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Når nettene blir korte………………

En vinter med mye vær er 
over. Det er ikke like enkelt 
bestandig å drifte løypenettet 
i Stugudalen. Vi har i vinter 
hatt mye regn som har gitt oss 
mange åpne bekker som skaper 
problemer med å komme frem 

for våre løypekjørere. Sesongstarten etter jul  ga 
oss så store problemer med å komme fram med 
tråkkemaskinen pga åpne bekker at vi så oss tvunget 
til å ta større investeringer på sporleggerutstyret for 
snøscooterne. Vi anskaffet 2 nye sporleggere med 
fjernstyrte sporsetter, kniver og glattebrett som gir 
spor a la tråkkemaskin light for å gi de beste sporene 
som var mulig. Dette er en ekstra kostnad på kr 
160 000.  Vi er nå meget godt rustet når det gjelder 
sporutstyr. Inngangen til påsken var utfordrende 
for løypekjørerne, en kunne tro at vi ikke ville få 
beholde skiføret igjennom påskeuken.  Vi fikk en 
god levering av snø tidlig i påsken og etter det ble 
det bare helt fantastisk! Løypekjørerne gjorde en 
glimrende jobb igjennom hele påsken og slutten 
av påsken må gå over i historien som best ever når 
det gjelder skispor og skiføre!  Det har i tillegg vært 
noen fantastiske helger etter påske med masse folk 
i løypene og knall skiføre.  Siste sporpreparering ble 
utført 14. mai slik at årets sesong ble rekordlang 
– 6 mnd.-da vi begynte sporkjøring i tidligtraseen 
allerede 18. nov i 2016. En stor takk til våre 
løypekjørere som legger ned en stor innsats. En 
spesiell takk til Kjell Kåsen som nå parkerer som 
løypekjører etter mange års innsats med store 
bidrag på både sporkjøring og spesielt sin store 
lokalkunnskap om områdene i Stugudalen. 
Vi hadde 2 nye tilbud påsken 2017. 

 I et samarbeid med Trondhjems Turistforening kjørte 
vi skispor til Nedalshytta i hele påsken. Nedalsruta 
ble en stor suksess og vertinna på Nedalshytta 
opplevde noe nytt. Dagsbesøk fra Stugudalen hadde 
de ikke hatt før vinterstid. Noen dager var det 
mellom 20-30 stk som kom innom på kaffe, vaffel 
og kanelsnurrer. Slik at det er mange hyggelige 
tilbakemeldinger på dette tilbudet som vi vil prøve å 
fortsette med. 
Etter denne påsken er det mange flere som vet 
hvor Øvre Fresvollen er! Vi hadde vaffelstue her fra 
palmesøndag til 1. påskedag. Vaffelpressa gikk hele 
tiden noen av dagene. En takk til alle som stilte opp 
som vaffelstekere – det var mange fra Tjønnvoldlia 
hytteforening med grunneier i spissen, Væktarstua 
stamgjestklubb og fastboende, Stugudal Landhandel 
for raus leveranse av varer og grunneier og leietaker 
for framleie av Øvre Fresvollen. Uten deres hjelp 
kunne vi ikke hatt dette tilbudet gående. Dette var en 
slik suksess, og vi får tilbakemeldinger på at folk har 

savnet et slikt sted, at vi til neste påske satser på en 
vaffelstue på begge sider av Stuggusjøen. 
Vi hadde årsmøte i Stugudal Fjell 19. mai – se annen 
plass i bladet for årsmelding. Hele det sittende styre 
ble gjenvalgt noe som sikrer at de prosjekter vi har 
startet vil få en kontinuitet. Regnskapet for 2016 
ble gjort opp med et minus, noe som er beklagelig. 
Vår økonomi er anstrengt og vi i styret må se på 
tiltak som reduserer kostnader uten at vi reduserer 
tilbudet for mye. Vår viktigste arbeid er skiløypene, 
dette arbeidet påfører oss også den største 
økonomiske byrden. Produksjonen av skispor påfører 
oss en kostnad på 450 000. Derfor er vi helt avhengig 
av at så mange som mulig betaler den frivillige 
løypeavgiften, og vi setter meget stor pris på de som 

gjør det og for de som ikke har gitt oss sitt bidrag 
så er det ikke for sent – benytte Vipps 59588 eller 
innbetale til konto 4285 07 92768. Husk å merke 
innbetalingen med hva det gjelder og fra hvem så 
kommer dere med på oversikten som kommer på 
hjemmesiden over våre bidragsytere. 

Nå står sommeren for døra med alle sine 
arrangementer. 
 Stugudal Fjell sine prosjekter vil fortsette. 
Stiprosjektet vil etter planen sluttføre de stier 
som er planlagt utført i 2017. Broa over Rotåa bak 
Væktarhaugen vil bli ferdig. 
 Arbeidet i tidligtraseen vil fortsette – her er vi 
avhengig av å få på plass finansieringen for å 
få utført de tyngste arbeidene, men rydding av 
traseene i fase 2 vil vi utføre – her vil vi invitere 
til dugnader, følg med på de sosiale medier for 
tidspunkt. Vi ser hvor mye den første delen av 
tidligtraseen ble brukt i vinter slik at det har høy 
prioritet å få lagt på traseen med flere kilometer - 
helt ferdig blir det totalt 6,8 km.  Et viktig arbeid for 
utvikling av Skidestinasjonen Stugudalen!

Stugudal Fjell ønsker alle en flott sommer! 
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VIKTIGE TELEFONNUMMER
Legekontor Tydal tlf.73 81 58 40

Legevakt Værnesregionen  tlf.116 117

Veterinærvakt tlf. 73 81 78 60

Kommunen, Sentralbord tlf. 73 81 59 00

Tydal Kommune, vakt tlf. 95 29 59 02

Bibliotek Tydal tlf. 73 81 58 90

Infonett Røros tlf. 72 41 48 60

Trønderenergi Nett  
(døgnbemannet nettsentral ved strømbrudd) tlf.nr 07250

NØDNUMMER i Norge:
-	 110: Brannvesenet

- 112: Politiets operasjonssentraler

- 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

-	 Hvis du trenger medisinsk hjelp som ikke er akutt, så behøver du ikke å ringe 113. Det sekssifrede 
telefonnummeret du må pugge er: 116 117. 

Følgende land har felles nødnummer 112: 
Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland, Portugal og Sverige.

Ambulansetjenesten i Tydal 
Vidar Gulaker forteller at de pr i dag har 5 ansatte i ambulansetjenesten i Tydal, alle med fagbrev i 
ambulansefaget, og en har Paramedic. Ambulansen er fullt utstyrt, like bra som «i by’n»! Basen (i 
underetasjen på COOP) er bemannet fra 07-16, resten av tiden har de hjemmevakt, slik at det er full 
døgnbemanning. Basen inneholder alle fasiliteter, så det går an å være stasjonert der. Vidar Gulaker vil gjerne 
at folk skal komme og besøke dem, de er hjertelig velkomne hvis de er interessert, sier Vidar. På dagtid er 
det stort sett noen i nærheten. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 AMK-sentralen, så formidler de 
behovet videre. Da er det Tydalsambulansen som kommer, og du kan være trygg på at både mennesker og 
utstyr er fullt på høyde med en hvilken som helst annen ambulanse. 

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin egen nødplakat på PC-en.
1. Klikk deg inn på Kartverkets norgeskart  www.norgeskart.no

2. Zoom deg inn på kartet (eller bruk søkefeltet) og finn stedet du vil markere, for eksempel hytta di

3. Klikk på det røde korset i menyen til høgre

4. Klikk på stedet du vil lage plakat for

5. Godta vilkåra

6. Velg stedsnavn og huk av at du godkjenner stedsnavnet som er valgt

7. Klikk på klargjør for utskrift

8. Heng utskrifta opp en plass det er lett å finne. 

 

 
 

xlbyggselbu.no

– Hele Neadalførets byggevaresenter

Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no 

XL-BYGG_Selbu_KK_A4.indd   1 27.04.15   10.51
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Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

Stugudal Bedriftsnettverk
Tekst:Ellen Brandtzæg

Stugudal Bedriftsnettverk har som mål å  videreutvikle reiselivet på Stugudal til et høyere nivå av 
tilbud og sysselsetting enn det vi har i dag.
De flest bedrifter, lag/organisasjoner på Stugudal er nå med i nettverket.
Nettverket skal være en hovedaktør og koordinator for fellestiltak og tilrettelegging for reiselivet på 
Stugudal. I dette ligger også markedsføring og felles kontakt utad mot eksterne aktører som er av 
betydning for utviklingen

Vi jobber nå bl.a. videre med resultatene av spørreundersøkelsen. Sammen med Stugudal fjell skal 
vi på en bedre måte tilrettelegge for oppkjørte skispor. Det er svært viktig at bedriftsnettverket som 
omfatter alle næringsaktører i Stugudal er engasjert i dette. 

Stugudal bedriftsnettverk ønsker alle en god sommer 
med fine dager ved hytta eller på tur i fjellet.

Stugudal Grunneierlag
Stugudal Grunneierlag vedtok på siste årsmøte å 
bidra med kr. 22.000,- til sporkjørerne.
De ser viktigheten av at det blir kjørt opp skispor i 
hyttefeltene og ønsker å påskjønne de som legger 
ned arbeid på dette.
På årsmøtet ble det også informert om resultatet 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført blant 
hytteeierne. Mange synes at fiskekortprisene er 
høye, og Stugudal grunneierlag tar nå tak i dette 

og vil komme med forslag til endringer. 

Vi vil komme tilbake i neste Stugudal fjell avis 
med en grundigere presentasjon av grunnei-
erlaget og mer informasjon.

Stor takk til Stugudal grunneierlag for bidrag 
til løypekjøring!!

8-22

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

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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    Aktiviteter og arrangement 2017  

 
Følg med på Tydal kommunes kulturkalender «Hva skjer i Tydal», Tydal kommunes  
hjemme- og facebooksider, samt Nea Radio og Selbyggen. 
De fleste arrangørene har også egne hjemmesider og offentlige facebook-sider   

 

 Mange fine turmuligheter                                     
 Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller Fiskeguide,  
 som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene, hos flere bedrifter  
 eller på sylan.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes.  

Fjellguiding se fjellguidentydal.no 
 
 Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske 

Ny fiskefilm produsert i 2016 – en fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med 
fisketips! Flere utsalgssteder. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal og  
tydal.kommune.no , www.sylan.no , fiskeineadalen.no , facebook Jakt og Fiske i Tydal  

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

 
Høst- og vårhalvår Svømming i Tydalshallen 

Svømmebassenget er åpent fredagskveldene kl. 17.00 – 20.00 fra høsten 2017, 
mer informasjon på tydal-il.no og facebook Tydal IL  
Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking tydal.kommune.no  
eller ring servicekontoret på tlf 73 81 59 00. 
 
 

Sommer 2017 med mange aktiviteter og arrangement 
 
 O-løp, fjelltrim og svartkjeltrim 

O-løp og Svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Fjelltrimposter settes  
ut fra medio juni, fjelltrimkort/påmelding ved turistinformasjonene. tydal-il.no  

 
Juni Kubjørgtrimmen 

Turmarsj 2. pinsedag, i år frå Græsli til Flora. Familievennlig trasé på ca 13 km. 
 
Juni - august Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum) 
 Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt»  
  og husflidsutstilling med salg. Åpent fra 24. juni – 6. august kl 10.00 til 17.00. 
 29. juli er det Karolinerdag ved bygdetunet. Følg med på facebook Brekka - Barnas Bygdetun 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. – 9. juli  Væktarstua cup 

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

  
14. og 15. juli  Tydalsfestival’n 

Populær musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som  
nærmeste nabo. Se tydalsfestivaln.no der artister og program legges ut.  

 
22. og 23. juli  Fiskekonkurranse ved Nesjøen  
 Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,  
 kaffe og vafler. fiskeitydal.com  
 
5. august Storsylen Opp  

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

 
12. august  Pilegrimsrittet 

Sykkelritt som går fra Stugudal til Selbu langs Pilegrimsleden. 86 km i flott natur,  
langs grus- og kjerreveger, terreng og asfalt. Påmelding mm pilegrimsrittet.no 
 

13. august  Pilegrimsvandring 
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved  
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal  
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no 

 
 September Stuggusjøen Rundt – sykkeltrim  
 16,5 km uten tidtaking. Fin rundtur for liten og stor. Uttrekkspremier og deltaker- 
 buttons. Se mer info på tydal-il.no og sjekk annonsering Selbyggen/Nea Radio. 
  

 
 

 Last ned brosjyren “Eventyrlige Tydal”  
 og annet brosjyremateriell på  
 

                                          sylan.no    

 Finn oversikt over overnattings- og  
 spisesteder og andre servicetilbud. 
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                      ÅPNINGSTIDER 
                        www.tydal.kommune.no 
 

 
 
 

Tydal kommune, rådhuset  
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal 
Tlf. 73 81 59 00 
E-post: postmottak@tydal.kommune.no 
 

Åpent: 
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 
 

Innbyggere, hyttefolk og besøkende  
ønskes en RIKTIG GOD SOMMER! 
 
 
 
 
 
 
 

Turistinformasjonen 
Lokalisert i servicekontoret på rådhuset 
Tlf. 73 81 59 00 
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no 
 

Samme åpningstider som rådhuset. 
 

Salg av suvenirer, bl.a. dialektkoppen, kniver, 
strikkavotter, buffer, lokalhistoriske bøker og 
bygdebøker. Jakt- og fiskekortsalg og kart. 
Brosjyremateriell fra Tydal og nærkommuner. 
 

Velkommen innom turistinformasjonen! 
Besøk oss gjerne på www.sylan.no 
 

 
 
 

Tydal bibliotek 
Tirsdager kl. 14.00 – 17.00 
Onsdager kl. 10.00 – 14.00 
Fredager kl. 15.00 – 20.00 
                 
Sommerlesestoff,                  
lydbøker og dvd- 
filmer låner du hos 
Tydal bibliotek. 
      

Velkommen innom! 
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ÅPEN KIRKE 
 

Onsdag – fredag – lørdag – søndag 
kl 12.00 – 16.00 

3. juli – 30. juli 2017 
 
 
 
 

 
                                          KAROLINERSPELET 
      Som Norges eneste vinterspel har Karolinerspelet i Tydal gitt innhold  

til begrepet «ekstremteater». Det skildrer en usminket og tidløs  

historie om lokalsamfunnets møte med de over 5.000 svenske  

soldatene og deres ublide møte med de isende fjellene midtvinters  

i Tydal i 1718-1719. 

    Karolinerspelet settes opp for 12. gang den 18., 19. og 20. januar  

2018. Da gjenskapes dramatikken og de mange lidelsene fra 

nyttårshelga 1718 – 1719. 

Du kan lese mer om historien Armfeldts Karoliner på en virtuell skjerm 

som står plassert ved Væktarstua Hotell. 
                 
 
 
 
 

   
   For mer informasjon, kontakt  
 

Tydal turistinformasjon, Ås                   Væktarstua Hotell AS         Stugudal Håndverk og Fritid 
Tydal kommune, servicekontoret          Turistinformasjon Stugudal       Turistinformasjon Stugudal 
tlf +47 73 81 59 00     tlf +47 73 81 31 00          tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646 
turistinfo@tydal.kommune.no          post@vaektarstua.no        turistkontor.stugudal@online.no 
tydal.kommune.no            vaektarstua.no         
sylan.no 
           Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer. 
           Tydal kommune, servicekontoret, mai 2017 
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Anne Marie og Hans Ove har hatt hytta i mange år. 
Anne Marie jobber i Ås, og Hans Ove er pendler. For 
noen år siden bestemte de seg for å selge huset i 
Ås og flytte på hytta, og den 7.desember 2014 ble 
det en realitet. De hadde allerede 4 år tidligere 
bygd på hytta og skifta vinduer i den gamle delen. 
Vi borra sjøl etter vatn sammen med nabo Martin, 
130 meter ned i grunnen. Der har vi skikkelig rent og 
iskaldt vann, sier Hans Ove. Vannprøver viser særs 
god kvalitet. Det er også krav om avløp for kloakk, 
og vi har gravd ned en stor tank med god adkomst 
for tømmebil. Ved en bruksendring må fritidsboligen 
oppgraderes til de tekniske krav som gjelder for 
bolig. Det ble en del runder med skjemaer før det ble 
godkjent. Men vi fikk god hjelp på kommunen, sier 
Hans Ove. Hytta ligger i ytterkanten av Fossvollen 
hyttefelt, ganske nær vei, noe som Hans Ove mener 
var en av grunnene til at bruksendring ble godkjent. 
Derimot var det en del lengre saksgang da de skulle 
søke om å sette opp garasje. I tillegg til kommunen, 
Statens vegvesen og fylket skulle Sametinget i 
Finnmark også komme med sine uttalelser. Men det 
ble tilslutt godkjent. 

Her trives vi godt, og har ikke angra en dag på at vi 
flytta på hytta. Med god utsikt over Mosjøen, der 
vi for øvrig har båt, kan vi sitte på terrassen og nyte 
utsikten mot fjella. Vi har også scootertrasé som 
går i utkanten av hyttefeltet, så det har blitt mange 
fine fisketurer. Ellers trives vi godt i fjellet, både på 
fisketurer og molteturer. Men hvor moltemyra er blir 
sjølsagt en godt bevart hemmelighet!

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

Røyefiske i Nord Europas rikeste røyevann Nesjøen, 
med panoramautsikt mot Sylan.

Vi tilbyr:-  30 båter 
	 	-		5	godt	utstyrte	fiskebuer 
  -  Camping m/u strøm 
  -  Sanitærbygg 
	 	-		Kiosk 
	 	-		Stor	Lavvo	med	åpent	ildsted	hvor	du	kan	steke		
	 				dagens	fangst	eller	koke	kaffe	på	“svartkjelen”			
     sammen med andre.
Unn deg en ekte villmarksopplevelse i sommer og ta 
turen til Nesjøen! 
Sesong 15. juni – 15. september
Ta	kontakt	med	oss	for	info	eller	forhåndsbestilling	av	båt/
fiskebu.
Fra	1.	september	betjenes	Nesjø	Båtutleie	fra	Stugudal	
Håndverk	og	Fritid.
www.fiskeitydal.no  post@fiskitydal.no
tlf: +4794986587  adr.: 7590 Tydal

Tydal kommune v/Hilde R. Kirkvold

Tydal kommune får fra tid til annen henvendelser om å få omgjort 
hytta til helårsbolig. Vi syns det er hyggelig at folk ønsker å bosette seg 
her, men spørsmålet er ikke like lett å svare på.

Som dere sikkert skjønner kan vi ikke uten videre omgjøre hytter som 
ligger langt unna brøytet veg, og hverken har offentlig vann- eller avløp 
til helårsbolig. Det som ikke er like lett å skjønne er hvorfor vi ikke kan 
endre formål uten videre for hytter som har innlagt vann og avløp og 
der det tilsynelatende ser greit ut.

Det er kommuneplanens arealdel som er grunnlaget for hva arealene 
i Tydal skal brukes til og byggeområdene f.eks rundt Stuggusjøen er i 
hovedsak avsatt til formål for fritidshus. 

Vi har tre alternativ for å få endra ei tomt fra fritidshusformål til 
boligformål rent planmessig:

1. Søke om dispensasjon fra reguleringsplanen 
for hytta

2. Endre reguleringsplanen og endre formål for 
de tomtene som man vil bygge bolig på til 
blandet formål bolig/fritidsbolig

3. Ta opp spørsmålet ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel og endre 
reguleringsp planene i tråd med 
kommuneplanen i etterkant

Kommuneadministrasjonen er av den oppfatning at 
man vil uthule planen ved å gi dispensasjoner for 
helårsboliger uten at spørsmålet i sin helhet er tatt 
opp til vurdering i reguleringsplanen.

En endring av formål i en reguleringsplan må på 
høring og alle i feltet vil da få mulighet til å uttale 
seg om endringene. På den måten får vi fanget opp 

om det er utfordringer med å endre formål fra 
fritidshus til bolig, som vi kanskje ikke ser nå.

Vi har nettopp sendt inn en plan der det er lagt inn 
tomter med blandet formål, der Statens vegvesen 
har kommet med innsigelse fordi det ikke er 
planlagt gang- og sykkelveg fram til tomtene. Selv 
om det vanligvis er godt voksne mennesker som 
vil flytte permanent på hytta, sier vegvesenet at 
det godt kan komme en barnefamilie å bosette 
seg i området og da er det viktig å ha slike ting på 
plass. Det vil derfor bli feil å behandle søknad fra 
enkelthytter som dispensasjoner og ikke prøve å se 
helheten.

Din mulighet som hytteeier er derfor å ta opp 
spørsmålet med grunneier slik at det blir søkt om 
en reguleringsendring eller kjøpe boligtomt eller 
bolig som er godkjent til formålet i Tydal.

Vi vil uansett ta opp dette spørsmålet i forbindelse 
med rullering av kommuneplanens arealdel som 
nå skal i gang i 2017 der vi har muligheter for å se 
arealene mer i sammenheng.

Når planspørsmålet er avklart må du som hytteeier 
sende søknad om bruksendring til kommunen. 
Ved bruksendring stiller plan- og bygningsloven 
krav om at bygget skal tilfredsstille dagens krav til 
boligstandard. Dersom bygget ikke tilfredsstiller 
gjeldende forskrift om tekniske krav til byggverk 
(byggteknisk forskrift), må det enten gjøres tiltak 
på bygget for å imøtekomme kravene, eventuelt 
kan det søkes om unntak fra krav som vanskelig kan 
tilfredsstilles på en fornuftig og regningssvarende 
måte.

Om muligheten for å gjøre om hytta til bolig
HER BOR VI!

Vi utfører alt inn rørlegging!
 Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155
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Etter en rekordpåske på hotellet, forbereder Helge 
og co seg på en ny sommer med nye muligheter. 
Mai måned er lang og stille, da er det stort sett bare 
17.mai og konfirmasjoner som skaper liv i husa. 
Hyttefolket steller hagene sine i byen og ordner 
konfirmasjoner for sine håpefulle.  Men nå gleder vi 
oss til en sommer med masse liv og aktiviteter, sier 
Helge. En ny leilighet er solgt, og noen flere sitter på 
gjerdet, så markedet rører da på seg. 

Helge ønsker å framheve vinterens samarbeid med 
Jomar Grytbakk i Stugudal Snøscooterutleie. Jomar 
er løsningsorientert og samarbeidsvillig, stiller 
alltid opp ved behov. Dessuten er han en blid og 
omgjengelig fyr! Vi håper på enda mer samarbeid 
med utleie av scooter og utstyr til neste vinter. Flere 
julebord blir f.eks solgt som aktivitetspakker med 
snøscooterturer.

Som vanlig er 
Væktarstua delaktig 
i, og organiserer 
sjøl, aktiviteter 
i Stugudalen. Se 
annonsen i bladet, 
og følg med på 
Facebooksiden 
for opplysninger.
Sommermenyen 

er under planlegging, men var ikke ferdig da 
undertegnede var på besøk. Nytt av året er 
softismaskin. Den har allerede blitt svært populær. 

Quizmaster Kjell, kanskje med assistent Ole,  stiller 
opp med nye quizkvelder. I påska ble det fort fullt, 
flere lag ble faktisk avvist pga plassmangel. Her er det 
en fordel å melde seg på i god tid, vi har plass til 16 
lag, sier Helge. 

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.

•	 Periodisk	kjøretøykontroll.
•	 Service	og	reparasjoner	på	person-		
og	varebiler.

•	 Salg	og	service	av	Lynx	snøscootere,		
Can-am	ATV.

•	 Klær	og	utstyr,	sleder	og	vogner	for	
scootere	og	ATV.

•	 Kontroll,	sertifisering	og	reparasjoner	på	
taljer	og	kraner!

LOKALT	
BILVERKSTED

Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no

Trapper - Stiger 
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre 
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

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

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

VÆKTARSTUA HOTELL

I kjelleren (bodegaen) vil det være åpent 
loppemarked i helgene. 

Etter Storsylen opp-arrangementet vil det bli musikk 
i lavvoen (Ian og Ryan).

Vår verdensmester Niklas Dyrhaug ønsker å børste 
støv av sine VM-medaljer. Så istedenfor å ligge i en 
skuff på Byåsen, vil de nå bli utstilt i en monter på 
Væktarstua. Niklas bidrar virkelig til å sette Tydal på 
kartet, vår beste ambassadør!
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I forrige nummer av «Nytt fra Stugudal Fjell» fortalte jeg om «Litj-Grønset’n» fra Haltdalen som dro til fjells 
for å samle sammen verdisaker etter karolinerhæren som dro over fjellet til Tydal.

Den siste leirplassen før karolinerhæren dro over fjellet til Tydal, var området hvor Norpå fjellstue ligger i 
dag. 29.desember forlot hæren Haltdalen og den 31. desember var de kommet til Tydal. 200 mann omkom 
på turen over fjellet. 

De fleste kom ned til Hilmo og Græsli, men også andre steder kom det ned utslitte soldater, bl.a. til 
Flora i Selbu. Her har vi et navn som er et godt tegn på dette: de første bakkene opp fra Flora kapell til 
Nekåbjørgen (langs gammelvegen), kalles Svenskbakkan. 

Til Hilmo kom det to karolinere en stund før hovedstyrken, og de søkte inn til en gård for om mulig å finne 
litt mat og få varme i kroppen. Kona på gården var hjemme alene da bonden sjøl var ute og så etter om 
det kunne være noen karolinere i trakten. Den norske major Emahusens skiløperkompani for hele tiden 
og rekognoserte hvor karolinerhæren til enhver tid befant seg. Den kunnskapen dro også sivilbefolkningen 
nytte av.  Kona syntes synd på de sultne og frosne soldatene, og bad de komme inn hvor de fikk litt varm 
melk og hvert sitt par votter. Men hun ba dem forlate snarest da hun fryktet at bonden kunne komme hjem 
når som helst. Så skjedde; bonden kom inn med gevær i hendene og fikk se hvem som var der. Han ble 
rasende: «Karolinere i mitt hus? Aldri i verden!» De skulle skytes, og han kunne innkassere skuddpenger 
som general Budde (lederen av de norske styrkene i Trondheim) hadde utlovet for hver karoliner som 
ble skutt. Soldatene ba for sine liv og sa at de ikke var skyld i dette felttoget og at de bare ville hjem til 
Sverige. Bondekona bad også for deres liv, men bonden hadde ingen forståelse. «Tag igjen vantarna då», sa 
soldatene og gav bondekona vottene, hvorpå soldatene ble skutt.

Tradisjonen sier at soldatene ble begravet ikke langt fra denne plassen. Stedet bærer i dag navnet «Grava» 
og det står et trekors på plassen som et minne om hva som hendte her en av de siste dagene i desember 
1718.

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

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.

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

Selge fritidseiendom?

Se mer på hem.no

SOLGT
!

SOLGT
!

SOLGT
!

SOLGT
!

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Fabrokåsvegen 125 Langtjønna Rotøyvegen 23 Nylandet

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

Armfeldts karolinerhær i Tydal, 1718/1719
Børge Hanssen, leder av den lokale karolinerkomite 

Bilde: Alf Lӓnnerbӓck

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991
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Årsmelding for Stugudal Fjell
Styret har bestått av følgende personer etter årsmøtet 27.05.2016:   

Leder :    Arne Otto Vedvik 2016/2018 

Sekretær:    Kristin Grytbakk 2016/2017 

Ans stiprosjektet:   John Helge Kåsen2016/2017 

Styremedlem :  An-Magritt M Hegstad2016/2018 

Styremedlem :  Ellen Brandtzæg2016/2018  

Valgkomiteen:  Valgkomiteen har bestått av følgende personer: 

Medl. 1:    Helge Kvithammer2016/2018   

Medl. 2:    Nils Otto Huseby2016/2018 

Regnskapet avlagt av regnskapsfører følger kalenderåret. Regnskapsfører er Soldi Regnskap AS. 

Styremøter og styret:  Det er avholdt 3 styremøter i perioden.  

Fellesmøte er avholdt mellom styret, rådmannen og næringssjefen i Tydal Kommune.   God informasjon til 
medlemmer og våre brukere har hatt stort fokus, både i forhold til hjemmesiden, bladet Stugudal Fjell og 
Facebooksiden Stugudal Fjell. Ble gjennomført infomøte mellom SF og hytteforeningene juli 2016 der SF 
sine planer med tidligtraseen, skiløypene og stiprosjektet ble presentert – omtale i Nea Radio. Stugudal Fjell 
har deltatt på friluftsmessen i Selbu høsten 2016 og deltatt på Fjellforum til Foreningen Grensefjell Sylane i 
samvirke på Stjørdal.  

Løypekjøring : Traseene er i hovedsak kjørt som tidligere år. Da vi omsider har kommet et steg videre i 
tidligtraseen med barmarkspreparering har vi kunnet hatt skispor siden 18.11.2016 da første snøfallet kom, 
noe som ga en rekordtidlig start på skisesongen 2016/2017. Dette er iht til de planer vi har lagt med dette 
arbeidet at vi skal ha muligheter allerede ved første snøfall å preparere for skispor. 

Løypetraseer:  Det er etablert som et eget prosjekt for tidligtraseen knyttet til lysløypa ved Væktarstua. 
Maskinell barmarksbearbeiding av lysløypen ble utført i 2016. Videre arbeid er planlagt i 2017 og 
målsettingen er at denne tidligtraseen som vil ha en lengde på 6,8 km skal sluttføres i 2018. Dette avhenger 
av finansieringen, prosjektet er innmeldt til Tydal Kommune for spillemidlersøknad. 

Stiprosjektet: Det er oppstartet et prosjekt som har som formål å oppgradere gamle stier i Stugudalen. 
Rydding og merking er det som er planlagt- et viktig kulturarbeid med å ta tilbake gamle ferdselsårer. 
I første runde er det 3 stier som det har vært jobbet med. Runden rundt Væktarhaugen, fra Stugudal 
Camping til Møsjøen og rundt Litjvola, Det ble i 2016 ryddet og merket i stiene og brokar for bro over 
Rotåa bak Væktarhaugen ble støpt høsten 2016. Det er søkt om midler og vi har mottatt støtte fra Tydal 
Kommune og områdestyret for verneområdet.  

Nytt fra Stugudal Fjell.  Bladets redaktør har vært Astrid Sprauten. Det er utgitt 4 nummer i 2016.  Det er et 
mål for styret at bladet skal finansiere seg selv. Bladet distribueres pr. post til alle registrerte hytteeiere i 
Tydal. I tillegg legges det ut på, Væktarstua, Stugudal Handel og Stugudal håndverk.   

Isfiskekonkurranse på Stuggusjøen.  I påska ble det arrangert isfiskekonkurranse. Dette har nå blitt en 
tradisjon som vi bør ha som målsetting å arrangere hvert år. Flott tiltak som setter fokus på Stuggusjøen og 
gir et greit overskudd – 6000,- som går inn i vår daglige drift. Alle barn ble også i år premiert. Stor takk til 
alle hjelpere og Stugudal Grunneierlag som stiller isen til disposisjon. 

Sosiale medier. Hjemmesiden ble modifisert av Webmekker’n og deler av styret har fått opplæring i 
bruken av hjemmesiden, her vil vi legge viktige dokumenter og alle utgaver av Bladet kan leses her. Vår 
Facebooksiden er uten tvil vårt ansikt utad og blir mye brukt. Dette gjør at vi når svært mange. I tillegg har 
vi opprettet Instagram side for å være på de fleste plattformer folk bruker. Infoen via skisporet.no er noe 
som også blir brukt mye av våre kunder.  

Medlemstallet i Stugudal Fjell.  I 2016 ble det betalt 24 hovedmedlemsskap og 562 støttemedlemskap.  

Tydalsfestivalen  Stugudal Fjell er en av 4 hovedeiere i aksjeselskapet for festivalen. Vår representant 
i styret for festivalen i 2016/2017 er John Helge Kåsen. Er valgt som ny styreleder. Festivalen gikk med 
overskudd på 1 048 000,-. Med utgangspunkt i det gode resultatet ble det utbetalt ekstraordinær 
grasrotandel på 300.000,-. Fordeling gjøres ved at de som deltar oppgir hvilket lag/forening som skal motta 
deres andel. Stugudal Fjell mottok for fjorårets festival kroner 10 500,-   

Økonomi:  Regnskapet for 2016 viser et underskudd på 41 650,-. Dette er en trend som har vært i de siste 
årene - de 3 siste årene har vært med underskudd. Styret må i 2017 se på tiltak som gjør at vi driver vår 
virksomhet på en billigere måte uten at det går for mye ut over tilbudet til våre kunder.  Løypekontingenten 
for 2016 ble sendt ut i januar 2016. Det er opprettet Vipps for å gjøre innbetalinger til Stugudal Fjell som 
støttemedlemskap og løypekontingent enklere.  

Tydal Ski A/S  Stugudal Fjell etablerte i november 2013 Tydal Ski A/S. Etableringen ble registrert i 
Brønnøysundregistrene 23.1.2013. Aksjekapitalen er 30.000,- , fordelt på 3000 aksjer a’ kr 10,-. Det ble 
innbetalt en overkurs pr. aksje på kr.2,- til dekning av stiftelsesomkostninger. Aksjene er derfor ført opp 
med en verdi på kr. 34.390,- i Stugudal Fjells balanse. 

Selskapets formål er å eie og drifte tråkkemaskin, snøscootere, sporleggere ol samt utleie av utstyr. Det er 
naturlig å legge alt teknisk utstyr inn i samme selskap. Driftsmodellen er relativ enkel; Stugudal Fjell kjøper 
omforent omfang av sportjenester av Tydal Ski A/S, som igjen fakturerer Stugudal Fjell til selvkost, inkl. 
kapitalkostnader og avskrivninger. 

Utsikter framover. Arbeidet framover vil bestå av det viktige arbeidet med å forbedre infrastrukturen i 
Stugudalen. Skidestinasjonen Stugudalen er vårt viktigste prosjekt. Stort behov for en oppgradering av hele 
skiløypenettet, legge ned rør i bekker, bygge broer, jevne ut i traseene ol. Bedre skilting både i løypenettet 
og i selve Stugudalen er det et stort behov for.  Stiprosjektet er et viktig prosjekt som vil fortsette i 2017. 
Samtidig vil dette øke behovet for kapital både til drift og investeringer.    Da vi har svak økonomi er 
arbeidet med å optimalisere løypekjøringen startet opp slik at vi er sikker på at vi får mest mulig ut av våre 
ressurser da dette er vår største utgiftspost.  Styret arbeider aktivt med å styrke økonomien og vil fortsette 
arbeidet med å anskaffe midler for det videre arbeidet. Alle prosjekter SF har må finansieres av tilførte 
midler da den daglige driften ikke gir rom for dette.   

Lagerplass	for	snøscootre
Priser:

Kr	1500,- for	lagring	og	vask	av	snøscooter
Kr	3500,- for	lagring,	vask,	service	og	frakt	
(innenfor	Tydal).

Kontakt:	Ole	Henrik	Grytbakk	mobil:	411	85	322	
epost:	hilmo32@hotmail.com
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			Stugudal	Fjell

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 062 083 844 744
Annen	driftsinntekt 0 250
Sum driftsinntekter 1 062 083 844 994
Driftskostnader
Varekostnad 100 000 0
Lønnskostnad 1 192 650 157 773
Avskrivning på varige driftsmidler 0 13 523
Annen	driftskostnad 810 914 723 294
Sum driftskostnader 1 103 564 894 590
DRIFTSRESULTAT (41 482) (49 597)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen	renteinntekt 133 73
Annen	finansinntekt 0 7 960
Sum finansinntekter 133 8 033
Finanskostnader
Annen	rentekostnad 302 0
Sum finanskostnader 302 0
NETTO FINANSPOSTER (169) 8 033

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (41 650) (41 564)

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (41 650) (41 564)

ÅRSRESULTAT (41 650) (41 564)

OVERF. OG DISPONERINGER
Fremføring av udekket tap (41 650) (41 564)
SUM OVERF. OG DISP. (41 650) (41 564)

Årsregnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr.	974539888

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

Tydal Bygdeservice SA J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg
Etablert 1991

Eggen og Holden 
Bygg

7590 Tydal
   Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

• 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.

www.stugudalhytteservice.no
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Etter deltagerekord i 2016 er det klart for den 9. 
utgaven av Storsylen Opp den 5. august. Sett av 
dagen!

«Norges råeste motbakkeløp» opplevde stor suksess 
i 2016, med neste 400 deltakere og upåklagelige 
vær- og føreforhold. Løpet, med start på 
Nedalshytta og målgang på Storsylen (1762 m.o.h.) 
har etablert seg som et fast og solid arrangement 
i regionen, og får mange har det nærmest blitt en 
tradisjon å bestige Storsylen denne dagen.

Dette er ikke bare et løp for de som løper fortest 
mulig, dette er i tillegg en unik mulighet til å 
nyte Sylmassivet for alle turglade. Ved å starte 
i trimklassen får man nemlig full «oppvartning» 
undervegs med drikkestasjoner og sikkerhetsposter 
og funksjonærer langs hele løypa. I tillegg er man 
med i trekninga av fine gavepremier. Dagen kan 
avsluttes med et bedre måltid på Væktarstua og 
festlig lag i lavvoen!

Sikkerheten tas på alvor og det stiller er stor antall 
funksjonærer fra Norsk folkehjelp avd. Tydal og 
Tydal IL langs hele løypa. I tillegg har arrangøren 
satt et tak på maks 400 startenede, for å unngå for 
mange folk på toppen. Arrangøren er også bevisst på 
at løpet foregår i et landskapsvernområde og både 
hensynet til naturmiljøet langs løypa og reindrifta i 
området blir lagt stor vekt på.

Løpets grunnlegger, Niklas Dyrhaug, ønsker alle 
velkommen til fjells den 5. august og lover god 
stemning i spektakulære omgivelser.

www.selbutrykk.no   -   tlf. 73 81 04 80   -   post@selbutrykk.no

Fra grafisk design til ferdig produkt

 
Grafisk design og layout: Brosjyre - CD layout - 
Visittkort - Visuell profil - Logo - Bok - Blad - Reklamebanner 
- Annonse - Presentasjon    Trykksaker:  Bøker -  Blader 
- Hefter - Flyers - Giro - Visittkort - Billetter   Websider:  
Wordpress hjemmesider - Digitalisering bøker - Web-
butikk    Reklame:  Banner - Flagg -  Skilt - Tekstiltrykk - 
Bilreklame - Penner - Krus - Plakat - Flyer   Foto: Portrett 
-  Produkt - Flyfoto - Bryllup - Konfirmasjon - Retusjering 
- Storformat print - Digitalisering bilder Video: Flyfilm - 
Reklamefilm - Presentasjonsvideo - Musikkvideo - Post-
produksjon - Digitalisering smalfilm

Vi har bred ekspertise innen nisjeprodukter.  
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.

facebook: @alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no

(+47) 41370440

Tilbyr blant annet

• Vasking fra 400kr
• Hagearbeid fra 400kr
• Snømåking fra 400kr
• Maling fra 425kr
• Bortkjøring av rask

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

Storsylen Opp 2017
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Axel Brandtzæg har utvidet sitt tilbud og formidler bilder og tjenester via sin hjemmeside, stugudalfoto.no 
og facebookside. Han har prøvd ut ulike materialer til å trykke bildene på. Du kan nå derfor bestille bilder 
trykt på lerret, glass, aluminium eller tre i tillegg til vanlig fotopapir.
Bilder trykt på forskjellige materialer kan du se hos Stugudal Håndverk og Fritid.

Ny produkt er også underveis og han vil fortløpende legge ut info om dette. Deriblant kalender for 2018 og 
nye tekstil- og glassprodukt.

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

Turistkontor med bl.a. infobrosjyrer,  kart, fiskekort 
mm.

Husflids og håndverksprodukt, sport og fritidsartikler 
er sentrale produkt hos oss. Vi har stort utvalg og 
nye varer kommer flere ganger i løpet av sommeren. 
Skal du bestille noe hos XL-bygg i Selbu så kan va-
rene leveres hos oss og du kan hente dem når du har 
anledning til det. Det gjelder både maling og andre 
mindre produkt og byggvarer. 
Vi har i mange år solgt fiskeutstyr både i Stugudal 
og ved Nesjø Båtutleie, så her er det mulighet for 

Stugudal foto
å finne det du trenger til en fin fisketur, både i båt, 
elver og vann. Magott og mark til å lokke fisken med 
vil også være å få kjøpt i hele sommer

Stugudal naturfoto og design har flott salgutstilling 
av Naturbilder. Puter, krus og andre gaveartikler med  
tydalsmotiv får du også kjøpt her

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

Glad-dag 
Lørdag 8. juli 

Stugudal Håndverk og Fritid

Aktiviteter og mange gode tilbud på utvalgte varer  
hos Stugudal Håndverk og Fritid
Selbusporten er på plass kl 11-15
- Enkel sykkelservice for alle, fastboende og hyt    
 tefolk. Kom å få tatt en sjekk på sykkelen din.
- Salgsstand med gode tilbud.
- Informasjon om Pilegrimsrittet.
- Sjekk også Sport 1sin nye nettbutikk. www.    
 sport1.no . Klikk og hent i butikk her for dere    
 tilgang på et enda større utvalg sportsutstyr. Legg    
 innSelbusport`n som din butikk. Her kan du bestiller  
 varer og hente hos Selbusport`n når du kjører forbi.
- Om det er spesielle ønsker om at vi skal ta med  
 noe oppover denne dagen, er det bare å ta kontakt  
 med oss.
- Demo el-sykkel
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www.dyrhaug.no

Fjellridning i  Sylan
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal 
Mobil: +47 907 27 624

+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no 
www.dyrhaug.no

l Dagsturer

l 3-dagersturer

l 2-dagersturer

l Kick-off / firmaoppleggl Kurs- og Konferanseturer

l Ukesturer

l Villmarksturer

l Kjøp og salg av hesterl Guiding
l Halvdagsturer

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

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

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

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

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

Brekka Barnas Bygdetun har åpent fra 24. 
juni til 6. august, alle dager  kl 10.00 – 17.00.

 
hver dag fra: 24. juni - 6. aug 

Kl. 10.00 til 17.00

SOMMERÅPENT

 Facebook: Brekka - Barnas Bygdetun

Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid

Utstilling	Væktarstua	Hotell

Axel tlf, 974 97 815 
www.stugudalfoto.no

STUGUDAL 
FOTO Naturfoto og Design
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14. og 15. juli arrangeres Tydalsfestivaln, og det 
er igjen duket for en flott helg for hele familien på 
Stugguvollmoen.

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

Alle funksjonærer får gratis festivalpass til hele helga. 
I tillegg registrerer hver enkelt funksjonær hvilket lag 
eller organisasjon som skal motta «grasrot-andel». 
Det kan for eksempel være Stugudal Fjell eller andre 
lag i Tydal. 
Ønsker du å bidra som funksjonær?

Ta kontakt med daglig leder Borgar Kulseth Kirkvold
borgar@tydalsfestivaln.no
Tlf 414 09 361

Har du lyst til å være funksjonær under 
Tydalsfestivaln 2017?

Drivstoff- 
Verksted-Kiosk

 
Åpningstider

Mandag-Fredag  08 - 20
Lørdag  09 - 18
Søndag  12 - 20

Tørr bjørkved
Selges!

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

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

Bredbånd på hytta?
Ta kontakt

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60

Klart vi hjelper deg

TYDAL GJENBRUKSTORG
ÅPENT MANDAGER KL 12:00-19:00 (alle typer avfall)

UBETJENT AVDELING I FORKANT ÅPENT HELE DØGNET
(Matavfall, restavfall, papp/papir, plast, glass-/metallemballasje,  
småelektro, batterier og lyskilder, maling/lakk)
OBS: Ikke større enheter, farlig avfall eller næringsavfall

 For åpning av porten ring +47 580000357708 ved ankomst.

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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Programmet til sommerens festival på 
Stuguvoldmoen er nå ferdig booket, musikerne 
som kompletterer programmet er Rasmus & 
Verdens Beste Band – Lasse Ingebrigtsen – 
kulturskolene i Selbu og Tydal.

Rasmus & Verdens Beste sammen med 
kulturskolene skal supplere familieprogrammet 
lørdag i tillegg til supertalentet Angelina Jordan 
som er kunngjort tidligere.  Lasse som trubadur 
vil nok skape god stemning i teltet begge dagene i 
festivalen.

Lasse Ingebrigtsen er en av de mest brukte sanger/
gitarist/artist og trubadurer med base i Tromsø. Han 
har gjort seg bemerket for sin store stemmeprakt og 
sitt innholdsrike repertoar. 
Som trubadur på klubber/puber er han uten tvil 
en av landets beste, og spiller rundt om i hele 
landet. Han har medvirket somvokalist i forskjellige 

konsertproduksjoner: Queen show, tribute to 
Michael Jackson, musikalen Anna og The best of 
musicals.
I bandsammenheng har han opptrådt med en rekke 
kjente artister: Chris Thompson (Manfred Manns 
EarthBand), Paul Young, Leo Sayer, Graham Goldman 
(10CC), Fish (Marillion) og Jørn Hoel. Han spilte 
også i en årrekke i bandet O. J and The Simpsons 
med Spike Edney, som er musikalsk ansvarlig i 
supergruppa Queen på keyboard. Også kalt den 
femte Queen. 
Ingebrigtsen var også en del av Team Jørn (Hoel) 
under det store Korslaget, og var en av solistene 
som fikk synge mest. Korslaget var TV2’s største 
produksjon på dette tidspunkt.

De siste årene har Lasse opptrådt med musikere fra 
Åge Aleksandersens Sambandet. Også bandet Royal 
Jam med Morten Skaget på bass (Sambandet,TNT), 
Sjalg Raaen (Sambandet, Espen Lind) gitar, og Steinar 
Krokstad (Stage Dolls, Sambandet) på trommer.

  Trenger du
RØRLEGGER?

Asbjørn Furan 
tlf: 970 14 241

e-post: post@nearor.no 
facebook.com/nearoras

Nettbutikk: 
www.nearor.no

Tar oppdrag i Stugudal, 
Tydal, Selbu og Stjørdal

Rasmus og Verdens Beste Band
Rasmus & Verdens Beste Band ble starta i 2007. 
Bandet har gitt ut cd,ene ”Kyssing e hæsli” (2007) 
og ”Puppan te pappa” (2010), og «Gul snø» (2012). 
De to første utgivelsene fikk  SPELLEMANNSPRIS i 
kategorien Beste Barneplate, og den siste ble 
nominert i samme klasse.

Bandet har spilt med de fleste, fra Øystein «Knutsen» 
Dolmen til Kringkastingsorkesteret og er kjent for 
å lage utradisjonell barnemusikk av særdeles høy 
kvalitet, og har solgt over 20 000 plater.

I 2014 produserte Rasmus Rohde & co 
familiemusikalen Puppan te pappa på Trøndelag 
Teater.
Rasmus og Verdens Beste Band skal feire 10 års 
jubileum i 2017. Det blir plateslipp i mai, og albumet 
er spilt inn i Propeller Studios med Kåre Vestrheim/
Mike Hartung som produsenter. 

ARTISTER 2017 – TYDAL

Kulturskolene i Selbu og Tydal har etter hvert blitt en 
god tradisjon å ha i familieprogrammet, festivalen 
er stolt og glad for å kunne være en arena der unge 
lovende musikere i Neadalen kan få presentert seg 
for ett større publikum. Også dette året vil vi nok få 
høre god musikk i flere sjangere – og som vil være en 
fin oppvarming til Rasmus og Angelina.

Programmet til årets store happening for mange er 
dermed klart, og ser slik ut:

FREDAG: Kim Olve og Hausten – Tre Små Kinesere – 
Veronica Maggio – Staut

LØRDAG: Familiekonsert med Kulturskolene i Tydal 
og Selbu – Rasmus & Verdens Beste Band – Angelina 
Jordan m/band

Atlantic Divide – Sugarfoot – Hellbillies – Katastrofe, 
Staysmann & Lazz

Teltet fredag og lørdag: Lasse Ingebrigtsen 
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Språkkaféen i Tydal har sine faste samlinger første 
onsdag i hver mnd. Isfiske var tema i mars, og da 
passet det godt å få prøve det «på ordentlig»! 

Tusen takk til Stugudal Grunneierlag som sponset 
gratis fiskekort til alle den dagen. 

Vi var heldig med været, men det var godt med varm 
kaffe/te/saft og vafler på Væktarstua som avslutning 
på dagen.

Hilsen  
Tydal Frivilligsentral og Tydal Bibliotek

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

www.selbuhytta.no Selbuveien 1241, 7580 Selbu                         

- der du kan være 
den du er –
ikke må -

- gjør din fritid meningsfull og 
opplevelsesrik -

Kontakt:                                                                                                  Produsent:

Kunngjøring:
Se finn.no
2 stk. prosjekterte
Selbuhytter i 
Tjønnvollia, Stugudal

Lilly Kåsen har takket 
for seg som kirketjener 
i Stugudal Kapell etter 
mange år.  
Ny kirketjener i 15% 
er Heidi Kristoffersen. 
Mange kjenner Heidi 
gjennom jobb både 
på Væktarstua og 
Nærbutikken, der hun 

med sitt blide åsyn sjarmerer oss alle!             
I tillegg til jobbene i Stugudalen er hun også i 
Trondheim og jobber i 50% stilling på Trondheim 
Hospital. Nå har hun også tatt på seg jobben som 
kirketjener i Stugudal Kapell. Neste gudstjeneste 
er 13.08.2017 kl. 17.30, Pilegrimsgudstjeneste, 
sier Heidi. Allsidig dame som ikke er redd for 
utfordringer! Vi ønsker Heidi lykke til med alle 
jobbene! (Forresten, har uka mange nok dager for 
deg, Heidi?)

Isfiske på 
Stuggusjøen

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

Tlf: 73817350

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
Adr: 7590 Tydal

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

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

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

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Tydal
Vedprodukter

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

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen

73 81 46 82 - 909 73 324

Flemming Lunden
918 80 715

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

Brødvarer 
i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

TYDAL  
UTLEIESERVICE AS
 
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 
tydalutleieservice@gmail.com

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

samt ordinær Taxi

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Servicebygget i Ås
	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Manuell lymfedrenasje

Velkommen innom 
lokalbanken i Tydal

www.selbusparebank.no    Tlf 73 81 00 00 

Vi er en fullservicebank som tilbyr gode løsninger innen finansiering, 
forsikring, sparing, pensjon og betaling for både private- og  
næringskunder.

Vi ønsker å gi deg som kunde helhetlig økonomisk rådgiving og hjelp til å ta gode valg for 
fremtiden. Med kompetente rådgivere, nærhet til kundene og god kunnskap om lokale 
markedsforhold er vi bedre rustet enn de fleste til å lykkes.

Kontakt oss:

Kim Olsen Stokke
BM- og landbruks-
rådgiver
Tlf. 40498868

Paula Brynhildsvoll
Autorisert Finansiell 
Rådgiver
Tlf. 90977409
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Pilegrimsrittet arrangeres i år for 9. gang. Men det 
er første gang du kan ta turen fra Stugudal til Selbu 
på en el-sykkel.

Lørdag 12. august går årets utgave av Pilegrimsrittet 
av stabelen. Kanskje kan det være et av sommerens 
mål for deg og dine venner.

Pilegrimsrittet hadde jevn oppgang av syklister helt 
fra starten i 2009. I fjor gjennomførte i underkant 
av 800 syklister, og målet for 2016 er at enda flere 
skal ta sykkelen fatt nedover Neadalen. Leder for 
Pilegrimsrittet, Håkon Wang, sier at rittet tåler 
mange flere ryttere enn det som har rullet nedover 
dalen så langt.

- Vi har ønsket å vokse kontrollert, og har nå fått på 
plass en organisasjon og ramme rundt rittet som 
gjør at vi tåler ytterligere vekst. Vi har et ønske om at 
enda flere skal ha Pilegrimsrittet som treningsmål. Vi 
er rittet for mosjonister og for de som ønsker å sykle 
fort, sier Wang.

Noen endringer

Årets arrangement vil ikke bli annerledes enn 
tidligere år. Men noen justeringer og forbedringer 
er det lagt opp til. Det mest spennende er kanskje 
muligheten for å bruke el-sykkel

- Vi kommer til å kjøre etter samme lest som tidligere 
år, med stort sett den samme traseen som før. Vi 
jobber hele tiden med forbedringer, og ønsker enda 

Vi ønsker alle en god 
sommer i Tydalsfjella

Telefon: 24 06 70 00

Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10

E-post: info@statkraft.no

mer å legge til rette for at det skal bli en folkefest for 
syklistene fra starten i Stugudal til målgang i Selbu 
sentrum. Så i år åpner vi for at de som har el-sykkel 
kan få delta. De får en egen start på Stugudal lørdag 
morgen. Interessen for el-sykkel er stor, og vi ønsker 
å gi et tilbud til de også, sier Ole Johan Øyaseter i 
Pilegrimsrittet.

Nytt av året er også bedriftsklassen. Her kan den 
enkelte bedrift stille med inntil fem ryttere, der tiden 
til de tre beste blir tellende. Her er det også en egen 
start.

- Mange bedrifter satser på sykkel som treningsform 
for de ansatte og som en sosial happening på jobb. 
Så her blir det muligheter for å måle krefter mot 
andre bedrifter. Vi har stor tro på at noen melder 
seg på, og kanskje også utfordrer noen andre til å ta 
opp kampen, fortsetter Øyaseter.

Frir til hyttefolket

Øyaseter håper at hyttefolket i Tydal også dette året 
vil være med på rittet.

- Det er morsomt å se alle syklene som triller ned 
fra hyttefeltene i Stugudal like før rittet starter, og vi 
ønsker oss gjerne enda flere deltakere. Så be med 
venner og naboer til en sporty helg på Stugudal og 
Neadalføret. Det finnes ingen bedre måte å oppleve 
naturen enn å trille på to hjul. Vi gleder oss i hvert 
fall og er godt i gang med forberedelsene til årets 
ritt, avslutter Håkon Wang.

Opplev sykkeleventyret på elsykkel
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innpå. Underlaget veksler mellom jord, mose, gress, 
et kort parti har store skogsmaskiner herjet og gjort 
veien til en ujevn slagmark, med diverse hindere i 
form av røtter kvist og kvas. Takket være utforbakke, 
kan det meste likevel forseres på to hjul.

Tilbake til Ås 
Nede ved asfalten 
og riksvei 705 ved 
Aunet kan vi senke 
skuldrene og tråkke 
opp bakkene de 
siste kilometerne 
til utgangspunktet 
ved Ås. Tempoet 

underveis har vært relativt høyt, vi kommer fram 
blide, slitne, svette, skitne og dugelig sultne. Akkurat 
slik det skal være etter en fjelltur.  
Jeg takker Mattias for hyggelig følge, og har 
allerede begynt å tenke på muligheter for flere 
turer. Det jeg har sett av Sylane har gitt mersmak, 
luksusproblemet blir å velge om neste tur skal bli på 
sykkel, med hest, til fots eller i kano…

Fakta 
Rute: Ås-Gammelvollsjøen-Rødalen-Sankåvollen-
Storerikvollen-Gammelvollsjøen-Lødøljedalen-
Sunda-Aunet-Ås 
Distanse: 62 km 
Samlet stigning: ca. 1000 høydemeter 
Underlag: ca 10 % asfalt, 75 % grus, 15 % sti/
kjerrevei 
Vanskelighetsgrad: middels til noe krevende 
Turen passer for: sykkelinteresserte i normalt god 
form 
Anbefalt utstyr: terrengsykkel med demper, dekk 
med middels høyt trykk (ca 35 psi.)  
Sykkelsesong: ca 20.juni – 1. oktober 
Aktuelt kart: turkart Sylan, 1:100 000

En betydelig faktor til Tydals status som viktig 
kraftkommune. De siste kilometerne til hytta blir det 
artigere for en terrengsyklist; grovere underlag og et 
par bekkekryssinger liver alltid opp en sykkeltur.  
Framme ved den store hytta er vi nesten de 
eneste gjestene, kun et svensk ektepar har trosset 
det småsure været. Vi har en mistanke om at 
nettopp været er årsaken til at vi ikke har sett 
et eneste menneske på turen inn til hytta. Men 
godværsdagene med sol og varme er jo i mindretall, 
og hadde man bare vært på fjellet slike dager ville 
det gitt et feilaktig bilde av hvordan det er her. 

Norge på tvers 
Skydekket er lavt, vi ser bare foten av Sylan-
toppene. Vi blir sittende i peisestua over kartet og 
snakke om diverse turmuligheter i disse traktene. 
«Norge på langs» er jo blitt et begrep for de 
spreke med god tid. Her oppe kan man i stedet gå 
«Norge på tvers» på merket DNT-rute fra Stjørdal 
til Sylane og svenskegrensen, på bare sju dager. 
Definitivt mer overkommelig. Jeg får også høre 
om toppturmuligheter på ski og om ridesentrene i 
Stugudal, landskjent for sine langturer til fjells. Skulle 
jeg føle meg veldig opplagt i august, kan jeg også 
melde meg på motbakkeløpet «Storsylen opp», med 
målgang 1762 meter over havet.

Retur på lang kjerrevei 
For å få en annen 
rute på veien hjem 
tar vi kjerreveien fra 
Storerikvollen opp 
og på vestsiden av 
Blåkkåkleppen. En lett 
blanding av trilling og 
sykling gir oss etter 
hvert et mektig utsyn 
over innsjøene, kollene 

og de grågrønne fjellflyene rundt oss. En steinete og 
gjengrodd utforkjøring krever etter hvert fullt fokus 
og tar oss ned igjen til grusveien mot Sankåvollen. 
En lang susende nedkjøring til Gammelvollsjøen 
gjør oss småfrosne, før vi endrer kurs nordover 
via Bakkslåtten med vakre myrer og furumoer, og 
krysser elva Lødølja. Landskap og vegetasjon skifter 
stadig og gjør turen til en opplevelse. 
Mattias har en overraskelse til meg mot slutten 
av turen. Vi tar vestover i krysset ved Sunda, og 
like etterpå går veistandarden hundre år tilbake i 
tid, til en humpete gresskledd kjerrevei. Akkurat 
den type utfordringer terrengsyklene våre er laget 
for. Fortsettelsen er like bra, vi får nesten en halv 
mil med slak nedoverbakke på bilfri kjerrevei på 
vestsiden av Lødølja, flere steder er veien nærmest 
bare et smalt mykt tråkk med vier og skog helt tett 

Etter en drøy mil med mye motbakke får vi lønn 
for strevet. Grantrærne er borte, bjørka blir færre 
og lavere, plutselig er vi over tregrensa. Rundt 
oss ser vi utover store vidder og mot de mektige 
fjelltoppene i Sylane. Vi har med terrengsykler 
og skal bruke dagen på å utforske grusveier og 
kjerreveier ved Sylane nasjonalparkområde.

Starten går fra Ås i Tydal. Som kjentmann i dag 
har jeg fjellentusiasten Mattias fra Gøteborg. 
Mattias har reist mye rundt i verden, men valgte en 
periode å bosette seg i Tydal ikke minst på grunn av 
mulighetene for et variert friluftsliv hele året. Vi har 
valgt en halvlang rundtur som går via den betjente 
hytta Storerikvollen, med flott beliggenhet ved 
Esandsjøen.

I Karolinernes fotspor 
Vi er i et område der det for nesten tre hundre år 
siden utspilte seg et brutalt historisk drama. På veien 
innover møter vi flere informasjonstavler om den 
svenske Karolinerhærens katastrofale tilbaketog fra 
Norge. Det gikk via fra Tydal til Handøl i Sverige, i 
slutten av desember 1718 og begynnelsen av januar 
1719. Seks tusen svenske soldater skulle krysse over 
fjellet, uten skikkelig vinterutstyr. Etter et par dager 
med mildvær kom sprengkulde, og på fjellet hadde 

soldatene ikke 
noe å fyre med. 
Det skal ikke mye 
friluftserfaring 
til for å forstå at 
dette ville gå galt. 
Resultatet var at 
omtrent tre tusen 
av soldatene frøs i 
hjel, og mange av 
de som overlevde 

fikk varige men og traumer. I dag er deres rute 
merket, det arrangeres også temavandringer her av 
Trondheims turistforening.  

Storerikvollen 
Selv om det er kjølig i fjellet i dag, har de 
lange motbakkene gjort oss varme. Oppover 
Rødalen stiger vi nesten tre hundre meter fra 
Gammelvollsjøen til Eggtjønna. Endelig ser vi den 
digre oppdemte Esandsjøen, som henger sammen 
med Nesjøen og strekker seg nesten to mil sørover. 

Grusveiene på turen er av varierende kvalitet, så en terrengsykkel er å 
foretrekke.

Om skribenten: 
Øyvind Wold fra Oslo er en sykkelentusiast med tilknytning til Neadalsføret. Han har levert sykkel- og turartikler til en rekke norske 
blader, og har skrevet turboka «På sykkel i fjellet – turer utenom allfarvei», som blant annet har eget turkapittel fra Røros.  
Om Tydal sier han: -Et område som flere naturglade syklister burde oppdage! Her er det fred og ro og lite trengsel på veiene. Jeg 
anbefaler gjerne grusturer inn til flere av fjellhyttene. For de som vil ha en litt større utfordring er Pilegrimsrittet en veldig fin ritt-
trase`.

Etter mye oppoverbakker fra Ås er vi framme på Storerikvollen og klare for peiskos og vafler! (Øyvind Wold til venstre, Mathias Jansson til høyre)

På sykkel innom Sylan
På vei nordover fra 
Storerikvollen får man 
en super utsikt over 
Esandsjøen og Sylane

Storerikvollen er et knutepunkt 
for diverse turmuligheter, både 
på norsk og svensk side

Kjerreveien mellom 
Bønbekkvollen og Tydal 
er ganske lang og ujevn, 
men likevel kanskje turens 
høydepunkt for de som vil ha 
et lite sykkeleventyr utenfor 
allfarvei.
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Kafé
Alt til fisketuren
Turutsyr

 Stugudalsvegen 2039, 7590 Tydal, www.stugudalhåndverk.no

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

Sommeråpent 26. juni – 20. august
Mandag – lørdag 10-18

Søndag 11-18
 

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
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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, konkurranserØnsker alle en riktig god sommer!

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 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: 10.00-22.00

Selbu Camping
Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både camping-
vogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og 

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 

Håndverk
Gaveartikler
Turistkontor

SPORT 1 SELBUSPORT´N
Selbutorget
7580 Selbu 
Tlf: 41 46 78 44

ÅPNINGSTIDER:
Man - Fre:  09 - 17
Lørdag:  10 - 15
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GODE OPPLEVELSER BLIR BEDRE MED RIKTIG UTSTYR!

Stikk innom oss på Selbusport’n! 
Vi hjelper deg å finne utstyret 
som passer til ditt behov.

SYKKEL  -  FISKE  -  TUR  -  FRITID  -  SKI
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ÅPNINGSTIDER  SOMMEREN 2017
Nedalshytta:  Tlf. 953 64 603  23.6. - 17.9.
Storerikvollen:  Tlf. 73 51 09 81 / 916 50 664  23.6. - 17.9. 
Schulzhytta:  Tlf. 926 03 333     23.6. - 17.9.

Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

DAGSERVERING    
Nedalshytta og Storerikvollen: Alle dager kl. 12-16  
VARMRETThKAFFEhVAFFELhKIOSK

Besøk turisthyttene i Sylan

Veien inn til 
Nedalshytta 
er oppgradert!

Kontakt Info: 
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777 
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777 
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777 
Rolf Bjarte Lien (Elektriker) Tlf: 45260812 
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. 

 

Sykkeltrim 
Lørdag 02. September Stuggusjøen Rundt

Sykkeltrim for liten og stor med deltakerbuttons til 
alle som deltar. Arrangeres for femte gang i år.
Lett løype etter grus- og asfaltert veg. 16,5 km uten 
tidtaking.
To startsteder: Reitanbrua og Væktarstua Hotell  
mellom kl 12.00 og kl 14.00.
Ta med deg familien, venner og bekjente på denne 
runden rundt Stuggusjøen!

Trimgruppa

Fjelltrim 
19/6 – 18/9

8 forskjellige trimposter. Varierende lengde på 
turene. Postbeskrivelse, kart og kontrollkort 
kjøpes på Servicekontoret Tydal kommune og 
Væktarstua hotell. Noen av årets poster blir satt 
ut litt senere, avhengig av vær og føre.
En fin måte å bli kjent i Tydal på - God tur.

Væktarstua cup 2017
Stugudalsbanen 7. - 9.juli

Fest i Bjørkly fredag 7.juli med 
Magnus Hestegrei,  

og lørdag 8. juli med Liv Laga.  
Følg med på facebook for mer info: 

Væktarstua cup
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Vi går til kirke
13.08.2017 Stugudal Kapell  
kl. 17.30 - Pilegrimsgudstjeneste
17.09.2017 - Tydal kirke  
kl. 11.00 - 50-års konfirmanter og nye konfirmanter
08.10.2017 - Stugudal kapell  
kl.18.00 - Musikkandakt
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GRAFISK UTFORMING

VISITTKORT

BROSJYRE

RAPPORT 

BOK

STORFORMAT

BILDEKOR

WEB DESIGN

www.fagtrykk.no

15.10.2017 - Tydal kirke  
kl. 11.00 - høsttakkefest
05.11.2017 - Tydal kirke  
kl. 11.00 - AlleHelgen
19.11.2017 - Tydal kirke  
kl. 12.00 - Lys våken

Allerede i 1946, to år før konsesjon ble gitt i forb. 
med Sylsjødemningen, begynte e-verket å bygge veg 
innover fjellet fra Stugudal til grensa.
Kommunestyret godkjente arbeidet under forutset-
ning av at tydalingene skulle være «fortrinnsberet-
tiget til arbeide på samme vilkår som øvrige ar-
beidere». Noe bindende løfte om dette ble aldri gitt, 
men vegarbeidet og senere dambygginga sysselsatte 
mange tydalinger. Arbeidet krevde også stort manns-
kap, for nesten alt foregikk med handmakt. Spade, 
hakke og trillebår var de viktigste redskapene.  
Grusen ble tatt fra forskjellige steder langs vegen. 
Men all støpesand til dammen måtte tas fra grusta-
ket ved Stugusjøen (det vi nå kjenner som Stugu-
vollmoen/festivalområdet). Det ble handlesset med 
spade på biler og kjørt oppover. Magne Unsgård som 

Sylsjøvegen 
Kilde: Bygdabok for Tydal

Vegarbeidere på Sylsjøvegen. Ingvald Uglem, Birger Heggvold, John Øverbø og Emil Mebust. Arbeidet starta i 1946.

husket dette arbeidet godt fortalt ”Vi var fem mann 
og fem biler. Det var travelt om morgenen når alle 
bilene kom og skulle ha lass. Da gikk det i ett kjør, 
og det var om å gjøre for sjåførene å få mange turer. 
For de hadde akkord for kubikken. Det samme hadde 
lesserne, og de tjente bra etter datidas betaling.” 
10.000 kubikkmeter sand gikk med, mente Magne 
Unsgård, og hver bil tok med omtrent 2,5 kubikk pr. 
lass. I tillegg til tydalingene ble det også behov for 
å ta inn arbeidere utenfra bygda. De fleste av dem 
kom fra Selbu. Selbyggene hadde først kokkelag på 
Væktarstua. Siden fikk e-verket satt opp ei brakke på 
Stuguvollmoen. Der kunne også arbeiderne møte 
opp og få lønna utbetalt kontant. For stugudalingene 
var det en stor fordel at de kunne få bo heime og 
slippe brakkelivet.
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Dame- og herrefrisør i Stugudalen

Salongen feirer nå 30 år 
med mange gode tilbud 
på hårpleieprodukter.

For timebestilling 
ring 950 53 751 eller 73814676

Heidi Lien

Velkommen!

STUGUDAL 14. & 15. JULI 2017

STAUT

FAMILIESHOW

KATASTROFE • STAYSMAN & LAZZ
SUGARFOOT • KIM OLVE OG HAUSTEN 
ATLANTIC DIVIDE • LASSE INGEBRIGTSEN

FAMILIESHOW

SUGARFOOT • KIM OLVE OG HAUSTEN 
ATLANTIC DIVIDE • LASSE INGEBRIGTSEN

LØRDAG 14. JULI MED BL.A ANGELINA JORDAN
OG RASMUS & VERDENS BESTE BAND

Grillmat, lokalmat, serveringstelt m/øl og vin, 
lavvo m/øl og vin. Følg oss på Facebook, Instagram 
og www.tydalsfestivaln.no

BILLETTER: WWW.TICKETMASTER.NO

HELLBILLIES

TRE SMÅ KINESERE

VERONICA MAGGIO
Norges råeste motbakkeløp

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

www.storsylenopp.com 

5. august 2017

Selbu Fysikalske 
institutt AS 

 

Ønsker alle 
ei riktig god  

sommer!
For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no
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TERMINLISTE FOR O-LØP 
 I TYDAL  2017 

 
 
O-løpene arrangeres på onsdager (NB	torsdag	18.mai	og	1.juni) med	start	kl. 18.00 ,   
Røvassbu 14. september med	start	kl. 17.00. 
Samlingsplass for løpene	merkes	fra	fv	705. 
 

Dato Sted Info 

18.mai. 
torsdag!! 

Kløfta.  O –teknikk	både	for	nybegynnere	
og	viderekommende.	Tips	til	
løypelegging. 

24.mai Væla, Græsli.  Kort,	lang	og	rekruttløype 

1.juni 
torsdag!! 

Kløfta.  Kort,	lang	og	rekruttløype 

7.juni Sellisjøen	TM-kort.  Kort,	lang	og	rekruttløype.  

14.juni  Langfloen.  Kort,	lang	og	rekruttløype 

21.juni Åsdalen.  Kort,	lang	og	rekruttløype 

28.juni Mosjøen	 Kort,	lang	og	rekruttløype 

30.juni – 
2.juli 

Sommerløpene	Nord-Østerdalen, 
Kvikne	og	Tynset 

Mer info på  
www.eventor.orientering.no 

 SOMMERFERIE  

9. aug «Storkleppen	ned»,	Sellisjøen Fellesstart	for	lang	og	kort	løype.	
Rekruttløype	ved	mål 

16.aug Sellisjøen Kort,	lang	og	rekruttløype 

23.aug Ystesosen Kort,	lang	og	rekruttløype 

30.aug Langfloen, TM-lang Kort,	lang	og	rekruttløype.  

6.sept Sellisjøen Kort,	lang	og	rekruttløype 

13.sept Åsdalen – Røvassbu (Start	fra	kl	17.00) Kort,	lang	og	rekruttløype 
 
Det blir satt ut fast treningsløype på Kløftakartet. Kart fås på rådhuset. 
Uttrekkspremie	blant	de	som	benytter	tilbudet. 
Har du spørsmål ring Olav 411 04 854, Marit 406 17 001,	eller	Berit 952 95 955. 
 

Velkommen til skogs!             
  O-gruppa Tydal IL 
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Nea Radio øker og er nå dobbelt så stor som de 
store kommersielle radiokanalene viser siste 
kvartalsmåling fra Kantar TNS. Nea Radio er også 
større enn NRK P1 i eget område. Flere lytter til 
Nea Radio i alle aldre, men størst oppslutning 
har lokalradioen blant ungdom mellom 20 og 29 
år (83,6 prosent), og voksne mellom 40 og 49 år 
(76,4 prosent). Hver uke hører 62,4 prosent på Nea 
Radio, mens NRK P1s lytteroppslutning er 54,2 
prosent. P4 har ukentlig 31.7 prosent oppslutning, 
og Radio Norge har 25,7 prosent oppslutning.  
 
- Man kan høre på flere kanaler og derfor oppgi flere, 
men det er gledelig å se at så mange sier at de hører 
på Nea Radio, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i 
Nea Radio, Andreas Reitan. Økning etter FM-slukking 
Lyttertallene fra Kantar TNS viser at lokalradio 
nesten doblet oppslutninga da rikskanalene forlot 
FM-båndet i Nordland. – Det blir spennende å se 
hva som skjer i Midt-Norge. Nea Radio har likevel 
valgt å fortsette på FM, men samtidig også etablere 
et eget DAB-nett. Dobbel distribusjon er kostbart, 
men for oss er det viktigst at lytterne våre kan høre 
oss uansett teknologivalg, sier Reitan. Fortsatt 
FM i bil De fleste biler har fortsatt FM-radio, og 
undersøkelser viser at de fleste heller ikke har planer 
om å skifte til DAB. –  Beredskapsmessig er dette 

en utfordring, og vi forventer at Vegdirektoratet 
nå sørger for at tunnelene får FM-signalene 
tilbake. Mener de noe med sikkerhet, er dette et 
svært enkelt, men også svært viktig hjelpemiddel 
for effektiv kommunikasjon i trafikken.  Det sier 
administrasjons- og økonomiansvarlig i Nea Radio, 
Stian Elverum. – Mange tror fortsatt at FM har 
slukket eller skal slukkes. Det stemmer ikke, du kan 
fortsatt høre Nea Radio og mange andre lokalradioer 
på FM, iallefall til 2022. Trolig vil det norske FM-
nettet aldri bli stengt, sier Elverum. Ti ansatte I det 
norske medielandskapet er Nea Radio annerledes-
radioen. Når aviser og NRK nedbemanner, øker Nea 
Radio antall ansatte. Nea Radio har i 2017 ansatt 
tre nye personer. Anne Gundersen er ny reporter 
i Stjørdal og Malvik, Ola Dragmyrhaug er ansatt 
som teknisk ansvarlig og Hroar Wold Nordhaug er 
ansatt som ny salgssjef. Nordhaug hadde sin første 
arbeidsdag 2. mai og er glad og  imponert over de 
nye lyttertallene. – Dette bekrefter det jeg har visst 
lenge. Etter at Nea Radio kom til Malvik og Stjørdal 
har folk virkelig begynt å høre på kanalen. Nå er 
det tid for å satse enda mer også her, sier den nye 
salgssjefen. –  62.4 prosent ukentlig oppslutning 
betyr virkelig noe for annonsørene våre, sier 
Nordhaug. De fleste radiokampanjer går minst i ei 
uke, og da er det viktig å ha gode lyttertall, sier han.

Pilegrimsrittet	2017
Lørdag	12.	august

Sommerens	vakreste	eventyr.
86	kilometer	i	vakker	natur
gjennom	Tydal	og	Selbu.

Mer	info:	www.pilegrimsrittet.no

Nea Radio med historisk høye lyttertall

Målingen som Kantar TNS har utført er målt i Selbu, 
Tydal, Røros og Holtålen kommuner i perioden 
fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 

2017. Vedlagt ligger bilder av ansatte samt grafer 
utarbeidet av Norsk Lokalradioforbund basert på 
tall fra undersøkelsen. Har du ytterligere spørsmål, 
ta gjerne kontakt med: Daglig leder og redaktør, 
Andreas Reitan. Mobil: 909 15 312 Administrasjons- 
og økonomiansvarlig, Stian Elverum. Mobil: 930 88 
929 Salgssjef, Hroar Wold Nordhaug. Mobil: 984 45 
310

Hroar Wold Nordhaug er ansatt som ny salgssjef
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Ungdomslagsbevegelsen var et resultat av de nasjo-
nale strømningene fra 1870—80-åra som også bar 
fram målsaka og kravet om norsk sjølstendighet på 
alle områder. Ungdomslagspionerene var framfor alt 
idealister og nasjonalister.
I Stugudal ble ungdomslaget stifta i 1910, og laget 
der tok navnet Fjellblink. Per Stugudal ble første 
formann, men lærer Peder Morset har fått æra for 
å ha stifta laget. Fjellblink hadde som andre lag i 
Tydal, møta og festene sine rundt om på gardene 
i de første åra. Ungdommene møttes særlig mye 
på Nylandet, og det kunne hende at dansen gikk til 
åtte-tida om morgenen der i garden. Men etter hvert 
ble skolestua tatt mer i bruk, sjøl om den minte noen 
om tvang, skambenk og skjenn under lærerens strev 
med å få «den knasturre hustavla inn i den tronge 
skolten…» 
Stugudølene ville også ha eget hus, og de begynte å 
se seg om etter tomt i 1913. De mente da at Rotvoll 
ville være et høvelig sted. Men laget kom ikke videre 
med planene før i 1918. Da ble det valgt en komité 
for å utrede kostnadene. Laget hadde fått tomt like 

øst for Rotåbrua. Jørgen Lysholm på Moen gard grep 
imidlertid inn i planlegginga. Han tilbød laget ett tu-
sen kroner til bygginga dersom huset ble satt opp på 
et mer sentralt sted i kretsen, dvs. at det måtte ligge 
vest for Gjeta. Dermed ble Gjetneset valgt, og Fjell-
blink fikk gratis tomt der. Thomas Angells stiftelser 
lovte laget 50 tømmerstokker gratis — på vilkår av at 
laget skulle være upolitisk og ikke kreve at medlem-

mene måtte være målfolk. Den endelige finaniserin-
ga ble sørga for av Christian Lysholm. Han tilbød seg 
å betale det som krevdes for å få huset fullt ferdig 
i den planlagte størrelsen. «Betingelsen er bare at 
jeg får høre beløpets størrelse inden 1 uke», skrev 
han til laget. Styret skyndte seg å svare, men hadde 
visst ikke hele kostnadsoverslaget klart. Prisene var 
stigende, og da huset ble ferdig i 1920, kosta det 500 
kroner mer enn beregna. Men da var det for sent å 
komme med en ny priskalkyle til Lysholm. Laget måt-
te låne restbeløpet, men billig hus ble det likevel. Da 
det nye ungdomslokalet i Stugudal skulle døpes, ble 
det imidlertid rabalder. Årsaken var at flertallet i la-
get ville kalle lokalet Folkets Hus. Johannes Stuedal, 
som på den tida hadde flytta til Oslo, åpna en lengre 
avisfeide i Selbyggen om navnevalget. Han hevda at 
Folkets Hus var en internasjonal betegnelse på hus 
for sosialistiske sammenslutninger og ikke noe navn 
som høvde for et ungdomslokale. «Den døpning som 
har fundet sted på Stuedal, er ret og slet et forsøk på 
at forandre husets karakter, at røve det fra ungdom-
men og gi det til en bestemt politisk fraktion, til en 
bestemt front under samfunds- og klassekampen», 
skrev Stuedal. Han sammenlikna namnevedtaket 
med ulovlig reinmerking og mente det innebar 
«en uhæderlighet i forhold til bidragsyderne».Det 
kan kanskje synes merkelig at namnet Folkets Hus 
skulle vekke slik motstand og strid. Men for å forstå 
dette, må vi huske på at i tida omkring 1920 kunne 
en virkelig snakke om klassekamp og revolusjons-
stemning i Norge. Arbeiderpartiet var radikalisert 
og tok forbilde av kommunistene som hadde gjort 
revolusjon i Russland. Den nyinnflytta læreren Uglem 
hadde markert seg som aktiv partitilhenger. I 1920 
stifta han et arbeiderlag i Stugudal. Derfor grep også 
bidragsyterne inn. I 1921 fikk laget to brev. Det ene 
var fra godsforvalter Ehr. Meisterlin på vegne av stif-
telsene. Han ga Fjellblink valget mellom å forandre 
namn på huset eller betale det gitte tømmeret etter 
rekning. Det andre var fra Christian Lysholm som 
foreslo navne-endring til Stugudals ungdomshus for 
å unngå splid innen laget. Ungdomslaget bøyde seg 
for disse truslene. Flertallet som hadde gått inn for 
Folkets Hus, trakk seg fra den endelige avstemninga. 
Namnestriden endte altså ikke helt uten bitterhet. 
Men den ble fort glemt, og huset ble til glede for 
alle i grenda. Noen sa Gjetvang, som var namnet på 
tomta. Men da det ble ombygd senere, fikk huset sitt 
nåværende namn Bjørkly. 

Det var ungdomslaga i utkantgrendene som viste 
størst livskraft. I Stugudal hadde en Fjellblink som 
samla hele grenda til underholdning og fest. Og 
Fjellblink og Vårfryd i Gresli er de to laga som har 

U:L:Fjellblink 
(kilde Bygdebok for Tydal)

vært i virksomhet hele tida siden starten (når en ser 
bort fra okkupasjonsåra). Aktiviteten og festbesøka 
tok seg såpass opp etter krigen, at Fjellblink begynte 
å tenke på utvidelse av ungdomshuset Bjørkly. I 
1950 tok det opp et lån på 5.000 kroner for å lage 
et tilbygg med garderobe. Mye av arbeidet ble gjort 
på dugnad, det var en sjølsagt ting. Arbeidere ved 
Sylsjøanlegget hjalp til med spontekking av taket. I 
slutten av 1950-åra fikk en innlagt nye vinduer og 
bygd uthus. I 1961 fikk laget bidrag fra kommunen 
til restaurering og ny utvidelse. Snekkerne laga da 
en større sal og kledde tømmerveggene med panel, 
noe som alle var glad for, ifølge møteboka. Utvidel-
sen førte også med seg at inngangen ble flytta. Vatn 
var et problem, det ble først lagt inn i huset omkring 
1970. Inntil da måtte en også greie seg med utedo. 
Aktiviteten fortsatte i samme spor som før, men det 
ble kanskje sjeldnere skuespill og sjøllaga underhold-
ning. Fra 1956 hadde Tydal kommunale kinofram-
syninger i Bjørkly, og de ble en slags erstatning for 
egenaktivitet. Styrets oppgave var først og fremst å 
sørge for et variert festtilbud gjennom året. Stugudal 
var godt besøkt av turister og andre bygdefolk, og 
om sommeren var det vanlige dansefester omtrent 
hver helg. Skjærtorsdag i påskeuka var det alltid fest. 
Laget prøvde ellers å holde oppe de tradisjonelle 
tiltakene med korgfester, sløyfefester, morsfester, 
juletrefester og en og annen gubbfest. Et nytt namn 
og en ny tradisjon var soddfestene.
 En skikk — eller uskikk syntes mange — var at folk 
kom sent på fest og holdt på lenge. I 1950 bestemte 
styret at de skulle slutte klokka to — «så kunne 
kanskje folket komme litt før på kvelden», håpte 
styret. Det hjalp visst ikke særlig. Styremedlemmer 
skulle prøve å passe på at ingen drakk brennevin 
inne i huset, det var heller ikke så enkelt å endre på. 
Men det var sjelden noe problem eller bråk, hverken 
med bygdefolk eller anleggskarer som kom på fest. 
Festene ble bestemt tidlig på året, og laget valgte 
festkomité for hver tilstelning. Slik ble mange aktivi-
sert, men det var vanligvis et problem å få noen til å 
ta på seg formannsvervet.

Ønsker du mer info om U.L.Fjellblink, så gå inn på 
lagets facebookside eller kontakt Bjørg Thyholt tlf 
91813096
Bjørg og tre damer til holder nå på med oppussing 
innvendig i huset. Stort kjøkken som er fult utstyrt 
får nå en ”ansiktsløftning”.
Har du lyst til å hjelpe til, se hvordan det ser ut eller 
melde deg til festkomite så er det bare å ta kontakt.
Huset kan du også leie til offentlige eller private ar-
rangement.

Ungdommer på ski utafor Bjørkly i Stugudal. Fra venstre: Rebekka Lien. 
Ingvar Jensvold, Jon Jensvold, Ester Græsli, Esten Flaten, Margrete 
Kåsen, Jon Kåsen, Ole Rotvold og Hilmar Kåsen.
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I flere år har Nesjø båtutleie arrangert fis-
kekonkurranse på Nesjøen. Dette har blitt et 
svært populært arrangement, og mange fiskere 
meldte seg allerede på i fjor sommer til årets 
konkurranse. Det å få den største fisken eller 
mest fisk er alltid stas både for en nybegynner 
og en som har lang erfaring med nesjørøya. 

Det er flotte premier du kan vinne. Alle premier er 
gitt av Oves sport, Seeberg, Selbusporten, Nesjø Bå-
tutleie, Nesjø og Vessingsjø grunneierlag, Væktarstua 
Hotell, Patrusli gaard, Stugudal Håndverk og Fritid, og 
flere. 
Vandrepokal satt opp av NESJØ BÅTUTLEIE.

Det sosiale livet ved båtutleia under konkurransen 
er et av sommerens høydepunkt for mange. Gamle 
kjente treffes, nye fiskere får råd av gamle travere og 
mange får nye venner. Om kvelden deles minner fra 
mange fisketurer til Nesjøen. 

Representanter fra Nesjø Båtutleie vil være tilstede 
begge dager med servering av gratis vafler og kaffe.  

PROGRAM 

Lørdag 22. juli 
Premiering for størst fisk. 
Egen barneklasse med premier til alle. 
Start Kl. 07.00 (eller senere dersom du ønsker det) 
Alle båter inn til brygga Kl. 16.00 Veiing av fisk Kl. 
16.00 
Premieutdeling Kl. 17.00 (eller umiddelbart etter vei-
ing av fisk) 
Sosialt samvær i lavvo og ute. 
Totalfangst veies også på lørdag, dersom det skulle 
bli dårlig vær søndag. 

Søndag 24. juli 
Premiering for mest fisk pr. båtlag 
Start Kl. 07.00 (eller senere dersom du ønsker det) 
Alle båter inn til brygga Kl. 16.00 
Veiing av fisk Kl. 16.00 
Premieutdeling Kl. 17.00 (eller umiddelbart etter vei-
ing av fisk)

Fiskekonkurranse på Nesjøen 22. og 23. juli

COOP TYDAL
MANGE GODE TILbUD

Vi har utvidet 
åpningstid i perioden 
26.6 - 5.8:
Mandag - Torsdag        08.00-18.00 
Fredag                            08.00-20.00 
Lørdag                            09.00-16.00

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

Kjøpeutbytte 2 %

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

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

Kom innom oss og hent 
varene dine på fredag,  
før kl 20.

(Vi tar forbehold om at vi har 
de aktuelle varene på lager)

Epost:  
Tydal@marked.coop.no Velkommen
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ÅPNINGSTIDER  
UKE 25-33 

MANDAG-TORSDAG 
09.00-18.00 

FREDAG  
09.00-20.00 

LØRDAG 
09.00-18.00 

SØNDAG 
11.00-18.00 

 
 

 

Tlf.: 94475620 
 

Vi har åpent hver dag i sommerukene! 
 

NYHET:  
DRIVSTOFFANLEGG, GUNSTIG FASTPRIS PÅ DRIVSTOFF 

 
BUTIKKEN ER ÅPEN TIL 20.00 PÅ FREDAGER, HELE ÅRET 

Ferske brødvarer 
Tipping 
Reseptutlevering 
Tur og fiskeutstyr 
Aga Gass 
Kaffekrok  
Trumf bonus 
Malekoster/spiker m.m 
Drivstoff 
 
 
 

Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU 

B


