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Info fra Stugudal fjell
Her kommer vinteren, her
kommer den kalde fine tida……
Sang Jokke & Valentinerne i
1991 og det er like aktuelt i dag.
Alle vi som har en fellesnevner
til Stugudalen har et forhold til
snø. Nå tidlig i november kan vi
bare håpe på at vi får en fin og
stabil vinter. En flott høst har gått over i førjulsvinter
og de flotte opplevelsene med blåtimer er her. Det
lyser ikke i så mange hytter for tiden, førjulstiden er
jo hektisk på alle måter, og folk er opptatt på andre
hold. Men om dagene nå blir kortere er det store
opplevelser en kan oppleve med fargespillet som
blåtimen kan gi, og for ikke å glemme når nordlyset
spiller over Sylan panoramaet og Skardsfjella. Det
måneskinnet og stjernehimlene vi som er så heldig å
være her nå kan oppleve kan ikke beskrives, men må
oppleves!
En hektisk tid er over, vi i Stugudal Fjell har jobbet
på flere arenaer med hovedoppgavene våre; å
tilrettelegge løyper og stier. Men vi i Stugudal Fjell
går ikke i dvale når det nå blir vinter! Kommer
snøen starter sporleggingen, da i første omgang i
tidligtraseen og etter hvert i hele løypesystemet.
I år har vi tatt et nytt stort steg i tidligtraseen
og lysløypa er planert og fått en etterlengtet
standardheving, mange dugnadstimer er fortært
og det videre arbeidet vil gå sin gang neste år om
finansieringen går i orden. Tydal kommune har
åpnet for, etter dispensasjonssøknad, at vi slipper
ny reguleringsplan for området. Stugudal Fjell ligger
inne med en større søknad til Gjensidigestiftelsen
som skal avgjøres før jul. Vi håper og tror vi vil få et
tilsagn der, helt klart at vi mener at det bør være
Stugudalen sin tur til å få støtte nå. Spesielt når
prosjektet er så samfunnsnyttig, og fremmer fysisk
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

aktivitet, og med den helsegevinst for en stor gruppe
i alle aldrer dette gir, og vi har levert en god søknad
med grunnlag i det viktige arbeidet vi legger ned.
SF har meldt inn 2 prosjekter til Tydal kommune
sin delplan for spillemidler. Vi har blitt enig med
grunneier av tidligtraseen om en lang leieavtale,
og søker om spillemidler på det videre arbeidet
med tidligtraseen, og er i dialog med Tydal IL om å
overta lysløypen på sikt. Det er et stort behov for
tilfredsstillende lager og garasje for vår maskinpark,
og Tydal kommune er forespurt om tomt for et
slikt bygg på Stugguvollmoen. Dette kan være et
kombibygg med flere brukere som kan ha behov for
lokaler. Her vil vi også søke om spillemidler.
De sentrale myndigheter har signalisert at en større
andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert
fysisk aktivitet. I en ny rapport foreslås det å sette
av en bestemt andel av spillemidlene til turveier
og turstier i kommunene. Midlene skal tildeles til
NÆRTUR anlegg, og det er slike anlegg som vi driver
med, turstier, turveier og turløyper, midt i blinken for
vårt stiprosjekt. Etterslepet er her stort, da det er for
lite søknader til slike anlegg som kommer inn, så vi
har en jobb å gjøre i samarbeid med kommunen for
å få dette inn i delplan for anlegg.
Stugudal Bedriftsnettverk har kommet godt i
gang med sitt arbeid, og medlemsmøte har vært
gjennomført med godt oppmøte. Dette blir en
viktig arena for alle bedrifter, og vi i Stugudal Fjell
er naturligvis medlem her og ønsker å bidra aktivt
i det videre arbeidet. Spennende blir resultatene
etter spørreundersøkelsen som nettopp er avsluttet,
svarprosent var ca 30 % som er meget bra for slike
undersøkelser. Kan være mange interessante svar å
lese ut fra undersøkelsen.
Fremtiden til Tydal Skisenter er ved deadline for
bladet ikke avgjort, men vi krysser fingre og håper at
ting løser seg, for skisentret trenger vi alle sammen!
Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
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Nytt fra Stugudal fjell

Vi går inn i Stugudal Fjell sin viktigste årstid, det er
nå vi er mest aktive med sporlegging som en stor og
viktig jobb. Vi jobber med å få til vaffelstuer på både
nord og sørsiden av Stugusjøen. På sørsiden blir det
på Øvre Fresvollen, grunneieren har velvillig stilt
denne flotte plassen til disposisjon til oss. Nordsiden
er pr i dag ikke på plass. Håpet er at vi kan tilby dette
allerede nå i vinter på begge sider, de er planlagt
å være åpne siste halvdel av vinterferien og hele
påsken som et tilbud til dere og et nytt turmål. Om
noen er villig til å bidra her er det bare å ta kontakt
med oss i styret.
Det er ikke til å stikke under en stol at vi har en
anstrengt økonomi i Stugudal Fjell, og vi er avhengig
av alle bidrag vi kan få for å opprettholde dagens
aktivitet. Siste år var det ca en tredjedel av dere som

satte slik pris på jobben vi utfører at dere betalte den
frivillige løypeavgiften, og en femtedel som betalte
støttemedlemskap, dette er vi meget takknemlig for
og tar som en annerkjennelse for den jobben som vi
gjør. Vi håper og tror at enda flere vil ta velvillig i mot
giroene som kommer i januar og gir oss sitt bidrag
slik at vi kan videreføre vårt arbeid. Det er opprettet
VIPPS slik at de som ønsker det kan betale inn der
– nr er 59588. Mere info finner dere på den nye
hjemmesiden vår og på våre sosiale medier. Dere
er vår hovedinntektskilde, uten dere hadde vi ikke
kunnet tilby et slikt tilbud som vi har.
Vi i styret ønsker alle i hus og hytter en Riktig God Jul
og et Fantastisk nytt År med flotte opplevelser i vårt
vinterparadis Stugudalen!

Styret i Stugudal Fjell
Leder
Arne Otto Vedvik Hytteeier

på 16de året på Øyan I, bor
på Ranheim, men e inant. Har
et eventfirma som driver med
stisykling – Sylan Opplevelse
AS. Sportsinteressert med
stort engasjement for ski
og sykkel. Bedre skiløyper i
Stugudalen trigget engasjementet for Stugudal Fjell
sitt arbeid. Har litt aner til Tydal da morfaren jobbet
i Kjøligruver og drev en av Østby gårdene tidlig på
1900 tallet. Stortrives på hytta året rundt – alle
årstider har sin sjarm!

Driver Stugudal Håndverk og Fritid, Stugudal
Hytteservice og er leder i Stugudal Bedriftsnettverk.
Hver sommer bosatt ved, og driver, Nesjøen
Båtutleie sammen med Erling.

Sekretær
Kristin Grytbakk

Ekte Stugudaling som styrer
Stugudal Camping sammen
med mannen Jomar som
hun fant i Græslia. Utleie av
snøscooter med utstyr har de
også på programmet. Jobber
til daglig i Tydal Kommune.

Styremedlem annonseselger
Ellen Brandtzæg

Styremedlem
An-Magritt Morset
Hegstad
Stugudaling som driver
Stugudal Landhandel,
Stugudalshester på Oppgar’n,
der hun driver avl og trener
islandshester, og hun sitter
også i styret i Stugudal
Bedriftsnettverk.

Styremedlem
John Helge Kåsen

Stugudaling som er grunneier
på Kåsen, løypekjører på
sørsiden, alltid positiv
og hovedansvarlig for
stiprosjektet. Utleie av lager.
Jobber i Tydal Bygdeservice.

50% rørosing og
50%lillestrømling, oppvokst i
Levanger, bodd i Trondheim,
Stavanger og Oslo. Flytta
til Stugudal i 1991 etter en
fjelltur og et møte med en kar
ved Nesjøen.
Nytt fra Stugudal fjell
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Tidligtrasé - første del klar

del av prosjektet, både med hensyn til finansering,
og en barmarkspreparering/rydding med maskinelt
utstyr av eksisterende lysløype på ca 2 km. Dette
arbeidet er nå nær sluttført, selv om en kulde og
barfrost resulterte i at vi ikke fikk slådded og plukket
småstein før årets første snøfall.
Neste år viderefører år Prosjektgruppen prosjektet
med neste steg og aktiviteter hvor en utvidelse
og utbedring/skifte brua over Rotåa slik at
løypemaskinen kan preparere hele løypa. I tillegg
vil prosjektgruppen jobbe med finansieringsplanen
for neste steg med en ytterligere utvidelse og
ny en trasé nord for lysløypa opp mot Rotåfloan
slik at det samlet vil være ca 6 km spor som skal
kunne prepareres så snart det kommer snø.
Dette innebærer et behov for å kunne finansiere
gjennomføring av en ny reguleringsplan av området.
Foto: Ingrid Wold

Etter at maskinpreparering før jul i fjor måtte
utsettes på grunn av tidlig snøfall er nå første del
av tidligtrasén både utvidet og klargjort takket
være en formidabel innsats fra både Aas Transport
og en iherdig dugnadsinnsats fra et entusiastisk
dugnadsteam.
I skrivende stund har nylig det første hvite teppet
lagt seg over Stugudal etter en flott høst, og
tidligtrasén er som et resultat av det arbeid som er
utført allerede preparert rekordtidlig 18. november!
Prosjektgruppen i Stugudal Fjell har som beskrevet
i fjorårets julenummer allerede siden i fjor arbeidet
med å forberede gjennomføring av første mål i
prosjektet, klargjøre og etablere en tidligtrasé med

Foto: Ingrid Wold
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utgangspunkt i eksisterende lysløype i Stugudal.
Formålet med Stugudal Fjells prosjektet er beskrevet
i prosjektgruppens mandat, å videreføre og jobbe
med å etablere en tidligtrasé med utgangspunkt
i de anbefalinger som ble fremlagt for styret i SF
30.09.2011, som var grunnlag for den søknad og
støtte som kommunestyret i Tydal kommune vedtok
7. juni 2012 og som til slutt resulterte i at Stugudal
fikk mulighet for å anskaffe egen løypemaskin.
Målsettingen med å kunne tilby en tidligtrasé
med økt løypestandard som utgangspunkt for
skiløypenettet i Stugudal, er å kunne tilfredsstille
dagens skiløpers krav til kvalitet og bredde for
utøvelse av både klassisk- og skøyteteknikk. En
tidligtrasé og et løypenett som er preparert etter de
beskrevne standarder representerer et utgangspunkt
for gode turmuligheter, sommer som vinter. Videre
vil dette være et attraktivt treningsanlegg for barn,
ungdom og eliteutøvere, samtidig som det vil være
med å styrke potensialet for reiseliv, øvrig næringsliv
og grunneiere i Stugudal. Dette vil i hovedsak
gjennomføres ved å:
§

Foreta de anbefalte opparbeidelse av
løypetrasé som umiddelbart kan prepareres
ved første snøfall

§

Plan for vedlikehold av tidligtrasé

I løpet av de to årene har Prosjektgruppen jobbet
iherdig med å kunne sikre gjennomføring av første
Nytt fra Stugudal fjell

Prosjektgruppen vil som en del av prosjektet vurdere
behov for utskifting av lysene i lysløypa
(energiøkonomisering) gjennom tilgjengelige
støtteordninger. Prosjektgruppen har også initiert en
utskifting av defekte lys i eksisterende trase.
Gjennomført arbeid så langt har vært mulig takket
være bidrag fra gode støttespillere som Dyrhaug
Ridesenter, Væktarstua Hotell, Sylan Opplevelse AS,
Fagtrykk AS, Tydal Utleieservice, Selbu Fysikalske
institutt as, Børstad Transport, Moheim Camping,
Rotvoldlia Hytteforening, Kristin & Stig Schei, Anne
Karin & Jan Hov, Siri & Helge Kvithammer, Aud & Ole
Øvre, Nils Otto Huseby og flere øvrige stamgjester i
Væktarstua stamgjestklubb.
I tillegg til den økonomiske støtten for grunnarbeid
og maskinpreparering har en gruppe ildsjeler og
viktige støttespillere som Roar Grøtte, Hallgeir Juul
Nygaard, Marianne og Torstein Sjøholtstrand, Jan
Ove Tvervåg, Magnus B. Huseby, Arne Otto Vedvik
m. flere som alle har lagt ned en uvurderlig innsats
og bidratt med nærmere flere hundre timers frivillig
dugnadsinnsats.

For å sikre en fortsatt utvikling kreves det vilje til
ytterligere investeringer og økt samarbeid, bidrag
fra både kommune, næringsliv og ikke minst
hytteeiere. Hytteeierne må selv se nytten av et godt
løypetilbud og bidra med støtte til drift gjennom
løypekontigent og støttemedlemskap i Stugudal
Fjell. Prosjektgruppen er sikker på at arbeidet
med utvikling av en tidligtrasé er et positivt bidrag
for å sikre og øke driftsinntektene til Stugudal
Fjell og Tydal Ski AS drift av løypemaskin. I tillegg
et insitament for at hytteforeningene i Stugudal
tar et positiv eierskap og ansvar for å bidra til
å vedlikeholde og holde sine nærområder og
løypetraser i best mulig stand. Målsettingen er å
kunne videreføre den positive entusiasmen som ble
skapt da Stugudal i 2013 fikk sin egen løypemaskin til
stor glede for oss alle.
Nils Otto Huseby, prosjektleder

Velkommen til oss i
Café Bygdedyrets spisehule
-

Ved forhåndsbestilling tilbyr vi hele året en særskilt
meny til deg og dine venner/kolleger.

-

Ønsker du å holde kurs eller konferanse har vi
fasiliteter til det. Servering etter ønske.

-

Som ernæringsfysiolog tilbyr Josephine også kurs og
rådgivning til grupper eller enkeltpersoner når det
gjelder ernæring knyttet til helse, fedme etc.
Kontakt:
Josephine Moxness. Epost: post@cafebygdedyret.no
Tel: 48267262. Facebook: www.facebook.com/cafe.bygdedyret
Nettsted: http://cafebygdedyret.no

Nytt fra Stugudal fjell
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Turstier

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 har nå gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med Nasjonalparken
Næringshage på Oppdal og Tydal kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i
tidsrommet 17. til 30. oktober 2016. Samtlige 1.525 eiere av fritidsbolig i Tydal
var invitert til å delta.
465 respondenter har svart innen tidsfristen. Antallet er så høyt at det gir stor
sikkerhet for at svarene er representative for hele populasjonen.
(Bildet har ingenting med prosjektet å gjøre. Red. )

Undertegnede (John Helge Kåsen) og Olav Dybvad
har ryddet og merket turstier i sommer. Vi startet
med Møsjødalstien som går fra Stugudal Camping
og inn til Møsjøen. Stien er 4,7 km lang. Det er
parkering ved Stugudal Camping. Stien følger veien
til Stillhåtjønna hyttefelt, tar av ved Kølbottnen
og følger elva Møåa opp til Møsjøen. Det er brukt
en lys blåfarge til merkingen, som er anbefalt i
Merkehåndboka. Noen steder der det ikke er trær,
er det satt opp stolper til merking. Det er også satt
opp stolper til skiltene som er mottatt nå i høst. De
vil bli montert til sommeren. Skiltene og merkingen
er sponset av Verneområdestyret for Skarsfjella og
Hyllingsdalen.

20 personer var innom oss den dagen i september
da vi støpte brukarene. Vil også rette en stor takk til
Lidulf Stugudal og Alf Roger Sesseng Nordfjell som
stod for transporten. Takk også til Tydal Kommune
og Stugudal Grunneierlag som har støttet oss med
penger til brua.
Det ble søkt om midler fra Gjensidige stiftelsen om
støtte til stiene. Vi kom dessverre ikke i betraktning
i år, men vi håper å få midler til neste år. Det
er innkjøp av tavler og skilt som er den største
kostnaden.
Vi har begynt å rydde Litvol- Langsvol stien. Vi håper
å bli ferdig med merkingen til neste sommer. Tydal
Idrettslag Trimgruppa har trimkasser ved disse
stiene allerede i dag. Planen er i samarbeid med
dem å plassere disse i stien. Vi har også tenkt på
rasteplasser ved disse stiene. Vi får se hva vi får tid
til. Planen var å få flere til å bruke turterrenget vårt.
Fint om vi kan få tilbakemeldinger på det vi holder
på med og om noen har ideer om andre ting vi kan
gjøre i forbindelse med turstiene.

Vektarhaugstien er også ryddet og merket. Det
er støpt Fundamenter til ny bru over Rotåa.
Materialene er innkjøpt og ferdig kappet, så den
er klar til montering til sommeren. Elva er så pass
vanskelig å gjøre med at vi har planlagt å demontere
brua hver høst. Vi har vært i kontakt med Tydal
Idrettslag som har hatt bru der før. De mener at snø
og isforholdene gjør det nødvendig å ta ned brua om John Helge Kåsen.
vinteren. Vi tror denne traseen vil bli populær. Ca
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Spørreundersøkelsen vil nå bli brukt i videre arbeid i Stugudal Bedriftsnettverk.
Vi kommer tilbake i neste nr. av ”Nytt fra Stugudal Fjell” med mer informasjon
etter at vi har gjennomgått alle data.

Vi vil takke alle som har tatt seg tid til å svare!!
Samtidig ønske vi alle en riktig god jul og et godt nytt år !!
STUGUDAL BEDRIFTSNETTVERK SA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alltjeneste Stugudal
Dyrhaug Ridesenter
Nesjø Båtutleie SA
Patrusli Gaard
Stugudal Camping
Stugudal Drift AS
Stugudal Eiendom AS
Stugudal Fjell
Stugudal Grunneierlag
Stugudalshester
Stugudal Håndverk og Fritid DA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stugudal Hytteservice
Stugudal Naturfoto og Design
Stugudal Stasjon AS
Sylan Opplevelse AS
Sylsjøveien AS
Sørensen Scooter
Tydal Ski AS
Tydal Skisenter AS
Tydal Utleieservice AS
Væktarstua Hotell AS

Nytt fra Stugudal fjell
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Kommunale åpningstider jula 2016
Tydal legekontor
23. desember: 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00.
26. desember: stengt
27. desember: 10.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00
28. desember: 10.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00
29. desember: 10.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00

TYDAL KOMMUNE INFORMERER
www.tydal.kommune.no

Tydal kommune sine fellestiltak i Stugudalen

30. desember: 10.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00
Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal,
som nås på telefon 116 117.
Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.

Tydal kommune jobber med noen fellestiltak som vil ha betydning for infrastrukturen i Stugudalen
og hele Tydal.

Svømmebassenget i Tydalshallen

Vi har håp om at det kan være muligheter for at snøscooterløyper blir en realitet i vinter.

Siste fredag bassenget har åpent før jul er 9.
desember,

I den forbindelse er vi avhengig av å ha tilstrekkelig parkeringsmuligheter for bil og henger.
Samtidig har vi erfaring fra sist vinter, og spesielt i påska, at det var parkeringskaos i Stugudalen.

og det åpner igjen på nyåret fredag 6. januar.
Kl. 17.00 – 18.00 for barn yngre enn 5. klasse
og kl. 18.00 – 20.00 åpent for alle.

Vinteren 2017 blir det brøytet parkeringsplass i Stuguvollmoen. Der vil det bli betalingsautomat.
Det vil også bli ordnet med toalett- og dusjanlegg i Stuguvollmoen som kan benyttes av alle. Det
blir anledning til å betale for dusj og toalett på samme automat som parkering. Vi jobber også med
å få til betaling for fiskekort og løypeavgift på samme automaten.

Barn under 5. klasse må være i følge med
foresatte.

Parkeringsplassen ved Ystesosen vil bli brøytet som tidligere år. Der vil det også bli
betalingsautomat. Parkeringsplassen ved Stugudal kapell vil være som før, men må i første rekke
være forbeholdt kirkebesøkende.

Leie av basseng, badstue, hall eller møterom,
kontakt Tydal kommune, servicekontoret tlf.
73 81 59 00.

Det er satt opp nytt offentlig toalett i Stugudal som er å finne ved Nærbutikken Stugudal.
Det vil også komme et mini gjenbrukstorg ved butikken, så alle containere som i dag står ved
Sylsjøvegen vil bli flyttet dit. Det må presiseres at det er Innherred Renovasjon som er ansvarlig for
gjenbrukstorget.

E-post: postmottak@tydal.kommune.no
Ønsker du å leie svømmebassenget i jula, kontakt servicekontoret
innen mandag 19. desember!

Tydal bibliotek
INFORMASJON OM UTPLASSERT NØDTELEFON (satellitt-telefon) PÅ
STUGUDAL CAMPING
Tydal kommune har utplassert en satellitt-telefon
i sanitærbygget på Stugudal Camping.
Denne benyttes i nødstilfeller – dvs. ved brudd i
telenettet (fasttelefon og mobil) og samtidig akutt

Siste åpningsdag før jul er onsdag 21. desember kl. 10.00 – 14.00.
I mellomjula har biblioteket åpent tirsdag 27. desember kl. 14.00 –
17.00
og onsdag 28. desember kl. 10.00 – 14.00.
Første åpningsdag på nyåret er tirsdag 3. januar kl. 14.00 – 17.00.

behov for kommunikasjon med nødetater eller andre.
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Åpningstider ved turistinformasjonen
Tydal turistinformasjon
Tydal kommune, servicekontoret
Tlf.:
E-post:

73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Salg av suvenirer bl.a. votter med
Tydalsrosa, Dialektkoppen, kopper/puter
med Sylanmotiv, drikkeflasker og buffer i
ny farge. Salg av fiskekort, jaktkort,
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker.
Brosjyremateriell fra både Tydal og våre
nærkommuner.

Turistinformasjonens julegavetips:
Tydalsvotten og Dialektkoppen
Tydalsrosa er et mønster som er blitt mye brukt
i åklær.
På bilde ser du mønsteret brukt i Tydalsvotten.
Vottemønsteret og votten er utviklet og strikket
av Anita E. Fremo. Votten kan strikkes i andre
bunnfarger, men hovedfargen er svart og rødt.
Bakgrunn for mønsteret: Åkle-Berit var født på
gården Stugudal i 1766. I 1789 ble hun gift med
bygselbonden Ole Gudmundsen Hilmo. I 1805
hadde hun vevd over 50 åklær, dette ved siden
av barnestell, hus- og gårdsarbeid.
Hun lærte også opp andre koner og jenter i
vevteknikken sin som kalles dobbeltveving.
Du kan lese mer om Åkle-Berit og hennes
vevkunst i Bygdebok for Tydal bind 2, som nå
finnes digitalt på http://tydalsboka.no/
Dialektkoppen med ord hentet fra tydalsdialekta var en populær gaveartikkel
i fjor til jul. Kanskje det er noen som ønsker seg den i år også?
Votten i både barne-, dame- og herrestørrelse selges i turistinformasjonen i
servicekontoret, Tydal kommune. Det samme gjør Dialektkoppen.
Velkommen innom!

Invitasjon
til ide-dugnad i anledning 300 års markering Karolinerfelttoget 1718

Tydalshallen tirsdag 17. januar 2017 kl. 19:00
Vi ønsker at du/dere møter med engasjement og ideer slik at vi sammen kan skape en
verdig og flott markering i Tydal fra januar 2018 til januar 2019.
Lag og organisasjoner, næringslivet, presse, hytteforeninger/hytteeiere og private er invitert.
Tenk igjennom hva du/dere kan bidra med, vær engasjert og kom med ideer slik at vi
sammen kan lage en verdig 300 årsmarkering i Tydal. ALLE IDEER ER LIKE VERDIFULLE
Det vil være naturlig at Karolinernes hærtog også blir satt fokus på i skoler og barnehager i
jubileumsåret. Dette bør organiseres innen oppvekst i kommunen og eventuelt innen
Den kulturelle skolesekken.
Karolinernes felttog i 1718-1719 fikk dramatiske følger for Trøndelag og spesielt for Tydal.
Tydal har en sentral rolle i markeringen med sin dramatiske historie.
En markering i 2018 og 2019 kan ha mange effekter. Satsningen vil kunne bidra til utvikling av
kulturlivet, både det frivillige og for kulturbasert næringsutvikling. Vi ønsker at markeringen
kan bidra til positiv omdømmebygging for kommunen.
Karolinernes felttog kommer til å bli markert flere steder, både på svensk og norsk side av
grensa. I januar i år ble det i regi av Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK) i
samarbeid med Länsstyrelsen Jämtlands Län, Fylkesmannen Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag, Region Jämtland Härjedalen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag
fylkeskommune og Naboer AB arrangert et møte. Mange aktører deltok og presenterte
planer for tiltak i jubileumsåret. I møtet fikk JTAK mandat til å koordinere og lage oversikt
over tiltakene som planlegges, og det ble oppnevnt ei arbeidsgruppe som fikk i mandat å
jobbe fram en interregsøknad.
Karolinerspelet settes opp på Brekka bygdetun i januar 2018 og januar 2019.
Hovedarrangementet blir satt opp på Kristiansten festning i Trondheim 18.08.18
Komiteen for 300 års markering Armfeldts felttog 1718 sin oppgave er å definere og
samordne felles arrangement/markeringer i Tydal i 2018 og 2019.
Hilsen
Komiteen for 300 års markering Armfeldts felttog 1718
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Nytt fra
Stugudal
Børge Hanssen, Jo-Vegard Hilmo, Harald
Voldseth
ogfjell
Berit J. da Silva
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Stugudal Naturfoto og Design
Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Tlf: 97497815

Gaveartikler, Naturfoto kalender 2017

Stugudal Hytteservice
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

•

J

ohn Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

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

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.

STEINFJØSET
STUGUDAL ØVRE

FULLT UTSTYRT SELSKAPSLOKALE AV HØY STANDARD
jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
FOR UTLEIE
PLASS TIL 50 PERSONER
ALLE RETTIGHETER
LUN OG SPESIELL ATMOSFÆRE

STEINFJØSET
STUGUDAL ØVRE

STEINFJØSET
FULLT UTSTYRT SELSKAPSLOKALE AV HØY STANDAR
UTLEIE
STUGUDAL ØVRE PLASS FOR
TIL 50 PERSONER

ALLE RETTIGHETER
FULLT UTSTYRT SELSKAPSLOKALE AV HØY STANDARD
LUN OG SPESIELL ATMOSFÆRE
FOR UTLEIE
PLASS TIL 50 PERSONER
ALLE RETTIGHETER
LUN OG SPESIELL ATMOSFÆRE

ARRANGEMENT VINTER 2017:
BREWMAKERS DINNER
V/RØROS DELIKATESSER: 27/01
SALTKJØTT OG STAPPE: 18/02
PÅMELDING:
AN-MAGRITT MORSET HEGSTAD: 91582795
ARRANGEMENT VINTER 2017:
BREWMAKERS DINNER
V/RØROS DELIKATESSER: 27/01
ARRANGEMENT VINTER 2017:SALTKJØTT OG STAPPE: 18/02
13
Nytt fra Stugudal fjell
BREWMAKERS DINNER
PÅMELDING:
V/RØROS DELIKATESSER: 27/01
SALTKJØTT OG STAPPE:AN-MAGRITT
18/02
MORSET HEGSTAD: 91582795

Tydal Næringsforening

sin velsmakende mat basert på kortreist mat. Fine
tilbyr også kurs i matlaging for folk i alle aldre. For
de som vil slanke seg eller legge på seg, forbedre sin
egen helse eller forebygge helseplager.

Tydal Næringsforening (TNF) er en
medlemsorganisasjon for næringslivet i Tydal.
TNF er et talerør mellom næringslivet og offentlige
instanser, fødselshjelper for ideer i næringslivet, og
gjør næringspolitiske fremstøt mot ulike offentlige
og private instanser.
TNF organiserer ulike fora for nettverksbygging
og er en pådriver for samarbeid mellom de ulike
næringsaktørene i Tydal.

har drevet Café Bygdedyret i litt over et år. Hun
presenterte sine tanker omkring både fortid og
nåtid. Hun er utdannet ernæringsfysiolog, og lager

Styret i TNF

Stugudal Bedriftsnettverk, ved leder Ellen Brandtzæg
og prosjektleder Gunnbjørn Berggård, fikk også sin
del av taletiden. Se ellers info annet sted i bladet.

Valgt på årsmøtet 4. april 2016
Styreleder
Jo Vegar Hilmo
jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no

Erik Kirkvold, leder i Tydal Snøscooterklubb,
presenterte også framdrifta for scooterløypene. Han
fikk velfortjent ros for sitt engasjement og sin saklige
håndtering gjennom hele prosessen. Se ellers Eriks
artikkel i bladet.

Nea Radio og NRK etablerte et formalisert samarbeid
i 1995.

Nestleder
Marit Østby Nilsen
marit@fjelldriv.no

I 1997 ble konsesjonsområdet utvidet til Holtålen og
i 1999 også til Røros kommune.

Sekretær

Nå har Nea Radio redaksjonslokaler i Ålentorget
i Holtålen, Ol-Kanelesavegen 2 i Røros og
«Mediahuset» i Selbu og har konsesjon for
allmennradio etter Lov om lokalkringkasting.

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

SNART ER DET JUL

Nea Radio ligger på Norgestoppen i lytting (TNS
Gallup) og er i dag en flermedial og moderne
lokalradiostasjon med sendinger på FM, nett, DAB
og mobile plattformer.

Styremedlem
Jomar Grytbakk
post@tydalsnett.no

I Norge bruker vi anslagsvis 60 millioner
meter gavepapir i jula. Vanlig julepapir er
restavfall – ikke kast det i papirdunken.

Nea Radio er medlem av Norsk Lokalradioforbund.
Gjennom assosiert medlemskap i Norsk
TNF arrangerer frokostmøter i samarbeid med Tydal Presseforbund forplikter NLRs medlemmer seg til
Vær-Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og
Kommune. Det siste møtet før sommeren (10.juni)
ble holdt på Væktarstua Hotell. I tillegg til vertskapet Redaktørplakaten.
presenterte Andreas Reitan Nea Radio som i år
Frekvenser:
feirer 30-årsjubileum. Vi fikk både høre historie og
framtidsplaner, og det utvidede nedslagsfeltet til Nea
Selbu: Mebond 100,3 / Innbygda 103,4 / Vikvarvet
Radio er imponerende.
106,5
Om Nea Radio( fra hjemmesiden)
Tydal: Henvola 104,0 / Stugudal 102,0
Røros: Røros 103,5 / Einervola 104,7
Nea Radio startet som skoleradio på Peder Morset
Holtålen: Ålen 107,5 / Hessdalskjølen 105,1 /
folkehøgskole i Selbu høsten 1985.
Haltdalen 103,1
Året etter fikk Nea Radio konsesjon for nærradiodrift Stjørdal: Forbordsfjellet 87,8
i Selbu, og bygderadioen Nea Radio AL ble formelt
stiftet 31. oktober 1986.
Året etter ble også Tydal kommune inkludert i
konsesjonsområdet.
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Fredag 11.nov. ble frokostmøtet avholdt på Café
Bygdedyret. Oppmøtet viste seg å bli så bra at
Kommunestyresalen ble for liten til at vi kunne flytte
dit. Og frokosten falt i smak. Josephine Moxness

Nytt fra Stugudal fjell

Tenk miljø - Bruk heller resirkulerbart papir, for eksempel gråpapir.
Juletreet leverer du på gjenbrukstorget.
Se hva vår egen Johan Møkkerbakken
gjør med juletreet og julepapiret:
youtube.com/innherredrenovasjon
INNHERRED RENOVASJON ØNSKER
ALLE I TYDAL EN RIKTIG GOD JUL!

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

ITJNÅ E SØPPEL
Åpningstider Tydal gjenbrukstorg
(Berggårdsmyra) Mandag: 12:00-19:00

Nytt fra Stugudal fjell
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Tydal kirke

Vi går til kirke

17. desember kl. 18.00 – Superlørdag – Julekonsert
Medvirkende: Bjørn Vevang, Gaute Kirkvold, Per
Kvalvaag, Kor Magnon og kulturskolen.

24. desember kl. 14.30
Gudstjeneste – vi ringer julen inn

Stugudal kapell

25. desember kl. 12.00 – Høytidsgudstjeneste

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Trenger DU elektriker?
Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen.
•
•
•

Vi utfører både nyanlegg, utvidelser og rehabilitering.
Vi leverer og moterer varmepumper.
F-gas sertifisert montør.

Ta kontakt på tlf. 908 99 454 for et godt tilbud.

Elektriker’n i Tydal

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

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 søndag

Bjørn Sandnes
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Aursundveien 1272 - 7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
Nytt e-post:
fra Stugudal
fjell
bjorn.sandnes@roros.net
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Følg oss på
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N`Tor slo
hardt oppå
Løvøyvol`n
Det var Gry Jensen, hytteeier på Håmyran, som
oppdaget det nye «steinbruddet» på Løvøyvola.
40-50 meter sørøst for det trigonometriske merket
(825 m.o.h.), omlag på samme høyde, stakk det
opp et svakt kuvet svaberg både 28. aug. i fjor, i
påska i år, og i alle tider før. Men da Gry Jensen tok
turen opp 10. juli i sommer lå denne steinrøysa der.
Tusenkronersspørsmålet er naturligvis: Hva har
hendt? Frostsprenging? Nei, ikke så brått og
brutalt. Meteoritt? Særdeles tvilsomt, sjøl om
underskrevnes kunnskaper om effekten av slike er
ytterst beskjedne… Sprenging? Ingen kjennskap til
malmleting eller annen virksomhet, hverken i Tydal
kommune eller hos grunneier Svein Unsgård. Og
ingen borehull å se.
Da står lynnedslag igjen. En gang på forsommeren i
år. – Et krater 2-4 meter tvers over, steiner på opptil
en halv kubikkmeter - dvs. over ett tonn – er hivd
opp, mindre steiner er kasta utover. Fra krateret
går et spor i berget 4-5 meter rett mot nord, med
oppsprukket fjell, oppletta steiner, oppkasta jord,
og et mindre krater i enden. Slike spor i grunnen er
typisk etter lynnedslag, lynets utgang.

Nedslaget. Den gamle pakkrammesekken lener seg på den største
blokken.

STUGUDAL FJELLANDSBY

Krateret sett mot nordnordøst, med utgangssporet etter lynet opp til
venstre.

Etter 12 år på Stugudal Camping, begynte Irene og
Ragnar Sæbø fra Stjørdal å interessere seg for hva
som foregikk på nabotomta. En fjell-landsby var
under planlegging. De fulgte med, og så snart at
det var startet bygging av den første hytta, attpåtil

Dette er mine observasjoner. Og min teori. Heldigvis
var det, så vidt vites, hverken folk eller 300 rein i
nærheten…

på den tomta de syntes så best ut! Skal, skal ikke,
sa de lenge, før de tilslutt bestemte seg for å slå
til. Den aller første hytta i landsbyen ble deres. De
trives i området, og kunne ikke hatt bedre naboer
enn Kristin og Jomar Grytbakk, som de roser opp
i skyene. Hytta er norskprodusert fra Telemark,
Moen, og Bygdeservice med sine lokale snekkere har
stått for oppføringen. Tydal Bygdeservice, med Olaf
Svelmo i spissen, har gjort en svært god jobb, skryter
paret. Alt er pent og ordentlig utført til minste
detalj, og innflyttinga skjedde på lovet dato! Her
er det godt å være! Og utenfor står snøscooteren
på henger, klar til å kjøre over grensa for en herlig
tur. Noe sønnen på 16 setter stor pris på. Men vi
håper jo sjølsagt at vi skal slippe å frakte scooteren
flere mil med bil før vi kan kjøre på tur, sier Ragnar.
Hvis planene om løypenettet i Tydal blir en realitet,
så er det et stort framskritt, og en stor fordel for
næringslivet i kommunen. Og vi slipper bilturen
først…
Med utsikt ut over Stuggusjøen fra terrassen, og
Sylan i bakgrunnen, her kan Det gode liv nytes!

Tekst og foto: Ingebrigt Kirkvold
Gangen etter lynet, fra krateret.
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Stugudal Snøscooterutleie
Sesongen 2017 kan Stugudal Snøscooterutleie
tilby utleie av 4 snøscootere, samt kjelker og
varehengere for frakt av kjøretøyene. Kjøretøyene er
miljøvennlige og stillegående.
	
  

Servicebygget i Ås

I Tydal kommune har vi 3 isfiskeløyper som det
er tillatt å kjøre etter med formål isfiske, forteller
utleier Jomar Grytbakk. Den ene løypa går fra
Sylsjøvegen i Stugudalen. Vi leier også ut til firma
som trenger snøscooter til å utføre arbeidsoppdrag
i Tydal.
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Manuell lymfedrenasje
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Funäsdalen ligger en times kjøretur fra Stugudalen.
Der er det tillatt med fritidskjøring for snøscooter,
og vi kan tilby utleie av kjøretøy og/eller kjelker som
kan bringes med dit.
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Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost
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Grytbakk forteller at det arbeides med å få til et
løypenett for fritidskjøring i Tydal kommune. Dette
er planlagt ferdigbehandlet først på nyåret 2017.
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Snøscooterløyper for fritidskjøring åpner for nye
muligheter for næringslivet i Tydal og det blir
spennende å se resultatene, om forslaget blir
vedtatt, sier Grytbakk. Det er viktig å understreke at
all kjøring skal foregå i godkjente løyper. I forslaget
som skal behandles er det inntegnet en løype som
går ut fra Stugudal Camping.
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Grytbakk ønsker alle kunder velkommen, og
sier at det kan lønne seg å bestille i god tid.
Kontaktinformasjon og priser finnes på
www.stugudalcamping.no

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

Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

er!
rnøyde kund
Vi lever av fo

I år er Tydal Frivilligsentral 25 år, vi gratulerer!

Vi lever av fo

er!
rnøyde kund

Alt som skal til fra du har planer om å bygge ny
eller rehabilitere din gamle hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.
Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.
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FRIVILLIGSENTRALEN
I TYDAL

rnøyde kun
Vi lever av fo

der!

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Nytt fra Stugudal fjell

Leder Liv Solfrid Rolseth forteller at jubileet
har blitt markert med kaffe og bløtkake. For
de som ønsker å vite mer om Frivilligsentralen
kan dere gå inn på hjemmesiden www.tydal.
frivilligsentral.no Der finner dere også en
artikkel som har stått i «Nytt fra Stugudal Fjell»
i et tidligere nummer.

Tilbyr blant annet
•
•
•
•
•

Vasking fra 400kr
Hagearbeid fra 400kr
Snømåking fra 400kr
Maling fra 425kr
Bortkjøring av rask
facebook: @alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Kanskje kommer det en jubileumsberetning
også i et senere nummer.

Nytt fra Stugudal fjell
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Julebrev fra Væktarstua
Vi vil benytte anledningen til å takke alle gjester og våre ansatte
for året som har gått.
Vi vil også takke alle dere som har stilt opp på våre arrangement
igjennom året. Kan da nevne: Pubkvelder i cafèen, fotballkamper
på storskjerm, VM-sending i lavvoen, barnasdag, barnedisco,
tur til Rørosmartnan, lavvokvelder, afterski, quizz-kvelder,
volleyballturneringer, middagsbuffèer, viltaften, halloweenfeiring
og julebord.
Takker også dere som har vært innom på andre arr. som
Karolinerløpet, pilegrimsvandring, næringslivsfrokost,
Væktarstuacup, brylluper, bursdager, barnedåper, cateringer,
konfirmasjoner, Tydalsfestivalen, Pilegrimsrittet, StorsylenOpp,
stamgjestarrangement, påskeskirenn, slektstreff og vertskapskurs
Vi stenger for julen den 15. desember og åpner igjen 8 januar.
I julen vil det fortsatt være mulig å leie hytter eller leiligheter
Bare ring 73813100 så ordner vi det.
I det nye året fortsetter vi med Pizza,-og tacobuffè på lørdager og
middagsbuffè på søndager. Følg med på våre facebooksider for
andre arrangementer.
Fotballkamper vil vi fortsette å vise, både RBK, landslaget og
engelsk fotball som blir vist på premiumkanalene.
Vi har fortsatt leiligheter igjen for salg.
Kontakt Helge Kvithammer 93457771

Vi ønsker alle våre kunder en
riktig God Jul og et Godt Nytt år!
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En ok tirsdags ettermiddag!
Når en er så heldig å ha en hyttenabo som har småflysertifikat og som inviterer på flytur kan en tirsdags
ettermiddag bli litt utenom det vanlige .
Vi har hatt et flott vær i høst og i slutten av september klaffet det slik at vi kunne ta oss en flytur i flott
høstvær. Det ble en 2 timers rundtur med mange
inntrykk. Etter take-off på Værnes gikk turen østover
mot Meråker. Nå var det slik at piloten – Stig var
lydhør for sidemannens ønsker slik at vi fløy over
områder som jeg ville se fra luften og etter passering
Skarvan dreide vi sør over og fløy over Rangeldalen
hvor jeg flere ganger har syklet igjennom videre mot
Esandsjøen og Storerikvollen, en sving rundt Fongen
og over Schulzhytta. Kursen ble satt mot sør igjen
og etter passering Henfallet begynte Stugudalen å
åpenbare seg. Det er mange hytter i Stugudalen!
Fra et fugleperspektiv ser en lettere hvor de er. Vi
kom langs sørsiden av Stuggusjøen og måtte selvfølgelig en sving over eget hyttefelt Øyan I før vi runder
over Stugudalen og mot Skardsfjella og Sylan Panoramaet. For en utsikt vi hadde! Som en bonus ble det
fra fjell til fjord på hjemveien og vi fløy tilbake over
Selbu og inn til Trondheim og rundet rundt Munkhol-

men før vi landet på Værnes igjen. Minnekortet har
fått mange inntrykk. For et fantastisk fjellområde vi
har rett utenfor hyttedøra! For en amatør fotograf
var det litt vanskelig å få de beste bilder, men når en
knipser mye ble noen ok. Tusen hjertelig takk til Stig
Haugen og Cessna 172 SP Skyhawk, Værnes Flyklubb
for en flott tur!
Tekst og foto: Arne Otto Vedvik.

Nytt fra Stugudal fjell
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Ole Bjarne
Østby

Trapper - Stiger
Sambatrapper

Aut. maskinentreprenør

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

Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus

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

e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

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

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

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!
Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!
Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse
Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!
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Vi foretar
AC-klimaservice
Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

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

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!
Nytt fra Stugudal fjell

– Hele Neadalførets byggevaresenter
Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no

Nytt fra Stugudal fjell
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xlbyggselbu.no

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

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

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE

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

RAPPORT
BOK

Transport og graving
Gruslevering

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

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

STORFORMAT
BILDEKOR

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

WEB DESIGN

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

www.fagtrykk.no

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.
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
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: 10.00-22.00

Selbu Camping

TYDAL
UTLEIESERVICE AS

Selbu Fysikalske
institutt AS

Ønsker alle
ei riktig god jul!

Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,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

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

Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både campingvogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og

B.LANGSETH, SELBU
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Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell
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Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

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

tilbygg

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

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

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

Tlf: 73817350

8-22
www.statkraft.no
Telefon: 24 06 70 00
Telefon Driftsentral Region Midt: 57 68 92 10
28E-post: info@statkraft.no

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell
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J

ohn Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

Julepapir er ikke papir
Det anslås at norske husstander bruker minst
60 millioner meter glanset julegavepapir i jula.
Dessverre er dette papiret lite verdt så snart
pakkene er åpnet. Kvaliteten på papiret er nemlig
så dårlig at ingen vil ta det inn til gjenvinning.
Vanlig julepapir må derfor i restavfallet. Ikke i
papirdunken, for glanset gavepapir inneholder mye
leire og fargestoffer, men minimalt med papirfiber
og kan dermed ikke gjenvinnes til nytt papir,
forteller informasjonsmedarbeider hos Innherred
Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen.
Bruk alternativ innpakning

Ikke brenn julepapiret

Brødvarer
i Tydal

Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Fra

De færreste unngår nok likevel ikke en viss mengde
glanset julepapir etter julekvelden. Da er det viktig
at det kastes i restavfallsdunken. Restavfallet sendes
til forbrenning hos Statkraft Varme i Trondheim. Det
er ikke spesielt lurt å brenne det i ovnen eller peisen
hjemme, sier Knudsen. Hun forteller at den dårlige
kvaliteten gjør at papiret danner mye sot når du
brenner det.

Hun oppfordrer til at man tenker miljø når man
pakker inn julegavene. – Gråpapir og avispapir
er fine og miljøvennlige alternativ til det vanlige
julepapiret. Gavene blir vel så fine med et dekorativt
bånd eller hyssing, og på julekvelden kan papiret
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sorteres og kastes sammen med annet papiravfall,
sier Knudsen. – Å la barna dekorere gråpapir med
tegninger og klistremerker er populært både for
giver og mottaker, det blir ofte mye finere og i alle
fall mer unikt enn det masseproduserte gavepapiret,
smiler Knudsen. - Ønsker man å være litt kreativ
er det mange andre måter å gjøre det på også,
minner hun om. Ukeblader, gamle barnebøker,
pappemballasje, veggtapet, bokser med lokk,
stoff og gamle klær kan f.eks. gjøre nytte som
gaveinnpakning.

Tilbygg

– Røyken er ikke bra for lokalmiljøet, fordi
sotpartiklene er plagsomme for astmatikere.
Dessuten gir gavepapir lite varme når det brennes,
og sot øker faren for pipebrann, sier Øyfrid S.
Knudsen.
Og så var det juletreet. Når det har tjenestegjort
gjennom jula, tar vi det i mot gratis på våre
gjenbrukstorg, smiler Knudsen og ønsker alle en god
og miljøbevisst jul.

Nytt fra Stugudal fjell

Rehabilitering
TORVTAK
TORVTAKSPESIALISTEN

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.

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

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.

Nytt fra Stugudal fjell
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Ingólfur
Pálmason
Hvis noen har sett denne unge mannen på butikken,
eller i nærområdet i Stugudalen, så kan jeg fortelle
at dette er en ny «stugudaling». Populært kalt
INGO. Han kom hit fra Island senhøstes for å jobbe
på Stugudalshester hos An-Magritt. Hun har prøvd
tidligere å få ham til å jobbe for seg, men det
lyktes ikke før han fant kjærligheten sammen med
Sigga Magnusdottir fra Stugudalen. Nå har han
arbeidskontrakt i et år med mulighet for forlengelse.
Det kommer vel an på hvor godt han vil trives. Ser ut
til at han trives rimelig godt foreløpig!

Ingo kommer fra Hafnarfjörður, Islands tredje
største kommune. Han har ingen formell utdannelse
i hestefag, men har drevet med hest hele sitt liv,
og er svært dyktig og erfaren. Han har jobbet
med hest både i California og Danmark i tillegg til
Island. An-Magritt er veldig fornøyd med at Ingo
jobber hos henne. Det er et stort framskritt å ha
en dyktig hestekar i jobb, sier hun. Det koster å ha
folk i arbeid, men samtidig kan vi ta inn flere hester
i trening. Dessuten kunne jeg ikke klart meg uten
i disse travle tider, med butikken og gården, og
det krever også sitt å ha en treåring, sønnen Ola.
Skulderoperasjon har hun også måttet ta på nytt.

Selbuhytta
Selbugarasjen
Selbu Byggelement
•
•
•
•

ekte selbuprodukter av høy kvalitet
lokale håndverkere
tradisjon og nytenkning
egen arkitekt

realiser dine byggedrømmer gjennom oss !

www.selbubyggtre.no

www.selbuhytta.no
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Gode opplevelser blir
Vi har det du trenger for:
• Ski
• Sykkel
• Fiske
• Tur
• Fritid
• Sliping av ski

Alle kjenner Sigga? Når hun ikke er i Oslo og studerer
på Norges Veterinærhøyskole (hun går i sin mors
fotspor!) så finner du henne enten på hesteryggen
eller på Nærbutikken.

På Island hadde Ingo 26 hester sammen med sin far
før han dro til Norge, men på grunn av flyttingen
måtte han selge en del av dem. De drev med avl,
trening, konkurranser, i tillegg til salg av hestekjøtt. I
Norge er vi ikke vant til å spise hestekjøtt på samme
måte, men på Island er det en delikatesse!
Ingo er en blid og humørfylt ung mann, som ikke går
av veien for en dans ved grillen eller på dansegulvet
på Væktarstua! Her grilles det!
Sigga med GARPUR.
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Foto: Bergans

Ingo på ORKA fra Stugudal etter Garri og Idunn.

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

Vi håper du fortsatt vil trives på Dala, INGO!
Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell
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VI HJELPER DEG MED:

Tydal skisenter

Det er vel ingen hemmelighet at den økonomiske
situasjonen har vært, og i skrivende stund er,
prekær. Mye er fortsatt uavklart, både mht bank
og kommune. Men Jomar Grytbakk har gjort en
kjempejobb med å samle inn sponsorinntekter fra
det lokale næringslivet i Tydal og Selbu (ca kr.450
tusen!) Vi håper at bank og kommune vil stille seg
velvillig når de ser en slik innsats.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag
18.11.16. Eneste post på programmet var å velge
nytt styre. Tidligere leder Jostein Hagen takket for
seg, og presenterte forslag til nytt styre:
Leder: Leith Einar Aas
Nestleder/sekretær: John Paulsby
Kasserer: Lena A. Berggård
Styremedlem: Jan Hov
Styremedlem: Martin Eriksson
Varamedlem: Svein Unsgård
Varamedlem: John Inge Sørensen
Styret ble valgt enstemmig.
Tom Christian Setsaas har skisenteret som hobby,
som han sier, og er alltid på plass når det trengs!
Driftsleder Christopher A. Lunden styrer heisen og
det meste ellers, og
er en uunnværlig
kar for å holde
bakken åpen. Anne
Mona Lunden skal
også i år drive
kaféen.
Nyvalgt leder Leith
Einar Aas (t.v)
(som for øvrig har
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TRYKKSAKER
GRAFISK DESIGN
REKLAME
WEBDESIGN
FOTO/FILM
vært med i mange år!) er svært optimistisk med
tanke på videre drift. Bare vinteren og snøen er på
vår side i vinter, så skal dette gå bra. Hvis de siste
brikkene faller på plass, og vi får åpnet som vi skal,
så håper vi at både hyttefolk og fastboende stiller
opp og bruker bakken, sier gutta på hjørnet. Følg
med på Skisenterets hjemmeside http://www.tydalskisenter.no/ og Facebookside.

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

www.selbutrykk.no - tlf. 73810480
post@selbutrykk.no

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

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715

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

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

Nytt fra Stugudal fjell

Vårt siste salg i området
Fabrokåsvegen 63 ved
Stillhåtjønna

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

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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Stugudal Håndverk og Fritid

NYETABLERT
RØRLEGGER

Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal
Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no

Åpningstider:
Mandag
- lørdag 10-16
Åpningstider:
F.o.m
27.juni
dager
10-18
Fredag
og alle
lørdag
10-16  
F.o.m 22.aug
dager
10-16
Vinterferie
uke 8alle
- alle
dager
10-18
Info
og hjelp utenom
ring
Glad-dag
lørdagåpningstid
25.februar

Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

73815512 / 99444646

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

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

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

Ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år! Bjørkved

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

Gode oppl

Kafé
Kafé
Vi har det du trenger for:
Varm
kalddrikke
drikke
Varmog
og kald
• Ski
• Sykkel
Vafler og
og hjemmebakte
kaker
Vafler
hjemmebakte
kaker
• Fiske

Foto: Bergans

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

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039,
Stugudalsvegen
2039, 7590
7590 Tydal
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
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Salgsutstilling
Salgsutstilling Stugudal
Stugudal Håndverk
Håndverk og
og Fritid
Fritid
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Nytt fra
Stugudal fjell
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Tlf:
Tlf: 994
994 44
44 646
646

37

Tydal idrettslag

Tydal idrettslag

Trimgruppa i Tydal

TYDAL FOTBALL
Årets Fotballsesong ble behørig feiret i Spongtun
11. november. En flott sesong der 4. div. endte på 3.
plass og dermed beholder plassen i 4. div. sesongen
2017 etter NFF’s omlegging av seriesystemet. 6.
div. endte på 4. plass og damelaget endte på 6.
plass. 29 spillere har spilt 4. div., 42 spillere har
spilt 6. div. og 21 spillere har spilt på damelaget.
Her er årets prisvinnere: Toppscorer damer:
Solveig Hilmo Rønning, Toppscorer 6. div.: Jesper
Dahlseng Østby, Toppscorer 4. div.: Simen Dahlseng
Østby, Innsatsprisen damer: Emilie Kleiven Græsli,

Innsatsprisen herrer: Ola Bjerken, Årets Komet
damer: Kamilla Kjøsnes, Årets Komet herrer: Ole
Garberg, 100 spilte A-kamper damer: Solveig Hilmo
Rønning, 100 spilte A-kamper herrer: Stian A. Fremo
og Fredrik Hov, Årets spiller damer: Sandra Berggård,
Årets spiller 6. div.: Geir Arne Olsen og Årets spiller
4. div.: Andreas Lundereng Skjefte. Tydal Il gratulerer
prisvinnerne og resten av spillerne for en fantastisk
sesong :) Bakerst fra venstre: Andreas, Simen, Jesper
og Stian. Andre rekke fra venstre: Geir Arne, Fredrik,
Ola og Ole. Tredje rekke fra venstre: Solveig, Sandra,
Emilie og Kamilla. Foto: Rita Hilmo

Hytteplaner?

tlf: 96500252

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

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

Tove Berggård

Trine Alsethaug

Astrid Jensen

Bente Almli Dyrdal

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

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

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 480 69 408
ta@selbusparebank.no

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 930 37 406
bad@selbusparebank.no

Isolere

Restaurere

Hyttebygging

Uthus

Strøm

Du vil oppdage at det er mange fordeler ved å
finansiere hytten din i Selbu sparebank og vi
kan hjelpe deg å sette opp en god og
helhetlig plan for dine drømmer og økonomi.

Påbygg

Et møte med en rådgiver i banken er
første skritt for å få realisert drømmen.

Anneks

steder, så dette er en god mulighet for alle til å bli
kjent i område. Postene henger ute fra 15. Juni - 15.
Trimgruppa er en del av Tydal idrettslag, og har som September. Kart og klippekort fås kjøpt både i Ås og
mål å få beboere og turister ut i den vakre naturen
i Stugudal, 100,- for voksne og 50,- for barn. Premibygda har å by på. Gjennom året arrangeres forskjel- ering til alle som besøker minst syv av postene, men
lige aktiviteter tilpasset sesongen.
for barn under under 12 år og voksne over 65 år
vanker det premiering etter besøk på minst fem av
Helårstrim:
postene.
Vi har utplassert trimkasser fra Aune til Stugudal som
det er mulig å besøke hele året. Vi har tilsammen ti
Stuggusjøen rundt:
trimkasser, hvorav en av kassene passer for de aller
En sykkeltrim rundt Stuggusjøen, som arrangeres
minste. Denne er plassert ved Bekkøybekken i Lang- første helgen i September. En sykkeltur etter vei på
dalsvegen. Resten av kassene er plassert på Aunåker, 16,5km med to drikkestasjoner og premie til alle som
Røvassbu, Svarttjønna, Langdalsvegen, Fossan, Værå- deltar, pluss noen uttrekkspremier. Her er det en
sen, Nyvollen, Væktarhaugan og Litjvola.
startkontigent på 25,- for barn opp til 16 år og 50,for voksne.
Det deles ut medaljer til barn tom 10 år, som har
oppnådd 10, 20 eller 30 turer på juniortrimkassen
Jubelkveld:
ved Bekkøybekken. Det trekkes også ut én hovedI November arrangerer vi sammen med o-gruppa en
premie som uttrekkspremie blant de som har over
jubelkveld. Her blir det premiering for årets aktivite10 turer i løpet av året på juniorkassen. På de øvrige ter. Der blir underholdning/aktiviteter og bevertning.
trimkassene trekkes det ut premier blant de som har Alle er velkommen for en hyggelig kveld.
skrevet antall turer i boka, og samlet gjennom året
har minst 50 turer på én kasse.
I tillegg arrangeres det svartkjeltrim gjennom frivillighetssentralen på sommeren, og Tydal IL arrangerer
I tillegg vil det bli flere fine uttrekkspremier, som
skirennet Stugudal rundt i påska. I Tydalshallen er
trekkes blant alle – uansett antall turer – som har
det svømming for voksne på onsdager og familieskrevet navnet sitt i trimbøkene.
svømming på fredager både før og etter jul. Det
koster 50,- for voksne og 30,- for barn. På fredager er
Fjelltrim:
det svømming for barn yngre enn 5. klasse fra 17:00I sommerhalvåret arrangeres fjelltrimmen. Dette
18:00, åpent for alle fra 18:00-20:00.
er åtte poster som er plassert i bygdas flotte fjellnatur. Hvert år blir postene plassert på forskjellige
Marie Kulsetås og Ingrid Osgjelten

www.selbusparebank.no Tlf 73810000
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Tydal idrettslag

Åpning av nye Kløfta Idrettsanlegg
En vakker lørdag midt i september var det klart
for en storstilt åpning av det nye idrettsanlegget
på Kløfta i Ås. Kunstgressbanen var grønn og
innbydende, og den nyasfalterte rulleskiløypa fikk
også vist seg fram. Hoppbakken og akebakken
var ikke helt ferdig, men hva gjorde vel det i
sensommersola! Talerne og gratulantene var
mange. Leder i Tydal IL, Kjell Olav Græsli ga oss
historikken. Fungerende ordfører Børge Hansen
gratulerte og overrakte blomster, og sto også
for den offisielle åpningen sammen med to
unge brukere av anlegget. Tove Moe Dyrhaug,
styremedlem i Norges skiforbund, og styremedlem
i Norges fotballforbund Eli Arnstad overrakte
også gratulasjoner og blomster. Til og med Tydal
Musikkkorps (foto: Svein Hilmo) hadde klart å
tromme sammen noen av sine medlemmer for å
skape stemning rundt åpningen.
I rulleskirennet deltok 8 løpere, og de fleste hadde
kanskje forventet seier til Niklas Dyrhaug. Men
Magnus Stensås overrasket alle, seg selv inkludert,
og slo Niklas i den siste spurten!
To fotballkamper fikk også publikum med seg,
7er kamp damer mellom Tydal og Aasgutten, og
fjerdedivisjonsoppgjør mellom Tydal og Åfjord.

Snøscooterløyper
i vinter?

Tydal snøscooterklubb får ofte spørsmål om det
blir noen snøscooterløyper denne vinteren. Tydal
kommune har som kjent 3 isfiskeløyper hvor alle
som betaler løypeavgift og fiskekort kan benytte
snøscooter for å komme seg på isfiske til Esandsjøen
fra parkeringa i Østby, eller til Nesjøen fra Moen
eller Stugudal. Disse vil selvfølgelig være åpne som
før så fort snøforholdene tillater det.

i areal og det er plass til både skigåere, reindrift,
snøscooterløyper og mange andre interesser. Det
skal i utredningene ses på naturmangfold og støy i
forhold til hytter og boliger. Det er mye jobb, men
kommunen har vist stor velvilje både politisk og
administrativt til å gjennomføre prosessen som
forhåpentligvis ender opp i et kommunestyrevedtak
kanskje allerede 2. februar 2017.

Når det gjelder det planlagte løypenettet
for fritidskjøring kan vi ikke love noe, men
fremdriftsplanen og ambisjonene til Tydal
kommune, Grunneierlaget, Næringsforeninga og
scooterklubben er å komme i mål denne vinteren.

Tydal Grunneierlag vil være ansvarlig for driften
og snøscooterklubben har sagt seg villig til å
bidra. Avtaler om drift og grunneieravtaler blir
undertegnet i disse dager, så krysser vi fingrene
for at vi får et løypenett for fritidskjøring med
snøscooter til glede for de mange og uten konflikt
med andre interesser.

Det å benytte snøscooteren til friluftsliv har sterke
tradisjoner i Tydal. Vi vet hva tilrettelegging av
løyper kan gi av naturopplevelser til fastboende
og tilreisende. I tillegg er det et næringspotensiale
i snøscooterturismen som allerede i dag gir
arbeidsplasser og i fremtiden vil være med å styrke
de eksisterende bedriftene. Et utvidet løypenett
som kobler Tydal sammen med nabokommunene
og hvor folk kan kjøre innom serveringssteder,
overnattingsplasser, butikker og bensinstasjoner vil
øke brukervennligheten og gi økte inntekter.

Følg gjerne Tydal Snøsooterklubb på Facebook hvor
vi vil legge ut informasjon fortløpende. Vi ønsker
oss også nye medlemmer så vi oppfordrer alle
interesserte om å melde seg inn.
Evt scan vedlagte QR-kode

Det er viktig i den planleggingsprosessen kommunen
er inne i nå at alle utredninger blir gjort nøye.
Kommer løypene i konflikt med andre interesser
vil de ikke bli godkjent. De nasjonale føringene er
mange og strenge. Heldigvis er Tydal kommune stor
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Nea Radio på alle plattformer
Lokalradioen som mange har som favoritt på hytta
har utvidet sine sendinger og dekningsområde
det siste året. Lokalradioen har også, i motsetning
til rikskanalene valgt å beholde FM nettet. - Det
er flere tusen FM radioer i hus, hytter og biler i
Trøndelag, og vi skal sørge for at alle disse radioene
fortsatt er brukbare. Du kommer til å høre Nea
Radio på din FM radio i mange år enda, lover
Stian Elverum i Nea Radio ovenfor Stugudal Fjells
lesere. Nea Radio kan også høres på FM 87.8 fra
Forbordfjell i Stjørdal. Denne frekvensen gir deg Nea

Jubileumscruise til Kiel
Både publikum og musikere hadde et trivelig
cruise til Kiel med Color Fantasy fra torsdag til
lørdag.
Bortimot tusen personer, de fleste fra Trøndelag,
deltok på årets Nea Radio-cruis.
Too Far Gone, Jhohans, Sigmund Sæther, Becca,
Petter Wavold, Grannes og Bugges fire bød alle på

Radio på FM fra Trondheim og Stjørdal langs hele fv
705 opp til Stugudal.

Julefurua i Stugudal

Satser på DAB
Lokalradioen kommer også til å sende på DAB/DAB+,
med sendere i Tydal, Røros, Holtålen, Selbu, Melhus,
Stjørdal og Trondheim. - Det er viktig for oss å høres
på samme plattformer som rikskanalene, og det er
ikke minst viktig å høres på de radioer folk har i hus,
hytter og bil, sier Elverum.

gode musikalske opplevelser både i Show Lounge og
i Donkey Pub på båten. Petter Wavold hadde også
plateslipp under turen.
Ett av høydepunktet var da Jhohans med Sigmund
Sæther og Ole Anders Feragen spilte opp til
underholdning på Kielerbrauerei fredag formiddag.
Flere hundre nordmenn og tyskere tok turen
til bryggeriet denne dagen, og stemningen sto
oppunder taket.

I Stugudal er vi så heldige at vi har ei stor flott
julefuru på rot ved Stugudal Håndverk og Fritid.
Lørdag 19.november kom nissen og tente lysa
og hadde med gaver til alle barn. I år kom nissen
med hest og spissslede og ca 30 forventningsfulle

unger fikk en fin førjulsgave. Svært mange små og
store hadde tatt turen til julefurua i år, og det ble
en trivelig kveld med gløgg, pepperkaker og flott
underholdning fra elever ved kulturskola.

Tydal Skisenter
Vinter/påske 2017

For info om priser og åpningstider
se hjemmeside
www.tydal-skisenter.no og facebook
Førjulstilbud årskort
Vi trenger personal til drift.
Kontakt driftsansvarlig Christopher Lunden
tlf 95730960
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

NÆRBUTIKKEN
STUGUDAL
VÅRE ÅPNINGSTIDER:

MANDAG-TORSDAG: 10.00-16.30
FREDAG: 10.00-20.00

ÅPNINGSTIDER
I JULEN:
23.12: 10.00-20.00
24.12: 10.00-13.00
27,28,29.12:

LØRDAG: 10.00-16.00

10.00-16.30

JULEGAVETIPS:

30.12: 10.00-20.00
31.12: 10.00-15.00

VI ØNSKER VÅRE KUNDER
VELKOMMEN TIL JULEFROKOST 23.12
FRA 10.00-12.00
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