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Den kalde fine tida!

Vi	er	midt	i	november	og	Stugudalen	har	kledd	
seg	for	vinter.	Jeg	snakket	med	en	eldre	klok	mann	
tidligere	i	høst	som	spådde	at	det	ville	ikke	bli	mye	
snø	i	år.	Heldigvis	ser	det	ut	som	han	tar	feil.

Løypeprepareringen	er	allerede	i	gang.		Stugudal	
Fjell	har	utvidet	skisesongen	med	nesten	2	mnd.!	
takket	være	det	arbeidet	som	har	blitt	lagt	ned	i	
tidligtraseen	i	år.	Vi	har	hatt	skispor	siden	10	nov,	
en	4	km	rundløype	som	vil	være	for	begge	stilarter	
når	snøforholdene	tillater	det.	At	vi	klarer	å	utvide	
løypeprepareringen	så	mye	ser	vi	blir	satt	pris	på	ut	
fra	besøket	som	er	i	tidligtraseen,	unge	og	gamle	
og	mange	barnefamilier	er	lykkelige	brukere	av	
tidligtraseen.		En	av	premissene	for	å	få	kommunal	
støtte	til	tråkkemaskinen	i	2012	var	at	vi	etablerte	
en	tidligtrase	i	Stugudalen.	Dette	arbeidet	ser	vi	
nå	begynner	å	bære	frukter,	vi	har	klart	å	få	til	en	
4	km	lang	trase	i	år	etter	meget	god	oppmøte	på	
dugnadene	vi	har	gjennomført	med	rydding.	Her	
har	hytteeierne	kjent	sin	besøkelsestid	og	møtt	villig	
opp.	Vi	skulle	gjerne	fått	utført	mere	når	det	gjelder	
barmarkspreparering,	men	dette	har	vi	ikke	hatt	rom	
for	i	år	å	bruke	penger	på.	Det	er	håp	om	at	vi	får	til	
en	finansiering	i	2018	slik	at	vi	kan	sluttføre	dette	
viktige	tiltaket	og	kan	tilby	en	fullt	ferdig	tidligtrase	
som	vil	være	på	7	km.	 
 

Se	artikkel	i	dette	nummer	av	bladet	vedr	hvordan	
løypeprepareringen	vil	bli	organisert	i	sesongen	
2018. 
 
I	tillegg	har	vi	en	felles	side	for	alle	aktører	i	Tydal	
som	viser	alle	våre	skitilbud.				 
 
Ønsker alle en flott jul og nyttår i vintereventyret 
Stugudalen!

Nye styremedlemmer i  
Stugudal Fjell

Født	1967,	oppvokst	på	gården	Berget	Nedre	
i	Tydal.	Bor	og	arbeider	i	dag	i	Trondheim	som	
leverandør	til	vannkraftbransjen.

Jeg	er	gift	med	Ann-Louise	og	har	3	voksne	barn	og	
2	barnebarn.	Vi	har	hytte	i	området	ved	Kjølvollen	
som	brukes	flittig,	minst	100	overnattinger	i	året.	
Jeg	er	en	flittig	bruker	av	naturen	i	området,	
sommer	som	vinter.	Vinterstid	blir	det	mange	
skiturer	i	vårt	flotte	løypenett,	på	sommeren	blir	
det	løpeturer	i	fjellet.

Jeg	er	fra	og	med	denne	høsten	innvalgt	i	
styret	i	Stugudal	Fjell.	Jeg	ønsker	å	bidra	til	
utvikling	av	området	og	håper	på	mange	flotte	
naturopplevelser	i	fine	skiløyper	for	både	hyttefolk	
og	fastboende.

Er	opprinnelig	fra	Mosjøen,	 
men	bor	nå	i	Meråker.	 
 
Har	jobbet	for	Meråker	Utvikling,	men	er	nå	 
ansatt	i	Stjørdal	kommune. 
 
54	år	ung,	og	gift	med	Turid.	 
 
Har	hytte	i	Dalslia. 
 
Valgt	inn	som	styremedlem	i	 
Stugudal	Fjell	sitt	styre.

Ole Waagan

Torbjørn Berg StrømstadJens Kvernmo holdte et svært populært foredrag på årets  
Husflids- og fritidsmesse i Tydalshallen. 
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Tydal kirke:
16.12.2017	kl.	18.00	
SuperLørdag.	
Medvirkende	Kor	Magnon,	Kulturskolen,	
Bjørn	Vevang,	Gaute	Kirkvold,	Per	Kvalvaag	og	
konfirmantene.

24.12.2017	kl.	14.30
	Familiegudstjeneste.	Vi	ringer	julen	inn.

Vi går til kirke

Stugudal Kapell
25.12.2017	kl.	12.00	
Høytidsgudstjeneste

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

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

Fo
to

: B
er

ga
ns

Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

Vi har det du trenger for:
• Ski
• Sykkel
• Fiske
• Tur
• Fritid
• Sliping av ski 
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Stugudal Fjell sin  
løypepreparering sesongen 2018

Stugudal	Fjell	planlegger	å	ha	en	tredelt	sesong,	
det	viktige	er	å	tilby	et	godt	produkt	på	en	effektiv	
økonomisk	forsvarlig	måte.	Snøforholdene	vil	
avgjøre	hvordan	det	blir,	følg	med	på	våre	nettsteder	
for	nærmere	info.	Løyper	ferdig	preparert	før	kl	
1100	på	lørdag	og	søndag	vil	være	den	generelle	
regelen.

Del 1
	10.nov	til	31.12	vil	det	være	tidligtraseen/lysløypa	
som	vil	være	skitilbudet.	En	av	premissene	for	å	
få	kommunal	støtte	til	tråkkemaskinen	i	2012	var	
at	vi	etablerte	en	tidligtrase	i	Stugudalen.	Dette	
arbeidet	ser	vi	nå	begynner	å	bære	frukter.	Det	er	
en	4	km	rundløype	for	begge	stilarter	vi	tilbyr.	Dette	
er	et	meget	forbedret	skitilbud	i	Stugudalen	som	
vi	i	Stugudal	Fjell	har	gleden	av	å	kunne	tilby	våre	
brukere-	tidligere	år	har	skisesongen	startet	1.jan.	Å	
få	utvidet	skisesongen	med	nesten	2	mnd.	gjør	at	vi	
for	første	gang	kan	si	at	vi	vil	få	et	fullverdig	skitilbud	
i	6	mnd.	Deler	av	tidligtraseen	ligger	i	lysløypen	slik	
at	brukervennligheten	er	meget	bra.	Parkering	er	
mulig	på	Stugguvollmoen	eller	ved	Stugudal	Kapell.

Del 2
1.jan	til	vinterferien	vil	vi	kjøre	en	rundløype	som	
favner	alle	hyttefelt.	For	å	redusere	kostnader	vil	
værutsatte	fjell	løyper	bli	mindre	kjørt	i	denne	
perioden.	Kjøring	på	søndager	vil	være	etter	behov	
når	det	har	vært	vind	og	snøfall,	slik	som	å	kjøre	
for	kun	å	friske	opp	spor	vil	være	redusert	da	det	
av	erfaring	er	mindre	skiløpere	ute	på	søndager	i	
denne	perioden.	Hadde	vi	hatt	en	god	oversikt	på	
hvor	de	fleste	går	hadde	de	løypene	blitt	prioritert	
ved	søndagskjøringen.		Styret	ønsker	med	dette	å	
lage	et	tilfredsstillende	løypetilbud	uten	for	store	

kostnader.	Vi	ser	oss	nødt	til	å	gjøre	tiltak	for	å	
komme	i	balanse	i	driften	og	ha	midler	til	å	drive	
løypepreparering	i	den	mest	populære	skisesongen	
som	er	fra	vinterferien	og	ut	sesongen.		

Del 3
Fra	vinterferien	og	ut	sesongen	vil	hele	løypenettet	
bli	kjørt	hver	lørdag	og	søndag.	I	tillegg	vil	
løypenettet	bli	preparert	hver	dag	i	vinterferien	
og	påsken.	Alle	fjell	løyper	vil	bli	preparert	i	
godværsperioder	når	snøforholdene	tillater	det.		
Nyvinningene	fra	sist	sesong	som	vaffelstua	og	
Nedalsløypa	vil	også	denne	sesongen	bli	videreført	
i	påsken	2018.	Det	er	et	håp	om	at	vi	får	til	en	
vaffelstue	på	nord	sida	også,	her	trenger	vi	hjelp	
til	å	drive	disse	vaffelstuene	–	et	meget	trivelig	
dugnadsarbeid.

Lykkes	vi	med	å	effektivisere	løypeprepareringen	
ved	hjelp	av	god	organisering	og	rutiner	kan	vi	
om	inntektene	øker	og	kostnadene	holdes	nede	
komme	på	pluss	siden	med	driften.	Får	vi	balanse	i	
vårt	arbeid	og	driften	gir	rom	for	oppgradering	av	
løypenettet	vil	dette	føre	til	bedre	spor,	effektivere	
kjøring,	derigjennom	bedre	økonomi	og	mulighet	
til	å	utvide	både	kjøringen	til	de	mest	populære	
periodene,	spor	på	fredager,	utvide	løypenettet	som	
f.eks.	fra	Storvoldvola	til	Vessingsjøen	og	Tydal	IL	
sitt	løypenett	er	det	kun	8	km.	Slike	tiltak	vil	i	tillegg	
kreve	grunneiertillatelser	og	mere	ressurser.	

Styret	i	Stugudal	Fjell	ønsker	alle	en	flott	skisesong	
og	følg	oss	på	skisporet.no	og	sosiale	medier	for	
oppdatering	om	løypeprepareringen.

Styret i Stugudal Fjell har startet arbeidet med å få 
til en mere effektiv løypekjøring. 

Driften	i	Stugudal	Fjell	har	de	siste	årene	gitt	et	
resultat	som	har	blitt	gjort	opp	i	minus.	De	siste	2	
årene	har	vi	hatt	et	underskudd	på	ca.	50	000	pr	år.	
Dette	kan	vi	i	lengden	ikke	leve	med	og	vi	startet	
allerede	tidlig	i	år	å	se	på	om	løypeprepareringen	
som	er	vår	desidert	største	utgiftspost	kunne	
bli	mere	effektivt	drevet.	Løypekjøringen	koster	
over	400	000	pr	sesong	for	å	dekke	alle	utgifter.	
Inntektene	i	form	av	den	frivillige	løypeavgiften	
dekker	ikke	inn	dette	da	kun	ca	40	%	av	den	
frivillige	utfakturerte	løypeavgiften	blir	betalt	inn,	
noe	som	gir	oss	en	støtte	på	kr	280	000.	Vi	håper	
at	mange	flere	av	hyttefolket	i	Stugudal	ønsker	å	
bidra	til	at	vi	skal	få	god	nok	økonomi	til	å	gjøre	
løypetilbudet	enda	bedre.	Vi	har	et	stort	behov	
for	å	komme	i	balanse	og	gjerne	på	en	god	pluss.	
Hadde	Stugudal	Fjell	hatt	en	solid	økonomi	kunne	
vi	tatt	et	meget	påtrengt	løft	i	våre	løypetraseer.	
Vi	mangler	broer	over	flere	elver,	nedlegging	av	
rør	i	mange	bekker,	planering	av	traseene	for	
stein	og	stubber,	mange	plasser	er	det	behov	for	
terrengtilpasninger.	Det	ble	i	2012	i	forbindelse	
med	arbeidet	med	å	anskaffe	tråkkemaskinen	
utarbeidet	en	prosjektrapport	som	viste	at	det	
var	en	kostnad	på	kr	800	000	på	å	opparbeide	en	
rundtrase	som	hadde	en	slik	standard	at	vi	på	lite	
snø	kan	tilby	skiløype	i	hele	Stugudalen	og	kjøre	
tråkkemaskin	på	en	forsvarlig	måte.	På	dagens	
standard	av	løypenettet	må	vi	ha	ca	70	cm	med	snø	
for	at	vi	trygt	kan	kjøre	tråkkemaskinen.	Sett	i	lys	

av	siste	sesong	sine	regnperioder	og	hvor	vanskelig	
forholdene	da	var	er	en	slik	oppgradering	meget	
påkrevet.	Slik	at	vår	målsetning	er	å	kunne	kjøre	
mye	mere	med	tråkkemaskinen	tidlig	på	sesongen	
og	for	å	oppnå	det	må	standarden	på	traseene	bli	
betydelig	bedre.	Tidligtraseen	er	en	tilrettelegging	
også	for	kjøring	med	tråkkemaskin.	Vi	må	søke	flere	
løsninger	for	å	realisere	dette	for	en	rundløype.	
Samarbeid	med	hytteforeningene	er	viktig	i	denne	
sammenhengen,	og	allerede	nå	vet	vi	at	det	har	blitt	
utført	tilpasninger	på	sørenden	av	Stugusjøen,	noe	
vi	setter	stor	pris	på.

Stugudal	Fjell	skal	i	et	samarbeid	med	Terje	Aas	
lage	planer	for	å	effektivisere	løypekjøringen.	
Terje	som	er	tidligere	driftssjef	i	Trondheim	Bydrift	
har	stor	rutine	på	dette	med	løypepreparering	
og	vil	hjelpe	oss	å	lage	gode	vedlikeholdsrutiner,	
arbeidsinstrukser	og	kjøreplaner.	Hva	og	når	kjøres	
det	med	de	forskjellige	maskinene,	alternativ	
traseer	ved	krevende	forhold,	unngå	dobbel	
kjøring	osv.	Det	vil	bli	avholdt	en	løypekjørerdag	i	
begynnelsen	av	sesongen	for	alle	våre	løypekjørere	
hvor	HMS,	kjørerutiner,	vedlikeholds	sjekk,	
prepareringsteknikker	og	bruk	av	det	forskjellige	
utstyret	vil	bli	gjennomgått.		Stugudal	Fjell	
disponerer	en	god	maskinpark	fra	Tydal	Ski	med	1	
tråkkemaskin,	3	snøscootere	med	gode	sporlegger	
og	div	prepareringsutstyr.	På	mannskapssiden	har	vi	
faste	kjørere	og	et	korps	med	reservekjørere	som	er	
rekruttert	fra	ivrige	hytteeiere	som	vil	hjelpe	oss	ved	
behov.	
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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.

TYDAL IL
Lysløypa	i	Kløfta	blir	preparert	slik	at	det	er	
treningsforhold	mandag,	tirsdag,	onsdag	
og	torsdag	hver	uke.	Ferdig	preparert	før	kl.	
18.00.

Langdalen	–	Østbymarka	prepareres	lørdag	
og	søndag,	samt	ekstra	preparering	i	
vinterferie	og	påske	og	hver	dag	i	jula.	Ferdig	
preparert	før	kl.	10.00.	Parkering	for	denne	
løypa	er	ved	705-senteret,	ved	Sølisjøen	
eller	Ol-Persbakken.	Noe	forbehold	om	
Østbymarka	ved	lite	snø	og	mildvær	pga.	
kryssing	av	elva	Nea.	Følg	med	på	skisporet.
no

Skihytta	Røvassbu	holder	åpent	hver	
søndag	fra	midten	av	januar	og	til	påske.	(se	
facebook	Røvassbu,	Tydal	eller	tydal	il	ski).

Tydal	IL	ønsker	alle	hjertelig	velkommen	til	å	
benytte	vårt	løypetilbud.

SKIINFO TYDAL SESONGEN 2018
STUGUDAL FJELL
Facebook - www.stugudal.no - skisporet.no

Stugudal	Fjell	har	en	tredelt	sesong.	
Snøforholdene	vil	avgjøre,	følg	med	på	
våre	nettsteder	for	nærmere	info.	Løyper	
ferdig	preparert	før	kl.	11.00,	lørdag	og	
søndag.

10.nov	til	1.	jan.	-18,	tidligtraseen/lysløype	
med	start	ved	Væktarstua,	4	km	sløyfe	for	
begge	stilarter.

1.jan	til	vinterferien,	rundløype	som	favner	
alle	hyttefelt,	utsatte	fjell	løyper	kjøres	
ikke,	søndager	ved	behov.

Vinterferien	og	ut	sesongen,	hele	
løypenettet	lørdag	og	søndag	–	alle	dager	
i	vinterferien	og	påsken,	alle	fjelløyper.	
Vaffelstue	og	Nedalsløypa	i	påsken.

TYDAL SKISENTER
Åpningstider	lørdag	og	søndag	10-16,	samt	
hele	vinterferien	og	påska. 
(10-15	til	og	med	11.	februar)

Rimelig	skiutleie,	og	cafe	med	varm	mat.

Gratis	barnebakke	for	alle	aldre	–	gratis	i	hele	
anlegget	for	barn	t.o.m.	8	år.

Muligheter	for	å	ta	heisen	til	toppen	og	følge	
langrennsspor	innover	i	fjellet.

Sett	av	datoen	17.	februar	for	den	store	
Vinterfesten	i	anlegget!

Følg	oss	på	Facebook	for	oppdateringer.

www.tydal-skisenter.no

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell  
og Thomasgården på Røros

Axel tlf, 974 97 815 
www.stugudalfoto.no

Naturfoto og Design

Tydal  
Vedprodukter ANS

Ved til salgs. 
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt  

i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

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

Lagerleie 
Kontakt:	 

John	Helge	Kåsen	 
tlf.	90	97	33	24
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COOP TYDAL
Fredag 15. desember 10% kontantrabatt

Åpningstider i jula
21. desember  08.00-18.00
22. desember  08.00-20.00
23. desember  08.00-16.00
romjula  10.00-15.00

2% kjøpeutbytte- kolonial
- Jernvare
- garn
- apotekvarer
- tipping
- Post i butikk

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!

Bestill viltprodukter og få de levert helt i nærheten av deg! 
Vi har følgende leveringssteder i Trøndelag: 

 
 
 

NYE LEVERINGSSTEDER!

w w w . s t e n s a a s . n o 

Støren - Klett - Tiller - Granåsen - Moholt - Lade 
Hommelvik - Hell - Selbu - Flora - Tydal - Stugudal

Feragsveien 11, 7374 Røros | www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50
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– –

Vinterdrømmen

–
–

–

–
–

–

Tydal kommune  

ønsker alle  

innbyggere, hytteboere  

og besøkende 

en riktig GOD JUL! 
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Trapper - Stiger 
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre 
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

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

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

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

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

Hei alle sammen!

Jula	står	for	tur	og	det	er	travle	tider	for	de	fleste	
av	dere.	Vi	sender	likevel	ut	en	liten	påminnelse	
om	at	det	skjer	ting	også	etter	at	jula	er	unnagjort.	
Forberedelsene	til	vinterens	Karolinerspel	er	
allerede	godt	i	gang	og	vi	håper	at	våre	trofaste	
spelvenner	ser	fram	mot	intense,	men	trivelige	
dager	på	Brekka.	Samtidig	ønsker	vi	nye	karolinere	
hjertelig	velkommen	inn	i	varmen	(eller	kulden…)

Historien	er	den	samme,	men	denne	gangen	er	den	
dramatisert	av	Elisabeth	Matheson,	fritt	etter	Brit	
Stubbes	opprinnelige	manus	«Karolinernes	Hærtog	i	
Tydal»,	og	regissør	Catrine	Telle	vil	gjøre	sin	versjon	
på	bakgrunn	av	dette.	Det	vil	med	andre	ord	bli	en	
del	forandringer	i	forhold	til	oppsettinga	i	2014.

Vinterens	premieredato	er	satt	til	torsdag	18.	januar.	
I	tillegg	er	det	planlagt	forestillinger	fredag	19.	
og	lørdag	20.	januar.	Det	blir	fest	for	alle	aktører	
og	funksjonærer	lørdag	20.	januar,	etter	endt	
forestilling.

Vi	er	allerede	i	gang	med	leseprøver	for	de	av	
aktørene	som	skal	ha	taleroller.	For	resten	av	hæren	
vil	det	bli	øvinger	fra	og	med	lørdag	13.	januar	kl	
12,	og	hver	kveld	fram	til	generalprøva	onsdag	17.	

januar.	Etter	øvingene	blir	det	samling	for	alle	i	Tydal	
Kulturhus,	med	kaffe	og	mat.

Catrine	Telle	har	altså	regiansvaret	denne	gangen,	
og	vil	sammen	med	inspisient	Grete	Dahlseng	ha	
hovedansvaret	for	gjennomføring	av	øvingene	og	
forestillingene.

Det	vil	bli	et	informasjonsmøte	i	Tydal	Kulturhus,	
lørdag	6.	januar	kl	12,	og	hvis	du	ønsker	å	være	med	
på	årets	Karolinerspel,	ønsker	vi	at	du	møter	opp	
der,	slik	at	vi	får	registrert	din	interesse.

Hvis	du	er	forhindret	fra	å	komme	på	info-møtet,	
men	likevel	ønsker	å	være	med,	så	gi	beskjed	til	
Grete,	enten	på	tlf:	915	61	26,	eller	på	mail:	 
grete.dahlseng@gmail.com

Med ønske om ei riktig god jul til alle!

Hilsen

marvin Wiseth 
Styreleder      
      
borgar kulseth kirkvold 
Produksjonsansvarlig
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Børge Hanssen, leder av den lokale karolinerkomite

Gjennom	de	tre	første	«epistlene»	om	
karolinerhærens	retrett	har	vi	beveget	oss	fra	
Haltdalen,	over	Bukkhammeren	og	ned	til	Hilmo	og	
Græsli.	Her	er	nå	hæren	samlet	og	på	veg	opp	mot	
Ås	og	Østbygrenda	der	det	blir	nattleger	nyttårsaften	
1718.	Foran	dem	står	den	siste	strabasiøse	
strekningen	over	fjellet,	hjem	til	Sverige. 

Som	tidligere	nevnt	kom	en	del	soldater	ned	til	Flora	
i	Selbu.	De	dro	nedover	dalen,	mot	Selbu,	for	om	
mulig	å	finne	mat	der.	Kanskje	tenkte	de	at	det	var	
bedre	å	gå	ned	til	Stjørdal	og	opp	Stjørdalsføret	i	
stedet	for	å	gå	over	Tydalsfjellene.	Bukkhammeren	
var	mer	enn	nok!	Da	de	kom	ned	til	Rolset,	fikk	de	
imidlertid	se	en	hel	hær	kledd	i	rødt,	de	norske	
soldatene	hadde	røde	jakker.	I	tillegg	hadde	
selbyggene,	lure	som	de	er,	hengt	opp	røde	plagg	i	
trærne	ved	Rønsbergsberget,	så	tilsammen	ble	dette	
en	«stor»	hær.	Svenskene	valgte	å	returnere	opp	
dalen	igjen.

Like	ved	Tydal	kirka,	står	Tydals	eldste	hus,	
Storaunstuggu.	Første	delen	av	den	ble	satt	
opp	i	1666,	samme	år	som	general	Armfeldt	ble	
født.	Generalen	overnattet	her	før	han	dro	opp	
til	Østbygrenda.	På	gården	der	Storaunstuggu	
står,	bodde	en	kar	ved	navn	Tomas	Olsen	Aune,	
med	tilnavnet	Stor-Tomas.	Stor-Tomas	var	såkalt	
«kunnskapsmann»,	dvs.	spion.		Under	general	
Budde,	som	var	sjef	for	de	norske	styrkene	i	
Trondhjem,	var	det	et	skiløperkompani	ledet	av	

Armfeldts karolinerhær i Tydal, 1718/1719
major	Emahusen.	Skiløperkompaniet	fulgte	hele	
tiden	med	på	hvor	karolinerhæren	befant	seg	
og	hva	de	gjorde.	Litt	ut	i	januar	1719	ba	major	
Emahusen	Stor-Tomas	renne	på	ski	til	Handöl	for	
å	spionere	på	svenskene	og	gi	melding	tilbake	til	
general	Budde.	Han	rente	på	ski	til	Handöl	og	fikk	
de	opplysningene	han	var	ute	etter	av	en	jente	han	
kjente.	Samme	dag	rente	han	tilbake	til	Tydal.	Da	
han	kom	til	Aune	om	kvelden	hadde	han	tilbakelagt	
12	mil	på	ski.	Neste	dag	dro	han	til	Trondheim	for	
å	avgi	rapport	til	major	Emahusen.	Da	han	kom	
tilbake	til	Tydal,	hadde	han	tilbake	lagt	30	mil	på	ski,	
på	tre	dager!	

Armfeldt	overnattet,	som	sagt,	i	Storaunstuggu.	Det	
var	nok	flere	enn	generalen	som	kom	innom	gården,	
for	i	skadetaksten	etter	felttoget	beskrives	at	
svenskene	tok	med	seg	følgende:	14	td.	havre	–	21	
riksdaler,	40	lass	høy	–	20	rd.,	2	hester	–	20	rd.,	6	kyr	
–	21	rd.,	24	småfe	–	12	rd.,	gårds-	og	smieredskaper	
–	22	rd.,	seng-	og	gangklær	og	«bohave»	-	60	rd.	2	
ort,	matvarer	–	13	rd.	3	ort.	De	røvet	også	med	seg	
20	riksdaler,	til	sammen	ble	dette	210	riksdaler	1	
ort.	Dette	ble	dobbelt	så	stort	tap	som	noen	annen	
gård	i	Tydal	opplevde,	og	det	viser	at	Aune	var	en	
velstandsgård.	Skadetaksten	ble	ikke	utbetalt,	men	
bonden	fikk	skattefritak	i	to	år.	I	1721	var	eieren	av	
Aune	en	av	to	bønder	som	ikke	var	leilendinger.	De	
fleste	gårdene	hadde	blitt	så	utarmet	etter	to	kriger	
mot	Sverige	at	de	ble	tvunget	til	å	selge	dem.	(kilde:	
Bygdebok	for	Tydal).	

I 175 år har RørosBanken vært opptatt av 
å bidra til vekst og utvikling i vår region

Vi støtter både kultur- og næringsliv for at vårt nærområde 
skal være et godt sted å bo. Og det har vi tenkt å fortsette med. 
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Vi utfører alt inn rørlegging!
 Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

8-22

tlf: 96500252
Vi har maxi  taxi med plass til 16 stk, 

samt ordinær taxi

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 
stugudal snøscooterutleie vil ønske gamle og nye 
kunder velkommen til en ny fantastisk vinter i 
tydalsfjella.

Vi	har	fått	en	flott	oppgradering	på	vår	hjemmeside	
der	du	kan	se	hvilke	produkter	vi	har	for	utleie,	 
booking	og	vilkår.	

I	tillegg	til	utleie	av	snøscootre	så	har	vi	tilbud	om	
guideturer	for	grupper/firmaer,	lag	og	organisa- 
sjoner,	transport	av	skiturister	og	isfiskere	inn	på	
fjellet.	Det	er	også	opparbeidet	en	enkel	scooter-
bane	i	Stugguvollmoen	for	kjøring,	den	kan	brukes	til	
øvelseskjøring	for	nybegynner.	Ta	med	deg	familien	
eller	vennegjengen	for	å	ta	noen	runder.

Aktiviteter	for	barn	–	følg	vår	facebookside	for	
arrangement.

Våre	utleielokaler	er	i	Stugguvollmoen	 
(midt	i	Stugudal	sentrum).

Stugudal	Snøscooterutleie	kan	sammen	med	www.
vaektarstuahotel.no,	www.fjellguidentydalas.no,	
www.patrusligaard.no	og	www.tydalskisenter.no	
skreddersy	pakker/aktiviteter	etter	ditt	ønske.

Det	blir	kjøring	på	bane	i	Stugguvollmoen	for	barn	
og	voksne	5.juledag	kl	13-15.	Barn	kan	oppnå	fører-
kort,	mens	voksne	må	ha	førerkort:-)	 
Servering	av	gløgg	og	pepperkjeks.

Følg	oss	på	Facebook.
Stor	takk	til	Tydal	Kommune	for	 
tilrettelegging	og	støtte.	

Velkommen til oss!

Tlf. 480 09 794 www.stugudalsnoscooterutleie.no
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Sannelig skjer det mye i sentrum denne høsten! 
Sylsjøvegen-krysset	blir	nå	lagt	om,	slik	det	lenge	
har	vært	snakk	om.	Av	sikkerhetsmessige	grunner	
er	veien	flyttet	ca	80	meter	østover.	Dermed	er	også	
de	skjemmende	søppelcontainerne	fjernet,	til	stor	
glede	for	mange!	Jordvoll	blir	nå	laget	for	skjerming	
hele	vegen	mot	Gammelvegen,	ikke	bare	halve	som	
det	var	tidligere.	Dette	arbeidet	ferdigstilles	neste	
sommer.Innherred	Renovasjon	har	laget	et	nytt	
miljøtorg,	sentralt	beliggende	ved	siden	av	butikken,	
ved	Stuggusjøens	bredd.	Lett	tilgjengelig.	I	skrivende	
stund	er	ikke	anlegget	helt	ferdig,	men	mulighetene	
for	kildesortering	er	allerede	til	stede.	Det	innebærer	
at	plastemballasje,	matavfall,	restavfall,	papp/papir,	
glass	og	metall,	klær	og	tekstiler	har	fått	egnede	
containere.	Husk	at	alle	tekstiler,	til	og	med	enkle	
sokker	eller	klær	som	ikke	er	hele,	pakkes	i	poser	og	
legges	i	klescontainerne.	Fretex	Redesign	gir	nytt	liv	

STUGUDAL SENTRUM

En livat nisse som både sang og dansa!

Dyktige jenter fra Tydal kulturskole sang akkompagnert  
av Lars Lien. 

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

TORVTAK

 
Ta kontakt for tilbud. 

mail@fossli.no
74808400/97592770 

Fossli as leverer torvtak for et 
hvert formål - hus eller hytte. 
  
Vi har over 20 års erfaring 
med torvtak!  
 
Forutsatt vei helt inntil bygget, 
leveres torva rett på tak.  
 
 
Løse masser i bulk/storsekk 
er iblandet gjødsel og frø. 
 
Torvtak i 50-liter sekk er 
gjødslet og frø leveres ved 
siden av. 
 
Torvtak i ferdig grønn blokk  
40*40 cm legges rett på tak. 
Grønn blokk med god rotvekst. 
 
Vår spesialitet! Anbefales 
dersom taket er utsatt for 
ekstrem vær og vind, og 
dersom det er bratt takvinkel. 
 

TORVTAKSPESIALISTEN

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

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

Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet. 

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

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Vi lever av fornøyde kunder!

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

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Vi kan påta oss
oppdrag for rask

oppstart.Ønsker alle riktig god jul og godt nytt år 

913 72 340!

Julefurua tennes
18.	november	ble	julefurua	ved	Stugudal	Håndverk	og	
Fritid	tent.	En	kveld	med	snø	på	bakken	og	kaldt	flott	
vintervær.	Nissen	kom	også	i	år	med	gaver	til	alle	barn.	
Han	hadde	med	seg	smånisser	til	å	hjelpe	til	med	å	bære	
gavene,	og	i	sekken	hadde	han	en	kanin	som	alle	fikk	kose	
med.	20	glade	barn	fikk	fine	treskrin	av	nissen.	Elever	fra	
Tydal	kulturskole	underholdt	og	alle	kunne	kose	seg	med	
fin	julesang,	varm	gløgg	og	pepperkaker.	En	flott	tradisjon	
som	skaper	fin	førjulsstemning.
                              

til	utslitte	klær.	Blant	annet	går	dongeribukser	som	
ikke	kan	selges	eller	brukes	til	å	lage	slips	og	sløyfer	
som	selges	i	Fretexbutikkene!	Noe	kan	det	lages	ves-
ker	og	punger	av.		Andre	ting	kan	brukes	som	filler	
og	vaskekluter.	Fretex	har	en	nullvisjon:	null	klær	og	
tekstiler	i	søpla!	Det	handler	om	miljø!

Det	skal	etter	hvert	settes	opp	gjerde	og	kamera-
overvåking	slik	at	det	blir	mulig	å	se	«synderne»!	
Det	er	allerede	observert	at	det	er	satt	igjen	større	
gjenstander	på	området,	vi	håper	at	det	etter	hvert	
blir	en	slutt	på	den	typen	forsøpling.	Gjenbrukstor-
get	på	Berggårdsmyra	i	Tydal	vil	fortsatt	ta	i	mot	
elektrisk/elektronisk	avfall,	farlig	avfall	og	større	
gjenstander.	Helt	gratis!
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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	  
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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	  
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BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

TINEs eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERIET 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

STUGUDALNÆRBUTIKKEN BLIR

Vi	ønsker	at	våre	kunder	skal	få	ett	best	 
mulig	tilbud,	slik	at	de	velger	å	handle	hos	oss	
i	stedet	for	at	de	stopper	andre	plasser	på	vei	
opp	på	hytta.
 
Drivstoffsalget	er	en	annen	positiv	tilvekst	til	
sentrum.	Det	går	etter	forventning,	men	følger	
selvfølgelig	svingningene	om	det	er	høy	eller	
lavsesong.	
 
Fortjenesten	er	ikke	stor,	og	vi	har	lagt	oss	på	
en	stabil,	forutsigbar	drivstoffpris	med	mål- 

setting	om	at	anlegget	driftes	til	selvkost.	
Dette	til	gode	for	bygda	og	hyttefolket.	Det	er	
ett	stort	løft	for	Stugudalen,	og	en	infra- 
struktur	som	er	viktig	på	mange	områder,	men	
ikke	noe	vi	tjener	penger	på	sier	An-Magritt.	
I	sum	håper	vi	dette	gir	bedre	rammevilkår,	
og	vekst	for	butikken	slik	at	vi	får	ett	bedre	
fundament	for	butikken,	samtidig	håper	vi	at	
det	blir	ringvirkninger	til	andre	bedrifter,	samt	
øke	attraktiviteten	for	Stugudal	som	hytte-
destinasjon.

nærbutikken vår blir stadig bedre. butik-
ken pusses opp, bytter profil og blir en 
Joker-butikk, og kundene vil merke et 
enda bedre utvalg og bedre priser, sier 
an-magritt morset Hegstad. 

Når	dette	leses	er	allerede	Ny-butikken	
åpnet,	dato	for	åpning	er	01.desember.
Vi	får	også	lengre,	og	bedre	åpningstider.	
(SE	ANNONSE)

Vi	får	en	ny	profil	med	ny	logo,	nytt	ut- 
seende,	nye	baldakiner,	litt	ny	innredning,	
og	nye	kjølere.	I	kampen	om	kundene	
ønsker	vi	å	være	framoverlent,	utvikle	oss	
videre	med	en	bedre	og	moderne	profil.	
Den	nye	Joker	profilen	er	veldig	fin,	og	vi	
forventer	at	dette	fører	til	ett	løft	i	kvalitet	
og	omsetning.
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Tydal Skisenter
Vi åpner nyttårsaften 31.12.17

www.tydal-skisenter.no

 
Gratis barnebakke for alle aldre!

Rimelig skiutleie – kafe med varm mat og drikke
 

 
 

Følg oss på Facebook 
for oppdateringer!

 

Velkommen til ny sesong i

Knalltilbud på sesongkort t.o.m.julaften!

Sett av datoen lørdag 17. februar 2018 
for Vinterfesten i Tydal Skisenter!

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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Dramatisert av Elisabeth Matheson fritt etter Britt Stubbes  
opprinnelige manus «Karolinernes hærtog i Tydal»

Regi & tilrettelegging: Catrine Telle   
Musikk: Henning Sommero 

Hovedroller: Nils Johnson og Elisabeth Matheson

Brekka Bygdetun,
Tydal

Foresti l l inger:

18. januar 18.00

19. januar 20.00

20. januar 18.00

Bil letter: www.hoopla.no

2018

Dødsmarsjen over tydalsfjella

Mer info: www.karolinerspelet.no

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.	
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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

Tips en venn :)
Drømmer du om en hytte på solsiden i Stugudal? 

Eller kjenner du noen som har planer om å bygge sin egen hytte på fjellet...
I Rotvoldlia har vi flotte hyttetomter med høy infrastruktur til salgs. 

Beliggenheten er midt i et fantastisk turområde og har panoramautsikt mot Stugusjøen 
og nærhet til fjellmassivet Sylan og Skardsfjella.

Hvorfor ikke bruke vinteren til å planlegge og la drømmen bli virkelighet ?
Disse tomtene må sees, og vi blir gjerne med og viser hyttefeltet som er under utbygging.

 
For mer info:

Ta kontakt med Heidi Lien tlf: 950 53 751 mail: heidi@tydalsnett.no
eller Jo Henning D. Lien, tlf: 474 72 856  mail: stugudal@hotmail.com.

Se også annonse på finn.no

Foto: Geir Horndalen

Fiske-, Ski 
og Turutstyr

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

 Stugudalsvegen 2039, 7590 Tydal

Stugudal Foto
Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid 

Tlf: 99444646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
Fredag og lørdag 10-16  

Vinterferie uke 8 - alle dager 10-18 
Glad-dag lørdag 24.februar

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

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

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

Bjørkved

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr

	Stugudalsvegen	2039,	7590	Tydal

Stugudal Naturfoto og design
Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	

Utstilling	Væktarstua	Hotell	
Tlf: 994 44 646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
Mandag	-	lørdag	10-16

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

73815512	/	99444646

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

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

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

Fo
to

: B
er

ga
ns

Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

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

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

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

Utenom åpningstid
ring rlf. 99444646
for hjelp og info
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En	god	opplevelse	en	ettermiddagsstund	i	Kapellet.	
Vi	fikk	synge	allsang	med	både	kjente	og	ukjente	
sanger.	Bjørn	Berggård	spilte	solo	på	trekkspill.	Vanja	

Musikkandakt i Stugudal Kapell 08.10.2017

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

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

www.selbusparebank.no    Tlf 73 81 00 00 

Kontakt oss:

Kim Olsen Stokke
BM- og landbruksrådgiver
Tlf. 40498868

Paula Brynhildsvoll
Autorisert Finansiell Rådgiver
Tlf. 90977409

Velkommen innom 
lokalbanken i Tydal

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.

Hva er jul? det er ømhet for fortiden, 
mot for nåtiden, håp for fremtiden. det 

er en inderlig ønske om at hver kopp skal 
flomme over av velsignelser rike og evige, 

og at hver vei skal føre til fred.

Agnes	M.	Pahro

Lilly	Kåsen	var	kirketjener	i	Stugudal	Kapell	i	26	år.	
Nå	har	hun	takket	for	seg,	og	ble	behørig	feiret	
søndag	19.november.	På	bildet	under	ser	du	de	

Pedersen	sang,	og	Gaute	Kirkvold	trakterte	piano	og	
sang.	Alt	i	alt	en	hyggelig	stund	med	flinke	musikere.

Festgudstjeneste for Lilly Kåsens tjeneste i Stugudal Kapell

som	bidro	til	en	fin	kveld	i	kapellet:	Vanja,	Gaute,	
Prosten	og	presten,	Lilly	og	Heidi.	
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  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

www.webmekkern.no

tore@webmekkern.no

458 76 002

uten at det koster skjorta!

mange MULIGHETER på nett

Makedsføring på nett

HJEMMESIDER

NETTBUTIKKER

MOBIL-APPER

Bredbånd på hytta?
Ta kontakt

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

Klart vi hjelper deg

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

Avdeling Stjørdal: 
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 

tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

 

Vi starter Snøscooter opplæring! 

Oppstartspris à kr 7500,-* 
Obligatorisk grunnkurs kl.S har oppstart 12/12-17, deretter ved behov. 

(Ved gruppepåmelding kan teori holdes i Tydal) 

 

Er du interessert i å delta på vinterens vakreste eventyr? 

Kontakt oss på: tlf 73978300 

Mail: post@malvik-trafikkskole.no 

Nettside: malvik-trafikkskole.no 

Malvik trafikkskole as 

*evt. leie av snøscooter, mat/losji og gebyr 

kommer i tillegg 

Tilbud varer frem til 31/12-17 
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Vinteren har nå kommet for fullt til stugudalen, og 
med den kommer også jul og skiføre.   
 
Terrassen	er	nå	bygd	ut	og	vi	har	dermed	plass	
til	både	mer	varer	og	kafébord	ute.	Vi	legger	nå	
planene	for	et	aktivt	år	med	flere	arrangement	
hvor	bla.	bruk	av	den	nye	”plattingen”	blir	sentral.		
Det	første	som	nå	skjer	er	tenning	av	julefurua.	
Det	håper	vi	skal	skape	skikkelig	førjulstemning,	
og	snøen	vi	har	fått	vil	nok	hjelpe	til	godt	der.	Før	
jul	og	i	romjula	serverer	vi	gløgg	og	pepperkaker,	
og	i	butikken	kan	du	finne	mange	nyttige	og	fine	
julegaver.	Bl.a.	nye	puter	og	grytekluter	fra	Stugudal	
Foto	og	den	flotte	naturfotokalenderen	for	2018.

Hos	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	kan	du	også	få	
kjøpt	Karolinerspillet.	Der	er	spillebrettet	laget	etter	
en	kopi	av	et	gammelt	kart	og	spillet	ligger	ikke	i	
eske	men	i	ei	gammeldags	kartmappe.	Et	aktuelt	
spill	nå	når	vi	går	inn	i	Karolineråret	2018.	Fredag 
19. og lørdag 20. januar har vi karolinerhelg med 
konkurranser.

Etter	jul	kommer	den	første	gladdagen lørdag 24. 
februar, i vinterferien.	Da	blir	det	grilling,	levende	
musikk	og	”plattdans”.		Stugudal	Foto	skal	også	ha	
ny	utstilling	da.	

Den	neste	gladdagen blir i påskeuka i slutten 
av mars.	Kommer	tilbake	med	mer	info	om	den	
og	arrangement	videre	fram	mot	sommeren	i	

Stugudal 
Håndverk og  

Fritid

påskenummer	til	Stugudal	Fjell.

Kafeen	vår	vil	ha	utvidet	tilbud	ved	alle	
arrangement.	I	tillegg	til	flere	sitteplasser	ute	vil	den	
også	få	en	”ansiktsløftning”	inne	rett	etter	nyttår.	

Vi ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år!!
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www.statkraft.no

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

Annonse A4 Stugudal Fjell.indd   1 20.11.09   14.29

Jeg	heter	Axel	Erling	Brandtzæg	og	har	sterk	tilknytning	til	Tydals	fjell	og	natur.	I	flere	år	har	jeg	hatt	
naturfotografering	som	hobby,	og	den	positive	responsen	på	bildene	gjorde	at	jeg	i	2016	startet	eget	firma.	

I	tillegg	til	salg	av	naturfoto	har	jeg	avtaler	med	leverandører	vedr.	produksjon	av	ulike	typer	artikler.	Både	
gave	og	suvenirprodukt	i	tekstil	og	glass.	Alle	bilder	kan	leveres	i	ulike	format	og	trykkes	på	forskjellig	

materiale,	se	hjemmeside.

Nå	er	naturkalenderen	for	2018	ferdig	og	nye	puter	og	grytekluter	er	også	på	plass	i	butikken	til	Stugudal	
Håndverk	og	Fritid.	Produktene	selges	også	på	servicekontoret	i	Tydal	kommune	og	kan	bestilles	 

på	min	hjemmeside.	 

Jeg ønsker å bruke naturen som omgir oss som idékilde til nye produkt. 
Hytteeiere kan oppleve våre flotte fjell og turområder i alle årstider. 

Mange ønsker også å se naturen på veggen inne i hytta.

STUGUDAL 
FOTO Stugudal Foto
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9.oktober inviterte styret til en samling på  
Væktarstua.  
 
Nasjonalparkstyret	har	ansvar	for	forvaltningen.	Det	
består	av	4	fra	kommunene,	2	fra	fylket	og	tre	repre-
sentanter	fra	samene,	og	de	er	politisk	oppnevnt.	
Nasjonalparkforvalter	Marit	S.	Berger	er	sekretær,	
og	har	tilhold	i	Tydal.	Nasjonalparkstyreleder	Ole	
Morten	Balstad	ønsket	velkommen,	og	understreket	
viktigheten	av	tilgjengelig	villmark.	Verneområdet	
har	blitt	vesentlig	endret,	både	kraftutbygging,	
klimaendring	og	fjellturisme	preger	området	i	dag.	
Interessante	foredrag	sto	først	på	agendaen.	Historia	
om	verneprosessen	og	området	ble	behørig	belyst	
av	Per	Gustav	Thingstad	fra	Vitenskapsmuseet.	Det	
første	verneområdet	i	Norge	var	Sylane	Landskaps-
område	i	1917.	I	tillegg	fortalte	han	om	fuglelivet,	
både	før	og	nå.	Nedgangen	i	fuglebestanden	skyld-
tes	ikke	bare	oppdemming	av	områdene,	men	like	
mye	klimaendringer,	sa	han.

Marit	Østby	Nilsen	fra	Fjelldriv	viste	bilder	og	for-
talte	om	fjellreven.	Etter	at	den	opprinnelige	bestan-
den	av	fjellrev	i	Sylanområdet	ble	nesten	utryddet,	
ble	det	satt	ut	fem	fjellrevvalper	fra	avlsstasjonen	i	
Oppdal	i	2008.

En	panelsamtale,	godt	ledet	av	Andreas	Reitan,	
avsluttet	programmet	denne	dagen.	Deltakere	var	
Børge	Hanssen	(varaordfører),	Idar	Bransfjell	(rein-
driftsnæringa),	Kjell	Olav	Græsli	(Statkraft),	Lisa	Ten-
ning	(Länsstyrelsen	i	Jämtland),	Frode	Støre	Bergrem	
(Trondheim	Turistforening),	Ole	Ingebrigt	Dyrhaug	
(Turistnæringa),	Ketil	Nilsen	(representerte	de	bruks-
berettigete),	Odd	Ivar	Flakne	(Grunneierne),	Steinar	
Nygård	(Naturvernforbundet).	Naturlig	nok	var	me-
ningene	om	hvordan	vernet	fungerer	svært	delt	og	

Nasjonalparkstyret for Skarvan, 
Roltdalen og Sylan feiret 100-års jubileum

ulikt.	Turistnæringa	vil	bruke	naturen	og	verneområ-
det	til	kommersielt	bruk,	mens	reindrifta	mener	det	
forstyrrer	reinen.	Grunneierne	og	bruksberettigete	
mener	at	de	alltid	har	forsøkt	å	ta	vare	på	naturen,	
men	føler	seg	nå	kontrollert	og	overvåka.	Stillhet	
versus	scooter	er	også	et	aktuelt	tema.	Det	er	ingen	
stor	overraskelse	at	Naturvernforbundets	repre-
sentant	er	en	motstander	av	snøscooter.	Bergrem	i	
Turistforeninga	ønsker	heller	ikke	å	stimulere	til	at	
scooteren	blir	en	folkesport,	sjøl	om	de	er	avhengige	
av	både	scooter	og	helikopter	til	frakting	av	utstyr.	
Dette	temaet	vil	det	alltid	være	delte	meninger	om,	
men	forhåpentligvis	kan	vi		enes	om	at	det	er	plass	
for	oss	alle	i	vårt	vakre	og	vidstrakte	område.

HJERTESTARTERE
I	Tydal	Kommune	finnes	det	faktisk	så	mange	som	12	
hjertestartere.	De	fleste	finner	vi	i	Ås,	men	vi	har	også	to	
i	Stugudal,	nemlig	på	Væktarstua	Hotell	og	hos	grunneier	
Kjell	Kåsen.	Ellers	i	Tydal	finner	vi	dem	på	Helsehuset,	
Legekontoret,	ambulansen,	brannvesenet,	Coop	Marked,	
Tydalshallen,	Tydal	barne-	og	ungdomsskole,	Statkraft	
Husvoldlia,	Kulturhuset	og	hos	Knut	Arild	Græsli.	

Stugudal Bedriftsnettverk
Tekst:	Ellen	Brandtzæg

Stugudal	Bedriftsnettverk	er	nå	godt	i	gang	med	arbeidet	og	flere	vil	nok	etter	
hvert	se	resultater.	

Et	viktig	prosjekt	er	synliggjøring	av	Stugudalen.	Skilting	og	felles	profilering	er	
sentralt.	

Vi	har	i	høst	hatt	to	medlemsmøter	og	planlegger	et	nytt	like	over	nyttår.	I	tillegg	
er	kommunikasjon	med	kommunen	og	Innovasjon	Norge	viktig	for	oppdatering	av	
info	og	planlegging.

alle i stugudal bedriftsnettverk vil ønske dere en riktig god jul og et godt nytt 
positivt år med mye hytte og friluftsliv.

Hytteiere og andre...
Vi	utfører	

Graving	-	Fundamentering	-	Fjellarbeid	-	Transport

Mobil:	958	03	525
7590	Tydal	-	Telefon:	73	81	51	35
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mens de fleste fortsatt tusler rundt i soppskogen, 
eller er på fjelltur i tydals vakre høstnatur, starter 
forberedelsene for en ny sesong i tydal skisenter.  
 
Det	er	fortsatt	en	stund	til	vinteren	kommer,	men	
her	finner	vi	en	gjeng	som	vil	være	godt	forberedt!	(I	
skrivende	stund	har	snøen	kommet,	og	prepareringa	
er	i	full	gang	for	å	legge	grunnlaget.)

”Med	flere	arbeidshelger	i	høst,	der	både	lokalbe-
folkning	og	hyttefolk	har	stilt	opp,	har	vi	fått	gjort	
mye!”	sier	Martin	Eriksson,	styreleder	i	Tydal	Skisen-
ter.	

Infoskilt
Noe	av	det	første	vi	ser	når	vi	kommer	til	anlegget	er	
et	staselig	infoskilt	som	skisenteret	har	fått	spon-
set	av	Jønland	AS,	og	litt	lenger	bort,	ved	enden	av	
barnebakken,	er	en	flott	gapahuk	som	Selbu	Byggtre	
har	donert.		
Nye	skistativ,	nymalt	heis-bu	og	dessuten	en	egen-
designet	gapahuk	på	toppen	av	bakken	(med	magisk	
utsikt)	er	også	noe	av	det	som	har	kommet	på	plass	
denne	høsten.	I	tillegg	har	anlegget	fått	seg	en	nød-
vendig	rydding	av	kvist	mm.

Gapahuk (på toppen)
”Etter	at	jeg	ble	med	i	driften	til	Tydal	Skisenter	må	
jeg	si	jeg	er	imponert	over	den	store	dugnadsviljen	
som	bygda	viser	til	Skisenteret.	Mange	bidragsytere,	
både	økonomisk	og	med	dugnadsinnsats,	sikrer	drif-
ten	av	anlegget	gjennom	vintersesongen.	Uten	dem	
hadde	det	ikke	gått,	så	her	må	vi	bare	få	sagt	TUSEN	
TAKK	til	alle	som	stiller	opp,	og	har	stilt	opp	for	oss!”.

”Når	det	gjelder	dugnadsinnsats	er	det	to	ildsjeler	
som	virkelig	står	på	for	å	drive	anlegget;	Driftsleder	
Christopher	Lunden,	og	maskinsjef	Tom	Christian	
Setsaas	har	lagt	mange	timer	her	på	bruket.	Som	for	
eksempel	tråkking	i	bakken;	Dette	foregår	på	dug-
nad,	og	stort	sett	på	nattestid	av	disse	to	herrene.”	
	”Det	er	det	som	gjør	skisenteret	så	spesielt”	fortset-
ter	Eriksson,	”for	å	drive	et	såpass	stort	anlegg	i	ei	
lita	bygd	som	Tydal	er	man	helt	avhengig	av	denne	
støtten,	og	da	betyr	det	så	mye	å	ha	ildsjeler	som	
dette	på	plass.”

Tråkkemaskin og scooter
Tråkkemaskina	krever	minst	like	mye	kjærlighet	som	
heisen.	”Vi	er	veldig	heldige	som	har	med	Tom	Chris-
tian	på	laget!	Det	han	ikke	kan	om	maskinene	lærer	
han	seg”	sier	Martin	Eriksson.
Gjengen	på	skisenteret	er	alltid	ute	etter	å	gjøre	det	
litt	bedre!	I	fjor	fikk	de	testet	ut	noen	hundre	runder	
med	scooter	i	bakken	før	jul,	og	dette	fikk	issålen	til	
å	sette	seg	bedre	før	tråkking	med	den	store	mas-
kina	kunne	starte.	I	år	ble	dette	gjennomført	alle-
rede	i	midten	av	november.	”Ikke	bare	har	vi	kom-
met	i	gang	tidligere	i	år,	vi	har	dessuten	brukt	både	
scooter	og	trommel.	Dette	håper	vi	gir	enda	bedre	
resultater	til	sesongen	som	kommer!”	sier	Eriksson.	
”Nå	gleder	vi	oss	veldig	til	sesongstart,	og	sikter	på	å	
åpne	anlegget	til	nyttårsaften	-	forutsatt	at	snøen	er	
på	plass.”

Har	dere	ellers	noen	planer	for	sesongen	som	kom-
mer?
”Vi	har	mye	spennende	på	programmet	denne	
sesongen!	Blant	annet	har	vi	en	nyhet	i	vinter	som	
heter	Snooc	–	dette	er	vi	først	med	i	Norge,	og	det	

LIVET BAK SKIHEISEN tror	vi	vil	bli	en	stor	suksess!	Takket	være	Tydalsfes-
tivalen	og	Stugudal	Snøscooterutleie	som	sponsorer,	
har	vi	dessuten	fått	mulighet	til	å	kjøpe	inn	30	nye	
T-kroker	–	i	et	helt	nytt	og	behagelig	design!
Og	selvfølgelig	arrangerer	vi	i	år	som	i	fjor	den	flotte	
Vinterfesten	første	lørdag	i	vinterferien,	17.	februar,”	
svarer	Eriksson	entusiastisk.

Noen	ønsker	for	vinteren?	
”Ja,	mange	kunder	til	skisenteret	–	gammel	som	ny!	
Og	kanskje	at	enda	flere	hyttefolk	tar	turen	til	oss,	
og	opplever	de	herlige	forholdene	i	det	flotte	anleg-
get	vårt.	Utsikten	fra	toppen,	de	supre	bakkene	
våre	og	den	gode	stemninga.	Vi	står	klare	til	å	ønske	
hjertelig	velkommen	til	Tydal	Skisenter!”

Takk	til	Martin	for	din	entusiasme	og	innsats!	Vi	
trenger	sånne	ildsjeler	som	deg	i	bygda.	Takk	også	til	
Christopher	og	Tom	Christian	for	super	innsats.	

Følg	Tydal	Skisenter	på	Facebook	for	oppdateringer	
med	nyheter	og	info	rundt	hva	som	skjer.

Snooc      

Tom Christian i full sving med service av tråkkemaskina.

Gapahuk Selbu Byggtre (til høyre)
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Jeg har Sylan i hjertet mitt!
Jens	Kvernmo,	ung	mann	på	31	år	fra	Ogndal,	har	
denne	høsten	vært	å	se	på	TV-skjermen	i	to	forskjel-
lige	program.	I	realityserien	ALENE	på	TV2	Zebra	ble	
Jens	vinner.	Ti	norske	menn	og	kvinner	konkurrerte	
om	hvem	som	kunne	overleve	lengst,	isolert	i	den	
norske	villmarka.	Deltakerne	ble	plassert	på	hver	
sine	områder	i	fjellet	i	Nord-Norge.	Etter	ti	program-
mer	sto	Jens	igjen	som	vinner,	fornøyd,	men	mange	
kilo	lettere!	Jeg	har	lest	et	sted	at	han	kom	seg	i	
gjennom	harde	strabaser	ved	å	drømme	om	rødvin	
og	kvinner	i	korte	skjørt!

Samtidig	startet	NRK	å	vise	programmet	VINTER-
DRØMMEN	som	gikk	over	6	episoder.	«Store	deler	
av	vinteren	2016	/	2017	oppholdt	jeg	meg	i	Tydals-
fjella,	grensestrøket	mellom	Trøndelag	og	Jämtland	
på	svensk	side.	Vinterdrømmen	viser	noen	av	opple-
velsene	man	får	gjennom	en	slik	vinter.	
Jeg	er	jo	fascinert	av	det	gode,	gamle	fangstmannsli-
vet.	Det	fikk	jeg	levd	ut	nok	en	gang	i	vinter,	samt	at	
jeg	utviklet	mine	egne	egenskaper	til	å	takle	vinter-
friluftslivet.	Gjennom	en	slik	vinter	får	man	oppleve	
alt	det	fine	naturen	har	å	by	på,	men	også	det	ver-
ste.	Jeg	hadde	også	med	meg	et	videokamera	som	
genererte	noe	helt	vanvittig	mye	mer	frysing	enn	det	
kunne	trengt	å	blitt.»		

Jens	Kvernmo	uttaler	sjøl	at	han	fikk	god	hjelp	av	en	

Jens kvernmo

grunneier	som	stilte	to	setervoller	til	disposisjon.	En-
kel	standard,	uten	innlagt	strøm	eller	vann.	Disse	ble	
brukt	som	hovedbase,	ellers	flakket	han	mer	rundt.	
Noen	ganger	med	pulk	og	telt,	men	han	benyttet	seg	
også	av	de	overnattingsmulighetene	som	fantes	i	
området.	«Dermed	fikk	jeg	frihet	til	å	jakte	over	mye	
større	områder.	I	tillegg	fikk	jeg	gjennom	prosjektet	
«Felles	Fjellrev»	hjelp	til	åte	for	åtejakta.	

På	et	sånt	prosjekt	så	får	man	til	det	meste	selv,	men	
et	sted	å	bo,	og	hjelp	til	organisering	og	etterforsy-
ning	av	åte,	trenger	man	hjelp	til,	og	det	satte	jeg	
stor	pris	på	at	jeg	fikk.	Etter	disse	ukene	i	de	flotte	
fjellområdene	har	jeg	for	alltid	Sylan	i	mitt	hjerte»,	
sier	han.		«Dette	er	et	av	de	mest	allsidige	områ-
dene	vi	har	i	Norge.	Her	finner	man	utfordringer	og	
opplevelser	for	alle.	Om	du	ønsker	urørt	villmark,	
tilrettelagte	løyper	og	stier,	overnatting	i	flotte	hyt-
ter	og	gammer,	transport	og	fantastisk	fiske,	da	er	
dette	området	det	du	leter	etter.	Og	jeg	venter,	leter	
og	lengter	etter	nye	eventyr	i	villmarken»,	sier	Jens	
Kvernmo.	

Noen	av	disse	historiene	har	jeg	fra	media,	FB	og	
hjemmesiden,	men	jeg	har	også	snakket	med	Jens	
Kvernmo	på	telefon.	Jeg	har	hans	tillatelse	til	å	dele	
bilder,tekst	og	opplevelser.	Takk,	Jens!	(Red)

For flere gode villmarkshistorier fra Jens Kværnmo, 
se Facebook eller hjemmesiden www.etviltliv.no 

Lidenskapelig	jeger,	men	først	og	fremst	en	 
friluftsmann.	Bakgrunn	fra	Forsvaret	som	
skarpskytter,	og	deltatt	i	internasjonale	 

operasjoner.	 
 

Allsidig	innenfor	det	meste	av	friluftslivets	 
gleder	i	Norge.	Hvert	år	blir	det	mange	jakt- 
turer,	kanoturer,	toppturer	både	på	ski	og	
beina,	pulkturer,	fotturer	i	fjellet,	kajakk- 

padling	for	å	nevne	noe.
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Høsten	har	vært	bra,	og	når	bladet	går	i	trykken	er	
julebordsesongen	i	full	gang.	Bestillingene	er	til-
fredsstillende,	sier	Helge,	ligger	litt	over	fjoråret.	El-
lers	har	vi	hatt	besøk	av	mange	interessante	grupper.	
Rosenborg	Ballklubb	var	på	«høydesamling»	med	
sine	ansatte,	(ikke	spillere)	eller	planlegging-	og	stra-
tegisamling	som	det	offisielt	het.	Tidligere	var	også	
klubbens	toppscorer	Niklas	Bendtner	på	besøk.	God	
reklame	for	oss	var	også	Tv-programmet	Eventyr-
lig	oppussing	på	TV3,	der	det	ble	både	referert	til	
Væktarstua	og	vist	fra	middagen	i	langhuset	på	TV.	
Vi	var	vel	den	sponsoren	som	ble	best	eksponert,	
sier	Helge	fornøyd.	Karolinerhistoria	ble	også	fortalt	i	
beste	sendetid.

VÆKTARSTUA HOTELL
Karolinerspelet	i	januar	har	vi	allerede	solgt	en	del	
til,	sier	Helge.	Et	stort	firma	har	bestilt	hotellet	fra	
torsdag	til	fredag.	Bestillinger	ellers	er	også	i	ferd	
med	å	tikke	inn.	Petter	Wavold	Band	skal	spille	i	
lavvoen,	der	blir	det	nok	stemning.	Pakken	med	
billett,	buss	og	påfølgende	middag	og	arrangement	
i	lavvoen	blir	av	erfaring	utsolgt,	først	til	mølla-
prinsippet!	Det	samme	prinsippet	gjelder	også	for	
Rørosmartnan	i	februar.	Nytt	av	året	er	at	vi	også	
setter	opp	to	busser	på	lørdag	i	tillegg	til	to	busser	
på	fredag.	Her	blir	det	også	middag	og	lavvotilstel-
ning	ved	returen.	Vinterferien	har	ellers	sine	vanlige	
arrangementer,	med	barnas	dag	og	diskotek	som	
tidligere.	Våre	kunder	etterspør	aktiviteter,	gjerne	

Juma Ibrahim og Habtemariam YewHorus er på Væktarstua en dag i uka på språktrening. De andre dagene er de på 
skole. På bildet er de sammen med Helge Kvithammer.

med	naturen	som	bakteppe.	Der	har	vi	hesteridning	
om	sommeren	i	tillegg	til	turer	i	fjellet.	Vinteren	byr	
jo	på	nye	muligheter	i	og	med	scooterproduktet.	
Markedet	etterspør	dette	produktet,	og	vi	har	godt	
samarbeid	med	Jomar	Grytbakk	i	Stugudal	Snøscoo-
terutleie.	Mye	vil	foregå	på	området	Stugguvold-

Juletrepynt	blir	 
bare	verdifull	når	den	er	 

blitt	gammel,	 
hentet	ned	fra	loftet	 

hvert	eneste	år,	litt	mer	
falmet	for	hvert	år	som	går,	 

men	verd	sin	vekt	 
i	minner.

Foto: http://containergirlassistant.blogspot.no

Peter	Gray

moen.	Og	de	som	ønsker	fred	og	ro	på	skitur	får	
fortsatt	det,	vi	har	plass	til	alle.Vi	har	prøvd	å	utvikle	
menyene	våre,	og	får	positive	tilbakemeldinger	på	
det.	Catering	er	også	et	godt	produkt	for	både	fast-
boende	og	hyttefolk.	
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Av Christian A. Lysholm

Idrettslaget	Stugudalsguten	har	nesten	gått	i	
glemmeboken.	Laget	var	kanskje	det	mest	aktive	
i	bygda.	Således	fikk	Stugudalen	bygdas	første	
idrettsplass	og	fotballbane.	(Det	var	vel	først	på	
60-tallet	det	ble	grusbane	i	Græsli?)	Stugudalsguten	
organiserte	svømmeopplæring	og	prøver	for	
svømmeknappen.	Om	vinteren	arrangerte	de	
langrenn.	30	km	var	en	populær	distanse.	Etter	
krigen	arrangerte	laget	også	turrenn.

I	1948	ble	Kjøli-rennet	arrangert	for	første	gang.	
Stugudalsguten	samarbeidet	med	Idrettslaget	Fyk	
borti	Åla.	Rennet	startet	annethvert	år	fra	Dala	
eller	fra	Åla.	Juniorer	og	damer	startet	i	mange	
år	fra	Kjøli.	Det	var	gode	hus	enda	på	Kjøli,	og	
taubanebukkene	til	Reitan	sto	enda,	slik	at	det	var	
noe	å	orientere	seg	etter	bortetter	snaufjellet	ned	
mot	Vinkelen.	Mellom	Kjøli	og	Litjvola	måtte	det	
vardes	skikkelig.	Over	Stugusjøen	også	hvis	det	var	
ruskevær.

Det	var	mange	ganger	at	sporene	ikke	holdt	seg	
oppe.	Og	deltakerene	skulle	ha	5kg	tunge	sekker.	
Ekstra	klær,	mat	og	drikke	var	uansett	nødvendig.	
Og	jeg	har	hørt	historier	om	at	det	ble	lurt	oppi	litt	
ekstra	ballast,	en	murstein	eller	to,	i	noens	sekker.

På	en	oppskrapet	negativ	film	fra	ca	1953,	fra	
venstre	Bengt	Dalheim	Nordfjell,	Arvid	Aas,	

Litt om Idrettslaget Stugudalsguten
John	Kåsen,	Odd	Myrvold	Græsli	og	Johannes	
Rotvold.	Disse	fem	er	på	vei	til	eller	fra	deltagelse	
i	Kjølirennet.	Noen	av	dem	kanskje	som	
funksjonærer?	Noen	som	kan	tipse	hvem	de	4	andre	
er?

På	det	andre	bildet	er	min	broder	Kåre	Lysholm	
foreviget	mellom	bygningene	på	Kjøli,	samme	
dagen.

Kjølirennet	fikk	etter	hvert	en	amputert	form,	og	ble	
avviklet	i	1987.	Nå,	som	det	er	helårsvei,	burde	det	
være	mulig	å	ta	opp	denne	tradisjonen	igjen?	

På	20-	og	30-tallet	arrangerte	Stugudalsguten	flere	
langrenn.	Det	var	ikke	lørdagsfri	den	gangen	så	
rennene	gikk	oftest	på	søndagene.	Og	på	kvelden	
var	det	dans.	Det	gikk	sagn	om	noen	av	disse	
festene,	hvor	blant	anna	Hans	(Myrvolla)	Græsli	
og	min	farfar	‘Gammel-Jørgen’	hadde	mye	moro.	
På	slutten	av	20	tallet	og	begynnelsen	av	30	tallet	
overtok	en	ny	generasjon.	Og	det	er	beretninger	om	
etterfester	som	sto	på	både	ett	og	to	døgn.	Så	om	
det	ikke	var	fri	på	lørdagen	så	tok	noen	seg	fri	på	
mandag,	og	kanskje	tirsdagen	med!

Min	mor	erindret	at	på	den	første	søndagen	i	
februar	1932	ble	arrangert	30	km	langrenn	med	
matstasjon	ved	lembrua	på	Moen.	Det	var	+2	grader	
på	Moen,	og	tydalingene	slet	fælt.	De	kunne	hevde	
seg	på	kaldt	føre,	men	de	var	dårlige	til	å	preparere	

JULEGAVENE I BOKS?
 

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

Tenk miljø - Bruk resirkulerbart gavepapir,  
for eksempel gråpapir. Eller vær kreativ og bruk 
gamle blader,  a viser eller esker som innpakning. 

Juletreet leverer du på gjenbrukstorget.

INNHERRED RENOVASJON  
ØNSKER ALLE EN 
RIKTIG GOD JUL!

KONTAKTINFO
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal

 Telefon 74 02 88 40 
 Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00 
 E-post: post@ir.nt.no  www.ir.nt.no

for	slike	forhold.	Men	rennet	var	visst	viktig.	Avisa	
Nidaros	hadde	sendt	opp	en	journalist.	Slind	hette	
han	som	vant.	Mor	husket	at	Slind	knapt	stanset	på	
matstasjonen,	mens	nesten	samtlige	andre	stoppet	i	
drøye	5	minutter	og	fikk	smurt	om	skia.	Uten	at	det	
hjalp	nevneverdig.	På	kvelden	var	det	selvfølgelig	
dans	oppi	Bjørkly	på	Gjetneset!

Esten	Flaten	og	Ingmar	Lunden	ble	det	året	tatt	ut	
til	langrenn	på	Leinstrand,	men	jeg	vet	ikke	hvordan	
det	gikk.	

Stugudalsguten	‹sloknet›	gradvis,	og	i	1969	vedtok	
styret	å	legge	laget	inn	i	Tydal	Idrettslag.
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SALONG 
KARISMA

 
Fin	på	håret	til	jul	og	julebord?	–	Bestill	time	nå 

Fine	negler	til	jul?	–	mange	farger	i	Shellac	og	dekor 
Brun	til	julebordet?	–	Flott	solarium 

Mange	gaveartikler	–	fine	smykker	og	”stæsj”

Åpent i mellomjula ved behov.

Ønsker alle våre kunder en  
god jul og godt nytt år!
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www.fagtrykk.no

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 

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
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STUGUDAL 
 

VÅRE ÅPNINGSTIDER: 

MANDAG-TORSDAG: 09.00-18.00 

FREDAG: 09.00-20.00 

LØRDAG: 09.00-18.00 

 

VELKOMMEN TIL VÅR NYE 
JOKERBUTIKK! 

 

VI ØNSKER VÅRE KUNDER 
VELKOMMEN TIL JULEFROKOST 23.12 

FRA 10.00-13.00 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER 

 I JULEN: 

23.12: 09.00-18.00 

24,25 &26: STENGT 

    27,28: 10.00-17.00 

      29:10.00-20.00 

    30.12: 10.00-16.00 

31.12: STENGT 
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ÅPNINGSTIDER 

 I JULEN: 

23.12: 09.00-18.00 

24,25 &26: STENGT 

    27,28: 10.00-17.00 

      29:10.00-20.00 

    30.12: 10.00-16.00 

31.12: STENGT 

 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER
I JULEN:

23.12:  09.00-18.00 
24, 25 og 26:  stengt 
27, 28:   10.00-17.00
29:   10.00-20.00
30.12:   10.00-16.00 
31.12:   stengt

Astrid Sprauten, gammelvegen 4, 7590 Tydal.


