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Årsberetning

Info fra
Stugudal fjell
Kort vårvinter- sommeren står for døra!
Da fikk vi oppleve at vårvinteren ble rimelig kort.
Vinteren forsvant fort i bekken i år, er nok prisen for
at vi hadde så stabil vinter uten plussgrader. Null
hold i snøen. Vanligvis er jobben med opprydding
etter skisesongen med opptaking av løypestikker en
bonusrunde for løypekjørerne med lyse fine kvelderi år ble det et slit og litt stress å få opp stikkene før
snøen forsvant.
Årsmøtet i Stugudal Fjell er gjennomført,
årsberetning, regnskap, ny styret og protokoll
er gjengitt i Bladet. Året 2017 ble gjort opp med
overskudd, slik at vi har klart å snu den negative
trenden som har vært de siste 3 år med underskudd.
At vi har kommet på pluss siden er positivt og vår
målsetning er å styrke økonomien ytterligere i den
videre driften med flere kostnadsbesparende tiltak.  
Vi ser at vår plan med redusert sporkjøring fram til
vinterferien ga reduserte utgifter uten at brukerne
ble skadelidende. Dette vil vi prøve å gjennomføre
videre også med en stram turnus. Løypekjørerne har
gjort en flott jobb gjennom hele vinteren- stått på
både sent og tidlig.
Tydal Kommune vil støtte vår løypekjøring for siste
sesong med ca 40 000, i tillegg har kommunen satt
av 200 000 som kan brukes til barmarkspreparering

Styret har bestått av følgende personer etter
årsmøtet 06.09.2017:
Leder:

Nå står en flott tid foran oss i Stugudalen med
mange aktiviteter og arrangementer. Se info
andre steder i Bladet om de ulike aktivitetene og
arrangementene. Stiprosjektgjengen med John
Helge Kåsen og Olav Dybvad er klar til å fullføre de
planlagte stiene.
Tydalsfestivalen – atter en gang har de laget en knall
plakat med et variert program! At vi får gjensyn med
artister som Gåte og Åge på Stugguvollmoen er helt
utrolig! Tydalsfestivalen har fått en unik posisjon
og denne må vi alle i Stugudalen verne om. Derfor
er oppfordringen å melde seg til dugnad da de har
behov for hjelp både før, under og etter festivalen.
Bruk kontaktskjemaet på  www.tydalsfestivalen.
no for påmelding. Om dere da velger å gi deres
dugnadsbidrag til Stugudal Fjell setter vi stor pris på
det.
Stugudal Fjell ønsker alle en strålende sommer i
Stugudalen!

Redaktør:
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Leder:

Arne Otto Vedvik
Tlf: 900 67 657
Mail: arneotto@sylanopplevelse.no

Styremedlem:

Ole Waagan
Tlf.  415 22 234
Mail: ole.waagan@voith.com

Styremedlem:

Torbjørn Berg Strømstad
Tlf.  915 18 723
Mail: torbjorn.berg.stromstad
       @stjordal.kommune.no

Styremedlem:

Margret Ellertsdottir
Mail: bella@tydalsnett.no
Tlf. 951 54 437

Vinteren 2016/2017 var preget av mange perioder
med regn og mildvær. Bekkene gikk opp og dette ga
oss store problemer med framkommeligheten. Det
ble investert i 2 nye sporleggere til snøscooterne slik
Styremedlem:   Torbjørn B Strømstad
                                                                 at alle våre 3 snøscootere da var rigget med topp
utstyr, dette så vi som nødvendig da det var vanskelig
2017/2
å kjøre som ønsket med tråkkemaskina.  
Da vi omsider har kommet et steg videre i
Valgkomiteen:
tidligtraseen med barmarkspreparering har vi kunnet
ha skispor siden 15.11.2016 da første snøfallet kom,
Valgkomiteen har bestått av følgende personer:
noe som ga en rekordtidlig start på skisesongen
Medl. 1:
Helge Kvithammer
2016/2017. Dette er iht til de planer vi har lagt med
2016/2018
dette arbeidet at vi skal ha muligheter allerede
ved første snøfall å preparere for skispor. Ut over
Medl. 2:
Nils Otto Huseby
sesongen ble det bedre forhold og i slutten av
2016/2018
påsken var det meget bra spor. Siste sporkjøringen
for sesongen ble gjennomført medio mai slik at
for sesongen 2016/2017 produserte Stugudal Fjell
Regnskap
skispor i over 6 mnd.
Regnskapet avlagt av regnskapsfører følger
kalenderåret. Regnskapsfører er Soldi Regnskap AS. Oppstarten på skisesongen 2017/2018 ble gjort
allerede 10.11.  Vi hadde en trase på over 4 km i
tidligtraseen som ble preparert av frivillige og med
Styremøter og styret:
god hjelp av Stugudal Snøscooterutleie, takk til alle
gode hjelpere. En av leilighetseierne på Væktarstua
Det er avholdt  11 styremøter i perioden.
har gitt et rente og avdragsfritt lån i maks 10 år i form
Leder har representert Stugudal Fjell på
av anskaffelse av rulle, et meget kjærkomment bidrag
Karolinermøte om markeringer av 300 år 17.01.
for
å tidlig preparere skiløyper med. De knappe
Fjell Forum på Storlien 16-17.02. Frokostmøte
2
mnd.
før jul viste stor bruk av dette tilbudet,
17.03 på Patrusli og 705 sentret 16.09. Merkekurs
både barnefamilier og ivrige skiløpere var å treffe
Turskiltprosjektet 27.03- sammen med John
i tidligtraseen til alle døgnets tider. Dette viser at
Helg Kåsen, Årsmøte Grensefjell i Sylarna 24.04
vårt arbeid gir frukter og at tidligtraseen er et viktig
i Meråker, evalueringsmøte etter påsken 2017
tiltak både for hytteeierne og reiselivet. Slik at de 2
05.05 på Væktarstua. Opptur i Tydal i 22.mai,
siste skisesongene har vi hatt noe som er helt nytt i
spillemidlermøter med fylket og Tydal kommune
Stugudalen, et godt skitilbud før jul.
04.10 og 7.11. Oppturmøte vedr løypepreparering
med Tydal Kommune 19.11.
Løypetraseer:
Fellesmøte er avholdt mellom styret, ordfører,
Det er etablert som et eget prosjekt for tidligtraseen
rådmannen og næringssjefen i Tydal Kommune.
knyttet
til lysløypa ved Væktarstua. Maskinell
Egne møter vedr grunneiertillatelser for å etablere
barmarksbearbeiding
av lysløypen ble utført i 2016.
rundløypen rundt Stuggusjøen. Etter en god prosess
Videre
arbeid
i
2017
var
rydding og tilrettelegging av
og med god hjelp fra rådmann og varaordfører i
del
2
slik
at
vi
fikk
en
trase
på 4,3 km til skisesongen
møte med grunneier ble saken lukket 13.01.2018.
2017/2018
og
målsettingen
er at denne tidligtraseen
Stugudal Grunneierlag anmodet om et møte med
som
vil
ha
en
lengde
på
6,8
km
skal sluttføres i 2018.
styret da de var tvilende til Stugudal Fjell sin evne
Dette
avhenger
av
finansieringen,
tidligtraseen
til å drive sporkjøring for sesongen 2017/2018.
er
sammen
med
rundløypen
vårt
hovedfokus.
Vi
Møte ble avholdt 12.11 på Patrusli. Ble fra Stugudal
fikk
i
2017
til
leieavtaler
på
30
år
med
de
aktuelle
Fjell sin side redegjort for status både med hensyn
grunneierne. Etter søknad fikk vi dispensasjon
til økonomi, organisering av løypekjøringen og
fra PBL slik at videre arbeid i traseene ikke krever
ressurser på mannskapsiden. Styret ser det som
positivt med en god dialog med grunneierlaget , noe reguleringsarbeidet. En besparelse for prosjektet på
minst 70 000.  
som vi har etterspurt tidligere uten at det har vært
gjennomførbart.  

Styremedlem:

av skitraseer. Her arbeider vi med en søknad da vi
har mange prosjekter i rundløypa som skriker etter
utbedringer, spesielt passering av bekker og elver.  
Den daglige driften gir oss ikke bidrag til å gjøre mye
selv, slik at vi er avhengig av hjelp fra andre.

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
		
Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Neste utgivelse: September 2018. Materialfrist 15.august 2018.
Avisen sendes ut til alle hytteeiere og husstander i Tydal, og legges ut
på Tydal Kommune Servicekontoret, Coop Tydal, Best, Joker Stugudal, Stugudal Håndverk, Væktarstua.
Hjemmeside: www.stugudal.no
Forsidebilde: Astrid Sprauten
Trykk/Layout: Selbutrykk
Opplag: 3000
Stugudal Fjell 4285 16 43855. VIPPS NR 59588.
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Arne Otto Vedvik         
2016/2018

God informasjon til medlemmer og våre brukere har
hatt stort fokus ved bruk av lokale medier Nea Radio
og Selbyggen, hjemmesiden, bladet Stugudal Fjell og
Facebooksiden Stugudal Fjell.Løypekjøring :

Ole Waagan
2017/2018
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Stiprosjektet:

Sosiale medier.

Tydal Ski A/S

Prosjekt 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 2017
ryddet og merket i stiene og bro over Rotåa bak
Væktarhaugen ble ferdig bygd. Det er søkt om
midler og vi har mottatt støtte fra Tydal Kommune,
Vernestyret, Miljødirektoratet, Selbu Sparebank
og Turskiltprosjektet. Prosjektet er planlagt å bli
sluttført i 2018.

Hjemmesiden som vi bruker til å legge ut viktige
dokumenter og alle utgaver av Bladet, gjør disse
tilgjengelig hele tiden og de kan leses her.
Vår Facebooksiden er uten tvil vårt ansikt utad og
blir mye brukt. Dette gjør at vi når svært mange. I
tillegg er vår Instagram side besøkt av mange.
Infoen via skisporet.no er noe som også blir brukt
mye av våre kunder.

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.

Nytt fra Stugudal Fjell.

Tydalsfestivalen

Bladets redaktør har vært Astrid Sprauten. Det er
utgitt 4 nummer i 2017.

Stugudal Fjell er en av 4 hovedeiere i aksjeselskapet
for festivalen. Vår representant i styret for festivalen
i 2017/2018 er John Helge Kåsen. Fordeling gjøres
ved at de som deltar oppgir hvilket lag/forening som
skal motta deres andel. Stugudal Fjell mottok for
fjorårets festival kroner 8.100,-  

Det er et mål for styret at bladet skal finansiere
seg selv, noe det ikke har gjort i tidligere år. Bladet
distribueres pr. post til alle registrerte hytteeiere i
Tydal. I tillegg legges det ut på Væktarstua, Stugudal
Handel , Stugudal Håndverk og andre plasser i
dalføret.  
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 -  denne gangen
med lommevarmere. Stor takk til alle hjelpere
og Stugudal Grunneierlag som stiller isen til
disposisjon.
Påsken 2017
I påsken 2017 hadde Stugudal Fjell 2 nye tilbud som
ble meget populære.
Vaffelstua på Øvre Fresvollen ble meget godt
mottatt, var åpent fra palmesøndag til 1. påskedag.
Ga et pent overskudd på ca 10 000 inn til vår drift.
Takk til alle som stilte opp som vaffelstekere, både
fastboende, grunneiere og spesielt hytteeiere som
bidro til at dette ble et flott tilbud. Og spesielt takk
til grunneier og familien Helge Kvithammer som
stilte Øver Fresvollen til disposisjon til oss.
Nedalsløypa var et samarbeid mellom Stugudal Fjell
og Trondhjems Turistforening. Vi kjørte skispor til
Nedalhytta. Resultatet ble meget bra, Nedalshytta
fikk en ny opplevelse – dagsbesøk fra Stugudalen,
dette hadde de ikke hatt tidligere. Sporkjøringen ble
kjørt på dugnad slik at TT sin del ga et bidrag til vår
ordinære drift.
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Medlemstallet i Stugudal Fjell.
I 2017 ble det betalt 24 hovedmedlemsskap og 480
støttemedlemskap.

Økonomi:
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på 102 000,. Slik at vi har klart å snu den negative trenden som
har vært de 3 siste årene.
I 2017 ble det tatt grep for å komme i pluss, et
arbeid som vil bli videreført av det nye styret i 2018.
Av konkrete ting som er gjennomført er at deler
av utgiftene som hører naturlig inn under Tydal
Ski AS er flyttet dit som er mva pliktig. Da Bladet
er et gratis blad som deles ut kan kostnadene med
trykking av bladet være fritatt mva. Etter søknad til
Skatteetaten fikk vi fra sommeren 2017 fritak for
mva på trykkerikostnadene – en årlig besparelse
på ca. 50 000. Videre har vi søkt og fått godkjent
mva. kompensasjon som for 2017 utgjorde 47 000.
Styrehonorarene ble redusert - en besparelse på
19 000.
Videre arbeid for å bedre økonomien er smartere
sporkjøring, løypekjøringen er vår største utgiftspost
og har kostet 400 000 i sesongen. Viktig at
sporkjøringen er så rasjonell som mulig uten at det
går for mye ut over tilbudet til våre kunder.
Opprydding i uhensiktsmessige leieforhold er
gjennomført.    Løypekontingenten for 2017 ble
sendt ut i februar 2017. Det er opprettet Vipps
for å gjøre innbetalinger til Stugudal Fjell som
støttemedlemskap og løypekontingent enklere.
Samlet kom det inn 280 000 i løypekontingent og
120 000 i støttemedlemskap i 2017.
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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
2018 – pågående prosjekter vil bli sluttført.
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
Status 1. periode av 2018
Da Stugudal Fjell følger regnskapsåret, har årsmøte i
mai året etter og den viktigste perioden er fra 1.1 til
1.5 mener styret det er naturlig å ta med en status
om denne perioden i påfølgende år i årsmeldingen.
Løypekjøringen
Vårt løypekjører korps har gjort en fantastisk
jobb denne sesongen. De har stått på sent og
tidlig. Mange av dem var nye, men tok dette med
sporkjøringen på strak arm. Som arbeidsgiver har
vi en plikt mot våre ansatte med hensyn til HMS.
Derfor gjennomførte vi en løypekjørerdag 13.jan
der instruktører fra Trondheim Bydrift stod for
det faglige innholdet. Dette er et tiltak som blir
videreført høsten 2018 med ROS analyse og videre

opplæring. Hytteforeningen i Dalslia har gitt oss et
godt bidrag med den jobben de har nedlagt i sitt
område. Bruk av rull på grunnprepareringen gir oss
mye bedre grunnlag i løypene. I tillegg har vi kjørt
mye med tråkkemaskinen. Rundløypa er kjørt hele
sesongen med tråkkemaskien. Vår plan om å spare
utgifter ved å kjøre redusert og smartere i første del
av sesongen fram til vinterferien ble vellykket. Det
var gode spor i hovednettet og brukerne tilpasset
seg dette. Løypenettet ble justert der vi har dårlige
veivalg som over Falkberget og Riastenvegen.
Løypene ble lagt om Håvollen og ned til Møsjøen
og over Øvlingen og bak Busjøen. Nedfarten ved
Storvollvola hyttefelt har behov for en justering, der
håper vi å finne en bedre løsning i samarbeid med
grunneierne i området.
Økonomi
Styret ble tatt på sengen av de nye innskjerpete
personvernreglene.  I tidligere år har Stugudal Fjell
fått adresselister fra Tydal Kommune for å produsere direkte fakturaer til hytteeiere på den frivillige
løypeavgiften og støttemedlemskapet. Med de nye
reglene fikk vi ikke adresselister på vår forespørsel
ved årsskifte, hadde vi vist dette tidligere kunne vi
lagt inn en faktura i julenummeret til Bladet. Faktura
ble «sendt» ut vis e-post til hytteforeninger, hjemmesiden og sosiale medier der vi oppfordret til å
videreformidle budskapet. Det samme problemet
fikk vi med påskenummret av Bladet, dette har løst
seg i ettertid – vi vil få mulighet til adresselister til utsendelse av Bladet framover. Påskenummret ble delt
ut til fastboende, lagt elektronisk på hjemmeside og
sosiale medier og lagt ut på butikker ol i dalføret.
På grunn av dette med at den direkte faktura datt ut
fikk vi en alvorlig inntektssvikt enda vi hadde vært
hyppig på dette med å oppfordre til betaling via
Vipps eller til konto. Styret så seg nødt til å aksjonere
og sendte ut en pressemelding som belyste dette.
Deler av våre brukere våknet av pressemeldingen og
vi har i ettertid fått inn en god del uten at vi kan si
oss helt fornøyd. Vi er på samme nivå i innbetalinger
som for 2017. Når vi har produsert de beste skispor
noensinne er det litt skuffende at ikke flere bidrar.
Spesiell takk til XL Bygg Selbu og Væktarstua som ga
rause bidrag til vårt arbeid. Vi har gjort en opprydding og avsluttet leieforhold som vi anså som meget
uhensiktsmessige og unødvendig kostbar for Stugudal Fjell å inneha. Stugudal Fjell må være sentralt
plassert for å ha en effektiv og stabil drift og vi jobber med en permanent løsning med Tydal kommune
Stugudalen 25.05.2018
Styret i Stugudal Fjell.
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Stugudal Fjell

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2017

2016

976 676
113 244
1 089 920

1 062 083
0
1 062 083

14 333
158 813
814 706
987 852
102 068

100 000
192 650
810 914
1 103 564
(41 482)

99
99

133
133

766
766
(666)

302
302
(169)

ÅRSRESULTAT

101 401

(41 650)

OVERF. OG DISPONERINGER
Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISP.

101 401
101 401

(41 650)
(41 650)

1

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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NYTT FRA STUGUDAL FJELL
Årsregnskap for Stugudal Fjell

Organisasjonsnr. 974539888

Parkering og sanitærmuligheter i Stugguvollmoen

Informasjon fra Tydal kommune:

I Stugguvollmoen er det parkeringsplass, toalett og dusjanlegg. Betalingsautomat. Avkjørsel er skiltet
med Stugguvollmoen (sentrum i Stugudalen).

Sykkelruter Tydal
Tydal kommune er i ferd med å merke flere sykkelruter i kommunen. Dette arbeidet vil starte
i sommer/høst og fortsette til det er ferdig merket.

Offentlig toalett, vannfylling, tømmestasjon bobiler og returpunkt avfall
Ved Joker Stugudal finner du offentlig toalett, vannfyllingsmuligheter og tømmestasjon for bobiler.
Her er også returpunkt for avfall.

Følgende ruter er planlagt merket:







Riasten Rundt
På 2 hjul i Sylan
Ås – Henfallet
Ås – Aunemarka
Gresslirunden
Gressli – Selbu

Tydalsvukku

Rød på kart
Blå på kart
Rosa på kart
Sort på kart
Sort på kart
Gul på kart

TYDALSVUKKU I HØSTFERIEN 5. – 12. OKTOBER 2018
(foto: Mattias Jansson)

Aktiviteter og arrangement i hele bygda.
Mer info kommer i neste nummer av Stugudal Fjell og på
www.sylan.no

Rutene er tegnet inn på kartet:

Tagg bildene dine med
#tydal
#eventyrligetydal
#tydalkommune
Vi deler jevnlig bilder på Tydal kommunes Instagram,
- sammen når vi enda flere!!
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(foto: Wanja Løvø)
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Kommunale åpningstider
www.tydal.kommune.no

Tydal kommune, rådhuset

Turistinformasjonen

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

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

Åpent:
Hverdager kl 08.00 – 15.30

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.

Tydal bibliotek
Åpent:
Tirsdager kl 14.00 – 17.00
Onsdager kl 10.00 – 14.00
Fredager kl 15.00 – 20.00

Velkommen innom turistinformasjonen!

Aktiviteter og arrangement 2018
Følg med på Tydal kommunes hjemmeside (kulturkalender) og facebookside,
samt Nea Radio, Selbyggen og bladet «Nytt fra Stugudal Fjell».
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 og transport se fjellguidentydal.no
Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn
Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal og tydal.kommune.no www.sylan.no
fiskeineadalen.no facebook Jakt og Fiske i Tydal
Ny fiskefilm produsert i 2016 – en fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med
fisketips!
Opplevelser på hesteryggen
Ridetur, rideleir, ridekurs. patrusli.no dyrhaug.no stugudalshester.no

Tydal legekontor
Åpent:
Hverdager kl 09.00 - 12.00 og kl 13.00 - 15.00
Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal,
som nås på telefon 116 117.
Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.

Høst- og vårhalvår Svømming i Tydalshallen
Svømmebassenget er åpent på fredagskvelder høst- og vårhalvår (stengt sommer).
Mer informasjon om fredagsåpent basseng på tydal-il.no og facebook Tydal IL
Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking tydal.kommune.no
eller ring servicekontoret tlf 73 81 59 00.
Sommer 2018 med mange aktiviteter og arrangement

GOD
SOMMER!

O-løp, fjelltrim, svartkjeltrim (Tydal IL) og sommertrim (Græsli IL)
O-løp og Svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Sommertrimposter settes
ut 1. juni. Fjelltrimposter settes ut fra medio juni. Klippekort/påmelding ved bl.a
turistinformasjonen i servicekontoret. facebook Tydal IL facebook Græsli IL
23. juni – 5. august Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum)
Mange forskjellige dyr på tunet, ulike aktiviteter for barn, kaffesalg med
«nå attåt». Husflidsutstilling; gamle/hjemmelagde vesker og nett, samt treleker.
Åpent fra kl 10.00 – 17.00. facebook Brekka - Barnas Bygdetun
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6. – 8. juli

Væktarstua cup
Fotballturnering på Stugudalsbanen. Har i år 50-års jubileum. Åtte herrelag og fire damelag.
Vandrepokal. Knøttekamp. Dansefester i Bjørkly både fredag og lørdag. facebook Tydal IL
og facebook Væktarstua Cup

13. og 14. juli

Tydalsfestival’n
Populær musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. Se tydalsfestivaln.no der artister og program legges ut.
Åge & Sambandet kommer, Gåte kommer, Elg kommer, kommer du?

21. og 22. juli

Fiskekonkurranse ved Nesjøen
Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,
kaffe og vafler. fiskeitydal.no

4. august

12. august

ÅPEN KIRKE
Onsdag – fredag – lørdag – søndag
kl 12.00 – 16.00
4. juli – 29. juli 2018

KAROLINERSPELET

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

300 år etter at tragedien i tydalsfjella utspant seg, gjenskapes igjen

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 Stugudalen
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no

innhold til begrepet «ekstremteater». Det skildrer en usminket

dramatikken og de mange lidelsene fra nyttårshelga 1718 – 1719.
Som Norges eneste vinterspel har Karolinerspelet i Tydal gitt
og tidløs historie om lokalsamfunnets møte med de over 5.000
svenske soldatene og deres ublide møte med de isende fjellene
midtvinters i Tydal. «Det beste, tett på, mektig og ekte» er brukt

5. – 12 oktober

Tydalsvukku i høstferien
Aktiviteter og arrangement i hele bygda. Mer informasjon kommer i neste nummer
av Stugudal Fjell og på sylan.no

Last ned brosjyren “Eventyrlige Tydal”
og annet brosjyremateriell på
turistinformasjonssiden

i medieomtaler. Karolinerspelet settes opp for 13. gang den 17.,
18. og 19. januar 2019.

705 Senteret i Ås i Tydal har karolinerutstilling stående permanent
(åpent mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag kl 11.00 – 17.00,
fredag kl 11.00 – 18.00 og søndag stengt). Du kan lese mer om historien
Armfeldts Karoliner på en virtuell skjerm som står plassert her. Virtuell
skjerm finner du også ved Væktarstua Hotell.
Gjennom markeringsåret 2018 vil det foregå flere arrangement knyttet opp mot historien
Følg med på facebooksider og i lokale medier, der det vil bli annonsert.
NB! Karolinerløpet 2018 er avlyst.
facebook karolineråret 2018 tydal, karolinerspelet i tydal og karolinerspelet.no.
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Tydal kommune, servicekontoret, juni 2018 – forbehold om endringer

LOKALT
BILVERKSTED

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

• Periodisk kjøretøykontroll.
• Service og reparasjoner på personog 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!
Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no

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

Fiskemuligheter i Tydal

Småviltjakt

I Tydal har vi gode muligheter for å finne en
fiskeplass og et fiske som passer deg og dine. Er du
glad i båtliv og et avslappende fiske så kan det å
leie seg båt på Essandsjøen eller Nesjøen å prøve
røya være et godt alternativ. Sjelden kommer du så
tett innpå Syl massivet og kan fiske i majestetiske
omgivelser som der. For øvrig kan man leie seg båt i
de fleste vann med en viss størrelse i Tydal. Fiske fra
egen båt er per i dag kun lov i Stuggusjøen. Her er
det en begrensning på 4 stenger. Vi har også mange
mindre skogs- og fjellvann, noen nær vei, andre
krever en del mer for å komme seg dit. Men det kan
være verdt å legge inn noen ekstra svettedråper.

Tydal grunneierlag administrerer kortsalg på noen
områder for småviltjakt. Dette dreier seg i hovedsak
om høyfjellsjakt etter rype. Jakten er uten hund og
blant annet Blåhammeren-området krever en del
gange inn til terrenget. Kortene vil bli lagt ut for salg
i starten av august. For nærmere informasjon kan du
følge jaktogfiskeitydal på Facebook.

For de minste vil ofte små skogsvann, mindre
elver eller den tilrettelagte plassen ved Tydal
museum være gode alternativ. Her er det ofte gode
muligheter for å få fisk, og bålpanne for tilberedelse
av denne. Eller kanskje ei grillpølse?

Ny nettside
Vi er for tiden i gang med å fornye nettsiden vår slik
at du i løpet av sommeren så vil finne oss på www.
jaktogfiskeitydal.no. Vi oppfordrer og alle som er
ute om å dele dine opplevelser med oss, enten på
jaktogifiskeitydal på Facebook eller Instagram.
God sommer og skitt fiske!

Nytt tilbud
Nytt av 2018 er at vi tilbyr
familiekortet(Tydalskortet) som døgnkort. Kortet
gjelder for deg selv og partner, i tillegg gjelder kortet
for alle barn dere har som er mellom 16 og 18 år.
Barn under 16 år fisker gratis. Kortet (fra land) har
en pris på 170,- kroner for et døgn. Om det er bare
deg og din partner så får du en pris på 85,- per
person, har dere barn i 16-18 år alder så vil prisen
per person gå ytterligere ned. Du får også kortet som
årskort dersom dere liker å prøve fisken både på isen
og utover sommeren.
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Husk og få navnet på de aktuelle
familiemedlemmene på kortet.
Ulike priser
Det er noen spørsmål rundt det faktum at de
finner ulike priser i fiskeguiden og på inatur.no.
Forklaringen på dette er forskjeller i provisjon,
prisene på inatur.no (provisjon på SMS-salg er
dobbel) blir da noen kroner dyrere enn om du går
til en lokal kortselger i Tydal. I tillegg så vil det ofte
ligge et servicegebyr på 20 kroner når du kjøper på
inatur.no. Inatur.no er et godt tilbud som gjør det
enklere å skaffe seg fiskekort, via en datamaskin
eller en telefon, men det er altså noe dyrere. Så da
får man selv ta vurderingen om hva som passer best.

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

Armfeldts karolinerhær i
Tydal, 1718/1719
Børge Hanssen, leder av den lokale karolinerkomite
Første natta i Tydal overnattet Armfeldt, som
tidligere nevnt, i Storaunstuggu på Aune. Mange av
soldatene hadde dratt oppover mot Østbygrenda
som ble samlingsplassen før de skulle ta fatt på den
siste, og dramatiske, etappen over fjellet til Handöl.
En strekning på ca 55 km.
Armfeldt tok inn i Gammelgården da han kom til
Østby. Huset hvor han overnattet står fremdeles,
men er naturlig nok påbygd og modernisert.
Soldatene hadde samlet seg rundt store bål for
å få litt varme i kroppen. Nå var det begynt å bli
riktig kaldt!  Noe av maten og dyrene som var på
gårdene var flyttet til setervollene, en del personer
var også dratt dit. Ikke alle kunne dra til setrene, det
ville nok virke påtakelig for Armfeldt at han kom til
ødegårder, gårder hvor det ikke var folk, dyr eller
mat. Han ville nok da ha lett etter setrene, for mat
måtte de ha før de startet på den strabasiøse turen
over fjellet.
Ingeborg Østby (Ymbør Høga i Karolinerspelet)
var naturlig nok hjemme. Hun hadde nettopp
fått tvillinger og kunne ikke dra til setra med
dem. Likeså var bl.a. Ane Østby (Haugen), Lars
Bersvendsen Østby og Lars Johnsen Østby hjemme.
Alle fire ble tatt med som «vegvisere» og alle fire
satte seg naturlig nok til motverge. Verst var det for
Ingeborg som måtte forlate sine nyfødte tvillinger,
men Armfeldt repliserte da: Jag har ansvar för at
mina soldater skal komma hem til sina barn, til sin
mor ock sin far. Dina två barn är et litet offer. Kom
i håg; du är ung, du kan få flere barn. Det måtte ha
vært en replikk som slo veldig hardt for Ingeborg.
Men det var ikke mere å diskutere, «vegviserne»
skulle være med og vise veg.

16

Fra før hadde de tatt med seg Brynhild Tuset fra
Flora i Selbu. (Det hersker litt tvil om etternavnet
er rett. Harald Volseth i Selbu og Tydal Historielag
har gransket litt rundt det navnet i gårdshistoriene i
Flora og kommet til at navnet sannsynligvis ikke var
Tuset, men Uthus. Uthus er nabogården til Tuset,
så det kan være en sammenblanding her, Tuset og
Uthus er nabogårder.)
En kan vanskelig forestille seg hvordan det så ut når
ca 5.800 svenske soldater slo leir i Østbygrenda, på
jakt etter mat, klær, få litt varme i kroppen. Mange
var syke, de fleste var dårlig kledd, utmattet etter
et mislykket felttog mot Trondheim, sultne. Det var
ikke det beste utgangspunkt for å starte marsjen
over fjellet!
Jeg velger å stoppe her i dette innlegget, men vil
gjerne minne om at 30. juni er det karolinerdag
på Brekka bygdetun i Tydal, for små og store. Her
vil vi få ta del i karolinerhistorien og smake på det
som var soldatens drømmemat! Det vil også bli
muligheter for å prøve seg med metalldetektor for å
se om det finnes noe i jorda etter felttoget. Brekka
ligger jo i vegleia mellom Aune og Østby.
Jeg vil også minne om den store 300-årsmarkering
som vil finne sted på Kristiansten festning og i
Domkirken søndag 19. august. Her vil det bli vist
utdrag fra «Karolinerspelet» og «Elden» på Røros.
Kongehusene i alle de nordiske landene er invitert.
Kommer du?

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60
Klart vi hjelper deg

Stugudal snøskuterlager
Tlf 90760174
e-post: rotvoldostre@gmail.com
Facebookside: stugudalsnøskuterlager
Utleie av lagerplass m.m. Ta kontakt.

Stugudal Håndverk og Fritid
Utekaféen på stor flott terrasse, er klar for en
ny sommer. Blir været litt ruskete, er det også
sitteplasser inne.

Glad-dag

Hjemmebakte kaker, rømmevafler og god kaffe er
godt i all slags vær.

Aktiviteter og mange gode tilbud på utvalgte varer
hos Stugudal Håndverk og Fritid

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

Selbusporten er på plass kl 11-15

Lørdag 23. juni

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
varene leveres hos oss og du kan hente dem når du
har anledning til det. Det gjelder både maling og
andre mindre produkt og byggvarer.
Vi har i mange år solgt fiskeutstyr både i Stugudal
og ved Nesjø Båtutleie, så her er det mulighet for
å finne det du trenger til en fin fisketur, både i båt,
elver og vann. Magott og mark til å lokke fisken med
vil også være å få kjøpt i hele sommer
Stugudal naturfoto og design har flott NY
salgutstilling av Naturbilder. Puter, krus og andre
gaveartikler med  tydalsmotiv får du også kjøpt her
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Fiskekonkurranse på
Nesjøen 21. og 22. juli
I flere år har Nesjø båtutleie arrangert
fiskekonkurranse på Nesjøen. Dette har blitt et svært
populært arrangement, og mange fiskere meldte seg
allerede på i fjor sommer til årets konkurranse. Det å
få den største fisken eller mest fisk er alltid stas både
for en nybegynner og en som har lang erfaring med
nesjørøya.
Det 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 21. 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 veiing av fisk)
Sosialt samvær i lavvo og ute.
Totalfangst veies også på lørdag, dersom det
skulle bli dårlig vær søndag.
Søndag 22. 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 veiing av fisk)

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Konkurranse om slagord for stugudal
Gruppa under Stugudal bedriftsnettverk, som jobber med synliggjøring av Stugudal,
utlyste i påskenr.
en slagordkonkurranse.
Kriterier for slagordet var: Beskrivende, slående og kort.
Mange forslag kom inn og gruppa har gjort et grundig arbeid for å kåre en vinner.
Vinneren er Jon Langørgen med forslaget Stugudal-porten til fjellet.
Gruppa har valgt å gjøre om ”fjellet” til ”Sylan”  da det er mer konkret.
Slagordet som kommer til å bli brukt blir da: Stugudal – porten til Sylan.
Vi gratulerer vinner Jon Langørgen som kan kontakte Patrusli Gaard  og avtale når premien,
en heldags ridetur verdi kr 1100, skal benyttes.

Tydal
Vedprodukter ANS

Ole Bjarne
Østby

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

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

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

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus

Lagerleie

Aut. maskinentreprenør

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

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tour of Norway for Kids
klassene kjører rundløyper på rundt 500 meter, så
justerer vi antall runder etter alder.

Nå også i STUGUDALEN!
GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

www.fagtrykk.no

Tour of Norway for Kids er Norges desidert
Tirsdag 24. Juli kommer vi på besøk til Stugudalen for
største sykkelritt for barn, hvor alle som starter første gang i verdenshistorien!
vinner og alle får premie!
Sjekk oss ut på sosiale medier, og bruk #tourkids
i alle sykkelbilder dere legger ut, årets beste bilde
vinner nemlig en sykkel!
Vi gjør som alle andre store sykkelritt med respekt
for seg selv, på slutten av hvert arrangement deler
vi ut tre trøyer på vilkårlig nummer som vi trekker
ut, det blir gitt bort en grønn spurttrøye, en gul
sammenlagt-trøye og en prikkete hvit og rød
klatretrøye!
– Men vi gir oss ikke med det, hos oss deles det også
ut en flunkende ny sykkel fra Nakamura!
Eneste kriteriet for å kunne vinne en av disse
fire flotte premiene er at deltakeren må opp på
podiet, og dermed være der når vi roper opp
vinnernummeret, ellers trekker vi videre til vi finner
noen som er til stede.
I år er det den trettende sesongen vi er på veien,
og vi satser på et skikkelig rekordår i år. Vi skal være
tilstede på 55 steder fra 10. mai til og med 18.
August, se hele listen ved å trykke på knappen som
heter «Turne 2018″. Vi er veldig stolte av de nye
nettsidene våre, ta en titt!

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

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

Tour of Norway for kids er helt gratis, alle får t-skjorte
og premier, åpent for alle mellom 0 og 13 år som har
hjelm og noe med hjul 😃
Sammen med deg skal vi gjøre det vi gjør best – lage
sykkelfest!
Vi rigger til arenaen vår og skal gjøre alt vi kan for
å skape en sykkelopplevelse alle familier sent vil
glemme, så her gjelder det å feste på seg hjelmen og
komme seg ut på sykkelen.
Møt opp kl. 17:00 for registrering og utdeling
av startnummer. Vi kommer til å trekke fire
flotte premier, deriblant en sykkel (!)  tilfeldig på
startnummer, eneste kriteriet for å kunne vinne er at
man er tilstede under premieseremonien.
Ta gjerne bilder før, under og etter arrangementet,
merk med hashtag #tourkids og legg ut på Facebook,
Twitter eller Instagram. Årets beste bilde vinner en
splitter ny sykkel fra Nakamura!
Vel møtt!
Og du? Vi gleder oss!!

Sjekk oss også ut på facebook, der holder vi dere
oppdatert daglig under turneen, og legger ut alt
av videoer, bilder og informasjon. https://www.
facebook.com/tourkids?fref=ts

·  Oppmøte
Ved Joker Stugudal

Rittet er åpnet for alle mellom 0 og 13 år, vi kjører
det klassevis, med følgende intervaller:

·  Kontaktperson
An-Magritt Morseth Hegstad
915 82 795 / epost joker.stugudal@joker.no

– Trehjulsykler og støttehjul
– 5-6 år
– 7-8 år
– 9-10 år
– 11-13 år

·  Dato/start
Kl 18:00 - 24. juli 2018

An-Magritt trenger vakter ved og rundt løypa under
sykkelløpet. Henvend deg gjerne til henne hvis du
kan tenke deg å bidra. Om været blir bra, så vil vi
også grille og lage stemning i området.

Trehjulssykler og støttehjul kjører som regel en
Dette blir gøy!
kortere runde enn de resterende klassene, her er
det lokale justeringer på hvert enkelt sted. De andre

Tlf: 73817350
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JOKER STUGUDAL
Det er omtrent et halvt år siden vår nærbutikk
ble JOKER-butikk. I løpet av denne tiden har
omsetningen økt med ca 30%. An-Magritt forteller
at de måtte investere omtrent 500 000 kroner
for å bli en JOKER, så det skal litt til for å forsvare
investeringen. Hun er glad for at både hytteeiere
og fastboende ser ut til å ha økt handelen på
Stugudalen, det er godt å ha folket i ryggen. Og det
er stort sett godord å høre!
I fjor omsatte vi for ca 10 mill, en fordobling siden
2005. Drivstoff har også blitt svært populært,
siden vi har fast pris som ofte er lavere enn andre
salgssteder, sier An-Magritt.
Nytt system skal forenkle datojakten på matvarer.
Norgesgruppen utvikler et digitalt verktøy som
skal gjøre det enklere å holde oversikt over varer

som nærmer seg utgått dato, og begrense svinn.
Det blir også enklere å følge med vareflyten, og
dermed få bestilt varer når lagret nærmer seg
tomt. Systemet kalles NG Flyt. Det er en håndholdt
dataterminal på størrelse med en smarttelefon,
som viser varestrømmen i butikkene. Den skal ha
en ny funksjon som gjør at kjøpmannen får et tidlig
varsel om at en vare nærmer seg utgått dato, slik at
prisene kan senkes for å få varen solgt. Verktøyet
gir også beskjed dersom en vare faktisk har gått ut
på dato, og at den må fjernes. Butikkene skal ha
akkurat det som etterspørres. Ikke for mye og ikke
for lite, sier konsernsjefen.
Vi prøver hele tiden å forbedre oss til det beste for
kunden, sier An-Magritt. Og gjennom butikk-kjeden
får vi hjelp og støtte til å utføre flere tiltak. Takk til
alle trofaste kunder, uten dere hadde vi ikke hatt
butikk på Dala!

COOP TYDAL
MANGE GODE TILBUD

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
Kjøpeutbytte 2 %
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Vi har utvidet
åpningstid i perioden
26.6 - 5.8:

Mandag - Torsdag        08.00-17.00
Fredag                            08.00-20.00
Lørdag                            09.00-16.00
Telefon : 95082272

Velkommen

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

VÆKTARSTUA HOTELL
Når dette skrives nærmer sommeren seg. Heidi og
Tor Helge er i full gang med å planlegge sommeren.
I år må de klare seg uten Helge, men vi håper han
kommer sterkere tilbake. De to juniorsjefene klarer
seg helt utmerket, de har gått i god lære!
Mange av aktivitetene kjenner vi godt, men noe nytt
vil nok også dukke opp.
Volleyballturneringene er populære, så meld dere
på. Tre helger er satt av til dette, og det vil også
bli grilling og salg av drikke. Ikke veldig viktig med
«riktig» utstyr! Quiz-kvelder blir det denne sommeren
også. Her er det også firemannslag. Meld dere på for
trivelige og uhøytidelige kvelder med fine premier.
Nytt av året blir skotthyllturneringer, en turnering
er allerede arrangert, to igjen. Bildet er av vinneren
Jan Ove fra en tidligere skotthyllkonkurranse. Både
sandvolleyballbanen og skotthyllbanen kan brukes
utenom turneringene også. Spør i resepsjonen etter
utstyr.
Ellers er som alltid Væktarstua delaktig i alle
arrangement i Stugudalen, slik som Væktarstua Cup
i fotball, Tydalsfestival’n og Storsylen opp. Alle disse
arrangementene er med på å skape liv og røre, ikke
bare på hotellet, men i hele Stugudalen. Se annonse
i bladet for flere opplysninger, eller Facebook og
hjemmesiden.
Vi gleder oss til en ny sommer med god mat og
drikke, god stemning og masse glade besøkende!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Vi utfører alt innen rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
Tilbygg
tlf: 96500252

Rehabilitering

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

Nytt overnattingssted – B&B

2018

Nå er det like før et nytt overnattingstilbud i Ås i Tydal, nærmere bestemt på Kirkvollen, er et faktum. Etter 5
år med pilegrimsvandringer gir Hilde og Ingebrigt «såmmårstuggu» en ansiktsløftning og tar imot
overnattingsgjester på helårsbasis.
I skrivende stund er det fremdeles litt kaos. Snekkeren har like godt tatt ferie – men malerne står heldigvis på for
fult. I juni er det klart for å ta imot gjester på overnatting. Hilde og Ingebrig har forsøkt å ta vare på sjela i huset
selv med fornyelsen. Gamle møbler blir som nye – og hva skal man med standardlengder og bredder på sengene
egentlig? Er det ikke litt mere stas med noe som er annerledes? Selv syns Hilde og Ingebrigt det er trivelig å
komme til steder med særpreg når de selv har ferie. I fjor sommer overnattet de både i et stabbur og i ei parkert
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overnattingssted
– erB&B
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Hilde har prøvd å tenke på alt. «Såmmårstuggu» har både et selvhusholdskjøkken og et serveringskjøkken.
Tilsammen har det blitt 5 dobbeltrom i duse farger. Til forskjell fra tidligere er det komforten økt fra ett til tre
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Fortsatt arrangerer Hilde pilegrimsvandringer mellom Sylsjøen og Nidarosdomen og for to år siden var det 4
Hilde har prøvd å tenke på alt. «Såmmårstuggu» har både et selvhusholdskjøkken og et serveringskjøkken.
hytteeiere
i Stugudalen som var med i følget. De fikk oppleve dalføret fra en ny vinkel og fikk gå på ukjente stier.
Tilsammen har det blitt 5 dobbeltrom i duse farger. Til forskjell fra tidligere er det komforten økt fra ett til tre
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gleder», sier Hilde. Hilde og Ingebrigt ønsker alle en god sommer og velkommen på Kirkvollen.
Fortsatt arrangerer Hilde pilegrimsvandringer mellom Sylsjøen og Nidarosdomen og for to år siden var det 4
hytteeiere i Stugudalen som var med i følget. De fikk oppleve dalføret fra en ny vinkel og fikk gå på ukjente stier.
Ingebrigt sørget, da som nå, for bagasjetransport og de satte pris på å slippe å gå med alt på ryggen sånn som man
må når man går fra hytte til hytte i fjellet.
«Det er så trivelig å vise fram de fine områdene vi har her i Trøndelag – fra Tydal til Nidaros. All natur har sine
gleder», sier Hilde. Hilde og Ingebrigt ønsker alle en god sommer og velkommen på Kirkvollen.

Hilde Kirkvold tlf +47 952 95 954
e-post: kirkvollen@tydalsnett.no,
nettside: www.kirkvollen.no
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Hilde Kirkvold tlf +47 952 95 954
e-post: kirkvollen@tydalsnett.no,
nettside: www.kirkvollen.no
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1000 høydemeter - 11 km - trimklasse
trim på tid - konkurranseklasse
pengepremier
spurtpremier
naturopplevelser - spektakulært

Storsylen Opp feirer 10 år

keløp
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Norges råeste motb
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www.storsylenopp.com

Trenger du

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

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
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Lørdag 4. august arrangeres den 10. utgaven
av motbakkeløpet Storsylen Opp. I anledning
10-årsjubileet er det i år mulighet til å delta i en
ny klasse; Storsylen Opp Expedition. Her begynner
man turen på fredag ettermiddag, overnatter i
ferdig oppsatt lavvo ved Camp Syltjønna og starter
på andre etappe opp på Storsylen lørdag morgen.
I tillegg vil selveste Jens Kvermo holde foredrag
for alle deltakere og funksjonærer rundt bålet ved
Syltjønna fredag kveld.
Foruten den nye klassen er det som alltid mulighet
til å delta i trimklasse, trim på tid og ikke minst
måle styrke mot profesjonelle idrettsutøvere
som Johannes Høsflot Klæbo og Niklas Dyrhaug
i konkurranseklassen. Det er som vanlig ventet
god stemning både på Nedalshytta, i løypa og ved
Syltønna, og flotte premier og uttrekkspremier
å hente på premieutdelingen på Væktarstua.
Arrangørene håper at så mange som mulig blir
med på årets jubileumsfeiring sammen med dem både som deltaker, publikum eller funksjonær, på
premieutdelingen og den påfølgende banketten i
lavvoen på Væktarstua lørdag kveld. I tillegg kan det
dukke opp noen overraskelser i løpet av sommeren,
følg med på arrangørens hjemmeside for siste nytt;
www.storsylenopp.com.
Foto: Roger Berggård/Mari Aas
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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 Ukesturer
rer
l 3-dagerstu
rer
l 2-dagerstu
r
onferanseture
l Kurs- og K
firmaopplegg
l Kick-off /
urer
l Villmarkst
l Dagsturer
urer
l Halvdagst
l Guiding
lg av hester
l Kjøp og sa

www.dyrhaug.no

Væktarstua cup fyller 50 år!

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

Alt under
samme tak

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.
Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-20.00

Best Selbu B. Langseth

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

Cafe Langseth

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

Selbu Camping

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

B.LANGSETH, SELBU
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Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no
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Et eldre avisbilde fra Væktarstua Cup, der Ole
Ingebrigt Dyrhaug skyter straffe. Som vi ser av
bildet, så var det mange tilskuere den gang.
Kanskje kan det bli slik i jubileumsåret også?Denne
tradisjonsrike fotballturneringen feirer i år 50 år!
Tradisjonelt var det en herreturnering, men etter
hvert ble det også turnering i dameklassen. Sist
vant Tydal IL 8-0 over Elvran i herreklassen! Men
slik har det ikke alltid vært, flere lag har yppet seg i
denne turneringa, og vandrepokalen har nok flere
vinnere. I fjor vant Selbu i dameklassen, så Tydals
damer er nok revansjelystne i år. Knøtteturnering
blir også avholdt til stor underholdningsverdi for de
frammøtte.
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Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Salg av andre produkt med naturfotomotiv -Tydal Servicekontor,
Væktarstua Hotell, Stugudal Håndverk og Fritid.
Axel tlf, 974 97 815. www.stugudalfoto.no

Karolineseminar
på Væktarstua

I forbindelse med Karolinerspelet på Brekka, ble det
arrangert et seminar over to dager på Væktarstua
Hotell. I spissen sto styreleder Marvin Wiseth og
Tove Moe Dyrhaug. Med seg som foredragsholdere
hadde de «toillinggeneral» Lornts Mørkved, Eli
Arnstad (SMN) og Nils Arne Eggen.
Marvin Wiseth var mektig imponert etter å ha sett
spelet for første gang. Aldri har vi solgt flere billetter,
og aldri har tilbakemeldingene og anmeldelsene
vært bedre, sier han. Men det betyr ikke at vi ikke
kan forbedre oss! Jeg er meget optimistisk på
vegne av Karolinerspelet, det har muligheter som
må benyttes, det må befeste sin posisjon som det
mest spennende og beste spel i landet, sier Marvin
entusiastisk. Men da må vi ha smittevern mot
surpomper! Verden går ikke framover med sinker på
laget.
Tove Moe Dyrhaug har vært med i arrangørstaben
de fleste gangene det har blitt satt opp. Hun fortalte
om den første oppsetninga nyttårsaften i 1993, ikke
alle var like positive til å sette opp et Karolinerspel
til minne om krigstragedien i 1718, sier hun. Bygda
var omtrent delt i to! Den jula var Tydal «Bygda som
glemte at det var jul» (Alf Prøysen) Men spel ble
det, og vi var spente på hvordan det ville slå an, fikk
vi publikum til å komme? Og den ene forestillingen
solgte faktisk nesten tusen billetter. Det var
avgjørende for at vi ville fortsette, sier Tove.

Stugudal Foto

Det er ikke mange nok tullinger i Norge, sier Lornts
Mørkved i kjent stil! Sin tulling-karriere starta han da
han gikk på Landbruksskolen på Ås. Sammen med
noen medstudenter og sambygdinger satte han opp
revy hver påske på samfunnshuset på Høylandet.
Midt på 80-tallet sådde de spiren som skulle bli til
«Norsk Revyfestival». Første gang Revyfestivalen
ble arrangert var i 1987. Et fantastisk konsept, sier
Lornts, vi fikk andre til å stå for underholdninga, og
så tok vi pængan sjøl! Og i følge nyere forskning er
festivaler god indremedisin, og ikke minst viktig for
å tiltrekke seg tilreisende til bygda, sier han. Husk at
galskap er en viktig ingrediens i kreativt kulturarbeid.
Ta vare på toillingene og ildsjelene!
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

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.

Du veit itj kor godt det e å værra varm og tørr hvis
du itj har vært kald og blaut!
Nils Arne Eggen kan fortsatt formidle!

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
32

Nils Arne Eggen er «still going strong»! I hvert fall
var han svært oppegående i to Karolinerdager på
Væktarstua. Sjøl om han foretrakk å sitte under sitt
foredrag, var armene og kjeften aktiv som før! Det
er lett å sitere Eggen, han har mange gode gullkorn
som aldri vil bli glemt. Uten manus og data kunne
han fortsatt engasjere. En kan itj ITe sæ gjennom
livet, vettu. Men datamaskiner er greie hvis en veit
ka en ska bruke dæm te. Men en kan itj lær bort nå
en ikke kan sjøl.
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TERMINLISTE FOR
O-LØP I TYDAL 2018
O-løpene arrangeres på onsdager med start kl. 18.00, unntatt løpet ved
Røvassbu 12.9 med start kl. 17.00.

Dato
16.mai
23.mai
30.mai
6.juni
13.juni
20.juni
27.juni
4.juli
8. aug
15.aug
22.aug
29.aug
5.sept
12.sept

Sted
Hamrene, Gressli
Væla, Gressli
Sellisjøen, Ås
Kløfta, Ås
Langfloen, Ås
Åsdalen, TM-kort, Ås
Storkleppen ned, Sellisjøen Ås
Kløfta/Sellisjøen, Ås
SOMMERFERIE
Riasten, Stugudal
Mosjøen, Stugudal
Ystesosen, TM-lang, Stugudal
Langfloen, Ås
Kløfta/Sellisjøen, Ås
Åsdalen – Røvassbu, Ås
(Start fra kl 17.00)

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

Merking til løps-sted fra fv 705. Følg gjerne Tydal IL på facebook for mer
info i forkant av løpene.
På alle løp er det rekruttløype (1-2 km), lang løype (4-5 km) og kort løype
(2-3 km).
Spørsmål kan rettes til Olav tlf 411 04 854, Marit 406 17 001, eller Berit
952 95 955.
Velkommen til skogs!
Hilsen o-gruppa i Tydal IL.
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Artister Tydalsfestivalen 2018
Åge og Sambandet
Åge Aleksandersen har nettopp avsluttet enda
en hektisk turnesommer, og planene for neste
år legges utover høsten – og vi er veldig glad for
allerede nå igjen å kunne ønske denne supergjengen
velkommen tilbake til Stuguvoldmoen.
Åge & Sambandet kom med sitt første album for
mer enn 40 år siden, og holder altså fortsatt ett
forrykende tempo – intet mindre enn fantastisk..!!
Åge & Sambandet er kort og godt en dundrende
suksesshistorie, ingen over – ingen ved siden.
Gåte

Jacks & Jokers
Et sted midt i mellom ørkenslettene i Texas og
grensefjella i Tydal, oppsto Jacks & Jokers. Aggressivt
og hardtslående, men allikevel vakkert. Pompøst
og storslagent, men samtidig nært og intenst.
Majestetisk, mektig og i tillegg fengende. Drivende
gode trommer, fyldig bass, voluminøse gitarer,
rungende hammondorgel, nydelig Rhodes-piano og
en dyrisk vokal. Akkompagnert med lekne synther
og vakre harmonier, plassert i et klangfullt hav av
deilig ekko og rå dynamikk, er deres nye album en
lidenskapelig eksplosjon av kvalitet og karakter.

12 år etter at de ”ga seg”, er trondheimsbandet
Gåte igjen aktuelle med ny musikk. Gåte ble startet
av søskenparet Sveinung og Gunnhild Sundli i 1999.
De gjorde seg raskt bemerket med å kombinere
norsk folkemusikk med eksplosiv og progressiv
rock, og det var spesielt i årene 2001 - 2006, da de
gjennom spektakulære konserter, to studioalbum,
to EP-er og ett livealbum, gjorde stor suksess. De
solgte mer enn 100 000 album, gikk til førsteplass
på VG-listen, og ble tildelt flere priser, deriblant
Spellemann- og Prøysenprisen.
Søskenparet har en solid forankring i folkemusikken.
Det er derfor naturlig for dem å fortsette å bygge
musikken rundt gammelt tradisjonsmateriale.
Samtidig har det meldt seg et behov for å skape noe
helt nytt. Det nyskrevne materialet vil være sterkt
inspirert av gammelt tradisjonsmateriale, slik at nytt
og gammelt kan gå hånd i hånd og skli naturlig inn i
et felles ”Gåte-univers”.
Petter Wavold
Petter Wavold, en av Trøndelags mest kjente og
kjære artister, er mannen bak melodier som «Æ
længte hjæm», «Bruan e brent», «Koffor Det»,
«Gammel kjærlighet ruste aldri», «Minstejenta» og
«Stæm». Disse sangene har flere topplasseringer på
diverse hitlister, og sangene spilles fortsatt mye på
radiostasjoner over hele landet.
Petter Wavold startet sin karriere sent på
1970-tallet. Allerede da var han og bandet TVyndlinger med flere opptredener bak seg, blant
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annet i TV-programmet «Halv sju». Solokarrieren
Ole Jonas Storli, Jon Krogstad, Sondre Mikalsen og
skjøt fart på begynnelsen av 1990-tallet og tok av
Ragnhild Haugdal.
for alvor når han lanserte sangen «Æ længte hjæm»
i 1991.Få artister har spilt like mange konserter og
solgt like mange plater som Petter. Over 400 000
solgte plater og over 3000 spillejobber, i tillegg til
opptredener i TV-programmer som «Tore på sporet»,
«Casino», «Good morning Scandinavia» med flere.
Jonne & Dæm
Jonne  &  Dæm  er  et band  fra  Midt  Norge med  
base  på  Hell  i  Stjørdal  kommune  med lang fartstid
på trønderske scener. Låtskriver og bandleder Jon
«Jonne» Uthus synger på norsk, eller «Lånkbygg» om
du vil.
På sin siste plate «På Kafe»  hentet  Jonne  &  Dæm  
elementer både  fra  blues,  jazz  og  rock.  
Under Tydalsfestivalen har Jonne & Dæm invitert
med seg barn fra Neadalsføret. Dette blir et barnekor
som kommer til å sette sitt preg på en ellers energisk
Sjuende Far i Huset
konsert til glede for både unge og godt voksne
Sjuende Far i huset feirer ti år som plateartister i
2018. Dette markeres med reutgivelse av bandets
debutalbum, Bestemor. En utgivelse som har vært
Øivind Elgenes, bedre kjent som Elg i Dance With a
utilgjengelig både fysisk og digitalt i ni år.I tillegg
Stranger, fikk et bredere publikum etter deltakelsen
gir bandet ut ny musikk vinteren 2018. Dette for
i TV2-suksessen «Hver gang vi møtes». Nå er han
å markere jubileumsåret, men også for å kunne
høyaktuell som vinner av «Århundrets stemme» på
vise publikum at fela er tilbake i bandet. Ingvild
TV2.
Blæsterdalen fra Røros er bandets nye felespiller.
Etter tre album uten fele er det nå ringen sluttet.
Elg regnes som en av Norges beste mannlige
vokalister med over 40 år´s erfaring som låtskriver og Fela og lyden av Trøndersk folkrock vil igjen sette sitt
preg på scener rundt om i 2018.
artist. I år fylte Elg 60 år, og dette markeres med ny
plate, konserter og turné.
Sjuende far i huset har gitt ut 3 studioalbum, og et
dobbelt livealbum tidligere. De har vært listet på
Elg vil avslutte familieforestillingen under årets
nasjonal radio ved hver utgivelse, og entret VG-lista
festival.
i 6 uker med sitt studioalbum nummer 3. Bandet ser
BEIST
fram til å feire seg sjøl og publikum i 2018. Møt opp,
bli med på festen, og syng med.
Det rykende ferske trondheimsbandet Beist lager
fengende og energiske låter med et skranglete og
Adrian Jørgensen
gammeldags lydbilde, og en munnrapp vokalist som
Adrian Jørgensen er 26 år og bor i Bindalen, bygda
leverer humoristiske tekster på kav trøndersk.
han også er oppvokst i. Bindalingens artistkarriere
Alle som har vokst opp på bygda kjenner en «Ståle
hadde sitt utspring i sangkonkurransen «The Voice»
Støggsterk» eller en kar som er litt for glad i å bruke
på TV2 høsten 2013. Han ble raskt populær med sin
bilen til både festlokale og transportmiddel gjennom særegne popstemme og kommersielle approach,
ei forglemmelig helg på landeveien. Du finner dem
noe som gjorde at han innkasserte en solid
begge, og mange flere lignende karakterer, i Beists
andreplass.
viseunivers.
Siden den gang har bindalingen vært samarbeidet
I bandet finner vi også en lokal aktør, Simen Løberg
med ulike produsenter og låtskrivere der resultatet
fra Ålen. Bandet består forøvrig av Arne Wormdal,
ble en EP som ble sluppet i 2016. EP’en inneholdt
ELG
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bl.a. singelen «Baby It’s Time» som ble B-listet på
NRK P1 i 13 uker samme år. I tillegg til studiojobbing
og musikkslipp, har Adrian vært aktiv innenfor
organisasjonen MOT i Norge. Han var ambassadør
i 2 år og var med på den landsdekkende turneen
sammen med bl.a. Alejandro Fuentes.
Adrian sikter mot radiopublikummet samt et
større konsertpublikum hvor han spiller både
alene, som duo og med fullt band. Nå sist kjent for
sitt samarbeid med Carina Dahl og deres trønderske
versjon av superhiten «Despacito»

drøyeste hits, uten kompromiss på mils avstand – og
lover «guilty pleasures» som perle på en snor.
Melody Market spiller i teltet lørdag kveld under
årets festival og lover stemning løftet i taket. Bandet
spiller topp hits fra Åge, Kygo, A-ha, Hellbillies,
Bruno Mars, Justin Timberlake, Tysland, Bob Marley,
Bruce Springsteen, Creedence og masse mer.
Konferansier Stig Frode Henriksen
Stig Frode Henriksen er en norsk skuespiller,
forfatter og filmprodusent. I tillegg er han stand-up
komiker.
Han er mest kjent for rollen som Jompa Tormann
i filmen ”Kill Buljo” samt filmer som ”Død snø” og
”Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa”.
I tillegg har han hatt mange roller i norske filmer og
serier samt Hollywood-filmene ”Hansel & Gretel:
Witch Hunters”, ”What happened to Monday” og
”Dragonheart”.

Carina Dahl
Carina Dahl har i det siste vært å se i 71 grader nord
kjendis der hun kom til semifinalen. Nå tar hun med
seg band og kommer til Tydalsfestival´n.
Carina slapp i vår en norsk versjon av hitlåten
Despacito sammen med Adrian Jørgensen som lå
på 1.plass i Norge og topplista i 6 uker, hun ga også
ikke lenge etter ut den nye singelen Waste No TIme.
I tillegg til dette kan det nevnes at hun har gitt ut
musikk siden 2012 og blant annet vært med på
Melodi Grand Prix to ganger.
Melody Market
Melody Market beskriver seg som Norges nye
power-trio – bandet som covrer alt! Bandet består
av selbyggen Andreas Nergård, Stig Nergård og
Åsmund Evja Eikill, en gjeng yrkesmusikere som tar
underholdning på alvor. Melody market serverer de

Oslo Ess
I mars 2018 slipper Oslo Ess sitt femte studioalbum
”Frie radikaler” og legger ut på norgesturné med
nye låter i bagasjen!
Den første smakebiten fra plata har vi allerede fått
i form av singelen «Leter etter deg» - en rask og
leken greie som nå er listet på flere radiokanaler.
Med sine fire foregående album har den kreative
og produktive gjengen i Oslo Ess høstet lovord, fått
femmerne og sekserne kastet etter seg, vært listet
på radio sammenhengende siden debuten og blitt
nominert til Spellemann. I 2012 satte de uoffisiell
norgesrekord med hele 210 konserter i løpet av ett
år. Bandet er fortsatt et av de mestspillende i landet
og er kjent for sine energiske konserter der de gir alt
av seg selv til sin dedikerte fanbase.

Tilbyr blant annet
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
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Cato Bekkevold
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Vasking
Hagearbeid
Snømåking
Maling
Bortkjøring av rask
facebook: alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Cato Bekkevold, landskjent sportfisker, populær
foredragsholder, trommeslager i metallbandet
Enslaved. Han deltok i TV2 SEBRA sitt program
ALENE, der han for øvrig ble slått av Jens Kvernmo.
Han har også vært delaktig i LarsogLars bloggtv
på VGTV, der det meste handler om fiske! En
naturmann og villmarking er han så definitivt. Sjøl
om han nå for tida koser seg mest med sin lille
familie.
Ellers kan jeg lese dette om ham på Wikipedia:
Cato Bekkevold er en norsk musiker, skribent,
foredragsholder og sportsfisker. Han er vokst opp på
Haugerud i Oslo. Som trommeslager er Cato kjent
fra band som Red Harvest og fra 2003 i Enslaved.
Cato og kona tar mange flotte naturbilder. Nå
har de brukt noen av bildene til å lage putetrekk,
kjøleskapmagneter og drikkebrikker. -Egentlig
fruens mammapermisjons-tidtrøye, sier Cato.
Målet er å få solgt nok putetrekk mm så vi kan ta
med dattera vår Lena til Disneyworld om etpar
år. Bildene er våre. Fiske-og naturbildene mine,
pattedyr og fugl er fruens bilder. Putetrekkene er
40x40 cm i polyester, trykket i Tyrkia. Du kan kjøpe
dem på Væktarstua Hotell eller på Servicekontoret
på Tydal Kommune.
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Ferieplaner?
Et møte med en rådgiver i banken er
første skritt for å få realisert drømmen.

Astrid Jensen

Bente Almli Dyrdal

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

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

Paula Elise Brynhildsvoll
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 909 77 409
peb@selbusparebank.no

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

!
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Foto: Grete Helen Mogård

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.

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

Essand 4
Lars Østby Nilsen og Ketil Nilsen i firmaet
Fjellguiden Tydal AS har anskaffet ny båt som skal
gå i trafikk på Essandsjøen og Nesjøen.
Muligheten er nå tilbake for å knytte disse to
fantastiske destinasjonene sammen via sjøveien.
Dette gir en unik mulighet til å avslutte fjellturen
med båt tilbake til Nedalshytta når man har gått
til Storerikvollen eller omvendt. I tillegg vil flere
ha mulighet til en dagstur til Storerikvollen med
utgangspunkt Nedalshytta. På hyttene kan du kjøpe
mat ellerkaffe med tilbehør og kose deg i de fine
omgivelsene.
Vi henter deg, eller setter deg i land andre steder
rundt sjøen om du ønsker det, skriver de på sin
hjemmeside.
Båten går fra Nøsteråa ved Essandsjøen til stranden
ved Storerikvollen. Fra stranden er det 800m å gå
etter en fin setervei. Videre går båten via Esna og
Broksjøen til utløpet av Ekornåa ved Nedalshytta.
Ca 500m opp til Nedalshytta etter sti. Båten er en

Pioner Multi katamaran som kan legge til de fleste
steder rundt sjøen. Den har nedfellbar front sånn
at det blir enkelt og komme seg i båten om du er
dårlig til bens eller bruker rullestol. Det vil også bli
mulighet til å bli plukket opp ved moloen til Nesjø
båtutleie for den som ønsker det. Her er det fin
adkomst til vannet. Båten har kapasitet til 8-10
pers. Om du ønsker en rundtur på sjøen utenfor
vanlig rute kan dette bestilles. Båten vil gå de fleste
dager på sommeren, men turen må bestilles på
forhånd. Ønsker du å få fraktet bagasje for å gå lett
mellom hyttene ordner vi dette. Båten kjører flere
ganger pr dag ved behov. Båten bruker ca 50 min fra
Storerikvollen til Nedalshytta. Flytevester eller flyte
dresser er inkludert.
Bestilling av tur:
Booking@fjellguidentydal.no
Tlf 92351551
www.fjellguidentydal.no

Se mer på hem.no

Rybekkvegen 30

GT
SOL

Ferie

LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 17 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.

Selge fritidseiendom?

Rotøyvegen 56

Uteplass

Hytte

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

www.selbusparebank.no Tlf 73810000

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Bolig

Påbygg

Trine Alsethaug

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

Uthus

Tove Berggård

Reise

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

Rotvollivegen 73

!

GT
SOL

Øvlinglia

!

GT
SOL

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

!

GT
SOL

Teodor Brandfjeld oppretta båtrute over Essandsjøen for fjellturistene. Det var i mange år tradisjon for båtrute på Essand og Nesjøen. Den foreløpig
siste båten, Essand III, ble sjøsatt i 1986, og gikk fram til den sank sommeren 1997.
Skroget ble så ødelagt, at eneste mulighet var å skaffe til veie ny båt på den populære strekninga mellom Nedalshytta og Storerikvolden hvis tilbudet
skulle opprettholdes. Båtruta var en svært viktig turistattraksjon i Tydal. Men det viste seg at ingen var villige til å satse økonomisk, dermed ble det
ingen ny båt. Før nå.
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Stugudal Håndverk og Fritid
Tlf: 994 44 646
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

StugudalÅpningstider:
Håndverk og Fritid

Bjørkly
Stugudalen

Mandag-lørdag 10-16.00
Husflid
- Naturfoto - Sportsutstyr –Kafé
Turistinfo
Sommeråpent
Alt til fisketuren
25. juni – 19. august
Turutsyr
Åpningstider: Håndverk
Mandag – lørdag 10-18
Mandag - lørdag 10-16
Gaveartikler
Søndag 11-18
Turistkontor

Lørdag 4. og søndag 5.august arrangerer U.L. Fjellblink loppemarked i Bjørkly, Stugudalen. Vi vil fylle
huset med små og store lopper, i tillegg vil det bli mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe med noe godt
attåt. Vi holder åpent mellom 11.00 og 17.00 begge dagene og håper på mange besøkende i løpet av
helga. Lopper kan leveres i Bjørkly ved å ta kontakt på telefon 95732313 eller 91813096. Ungdomslaget
holdt forøvrig årsmøte 22.mai og nytt styret består av leder Bjørg Thyholt, nestleder Oddveig Martine
Rotvold, sekretær Bodil Haarstad, kasserer Lena Wærnes og styremedlem Gunvor Jensvold.

F.o.m 27.juni alle dager 10-18
F.o.m 22.aug alle dager 10-16

Velkommen !

Det har i løpet av det siste året blitt lagt ned utallige dugnadstimer på innvendige oppgraderinger, i tillegg
til at det har blitt montert 2 varmepumper. Styret presiserer at Bjørkly er til for alle, både fastboende,
hyttefolk og andre. Lokalet er ideelt til små og store lag som bryllup, bursdager, konfirmasjon, slektstreff
mm. Ta kontakt med Bjørg på 91813096 for utleie.

Info og hjelp utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646
GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

7590 Tydal
Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
www.stugudalhytteservice.no

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

Ved 60 l sekk eller pall - tilkjørt eller hente selv.
Bestilling nå for levering til høsten.
Bjørkved

mange MULIGHETER på nett

HJEMMESIDER

• Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Fra XL-bygg:
• Tilsyn
Div. verktøy,
• Vaskingsnekker
• Montering/justering parabol
og maleutstyr
ir bedre med riktig utstyr
bl
r
se
evel

NETTBUTIKKER
MOBIL-APPER

Gode oppl

Makedsføring på nett

uten at det koster skjorta!

Kafé
Varm og kald drikke
Eggen og Holden
Vafler og hjemmebakte
kaker
Bygg

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

458 76 002
tore@webmekkern.no
www.webmekkern.no
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Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44

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

Tydal Bygdeservice SA

•

John Berggård Bygg

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

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

7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

Stikk innom oss på Selbusporten
ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
Stugudalsvegen
2039,
7590
Tydal
2039,
7590
Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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NYTT FRA
INNHERRED RENOVASJON
Klubben har i underkant av 200 medlemmer, men
ønsker- og har plass til- flere. Ca 10% av disse
overvar årsmøtet på Væktarstua Hotell 3.mars.
Til venstre Per Græsli, det eldste medlem som møtte
opp og til høyre Hans Ove Østby.

Differensiering av abonnement for hytter og fritidsboliger:
Fra og med 1. juli 2018 differensieres renovasjonsgebyret for hytter og fritidsboliger på grunnlag av
avstand fra veg og størrelse på fritidsboligen:
Fritidsrenovasjon mini - kr 562,50 pr år
Hytter med over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal
Mindre selveierenheter under 30 m2
Fritidsrenovasjon liten - kr 937,50 pr år
Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)
Fritidsrenovasjon medium - kr 1312,50 pr år
Hytter med 30 – 200 m2 grunnareal
Større selveierenheter over 30 m2

Renovasjonsgebyret dekker
bruk av returpunkter for hytter/
fritidsboliger og levering av
avfall på alle Innherred Renovasjons gjenbrukstorg

Se oversikt over returpunkter på
ir.nt.no/hytterenovasjon-tydal

Fritidsrenovasjon stor - kr 1937,50 pr år
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie
NB! Påslag i gebyret på grunn av tidligere underskudd:
Renovasjonstjenesten gikk i 2015 og 2016 med et lite underskudd i Tydal kommune. Dette må
dekkes inn over 3 år og medfører et årlig tillegg på kr 37,50 pr år for hytter/fritidsboliger. For
husholdninger varierer tillegget ut fra type abonnement, se info i brev sendt ut i mars 2018.

Årlig avgift for tømming av slamavskillere/septiktanker:
Avgift for tømming av slamavskillere og septiktanker faktureres årlig, mens tømmefrekvens bestemmes av størrelsen på tanken. For helårsboliger tømmes små tanker (under 3m3) hvert år og
store tanker (3-7 m3) hvert år. For fritidsboliger tømmes tankene hvert 3. år.
Tette tanker faktureres pr m3 og tømmes hvert år.
Tømmefrekvensen er fastsatt i Renovasjonsforskriften kap. 2. Se mer informasjon og priser på
ir.nt.no/septiktomming.
Innherred Renovasjon IKS, Russervegen 10, 7652 Verdal.
Telefon 74 02 88 40. Kundesenter: man-fre 07.30 - 15.00
Internett: post@ir.nt.no ir.nt.no
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Tydal snøscooterklubb fyller 40 år!
«Opplev Tydal med snøscooter!
Tydal snøscooterklubb ble stiftet 10.januar 1978.
Klubben er til for alle skuterinteresserte med
tilknytning til Tydal. Hytteeiere, fastboende eller
skaptydaling med svakhet for snøscooterkjøring. Vi
vil etter beste evne prøve jobbe for at tilbudet for
snøskuterkjørere skal bli best mulig.» (Fra klubbens
Facebookside)
Det er positivt at vi kan blande lokalbefolkning
og hyttefolk i et styre som jobber for alle
snøscooterinteresserte i Tydal, sies det i en
kommentar på FB. Resten av styret ble gjenvalgt
på årsmøtet, mens Erik Kirkvold ønsket å gå av som
leder for å konsentrere seg om arbeidet med å
utvikle scootertraseene videre.
Erling Foss ble i ettertid valgt som ny leder, og
vi gleder oss til samarbeide med den engasjerte
hytteeieren fra Vessinglia.

Fra årsmeldinga: «2017 ble et hektisk, men bra
år for Tydal Snøscooterklubb. Etter mange års
arbeid fikk vi endelig åpnet nye snøscooterløyper.
Løypenettet er ikke komplett da vi ikke har koblet
sammen alle grendene enda. Likevel er vi godt
fornøyd med det vi har fått til. Det er mye arbeid
med merking, preparering og organisering av nye
løyper, så det er ingen ulempe at vi har tatt for oss
del for del. Folk er heldigvis tålmodige og veldig
mange har lagt ned mange dugnadstimer for at
dette har blitt mulig. Det ble 43 km med nye løyper
i 2017 som binder sammen Moen – Grønsjøen
– Blåhåmmårtjønna - Øvlingen – Stuggusjøen
– Nesjøen – Patrusli – Stugudal Camping –
Stuguvoldmoen.

Framlagt regnskap viste god økonomi, og et
overskudd på kr.33 531, 46. Det er i hovedsak
Vintermessa og medlemskontigent som står for
inntektene. Her er det rom for økt aktivitet, sa
avtroppende leder Erik Kirkvold.
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aktuelt tidspunkt.
Og hvordan melder vi oss på? Ta kontakt så tidlig
som mulig, sier Atle, enten via vår hjemmeside
(patrusli.no), mail eller telefon. Selv om vi kan ta
imot bestillinger til og med kvelden før tur, er det
størst sjanse for å få plass om man er litt tidligere
ute. Og ikke vær redd for været, vi får fine turer selv
om det skulle komme litt regn, det handler mest om
å kle seg etter forholdene.
Kan du si litt om rideleirene også? Dette er et
opphold som varer fra søndag kveld til fredag
ettermiddag, og hvor deltakerne får ha sin egen
islandshest til disposisjon hele oppholdet sier Siri.

På rideleir, foto Patrusli

som også er velegnet for begynnere. Jeg tror over
halvparten av de som er med oss på tur aldri eller
bare så vidt har prøvd dette før.

På ridetur, foto Patrusli

Patrusli Gaard klar for en
ny sommersesong
Sommersesongen står for døren, og vi har
tatt oss en tur til Siri, Atle og Sigrid på Patrusli
Gaard for å høre litt om sommerens aktiviteter.
Hva står på programmet akkurat nå? Nå før
sommersesongen er det en god del forberedelser
som må gjøres, sier Siri. Hestene blir jevnlig trent og
forberedt på en hektisk sesong, slik at de skal være
et behagelig bekjentskap for rytterne, enten de er
nybegynnere eller vante. Og lavvocampen på fjellet
er i ferd med å få en opprusting. Vær og vind har fart
hardt med lavvoen, slik vi vi nå skal skifte ut denne
med en ny. Stolper og utstyr er kjørt opp på snøføre,
sammen med ved og nye utemøbler. Så gjenstår det
en del timers arbeid for å få dette på plass, men det
er et trivelig arbeid på en trivelig plass, sier Atle
Og hva kan dere tilby gjestene nå
fremover?  Sommers tid, hvis vi ser bort fra
selskapsarrangementer og bedriftsopplegg, er
mesteparten av aktivitetene knyttet opp mot
hest. Det kan være rideturer, rideleirer for barn
og ungdom, samt rideopphold for voksne; de to
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siste kategoriene også med overnatting og full
forpleining.
Hva er det som er så spesielt med hest og ridning?
For mange er det kontakten og samarbeidet med
hesten som gjør dette til en spesiell opplevelse.
Selv de som ikke har prøvd dette før erfarer
ganske fort at kommunikasjonen med hesten gir
en ekstra dimensjon til turen. For andre er det
naturopplevelsen som gjør rideturen til noe ekstra.
På hesteryggen slipper vi å konsentrere oss om hvor
vi setter føttene, den jobben tar hesten for oss. Vi
får dermed bedre anledning til å nyte naturen; den
flotte utsikten, stemningen, fargeprakten, luktene.
Man kommer også mye nærmere dyr og fugler når
vi sitter på hesten, da denne kamuflerer vår lukt og
tilstedeværelse. I tillegg er dette en veldig behagelig
måte å komme seg til fjells på, og vi kommer oss
langt av gårde uten å bli svett.
Må man være ridevant for å kunne være med på
tur? Slett ikke, sier Atle, vi starter turene med
innledende instruksjon på bane, og har hester
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Er det ikke mange som synes dette med hest kan
være skummelt? Joda, vi skal ikke legge skjul
på at mange som kommer nok har ganske store
sommerfugler i magen, og kanskje også har sovet
dårlig før turen. Etter instruksjonen på bane, og
en kanskje kilometer i skogen, er de blitt kjent
med hesten, og roer seg ganske fort. Vel hjemme
igjen etter turen er det ofte disse som har minst
lyst til å gå av hesten igjen, smiler Atle, og de sier
mestringsfølelsen er enorm.
Det høres ut som en ridetur kan være en fin
familieaktivitet, hvor gammel må man være
for å kunne bli med på tur? Ja vi har mange
familiegrupper med oss på tur, og det er mange
som kommer igjen år etter år. I utgangspunktet har
vi 10 års grense på turene, dette først og fremst av
hensyn til barna selv. Om man finner et tidspunkt
hvor det blir bare en familiegruppe på tur, kan vi
ta ekstra hensyn til barna og kanskje gå ned litt på
alderskravet. Dette vil være individuelt, så ring oss
om dette er aktuelt.
Hvor lenge varer turene? Vi har halvdagsturer som
varer 3,5-4 timer og heldagsturer som varer ca 6
timer.  Det er heldagsturene som gir desidert størst
naturopplevelse, og selv nybegynnere greier fint en
slik tur. I starten av sesongen vil det bli både hel- og
halvdagsturer, mens helgene i august og september
normalt har så stor pågang at det da hovedsakelig
blir heldagsturer. En del av disse helgene er allerede
fullbooket med ridehelger.
Hvor mange må vi være for å kunne være med på
tur? Antall deltakere på turene vil kunne variere
fra 5 til 15 personer, men det går fint å melde seg
på om man er færre også, da vi fyller opp turene
etter hvert.  Om dere er en stor gruppe som vil ut
på tur, kan det lønne seg å ta kontakt ganske tidlig
for å være sikker på at det er nok ledig kapasitet på

Her blir det gjerne hest fra morgen til kveld, med
to rideøkter hver dag; og da oftest med en økt på
bane og en økt på tur. En av dagene rir vi en lengre
tur, kanskje blir det overnatting i lavvo også om alle
ønsker det. Ellers har vi en del teori og stell av utstyr.
Deltakerne blir delt inn i ridegrupper etter
ferdighetsnivå, slik at det er ikke noe krav om at man
må være god til å ri for å kunne være med på leir –
dette skal passe hesteinteresserte på alle nivå.
I tillegg til ridning, er det mulighet for en del andre
aktiviteter også. Særlig er trampolinen blitt populær,
men det er også mange som synes det er moro
å fore hønene og plukke egg, eller kanskje mate
utegrisene eller gå tur med hunden(e). For ikke
å snakke om bading i Stugusjøen, som er svært
etterspurt om været ikke er for ille.  Om forholdene
tillater det, kan det kanskje også bli grilling rundt
bålet nede ved stranden.
Hvem er det som kommer på rideleir? Det er flest
jenter i alderen 10-15 år, men vi har også noen som
ikke greier å slutte, og kommer igjen også i år selv
om de nå har kommet kjørende i bil i flere år. Gutter
er det ikke så mange av, men det virker som de som
har vært her har hatt det veldig moro, så vi håper at
det kan bli flere gutter på leir også, sier Atle.  Vi har
også hytteutleie, slik at det er mulig for foreldre og
andre å bo på gården mens rideleiren varer, om de
har lyst til det.
Deltakerne bor på dobbeltrom i hytter, og har 4 faste
måltider sammen i spisesalen hver dag.
I år blir det rideleirer i uken 26, 27, 29, 32 og 33; så
om du har lyst på en uke hvor du får masse moro
og lærdom med og uten hest, naturopplevelser og
nye venner, da er det bare å ta kontakt – vi har enda
ledige plasser de fleste uker.
Og har dere noe tilsvarende for voksne?  Det er ikke
noe i vegen for at foreldre eller andre kan delta på
rideleirene sammen med barna, sier Atle, men ellers
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lager vi også tilsvarende opphold for bare voksne, og
særlig er rideweekendene populære
Dette er vel det tilbudet som har størst vekst for
tiden, sier Siri, det kommer stadig til nye grupper, og
mange av dem kommer igjen samme helg år etter
år. Vi har bl.a. en damegruppe som feiret 10 år hos
oss for 2 år siden, og som fortsetter å komme igjen.
På den måten blir vi også veldig godt kjent med
gjestene, og får et veldig trivelig forhold til dem.
Og hva består et slikt opphold av? Et helgeopphold
starter gjerne med ankomst fredag ettermiddag/
kveld. Innkvartering på enkelt- eller dobbeltrom i
hytter før kveldsmat i spisesalen. Der prater vi om
helgas opplegg, og kanskje fordeler hester etter
deltakernes ferdigheter.
Etter en god natts søvn blir det frokost i spisesalen,
hvor vi også smør nistepakke til dagens ridetur.
Rideturen starter vanligvis med en innledende
instruksjon på ridebanen, hvor deltakerne lærer det
mest grunnleggende, og også rir litt slik at de føler
seg noenlunde komfortabel med hesten. Deretter
rir vi opp gjennom bjørkeskogen og inn på fjellet, før
vi rir ned til lavvocampen og tar en rast rundt bålet.
Etter rasten rir vi rundt og til topps på Storvollvola,
med utsikt til flotte fjellområder, før vi returnerer til
gården.
Om noen da har fått støle muskler, kan det kanskje
passe med en time i massasjebadet, før en treretters

middag i spisesalen. Kvelden avsluttes med kaffe
rundt bålet i årestua, hvor deltagerne kan kose seg
videre utover kvelden.
Søndag er det også frokost før ridetur, som da
gjerne går på sydsida av Stugusjøen -  over Litjvola
og ned mot Øvlingen hvor vi raster i det fri om været
er godt. Underveis blir det også en del muligheter
for tempoetapper, om deltakerne skulle ønske det.
Etter ca. 6 timers ridning er vi tilbake på gården,
hvor deltakerne saler av og sjekker ut, kanskje blir
det også en klem før avreise, og noen benytter også
anledningen til å bestille samme helg neste år.
Når dette er sagt, må vi kanskje presisere at det
er muligheter for andre opplegg og turtraseer, vi
skreddersyr dette etter deltakernes ønsker, sier Atle.
Avslutningsvis må vi også nevne at Atle og Siri har
startet med kjøttproduksjon på ammekyr, og har
i skrivende stund 20 kyr, 14 kalver og 1 okse, alle
av rasen Aberdeen Angus, som snart er klar til å bli
sluppet på sommerbeite. I forbindelse med skifte
av beiter i sommer, kan det være mulig at vante
ryttere kan få prøve sine cowboy-ferdigheter. Ta
kontakt om det er noen som føler seg kallet, så kan
det være vi kan lage et opplegg på det, sier Atle.
Vi kommer tilbake med mer om to- og firbente
på Patrusli, og deres fremtidsplaner i et senere
nummer.

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.

SOMMERÅPENT

hver dag fra: 23. juni - 5. aug
Kl. 10.00 til 17.00

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, påfugler, kaniner, marsvin, griser,
lama, alpakka, esel og hester.
I tillegg er det kioskutsalg med kaffe, brus, is
og hjemmebakst. 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 23.
juni til 5. august, alle dager kl 10.00 – 17.0
Viser ellers til vår facebookside:
Brekka-Barnas Bygdetun.

Fra 1. september betjenes Nesjø Båtutleie fra Stugudal
Håndverk og Fritid.
www.fiskeitydal.no		 post@fiskitydal.no
tlf: +4794986587		
adr.: 7590 Tydal
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Vi ønsker alle en god
sommer i Tydalsfjella
!
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GODE OPPLEVELSER BLIR
- SKI
SYKKEL - FISKE - TUR - FRITID

Foto: Norrøna

!
Stikk innom oss på Selbusport’n
Vi hjelper deg å finne utstyret
som passer til ditt behov.
SPORT 1 SELBUSPORT´N

Telefon: 24 06 70 00

Selbutorget
7580 Selbu
Tlf: 41 46 78 44

ÅPNINGSTIDER:

Man - Fre: 09 - 17
Lørdag:
10 - 15

Telefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10
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Tydal Utbygging AS

Vi går til
kirke

Tydal Utbygging AS bygger ut Stugudal Fjellandsby.
Hele feltet inneholder ca 20 tomter og de første 4
er nå bebygget og solgt og den 5. er også solgt og
bygging startet.
Vi starter opp med bygging av nye hytter som vil
være klar til overtagelse til påsken 2019
Hyttene vi bygger er i overkant av 90 m2 med
to overbygde terrasser i tillegg. De inneholder
kjøkken/stue, bad, vaskerom, 3 soverom og bod.
Hyttene leveres nøkkelklar med alle fasiliteter en
kan forvente på en moderne hytte. Hyttene står på
selveiertomt og er tilknyttet det kommunale vann
og avløpssystemet.

Åpen Kirke – Tydal kirke
02.07.2018 - 31.07.2018
Onsdag – Fredag – Lørdag – Søndag
Kl. 12.00 – 16.00

Hyttefeltet ligger svært sentralt i østenden
av Stugusjøen med gangavstand til butikk og
hotell. Oppkjørt skitrase inne på området og
snøscooterløypa er like utenfor feltet.

Gudstjenester:
Tydal kirke:
23.09.2018 – kl. 11.00 - 50-års konfirmanter og nye
konfirmanter
21.10.2018 – kl. 11.00 – Høsttakkefest 4-5- og 6-års bøker
04.11.2018 – kl. 12.00 – AlleHelgens gudstjeneste
02.12.2018 – kl. 12.00 – Lys våken
15.12.2018 – kl. 18.00 – SuperLørdag
24.12.2018 – kl. 14.30 – Julaften

Tydal Utbygging AS:
Løvøyvegen 72
7590 Tydal
Mail: tydal@bygdeservice.no
Tel 91372340 Olaf

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Fra grafisk design til ferdig produkt

913 72 340!
Vi utfører :

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

Ønsker alle riktig god sommer!
Vi lever av fo

rnøyde kund

er!

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

Vi lever av fo

er!
rnøyde kund

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.
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Stugudal kapell:
12.08.2018 – kl. 17.30 –
Pilegrimsvandringsgudstjeneste
14.10.2018 – kl. 18.00 – Musikkandakt
25.12.2018 – kl. 12.00 – Julegudstjeneste
Andre steder:
24.06.2018 – kl. 12.00 – Friluftsgudstjeneste ved
Brekka Bygdetun (flyttes til Tydal kirke ved dårlig
vær)
02.09.2018 – kl. 11.00 – Friluftsgudstjeneste ved
gamle kirkeruiner ved Kirkvolden Pilegrimsgård
23.12.2018 – kl. 15.00 – Andakt ved Tydal syke- og
aldershjem

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

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 - Webbutikk 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 - Postproduksjon - Digitalisering smalfilm

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

Vi har bred ekspertise innen nisjeprodukter.
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.
www.selbutrykk.no - tlf. 73 81 04 80 - post@selbutrykk.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

55

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

Hytter i bindingsverk og hand-

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

Stugudal Foto

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

Axel Brandtzæg

priv.
81 901
53 43
Mob.Tlf.
951
54 73
441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769
Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Det er nå fem år siden jeg bestemte meg
for å bruke mer tid og penger på min store
lidenskap – naturfotografering. På denne
tiden har jeg etablert et firma og utviklet og
utvidet tilbudet av produkt. God hjelp fra
Tydal Kommune bidro til at det var enklere å
komme i gang, og positive tilbakemeldinger
gjør det artigere å holde på.
Utprøving av ulike typer materiale og
trykking av bilder er et kontinuerlig arbeid.
Alle bilder kan nå trykkes på lerret,
aluminiumsplate, tre, akryl og papir med
ramme. Bildene kan leveres i ulike format,
alt etter hva som passer på veggen. Så
både, størrelse, kvalitet og pris kan tilpasses
kundens ønsker.
I vår inngikk jeg avtale med Greens
Rammer på Stjørdal. De leverer solide
rammer, refleksfritt glass og trykk på flere
typer materiale. Prisen blir litt høyere men

kvaliteten blir også bedre. Vedr. andre typer
produkt, som tekstil og glass, har jeg avtale
med Flaarønning. Dem har lang erfaring
med denne type produkt og lager også god
kvalitet.
Til nå har våren vært hektisk på fotofronten.
Jeg har hatt mange flotte turer i fjellet og
det er utrolig å kunne oppleve og formidle
de opplevelsene og inntrykkene jeg har fått.
Mange nye motiv er lagret til minnekortet,
så nye bilder vil komme utover sommeren.
I tillegg til veggbilder utvikler jeg også
suvenirprodukt fra Tydal og mindre
gaveartikler. Disse kan du også få kjøpt
på Væktarstua Hotell, Servicekontoret
i Tydal og hos Stugudal Håndverk og
Fritid. Hos sistnevnte har jeg også min
hovedutstilling av bilder.
Jeg tar også andre foto-oppdrag, så det er
bare å ta kontakt med meg.
Ønsker alle en riktig god sommer i
fantastisk fjellnatur!!

8-22
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OSS I ÅS
Lørdag 2.juni inviterte gründerdamene i Ås alle som
kunne krype og gå på en rundtur med påfølgende
besøk i sine bedrifter. De kunne ikke vært heldigere
med været, det var skikkelig trivelig å spasere rundt,
for dem som ønsket det. Innlagte rebusposter skulle
teste lokalkunnskapen, og vi var nok flere som
krysset av noe vilkårlig der. Jeg mener, hvor mange
av oss vet hvem av søstrene på Kammerset som er
lengst (med eller uten sko!) eller hvor mange mygg
en bestemt fugl kan fange i løpet av et døgn? (Håper
forresten det siste er uhorvelig mange!) Ikke alle
fant de 12 postene heller, men trivelig var uansett
dagen. En kunne starte hvor som helst. Jeg valgte
å starte hos kjente og kjære Annie Dahlseng Østby
som driver Yogaliva.

Merete Lien kjøpte Tydalssenteret som Ola Øium i
sin tid drev butikk i. Det er alltid koselig å komme
innom og slå av en prat med blide Merete. Og mens
man er der, så må man innom søstrene som driver
Søstrenes Kammers, Maren og Anne Berit.

De tar imot overnattingsgjester i det nye B&B,
gjerne pilegrimer på vandring gjennom Tydal
langs Romboleden og Jämt-Norgevegen på vei til
Nidarosdomen i Trondheim. «Det er absolutt sikkert
at den første kjerke i Tydal stod på Kirkvollen.
Mesteparten av folket var på den tid bosatt
oppover langs Tya, så Kirkvollen var et naturlig
sentrum. Det er ikke mye en vet om denne kjerka.
Men de sakkyndige på området samstemmer i
uttalelsene om at det har vært en stavkjerke og at
den er oppført omkring år 1200,» kan man lese på
hjemmesiden.

Nydelig baristakaffe og søte fristelser for de som
ønsker det. Sjarmerende lokaler rammet inn av en
spennende gave- og interiørbutikk. Og søstrene
klarer brasene bra!
Min siste stopp i denne omgang ble Neatun
Velværesenter. Et sted som også fortjener en egen
artikkel. Å komme inn i huset var som å legge alt fra
seg, og ta inn lys, lyd og ikke minst duften av noe
udefinerbart, men beroligende.
Jeg kjente roen og freden senket seg, og jeg tenkte
med meg selv at her kunne jeg blitt lenge. Thine,
eier og driver, tar i mot meg sammen med Kristin
som er ny på Neatun.  

Jeg har skrevet om henne i et tidligere nummer, og
har også gitt henne ukens rose gjennom Selbyggen.
Hun klarer det kunststykket å få med mer enn
10% av Tydals befolkning på Yoga. I tillegg utfører
hun Yogamassasje, noe som anbefales på det
sterkeste. Varme og gode Annie som er så raus med
klemmene.

Neatun er et senter for naturterapeutiske
behandlinger, velvære, kurs og overnatting.
Tre damer (Kari er ikke tilstede) har hvert sitt
behandlingsrom, resten av rommene, 12 stk,
leies ut til overnatting med selvhushold. Hotstone
massasje, Aromatisk fysiopati, Intuitiv massasje er
noe av det som tilbys. Annie fra Yogaliva er ofte her
med yogahelger. Kanskje blir det utendørs Yinyoga i
sommer, sier Thine Sivertsen.

Målet er å vise oss fram og fortelle at samarbeid gjør
oss sterkere, også som næringsdrivende, sier Hilde
Kirkvold i gründergruppa “Oss i Ås”.
På Kirkvollen Pilegrimsgård finner vi Hilde og
Ingebrigt. Hilde er i full sving med å steke munker,
som for øvrig smaker fortreffelig, mens Ingebrigt
velvillig viser oss rundt og forteller om det
nyrestaurerte huset. Han er full av historie, og vi
skulle nok hatt et eget kapittel fra hans fortellinger,
kanskje en annen gang?

705 Senteret har blitt et fint treffsted i Ås. Her
finner du blant annet kunstutstillinger, permanent
naturutstilling, Karolinerutstilling, gavebutikk og
barista kafé. Utleie av kontorer har det også blitt
plass til, samt utleie av selskap/møtelokaler både
med og uten servering.
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VELKOMMEN TIL
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JOKER
Våre åpningstider:
Mandag–torsdag
Fredag

9–18

9–20

SØNDAGSÅPENT
fra uke 24 t.o.m. uke 33

So

smak!
r
e
m
m

Krone-is
Jordbær/Sjokolade/
Peanøtter/Vegansk,
Hennig-Olsen

3 2
for

Lørdag

9–18

11–18
2018

24. JULI KOMMER
TOUR OF NORWAY FOR KIDS
TIL STUGUDAL
Åpent for alle barn 0–13 år, husk hjelm
og sykkel. T-skjorter og flotte premier til
alle som deltar. En heldig vinner får en sykkel!

PÅMELDING PÅ TOURKIDS.NO
eller til An-Magritt Hegstad:
joker.stugudal@joker.no / tlf. 944 75 620

Vi spanderer den
billigste

GASS • DIESEL • BENSIN • FISKEUTSTYR • APOTEKVARER • RESEPTUTLEVERING

Joker Stugudal

Stugudalsveien 2031, 7590 TYDAL • Tlf. 944 75 620

