

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

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

Fo
to

: B
er

ga
ns

Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

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

Har du planer om å bygge ?

Vi har verktøykassen !

- enkelt og greit -

Kontaktinfo:
Tlf. 926 02 100
mail. 
firmapost@selbubyggtre.no
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Onsdag 24.august ble nystallen hos An-Magritt og 
Asbjørn høytidelig vist fram for representanter fra 
Tydal Kommune, med varaordfører Børge Hansen 
og rådmann Heidi Horndalen i spissen, Aud Kvalvik 
fra Innovasjon Norge, Nea Radio, Selbyggen og 
Stugudal Fjell. An-Magritt fortalte inngående 
om sin og Stugudalshesters lange vei fram mot 
ferdigstillelsen av dette praktbygget av en stall, 
mens bilder fra byggeprosessen rullet kontinuerlig 
over skjermen. Hun berømmer sin mann, Asbjørn 
Hegstad, for den arbeidsinnsatsen han har lagt ned. 
I tillegg har familie og venner stilt opp på utallige 
dugnader. Tydal Kommune og Innovasjon Norge 
får også velfortjent ros for rådgivning, hjelp og 
ikke minst økonomisk bistand. Men egeninnsats 
og lån utgjør allikevel den største posten. Nå skal 
investeringen forsvares med oppstalling av hester, 
temming av unghester, kursing, og ikke minst avl 
av egne hester. Ingólfur Pálmason fra Island jobber 
for Stugudalshester fra september, det finnes noe 
kapasitet for temming av unghester igjennom 
vinteren. An-Magritt ønsker også å begynne å 
konkurrere igjen. Treningen får lettere kår med ny 
ovalbane i tillegg til ridehallen.

Gratulerer med fantastisk flott stall, og lykke til 
videre!

Nystallen i 
Oppgar´n

To lørdager i sommer har Kristin og Jomar Grytbakk 
stekt traktorvafler og kokt kaffe til stor glede for 
mange besøkende. Disse blide og trivelige vertene 
på Stugudal Camping finner stadig på noe nytt! Her 
tar de i mot oss med godt humør og gode vafler. Nytt 
av året er åpen sommerkafé med salg av et utvalg av 
håndarbeidsprodukter.

Kristin har allerede startet planleggingen for neste år, 
og da ønsker hun å ha et lite utsalg av lopper i tillegg. 

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.

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

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

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

Selge fritidseiendom?

Se mer på hem.no

Vårt siste salg i området
Fabrokåsvegen 63 ved 

Stillhåtjønna

SOMMERKAFE’ PÅ STUGUDAL CAMPING
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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

jonbjarne@eidemelektro.no 
www.eidemelektro.no

 
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. 

Tydal Bygdeservice SA J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Stugudal Hytteservice

Eggen og Holden 
Bygg

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

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

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

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

Naturkalender fra 
Tydal 2017 
Tekst:Ellen Brandtzæg

Stugudal Naturfoto og Design lager nå en 
kalender for 2017 med flotte bilder fra Tydal.

Axel Brandtzæg har utrolig mange fine 
naturbilder fra Tydal. I tillegg til innrammede 
bilder har han også laget andre produkt med 
fotomotiv, bl.a. puter og krus. Han jobber nå  
med flere nye produkt som vil komme i 2017

Det første produktet som blir klart i høst er en 
naturkalender fra Tydal. Axel har plukket ut 12 
bilder som passer til årstidene/måneden i en 
kalender og med et flott høstmotiv på 
framsiden.

Tema for kalenderen er Fjell.

Kalenderen for 2017 vil være den første i en 
serie. 

I 2018 vil det komme en med nytt tema og nye 
motiv. 

Den trykkes i begrenset opplag og alle 
kalendere blir signert.

Pris kr 200 + porto ved event. utsending 
Kalenderen kan bestilles allerede nå på e-post: 
turistkontor.stugudal@online.no.

Eller SMS til Axel tlf: 97497815.

Info om jakt og fiske i Tydal finner du 
ved å gå inn på Grunneierlagets side på 
Facebook, eller på hjemmesiden jakt-fiske.
no  Turistinformasjonene kan også hjelpe 
deg.

«Nå nærmer høsten seg og vi har et 
variert tilbud av småviltjakt på flere ulike 
områder i Tydal. 

Jakt og fiske i Tydal
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Alt til fisketuren: 
•	 Fiskekort
•	 Fiskeutstyr	
•	 Mark	og	maggot

JULEFURUTENNING
Lørdag 19. 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

	Stugudalsvegen	2039,	7590	Tydal

Stugudal Naturfoto og design
Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	

Utstilling	Væktarstua	Hotell	
Tlf: 994 44 646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
10-16		t.o.m.	17.	september

Deretter	10-16	fredag	og	lørdag
HØSTFERIE	(uke41)	10-18	alle	dager

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

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

Fra XL-bygg:
Div. verktøy, snekker
og maleutstyr

Bjørkved

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr

	Stugudalsvegen	2039,	7590	Tydal

Stugudal Naturfoto og design
Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	

Utstilling	Væktarstua	Hotell	
Tlf: 994 44 646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
Mandag	-	lørdag	10-16

F.o.m	27.juni	alle	dager	10-18
F.o.m	22.aug	alle	dager	10-16
Info	og	hjelp	utenom	åpningstid	ring

73815512	/	99444646

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

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

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

Fo
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Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

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

Selbusporten m/sykkelrep.,  
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

colorline.no/radioneacruise | 810 00 811
Ved bestilling på telefon og terminal, tilkommer servicehonorar

 Pris fra kun 698,–  pr. person

Tilbudskode 196AH

Cruise
03.–05. november 2016 
på Color Fantasy

Too Far Gone

Jhohans

Becca

Petter Wavold

Grannes

Nilsen & Aalberg 

Sigmund Sæther

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

Tørr bjørkved
selges!

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

For bestilling ring:

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

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

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
Adr: 7590 Tydal

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

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

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

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Tydal
Vedprodukter

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

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen

73 81 46 82 - 909 73 324

Flemming Lunden
918 80 715
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Åpningstider i  høst  
 
Mandag-Torsdag: 
10.00-16.30 
 
Fredag 
10.00 til 20.00 
 
Lørdag 
10.00-16.00 
 
 

 
 Tlf.: 94475620 

www.stugudal-landhandel.no 

Åpningstider i høstferien   
uke 41 

Mandag-Torsdag:  
10.00-18.00 

Fredag: 10.00-20.00 
Lørdag: 10.00-16.00 

 
 
 Kom innom for en 

trivelig handel eller en 
kopp kaffe! 
 
Vi ønsker alle våre 
kunder en riktig god 
høst! 
 

Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU 

B


