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Info fra Stugudal fjell

av hytteforeningene som vurderer å foreta felles
innbetaling av den frivillige løypeavgiften.
Nedalsløypa blir kjørt også denne påsken, i tillegg er
det planen å kjøre opp den i helgene før påske inn
til Nesjøen og vintercampen- følg med på sosiale
medier og skisporet.no.
Vi har de siste påskene hatt vaffelstue på Øvre
Fresvollen, dette har vært en stor suksess og et
hyggelig tiltak. Beklageligvis blir det ingen vaffelstue
denne påsken. Det er for mye arbeid for noen få til
at det kan fortsette slik, utfordringer har gått ut til
organisasjoner og andre om de kan ta på seg dette
uten at det har lykkes.
Styret i Stugudal Fjell hadde i februar et

informasjonsmøte med Stugudal Grunneierlag.
Styret mener det er viktig å ha en god dialog
mellom Stugudal Grunneierlag og oss i Stugudal
Fjell da vi operere på eiendommene deres.. Vi fikk
orientert godt om vårt arbeid og status på videre
arbeid og økonomi – noe som høstet applaus fra
de frammøtte. Årlige møter mellom partene for
informasjon og meningsutvekslinger er fornuftig og
gir god kommunikasjon mellom aktørene. Stugudal
Fjell har planer for en del omgjøring av løypenettet
da partier av dette er lite egnet for god og trygg
skigåing, med bratte nedfarter og skrått terreng som
hører naturlig inn i slike møter.  
Stugudal Fjell ønsker alle en fantastisk fin tid utover
mot påsken og vårvinteren i våre skispor!

Oversikt over hjertestartere
Det går mot lysere tider
Det er fantastiske skiforhold nå tidlig i mars.
Årets påske er rekordsen og vi er alle spente på om
skiføret holder helt ut. En av de fineste tider på året
her i Stugudalen står for døra og hus og hytter vil
fylles opp med masse folk, våre lokale aktører vil få
stor aktivitet og ikke minst vi i Stugudal Fjell vil kjøre
skispor i hele løypenettet både tidlig og seint.
Vårt løypekjørerkorps produserer bedre og
bedre skispor, flere med kort fartstid legger ned
en kjempeinnsats og gjør sitt beste for at våre
brukere skal ha gode skispor og de stiller velvillig
opp og hjelper hverandre når det trengs. Vi kjører
skispor i fjellregionen med de utfordringer det
gir oss med utfordrende vær til tider som kan
gi opphold i løypeprepareringen til været løyer.
For å videreutvikle oss ytterligere deltar vi i
nettverket Norske Skispor som er et nettverk for
løypekjørermiljøene i Norge for kunnskapsdeling og
teknologiutnyttelse.
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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

Styret i Stugudal Fjell sendte ut en henstilling til
alle hytteforeningene for å prøve å få en mere
forutsigbar inntekt på løypekjøringen- se egen sak.

I Tydal kommune finnes det så mange som 12 hjertestartere. De fleste finner vi i Ås, men vi har
også to i Stugudalen, nemlig på Væktarstua Hotell og hos grunneier Kjell Kåsen. Ellers i Tydal
finner vi de på Helsehuset, Legekontoret, Ambulansen, Brannvesenet, Coop Marked, Tydalshallen,
Tydal barne- og ungdomsskole, Statkraft Husvoldlia, Kulturhuset og hos Knut Arild Græsli.

Vår økonomi er stadig et tema. Styret i Stugudal Fjell
har i de siste årene jobbet knallhardt med å komme
på plussiden. Dette har vi klart de 2 siste årene ,
slik at våre tiltak nå bærer frukter av dette. Vi har
de 2 siste årene vært tydelige på kostnadskontroll,
smartere sporkjøring, reduserte styrehonorarer,
mva-kompenasjon, smartere innkjøp og generell
opprydding av avtaler. Om vi med vår henstilling til
hytteforeningene lykkes med å øke inntektene og
skape mere forutsigbarhet, vil bedre økonomi, gi
mere sporkjøring, bedre løypetraseer som gir lengre
sesong , styrking av egenkapitalen for framtidige
investeringer i sporutstyr osv. Med god økonomi
ville vi kunne tilby ny-kjørt rundeløype på fredager
f.eks. Tilbakemeldingene så langt er at det er flere

Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Olav Nykkelmo. Tlf. 41356130.
		Mail: neadalenprosjekt@gmail.com.
Infobolk avis. Neste utgivelse: Juni 2019. Materialfrist
15.mai 2019. Avisen legges ut på Tydal Kommune Servicekontoret,
Coop Tydal, Best, Joker Stugudal, Stugudal Håndverk, Væktarstua,
Stugudal Camping.
Kontonummer Stugudal Fjell 4285 07 92768. VIPPS NR 59588.
Løypeavgift kr.500. støttemedlemsskap kr.250,Forsidebilde: Stugudal Snøscooterutleie
Hjemmeside: www.stugudal.no
Trykk/layout: Selbutrykk. Opplag 3000
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Stugudal Fjell - “Det snør ikke skispor”
  Stugudalen 15.02.19

Vi i Stugudal Fjell er klar for en ny vinter og vi er
allerede i gang med sporkjøringen.

imidlertid en stor utfordring å finansiere denne
storsatsningen. Til tross for betydelige antall
dugnadstimer, samt reklameinntekter og kommunale
Fjorårets sesong var bare helt fantastisk med skispor tilskudd, er det likevel ikke midler nok til å holde
og godt skiføre til våren plutselig kom. Rundløypa
tråkkemaskin og snøscootere i gang gjennom
ble tråkkemaskinkjørt fra 19. januar og ut sesongen- vinteren.
totalt kjørte vi nesten 3500 km med skispor i løpet
Vi er derfor helt avhengig av den støtten hver og en
av sesongen 2018. Planen er å kjøre skispor etter
av dere kan bidra med. Vi oppfordrer alle til å betale
samme mal som sist sesong slik at vi kan tilby godt
500,- kr/husstand. Beløpet kan økes, og vi blir veldig
preparerte skiløyper gjennom hele vintersesongen.
takknemlige for alle bidrag.

Styret i Stugudal Fjell retter med dette en henvendelse til
styrene i hytteforeningene som har tilhold i Stugudalen.
Stugudal Fjell har tatt et ansvar med tilrettelegging av
skispor til glede for hytteeiere som har tilhold i Stugudalen.
Overskriften er ledende i forhold til budskapet - det koster å
kjøre tråkkemaskin og skuter med sporlegger. Vi har forsøkt å
inspirere hytteeiere til å bruke Vipps for å bidra med støtte, og
dette har vi til en viss grad lyktes med, men vi ser at det mest
trolig er mange flere brukere enn betalere av den frivillige
løypeavgiften.

Preparerte skiløyper gjør skiturene bedre!

Styret i Stugudal Fjell består for tiden av 3 hytteeiere og en
fastboende, og styrejobben har vært gjort på frivillig basis uten godtgjørelse, og vår største utfordring er økonomi. Ikke
minst forutsigbarhet på inntektssiden. Styret har klart å snu et
flerårig negativt resultat til to påfølgende år med mer enn 100’
i positivt resultat pr. år. Dette betyr at Stugudal Fjell har begynt
å bygge opp en egenkapital. Vi har gjort dette blant annet
gjennom en forbedring av avtaler, mer strukturert løypekjøring
og ikke minst at vi har noen løypekjørere som gjør en innsats,
på ren dugnad i en overgangsfase. For at løypenettet skal
bli bedre, for at vi skal kunne kjøre spor oftere og ikke minst
kunne tenke på fornying av utstyret, er vi nødt til å bygge opp
egenkapitalen ytterligere.
For hytteeierne er det ingen tvil om at tilrettelagt sporkjøring
øker attraktiviteten på hyttene. Både i forhold til egen bruk
gjennom hele vinteren, og markedsverdien på hytta.
Vi vil derfor nå henstille samtlige hytteforeninger til å
behandle et forslag om felles innbetaling av løypeavgift på kr
500,- gjennom hytteforeningen, for samtlige medlemmer. Pr
i dag har vi følgende hytteforeninger som har tatt opp dette
spørsmålet og fått gjennomslag for denne løsningen; Kjølvollen
HF og Stugguvollbekkveien HF.
Det finnes i dag over 1250 hytter omkring løypenettet til
Stugudal Fjell. Teoretisk sett skal dette kunne gi et tilskudd på
kr 625.000,- (500,-/hytte) til løypekjøring. De siste to årene har
vi klart å få inn følgende i løypeavgift og støttemedlemskap
- 2017: 400 000, 2018:290 000- 2018 ga en nedgang på
150 000 fra hytteeierne pga. personvernet og vanskene med
å få ut betalingsinformasjon gjennom Tydal kommune.  Tydal
Kommune støttet løypekjøringen med 40 000 i 2018.
Vi setter stor pris på tilbakemelding fra styrene om dere vil
realitetsbehandle vårt forslag og ikke minst om respons fra
medlemmene på en eventuell behandling. Vi vet at det i noen
tilfeller vil være en prosess å få gjennomslag for et slikt forslag,
og ikke minst vil det ta tid før det kan effektueres. Vi legger
derfor også med innbetalingsblankett for årets løypeavgift
og støttemedlemskap i Stugudal Fjell, som vi håper at dere
uansett vil distribuere elektronisk.

Med hilsen
Styret i Stugudal Fjell
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Velkommen til ny skisesong vinteren 2019!

Et godt løypenett med preparerte spor er i tillegg
en reell verdiøkning, som bidrar til å øke prisen
på hytter og tomter – noe som kommer både
hytteeiere og grunneiere til gode. Målet vårt er å
tilby en hovedløype som favner alle hyttefelt som er
preparert for begge stilarter ferdig preparert før kl
1100 i helgene.
Det er mange åpenbare fordeler med å tilby
preparerte skiløyper gjennom vinteren. Det er

Oppdatert informasjon og status på vårt
løypenett finner dere på www.skiporet.no og på
Facebooksiden til Stugudal Fjell.
Kontonr 4285 07 92768 kan benyttes.
Om noen foretrekker å vippse sitt bidrag til oss er
vårt nr 59588.
Stugudal Fjell takker for støtten og ønsker alle en
flott vinter i vårt fantastiske fjellområde!

TORVTAK
TORVTAKSPESIALISTEN

Ta kontakt for tilbud.
mail@fossli.no
74808400/97592770

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

Behov for lokaltransport/
langtransport,
ta kontakt på tlf 95160160
mail: booking@dybvad.no

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

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

TRONDHEIM – SELBU - STJØRDAL
www.abes-trafikkskole.com

TERAX

Tlf: 73 91 76 70

TRANSPORTSERVICE A/S

Behov for kranbiltjenester,
ta kontakt på tlf. 41312380
mail: booking@terax.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Støttemedlem i Stugudal Fjell 2019
Som støttemedlem i Stugudal Fjell støtter dere vårt arbeide med å utvikle infrastrukturen i
Stugudalen- Skiløypenettet og stiene. Dere er med og gjør mulig et flott magasin som kommer
ut 4 ganger i året som kommer rett hjem i postkassa di. I tillegg har du mulighet for å delta på
årsmøtet i Stugudal Fjell med talerett. I årsmøtet kan du være med å påvirke det arbeidet som
gjøres i Stugudal Fjell.

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.

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no

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

SELVBETJENT AUTOMAT
BETALING MED KORT

8-22

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

Tlf: 73817350
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Aktiviteter og arrangement 2019
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 J

Røvassbu
Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra januar - 14. april kl. 11.00 – 15.00. I påska er det
åpent skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. påskedag.
Salg av kaffe, brus, vafler mm. Oppkjørt løype. Parkering ved Ol-Persbakken i Østby
(kort tur) eller på parkeringsplassen ved Sellisjøbanen (lengre tur, ta av til venstre like
etter trimkassen ved Svarttjønna). Følg skilting. tydal-il.idrettenonline.no

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. Snøscooterutleie med eller
uten guide se stugudalsnoscooterutleie.no (har også barnesnøscootere).

Tydal på kartet
Ved å laste ned «trimpoeng» applikasjonen på mobiltelefonen kan du være med å finne utvalgte
turmål i hele Tydal. Hvert turmål har en poengsum, jo flere turmål jo flere poeng. Konkurransen
er åpen for alle. For mer info: se sylan.no.

Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske
Ny fiskefilm produsert i 2016 – en fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med
fisketips! Flere utsalgssteder. I Tydal er det godkjente isfiskeløyper og
rekreasjonsløyper for snøscooter. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal og
tydal.kommune.no, sylan.no, inatur.no, jaktogfiskeitydal.no, facebook Jakt og Fiske i Tydal
Opplevelser på hesteryggen
Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no , dyrhaug.no , stugudalshester.no
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen
Svømmebassenget er åpent fredagskveldene tom 29. mars kl. 17.00 – 20.00 og åpent igjen
fra høsten 2019 på fredagskvelder, mer informasjon på tydal-il.idrettenonline.no og facebook
Tydal IL. Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking tydal.kommune.no
eller ring servicekontoret på tlf. 73 81 59 00.

Snøscooterløyper
Tydal kommune har åpne snøscooterløyper. Foruten 3 isfiskeløyper til Nesjøen og Esandsjøen
finnes flere åpne løyper i ulike deler av kommunen. Se tydal.kommune.no for nærmere info om
regler, åpningstider og løypetrasèer. Du kan også se løypekart og kjøpe løypeavgift via
Gomap.no eller Gomap-appen.
17.april

Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen
For mer informasjon, se stugudal.no og facebook Stugudal Fjell

18. april

Stugudal Rundt - påskeskirenn
Kjempefin tur rundt Stuggusjøen på ca 22 km. Fire startpunkter, ingen tidtaking.
tydal-il.idrettenonline.no

19. april

Påskecross
Fartsfylt arrangement – scootercross på Stugguvollmoen langfredag.
Start kl. 12.00, finaler fra ca. kl. 14.00. facebook Tydal MK-Åpen gruppe

Vinteraktiviteter
Tydal skisenter
Åpent lørdag og søndag + alle dager i påska kl. 10.00 – 16.00.
Familievennlig, tre nedfarter, åpen kafeteria. tydal-skisenter.no
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Skispor – oppkjørte løypenett
Stugudal Fjell sitt løypenett er ypperlig for den som foretrekker å gå på langrennsski.
Det er også oppkjørte spor i Ås, fra 705 Senteret, opp til Sellisjøbanen og innover til
Svarttjønna. Der kan du gå opp til Vessingdammen, eller over elva Nea til Ol-Persbakken og
Røvassbu. Det er parkeringsplasser ved 705 senteret, Sellisjøbanen og Ol-Persbakken.
Følg skilting. Sjekk skisporet.no
NYTT FRA STUGUDAL
FJELL
Lysløyper finner du ved Væktarstua
Hotell i Stugudalen
og ved Tydalshallen i Ås.

Sommer 2019 med mange aktiviteter og arrangement
O-løp, fjelltrim og svartkjeltrim
O-løp og Svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Fjelltrimposter settes
ut fra medio juni, fjelltrimkort/påmelding ved turistinformasjonene. tydal-il.idrettenonline.no
Juni

Kubjørgtrimmen
Turmarsj 2. pinsedag, i år NYTT
fra Flora
Græsli. Familievennlig
trasé på ca. 13 km.
FRA til
STUGUDAL
FJELL

9

22. juni – 4.august Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum)
Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt».
Åpent fra kl. 10.00 til 17.00. Følg med på facebook Brekka - Barnas Bygdetun
5. – 7. juli

19. og 20. juli

27. og 28. juli

11. august

17. august

Væktarstua cup
Fotballturnering på Stugudalsbanen. Åtte herrelag og fire damelag. Vandrepokal.
Knøttekamp. Dansefester i Bjørkly både fredag og lørdag. tydal-il.idrettenonline.no og
facebook Væktarstua cup.
Tydalsfestival’n
Populær musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. Se tydalsfestivaln.no der artister og program legges ut.
Fiskekonkurranse ved Nesjøen
Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,
kaffe og vafler. fiskeitydal.no
Pilegrimsvandring
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no
Storsylen Opp
Spektakulært motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell,
Storsylen 1762 moh. storsylenopp.com

Åpningstider 2019 for betjente TT-hytter
Vinter/påske

Sommer

Nedalshytta

12. april – 22. april

21. juni – 15. september

Storerikvollen

23. mars – 22. april

21. juni – 15. september

Schulzhytta

12. april – 22. april

21. juni – 15. september

Tlf 953 64 603

Tlf 916 50 664

Tlf 926 03 333

Forbehold om endrede åpningstider på hyttene.
Utenom betjent sesong drives TT-hyttene
som selvbetjente hytter. Mer informasjon
om priser, online-booking etc på www.tt.no
Tlf. TT-kontor Trondheim 73 92 42 00

Skilting TT-hytter, Sylan i bakgrunn

(foto Mattias Jansson)

Last ned brosjyren “Eventyrlige Tydal”
og annet brosjyremateriell på
turistinformasjonssiden
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For nærmere informasjon, kontakt
Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
tlf +47 73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no
tydal.kommune.no
sylan.no

Stugudal Håndverk og Fritid
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646
turistkontor.stugudal@online.no
NYTT FRA STUGUDAL FJELL

112019
Tydal kommune, servicekontoret februar

Informasjon fra Tydal kommune

Informasjon fra Tydal kommune

Svømmebassenget i Tydalshallen

BLI MED PÅ TYDAL KOMMUNES
PÅSKEKONKURRANSE 2019
Vi vil plassere ut stolper med påskekyllinger i turløyper rundt
omkring i Tydal til påske.
Besøk en eller flere av kyllingene, ta bilde av, eller sammen med kyllingen og
send inn til konkurranse@tydal.kommune.no

Bassenget er åpent fredagskveldene kl. 17.00 – 20.00
i perioden september – mars.
I 2019 avsluttes sesongen 29. mars.
Leie av basseng, badstue, hall eller møterom, kontakt
Tydal kommune, servicekontoret tlf. 73 81 59 00.
E-post: postmottak@tydal.kommune.no
Ønsker du å leie svømmebassenget i påska, kontakt servicekontoret innen fredag 12. april.

Husk å skrive navn og telefonnummer i e-posten.
Besøk www.sylan.no for kart, turbeskrivelse og øvrig informasjon.
Konkurranseperiode: fredag 12. april – fredag 19. april kl. 18:00.
Premiering: Når du har sendt inn ett eller flere bilder av stolper er du med i
trekningen om fine premier. Premiering til de tre mest kreative bildene, samt
12 uttrekkspremier.

Tydal bibliotek
Fredag før palmesøndag kl. 15.00 – 20.00
Tirsdag i påskeuka kl. 14.00 – 17.00
Onsdag i påskeuka kl. 10.00 – 14.00

Tydal kommune
ønsker alle
innbyggere, hytteboere
og besøkende
en riktig GOD
PÅSKE!
Foto: Jens Kvernmo

3. – 13. oktober 2019 – mer info kommer på sylan.no
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Kanskje din påskedrøm er å
gå i fotsporene til Jens Kvernmo?
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Informasjon fra Tydal kommune

Kommunale åpningstider påska 2019
www.tydal.kommune.no

Informasjon fra Tydal kommune

Kommunale sanitæranlegg/toalett og parkeringsplasser pr. 1. januar 2019:
Sanitæranlegg/toalett:
Stugguvollmoen: dusj og toalett – betalingsautomat
Ystesosen: toalett

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

Åpningstider i påskeuka:
Mandag og tirsdag: kl. 08.00 – 15.30
Onsdag:
kl. 08.00 – 12.00

Samme åpningstider som rådhuset

Ordinære åpningstider ellers i året
Mandag – fredag: 08.00 – 15.30

Salg av dialekt-koppen, kniver, strikkavotter,
buffer, lokalhistoriske bøker og bygdebøker,
jakt-/fiskekort og kart. Kom å se våre sylanluer
i nye flotte farger. Brosjyremateriell fra Tydal
og nærkommuner.

Stugudalen sentrum: toalett

Parkering (kommunal):
Mobrua – kr.70,- pr. døgn - kun kontant
Stugguvollmoen – betalingsautomat
Ystesosen – betalingsautomat (for årskort – kontakt Tydal kommune, servicekontoret)

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

Foto: Jens Kvernmo

Tydal legekontor
Åpningstider Tydal legekontor påska 2019
Mandag 15.april: 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00
Tirsdag 16. april: 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00
Onsdag 17. april: 09.00 – 12.00
Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal,
som nås på telefon 116 117.

PÅSKECROSS`N 2019
LANGFREDAG 19. APRIL KL.12.00

Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.

Start kl. 12.00, Finaler fra kl. 14.00

Tydal MK arrangerer, tradisjonen tro, Påskecross`n på Stugguvollmoen 19. april 2019

Inngang: BARN 6-15 ÅR Kr 50,- Voksne Kr. 150,-
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Medvirkende i årets Karolinerseminar:

TYDALSSEMINARET
2019
Alle foredragsholderne holdt svært
interessante og inspirerende innlegg. Jeg
velger denne gang å ta med en del sitater fra
Marvin Wiseth, selv om alle hadde fortjent
bedre beskrivelser!
Tove Moe Dyrhaug, styremedlem, ønsket velkommen.

MARVIN WISETH
Karolinerspelet skal vise veien. Dette sa styreleder
Marvin Wiseth for to år siden. På Karolinerseminaret
2019 holdt han også et inspirerende og humoristisk
foredrag. «Jeg våkner med et begeistret hyl, for
det er ikke alle som våkner om morran. Det er
en enestående sjanse til å få en ny start, tenke
positivt og få det beste ut av det. Det er første
steget til suksess. Det viktigste for en arbeidsgiver
er motivasjon, det koster ikke ei krone å motivere
ansatte. Husk, det er den indre motivasjonen
som teller mest. No spør æ, kor mange har fått
et komplement i dag? Og kor mange har gitt et
komplement? Vi kan ikke å gi, men heller ikke å ta i
mot, vi må øve oss på begge deler. Mestring er også
avgjørende for at vi skal lykkes. Godfotteorien har
noe for seg, men det var ikke Nils Arne Eggen som
fant den opp, derimot Winston Churchill. Det er en
helt annen historie! Mestringsfølelsen er minst like
viktig i organisasjoner som i arbeidslivet, det er den
som driver oss. Og den som ikke har det artig på
jobb har det ikke noe artig i resten av livet heller!
Vi er nødt til å ha selvironi og se det humoristiske i
det. Morsomme bedrifter er mer lønnsomme, viser
det seg. Den tredje M’en er Meining, det må være
meiningsfullt det vi skal holde på med, ha innhold.
For Karolinerspelet er alle disse faktorene tilstede.
Du gjør en innsats for bygda di og for regionen, og
for deg sjøl også. Du får en erfaring som alle hadde
hatt godt av å ha tidlig i livet. Og alle har vi et ønske
om å bety noe for noen, den trangen har vi hele
livet, også etter at vi har blitt pensjonister. Husk;
Mestring, Moro og Meining for hele livet!

Kirsten Olava Hofstad, daglig leder/produsent Karolinerspelet.

Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag
Fylkeskommune.
Knut Eirik Dybdahl, leder Artic Race of Norway.

Bredbånd på hytta?
Ta kontakt
Catrine Telle, regissør Karolinerspelet. Her sammen med Marvin Wiseth.

Det meste sitter mellom ørene. I Tydal kan vi ikke
gå rundt å si at vi er så få at vi ikke får til noen ting.
Det blir som politikeren Leirfall sa; Det er så langt
mellom husa at alle må ha egen hainnkatt!»
En utømmelig kilde, men jeg stopper her, og håper vi
får høre mer fra Marvin!
Svein Spjelkavik, nasjonal ildsjel, mannen bak «FRAMSNAKKING»
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Reidar Almås, tidligere leder for Norsk senter for bygdeforskning. (Sitat:
Tilfredshet er dødens første kyss. Stell pent med ildsjeler, de brenner
bare ut en gang!)

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60
Klart vi hjelper deg
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Stugudal Håndverk og Fritid
Tekst: E. Brandtzæg Foto: Stugudal Foto og Andeas Reitan
Stugudal Håndverk og Fritid har startet en hektisk
sesong med nye tilbud, Glad-dager og andre
aktiviteter. Den første Glad-dagen i år ble arrangert
2. mars. Da var nye reklameskilt på plass og Jeremy
Shifflett spilte på terrassen. Selbusporten, Alle på
Tur og Stugudal Foto var blant aktørene som var
tilstede, og i tillegg var vi spesielt glad for å ha
med Norsk folkehjelp Tydal. De kom med utstyr de
bruker i redningsaksjoner og utstyr som brukes i
forbindelse med søk i snøskred.

Norsk Folkehjelp Tydal
De frivillige mannskapene i Norsk Folkehjelp Sanitet
samarbeider med politiet, ambulansetjeneste,
redningshelikoptre og båter. Når vær, terreng og
føre stanser de profesjonelle er de frivillige egnet til
å fortsette for å redde mennesker i nød.
Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i
den norske redningstjenesten. Med omkring
60 sanitetsgrupper og rundt 2000 operative
mannskaper utgjør de en betydelig ressurs. Årlig
deltar mannskaper fra Norsk Folkehjelp i over 300
redningsoppdrag over det hele land.
Deres overordnede mål er å gi rask og riktig bistand
til den eller de som er nødstedt. Gjennom en
oppdatert utdanning og fokus på kvalitet er deres
mannskaper godt forberedt på å yte innsats under
de fleste forhold.
Norsk Folkehjelp står i beredskap for
redningstjenesten på flere område. Flertallet av de
aksjonene der organisasjonen er i innsats er søk
etter savnet. Når noen går seg bort i fjellet, i skogen
eller ved sjøen, stiller frivillige mannskaper fra
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redningstjenesten opp for å redde liv og begrense
skade.Norsk Folkehjelp har også beredskap for
innsats ved katastrofehendelser. Det innebærer at
man kan bli kalt ut ved naturkatastrofer slik som
flom, og ved store ulykker.
Alle på Tur
Lørdag 2. mars presenterte Iver Bjarne Brandtzæg
firmaet Alle på Tur under Glad-dagen i Stugudal. Et
nytt firma er med andre ord etablert i Tydal.

Alle kan støtte Norsk Folkehjelp gjennom
medlemskap eller på andre måter og vi anbefaler å
ta kontakt med Norsk Folkehjelp sitt lokallag i Tydal
for informasjon, tlf 91695466.  Trenger du hjelp
ringer du AMK sentralen 113
Jeremy Shifflett er fra Texas men bosatt i Tydal. Han
er en svært god vokalist og har deltatt på mange
arrangementer, både alene og sammen med andre.
Vi så han også på TV2 i programmet The Voice.
Jeremy har spilt på terrassen til Stugudal Håndverk
og Fritid flere ganger og vi gleder oss til påske når
han kommer tilbake på Glad-dag palmelørdag. Da
blir det konsert. I Tydal har han etablert seg med
familie og jobber som snekker i tillegg til musikk.
Han kommer nå også med eget album, og det gleder
vi oss til å høre.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Han har en hjemmeside, www.allepåtur.no,  med all
info om ulike turer, sikkerhet og produkt han selger.
Salgslokaler leier han i butikklokalene til Stugudal
Håndverk og Fritid og der er det også info om Alle
på Tur. Hjemmesiden er under arbeid og det vil
bli lagt ut mer informasjon om turmål. I tillegg til
hjemmesiden er det mulig å laste ned en app med
turinfo.
Trimpoeng
Iver Bjarne jobber med å finne best mulig system for
å formidle sine turmål, og nå i starten er trimpoeng
valg. Der har han en egen side: trimpoeng.no/
allepaatur19. Etter hvert vil flere turer også ligge
på hans hjemmeside allepåtur.no. Så følg med på
begge da mye vil skje her framover, han legger også
ut info på facebook og instagram.

på Tur la smarttelefonen ta med deg på tur. Gjennom
å laste ned trimpoeng kan du nå melde deg på Alle på
Tur sine turer.
Iver forteller at her vil du få opp et godt utvalg med
turer med ulike vanskelighetsgrader og for alle aldre.
For hver tur du går vil du også samle poeng som gir
deg en mulighet til å være med i konkurranser og
premietrekninger.
Turmålene vil komme opp på kartet. Hvert turmål
har sin egen beskrivelse, både historisk og geografi,  
bilde og poengsum etter lengde og vanskelighetsgrad,
forklarer Iver. Informasjon om siden kan du få på Alle
på Tur sin hjemmeside eller ved å scanne QR-kodene.
Konkurransekoden til trimpoengappen er APT19. Det
er en liten avgift for å være med, men den går til å
videreutvikle og drifte hjemmesiden.

Android

Iphone

Konkurranse

Glad-dag palmelørdag
Glad-dag på palmelørdag var en suksess i fjor og blir
gjentatt i år. Da blir det konsert med Jeremy Shifflett i
tillegg til utstillere og aktiviteter.
Selbusporten kommer med stor salgsbod, Iver og Axel
fra Alle på Tur og Stugudal Foto vil være på plass og
det blir både aktiviteter og mat fra flere aktører.
Kafeen til Stugudal Håndverk og Fritid vil ha godt
utvalg av hjemmebakte kaker og selvsagt nystekte
vafler. Mer informasjon om arrangementet vil
komme på facebook, Nea-radio og sendes til
hytteforeningenes hjemmesider.

I stedet for å ta med smarttelefonen på tur skal Alle
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Vi går til
kirke

Gudstjenester:
Stugudal kapell:
19. april  kl. 18.00   Langfredags Gudstjeneste med pasjonsdrama
21. juli kl. 11.00  Gudstjeneste
11. august  kl. 17.30 Gudstjeneste Pilegrimsvandring
22. september kl. 11.00 Gudstjeneste 50-års konfirmanter /
presentasjon av nye konfirmanter
Tydal kirke:
18. april  kl. 18.00  Skjærtorsdags gudstjeneste med Påskemåltid
11. mai  kl. 11.00   Konfirmasjonsgudstjeneste
17. mai  kl. 11.00   Familiegudstjeneste
Andre steder:
19.april 2019  kl.12.00 – Scooterandakt Stuguvoldmoen
21.april 2019  kl. 16.00 – Gudstjeneste Tydal sykehjem

Fester i Bjørkly i påska
Skjærtorsdag

Langfredag

Liv Laga		

Elvetuns

Begge dager kl 21 – 01
Kontanter og vips
Arr.: U.L.Fjellblink
Vi oppfordrer til å støtte ungdomslaget med medlemskap.
Kr. 100 for voksne og kr. 200 for familie
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Kontonr. 42850791354
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Dette skjer i påska 2019!

Dette skjer i påska 2019!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00. Kjøring med minisnøscooter.

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Påskeaften 20.april

ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN!

JOKER Stugudal åpent 09-16

Væktarstua Hotell: Quiz i Madam Dahl 18-20. Påmelding.
Afterski i lavvo fra 16.30-21, Ian og Ryan spiller.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Dagens i kafeen: Saltkjøtt og stappe
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Skjærtorsdag 18.april

Gladdag!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00
Barneskirenn kl.12, påmelding til Væktarstua.

JOKER Stugudal åpent 09-20

Afterski i lavvo 16.30-21 med Ian og Ryan

Lørdag 13.april (Palmelørdag)

Tydal Skisenter åpent 10-16

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

JOKER Stugudal åpent 09-18

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00

Tydal Skisenter åpent 10-16 med påskecross/
skikonkurranse med topp premier og afterski med
Livemusikk.

Musikk i Cafe Martine med OddJarl, Knut og Larrik fra
kl.22.

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Program, se annonse.

Stugudal Rundt, turskirenn

1.påskedag 21.april

Afterski i lavvo 16.30-23, Oddjarl, Knut og Larrik spiller
17-22.

«Påskesuppe på Kirkvollen» fra kl 15 - 19

JOKER Stugudal åpent 10-18

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21, Ian og Ryan
spiller.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Væktarstua Hotell: Barnas dag med hesteridning,
minisnøscooter, aking, film, tegning, grilling, bading og
lavvo. Barnas afterski 15-16. Påskedisco 17-19.

Gladdag!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00
Væktarstua Hotell. Afterski i lavvo 16.30-00, Ian og Ryan
spiller 17.30-22. Dagens: Indrefilet av okse.

Dagens: Kjøttkaker

Dagens: Lammesteik

Dagens: Biffsnadder.

Nedalshytta:enkel matservering, og 3-retters middag
kl.18.

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Søndag 14.april (Palmesøndag)

Tirsdag 16.april

JOKER Stugudal åpent 10-18

JOKER Stugudal åpent 09-20

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Langfredag 19.april

Tydal Skisenter åpent 10-16

Tydal Skisenter åpent 10-16

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00 Kjøring med minisnøscooter, grilling.

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00. «Prøveturen» 2-timers tur.

Snøscootercross på Stugguvollmoen, med scootercrossandakt ved Per Kvalvaag.

Væktarstua Hotell: Afterski 16.30-18, Ian og Ryan spiller.

Væktarstua Hotell: Vinsmaking i lavvoen med Arne Otto
Vedvik kl.15.30-17.

Dagens: Middagsbuffé.

Afterski i lavvo 16.30-23, OddJarl, Knut og Larrik spiller
17-22.

Stabæk-RBK på storskjerm i lavvoen 18-20
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

Dagens: Mørbrad av rein

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning, 10%
rabatt. Åpent 9.00 – 17.00

Fest i Bjørkly kl.21-01.

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

2.påskedag 22.april
JOKER Stugudal åpent 10-17
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-16

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Tydal Skisenter åpent 10-16.

Væktarstua Hotell: Middagsbuffé

Stugudal Snøscooterutleie: Salg av brukt bekledning.
Åpent 9.00 – 17.00

RBK-Strømsgodset på storskjerm i peisestua.

Gudstjeneste med pasjonsdrama i Stugudal Kapell v. Per
Kvalvaag kl.18.

Nedalshytta har enkel matservering på dagtid, og
3-retters middag kl.18.

JOKER Stugudal åpent 09-20

Onsdag 17.april

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21, Ian og Ryan
spiller.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

JOKER Stugudal åpent 09-20

Dagens: Reinsdyrsnadder.

Patrusli Gaard: Ridetimer klokken 18.00-19.30.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Fest i Bjørkly kl.21-01.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé

JOKER Stugudal åpent 09-20

Mandag 15.april

22

Tydal Skisenter åpent 10-16

ALLE UTENDØRSAKTIVITETER TAR SJØLSAGT SNØOG VÆRFORBEHOLD. FØLG MED INFO OG OPPSLAG
PÅ TURISTINFORMASJONENE OG DE RESPEKTIVE
FACEBOOKSIDER.
GOD PÅSKE!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Velkommen til det 38.
Hva er hjerneslag?

-

Stump røyken hvis du røyker.

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en
blodpropp eller en blødning i hjernen.

-

Følg kostrådene og pass særlig på å spise
mer grønnsaker og mindre salt.

F ør og etter: En blodpropp har stanset
blodtilstrømningen til deler av hjernen på
bildet til høyre. Området som ikke lenger får
blodtilstrømning er farget mørkt.

-

Husk Dine30 hver dag. Litt jevnlig trim
er godt for det meste, og du trenger ikke
trene systematisk.

Foto: David Russell og Michael Bjaanes
I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en
blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen
tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15
prosent av tilfellene skyldes det en blødning
i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen
sprekker.
Disse hendelsene fører til at deler av hjernen
får for lite eller ingen tilførsel av oksygen,
noe som gjør at hjerneceller dør. De vanligste
konsekvensene av hjerneslag er halvsidig
lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller
talevansker.

-

Vær forsiktig med alkohol – særlig mange
enheter på en gang.

-

Pass godt på og følg opp om du har
diabetes, hjerteflimmer eller andre
sykdommer du får behandling for.

Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men
alle kan redusere sjansene for å bli rammet.
Risikofaktorene kan du påvirke selv eller i
samarbeid med fastlegen din.

Prognosene for pasienter med hjerneslag
har bedret seg dramatisk de siste årene
i takt med utvikling av nye og effektive
behandlingsmetoder.

Det er ikke mulig å fjerne risikoen for slag
fullstendig, men om du klarer å leve litt sunnere
kan risikoen reduseres. Risikofaktorene for
hjerneslag er de samme som for mange andre
alvorlige sykdommer, som for eksempel en
del krefttyper, demens og andre hjerte- og
karsykdommer.

(Fra Helsedirektoratets hjemmeside)
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Mål blodtrykket hos legen din jevnlig og få
behandling hvis det er for høyt.

Start der du vil. 4 kontrollposter:
Fotballbanen

Oversikt over hjertestartere.
I Tydal kommune finnes det så mange som 12
hjertestartere. De fleste finner vi i Ås, men vi
har også to i Stugudalen, nemlig på Væktarstua
Hotell og hos grunneier Kjell Kåsen. Ellers i
Tydal finner vi de på Helsehuset, Legekontoret,
Ambulansen, Brannvesenet, Coop Marked,
Tydalshallen, Tydal barne- og ungdomsskole,
Statkraft Husvoldlia, Kulturhuset og hos Knut
Arild Græsli.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Ungdomshuset Bjørkly

Kvennmovegen 6 A, 7580 Selbu. tlf: 911 01 237

Nordenden (Fritidsboligen)
Kåsen
Fullført runde mellom kl 9.00 og 15.00

 jerneslag kan ramme både unge og gamle.
H
Hvert år rammes ca. 12 000 mennesker her i
landet av hjerneslag.

Kan hjerneslag forebygges?

-

Skjærtorsdag 18. april 2019
22 km rundløype rundt Stuggusjøen

Hvem rammes av hjerneslag?

Personer ned i 20-årsalderen kan få hjerneslag.  
Også barn kan bli rammet, men det er imidlertid
svært sjelden. Risikoen øker betydelig med
alderen, og gjennomsnittsalder for førstegangs
hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for
kvinner.

Dette kan du gjøre for å redusere risikoen for
hjerneslag:

Stugudal rundt

Vi trekker vinnere:
Verdikort fra Selbu Sparebank kr 5.000
Verdikort fra Selbu Sparebank kr 3.000
Uttrekkspremier. Merker og premier
etter antall år.

Drivstoff-Verksted-Kiosk
Åpningstider
Mandag-Fredag  08 - 20
Lørdag  09 - 18
Søndag  12 - 20

Startkontingent bet. kontant
eller VIPPS:
Kr 120 for voksne
Kr 60 for barn (under 16 år)
Arr.: Tydal IL, skigruppa

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god påske!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Fjellguiden Tydal AS

Vi vil tilby mat og kaffe-servering på Nesjøen Vinter
camp noen dager i vinter. Vi setter opp et stort
restaurant-telt, og benytter tre-lavvoen til servering.
Det blir mulighet til å kjøpe seg middag, kaffe med
noe «attåt» samt drikke. Åpningstiden blir 12.00
– 16.00. De aktuelle datoene vil bli søndag 31/3,
lørdag 6/4, søndag 7/4 og lørdag 20/4. Dette er
sjølsagt vær- og føreavhengig. Om det blir flere
åpne dager publiseres dette på Facebook siden til
Fjellguiden Tydal AS, likedan eventuelle avlysninger
om værforholdene gjør det umulig.

I ÅR ER BARNEFORESTILINGEN
FRA KLOKKA 12 TIL 15 OG HELT GRATIS!

for scooter og fiskekort. Det vil også bli merking og
oppkjørte skispor frem til campen på de aktuelle
dagene i samarbeid med Stugudal Fjell. Følg med på
Facebooksidene!
Ønsker du å leie hytte i vinter campen er det bare å
ta kontakt!  

Adkomst til Nesjøen om vinteren.
Vi tilbyr transport inn med snøscooter, enten fra
Østby, Moen eller Stugudal. Om du selv ønsker
å kjøre snøscooter inn til vintercampen kan du
enten starte på Stugudalen eller Moen. Benytter
du egen scooter må du i tillegg betale løypeavgift

En komplett leverandør av
profil-ogmarkedsmateriell
Store og små opplag – ulike formater, former og materialer.
Ta gjerne kontakt og ta del i vår kunnskap og erfaring.

fagtrykk.no
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SKIINFO TYDAL SESONGEN 2018
STUGUDAL FJELL
Facebook - www.stugudal.no – www.skisporet.no
Stugudal Fjell har en tredelt sesong. Snøforholdene
vil avgjøre. Følg med på våre nettsteder for nærmere
info. Løyper ferdig preparert før kl.11 lørdag og
søndag.
Ca 10.nov. til 1.jan. 2019: tidligtraséen/lysløype med
start ved Væktarstua Hotell, 4 km sløyfe for begge
stilarter.

Løypekart skispor

1.jan. til vinterferien: rundløype som favner alle
hyttefelt, utsatte fjell-løyper kjøres kun unntaksvis,
søndager ved behov.
Vinterferien og ut sesongen: hele løypenettet lørdag
og søndag, alle dager i vinterferien og påska, alle
fjell-løyper, og Nedalsløypa i påska.
TYDAL SKISENTER
Åpningstider lørdag og søndag 10-16, samt hele
vinterferien og påska.
(10-15 til og med 9. februar)
Rimelig skiutleie, og cafe med varm mat.
Gratis barnebakke for alle aldre – gratis i hele
anlegget for barn t.o.m. 8 år.
Muligheter for å ta heisen til toppen og følge
langrennsspor innover i fjellet.

Skihytta Røvassbu holder åpent hver søndag
fra midten av januar og til påske. (Se Facebook
Røvassbu, Tydal eller Tydal IL Ski)
Tydal IL ønsker alle hjertelig velkommen til å
benytte vårt løypetilbud.
GRÆSLI IDRETTSLAG
Skiløyper i Græsli 2018-2019
Græsli – Olandersbua – Sandmælen (Nyvollen)
(parkeringsplass på Sandmælen og myntfunnet i
Græsli)
Hilmo – Movollen – Græsli
(parkering Hilmo og Græsli)
Græsli – Vassklingmarka – Henmoen
Henmoen – Græslidammen Græsli
Løypene blir kjørt opp med løypemaskin og
snøscooter etter behov hele vinteren avhengig
av snøforholdene.
Løypelengder:
4,2 km
Græsli – Olandersbua
3,1 km
Sandmælen – Olandersbua
5 km
Hilmo – Movollen
4,7 km
Græsli – Movollen
4,6 km
Græsli – Henmoen
4,6 km
Henmoen – Græsli
1250 m
Lysløype Græsli
VIPPS 502621 for frivillig løypeavgift

Sett av datoen 16. februar for den store Vinterfesten
i anlegget!
Følg oss på Facebook for oppdateringer
www.tydal-skisenter.no
TYDAL IL
Lysløypa på Kløfta blir preparert slik at det er
treningsforhold mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
hver uke. Ferdig preparert før kl.18.
Langdalen – Østbymarka prepareres lørdag og
søndag , samt ekstra i vinterferie og påske og hver
dag i jula. Ferdig preparet før kl. 10. Parkering for
denne løypa er ved 705-senteret, ved Sølisjøen eller
ved Ol-Persbakken. Noe forbehold om Østbymarka
ved lite snø og mildvær pga kryssing av elva Nea.
Følg med på www.skisporet.no
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VASKING
HAGEARBEID
SNØMÅKING
ENKLERE TREFELLING
BORTKJØRING AV RASK

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

(+47) 41370440
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no

29

Vi søker daglig leder

Vi er lærlingebedrift og har lærling innen tømrerfaget.
Vi har en ungdommelig og positiv arbeidsstokk.
Tydal Bygdeservice SA søker etter en ny daglig leder, da han vi
Vi går
omsetter
for ca 12-14 milrekker
pr år, fra
og 31/12-2018.
har en god økonomi.
har
over i pensjonistenes
Vi har
sentral godkjenning
og er
Achilles
Tydal
Bygdeservice
SA ble etablert
i 2003
og ergodkjenning.
et medlemseiet
selskap med ca. 20 medlemmer.
Vi søker etter en person med god ledererfaring, Alternative
Hovedbeskjeftigelsen
er bygging av hytter
og boliger,
samtvi rehabiliterkvalifikasjoner er bygge-teknisk
utdannelse,
men
kan også
ing
av det samme.
Vi beskjeftiger
i dagfra
ca kontor
10 snekkere,
de fleste med
vurdere
søker med
god erfaring
/ regnskap.
fagbrev.
I
tillegg
har
vi
4
mann
som
utfører
grunnog
betongarbeider.
Den personen vi ansetter må ha lett for å omgås med både
Viansatte
er lærlingebedrift
og og
harfår
lærling
innen for
tømrerfaget.
og kunder,
ansvaret
vårt salg.
Vi har en ungdommelig og positiv arbeidsstokk.
Vedkommende må også ha gode datakunnskaper.
ViStillingen
omsetter for
12-14 mill.
år, og laget
har en god økonomi.
kanca.medføre
noepr.kvelds
og helgearbeide
i forbindelse
Vimed
har sentral
godkjenning
og er Achilles godkjent.
befaringer
av oppdrag.
Vi søker etter en daglig leder med byggfaglige kvalifikasjoner, helst
tilbyr etinnen
meget
variert
arbeide
som
spenner
seg fra
faget.
Erfaring
vil være
av stor
betydning.
enViingeniør
markedsføring
til prosjektering,
tegning,
anbudsregning
Vedkommende
børog
hasalg
lett for
å samarbeide, både
med kunder
og
og ledelse
avfor
prosjektene
utfører.
en i
ansatte.
Det vil
utøvelse av vi
jobben
væreArbeidet
en fordelhar
medogså
bosetting
del merkantile
oppgaver
som
fakturering
og lønn.
Dette
er
Tydal,
da mye av vårt
salg rettes
mot
hyttemarkedet,
og noen
befaroppgaver
vi vurderer
å sette bort.
på helgsom
og kveld
må påregnes.
inger
Vi tilbyr et meget variert arbeide, som spenner fra markedsføring og
Lønn
etter avtale. tegning,
Tiltredelse
snarest og ledelse av prosjeksalg
til prosjektering,
anbudsregning
tene vi utfører. Arbeidet har også en del merkantile oppgaver som
Tydal Bygdeservice SA søker etter en ny daglig leder da han vi fakturering
Søknad sendes
og lønn.tydal@bygdeservice.no
Dette er oppgaver som vi vurderer å sette bort.
har går over i pensjonistenes rekker
Lønn etter avtale. Søknadsfrist 14/9-18 og tiltredelse ca. 1/12-18.
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Olaf Svelmoe
Tydal Bygdeservice SA ble etablert i 2003 og er et medlemseiet Søknad
tydal@bygdeservice.no
på tlf. sendes
91372340
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Olaf Svelmo
selskap med 24 medlemmer.
tlf. 91372340.
Hovedbeskjeftigelsen er bygging av hytter og boliger, samt
rehabilitering av det samme.

Målestokk 1:100000

LYST PÅ JOBB I TYDAL?

Vi søker etter ny
daglig leder

Vi beskjeftiger i dag 10 snekkere, de fleste med fagbrev.
I tillegg har vi 4 mann som utfører grunn og betongarbeider.

Tydal Snøscooterklubb
BILDE
GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

avholdte sitt årsmøte fredag 8 mars 2019.
25 personer kom på møtet.
Vanlige årsmøtesakerErik Kirkvold orienterte om løypestatus.
Styret rettet en stor takk til alle frivillige som har
jobbet med løypemerking.

Vi søker daglig leder
Det sittende styret ble gjenvalgt:
Leder
Erling Foss
Vi utfører : ● Planlegging / tegning ● Byggesøknader
Vi kan påta oss
Nestleder
Håvard Unsgård
● Grunnarbeid, graving og betong ●
Snekkerarbeid
Tydal Bygdeservice
SA søker
etter en ny daglig leder
da han vi
har går over i
oppdrag
for rask
Kasserer
Silke Lehmann
Sekretær
Ingrid Haugen
Ønsker alle riktig god påske! pensjonistenes rekker
fra 31/12 2018.
oppstart.
Styremedl
Flemming Lunden
913 72 340!

rnøy
Vi lever av fo

de kunder!

Tydal Bygdeservice SA ble etablert i 2003 og er
20 medlemmer.
Vi lever av fo

rnøyde kund

de kunder!
rnøyHovedbeskjeftigelsen
Vi lever av fo

er!

Løypeansvarlig Erik Kirkvold
Vara
Odd Ivar
Wærnessmed ca
et medlemseiet
selskap
Revisor                Arne Lien
Valgkomite
Kenneth Fossum, Emil H. Eggen og
Bjørn Lundemo

er bygging av hytter og boliger,
samt
rehabilitering
av og
det
På kartet
ser dere
løyper som er godkjent
det

jobbes kontinuerlig med å få til sammenkoblinger så
samme.
- Vi starter med bygging av nye hytter i Stugudal
- Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
alle grendene i bygda henger sammen i et nett.
Fjellandsby etter påske
kjenner forholdene.
Noen endringer blir det så derfor er det viktig å sette
- Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter påske
- Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.
inn i hvilke løyper som er godkjent og åpne for
Vi- beskjeftiger
dag
caav 10
snekkere, de fleste medseg
fagbrev.
I tillegg har vi 4
- Alt som skal til fra du har planer om å bygge ny
Vi leverer nøkkelferdigi eller
deler
dine hytte-/
ferdsel før en drar på tur.
eller rehabilitere din gamle hytte.
husplaner.
også løypeavgift.
mann
som utfører grunn og betongarbeider. Vi erHusk
lærlingebedrift
og har lærling
- Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.
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innen tømrerfaget. Vi har en ungdommelig og positiv arbeidsstokk.
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Nytt av året er at grunneierlaget har inngått en avtale med utviklerne av mobilappen GoMap.
http://www.gomap.no/
Den kan alle laste ned og der vil du få et oversiktlig kart over løyper, informasjon om hvilke løyper
som er åpne og muligheter for å kjøpe løypekort og
fiskekort.
Applikasjonen har også en gps-funksjon for de som
ønsker, slik at du til enhver tid ser hvor du er i løypa.
Tydal Snøscooterklubb minner om at appen er et
kjekt hjelpemiddel, men en må fortsatt huske de
viktige forhåndsreglene før turen starter, selv på
korte turer.
Fjellvettreglene gjelder i høyeste grad også på scootersetet.
Klubben vil hele tiden fordre å ha et godt og trygt
løypenett tilgjengelig, men alle er ansvarlige selv for
at turen skal bli så trygg som mulig.
Det kan fort legge seg snøfonner som kan være
vanskelig å se og enkelte steder kan det også være
overvann på sjøer.
Tydal Snøscooterklubb ønsker alle snøscooter-kjørere
fine turer resten av sesongen i Tydals fine natur.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Vi omsetter for ca 12-14 mil pr år, og laget har en god økonomi. Vi har sentral

31

samfunnet. Odelsjenta på Flaten skal etter hvert ta
over barndomsheimen, og da hun fikk muligheten til
å jobbe i Tydal slo hun til. Barna går på Tydal barneog ungdomsskole. Med god hjelp fra bestemor
Bergliot går hverdagen godt.
Frivilligsentralen i Tydal ble startet i 1991, og var
tidligere drevet av Tydal Sanitetsforening. Nå er
den kommunal, drevet med både kommunale og
statlige midler. Det skal være et supplement til andre
frivillige aktiviteter, og ikke overta for lovpålagte
tjenester. Det er en viktig balansegang, sier Oddveig.
Hun føler at hun får god hjelp og støtte ved å delta
på nettverkstreff, både lokalt og sentralt.

FRIVILLIGSENTRALEN I TYDAL

Åpningstider i påska
10-18 alle dager

Glad-dag
lørdag 13.april
(palmelørdag)

«Alle har noe å gi og alle trenger vi en hånd. Vi
brenner for at mennesker skal møtes og berike
hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats
skaper mening i livet.» Fra tydal.frivilligsentral.no.  
På hjemmesiden (og Facebooksiden) finner du det
du trenger å vite om Tydal Frivilligsentral. Men jeg
ønsket å vite litt mer, og ikke minst hilse på den nye
lederen for sentralen. Oddveig Martine Rotvold fra
Flaten i Stugudalen ble ansatt i 50% stilling i oktober
2018. Den andre 50 prosenten jobber hun som
ergoterapeut ved Værnesregionen DMS på Stjørdal.
Oddveig ble utdannet ergoterapeut i 2004, og
føler hun drar god nytte av erfaringen inn i jobben
som leder for Frivilligsentralen. En ergoterapeut
fokuserer på dette med aktivitet og deltagelse,
og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i

Av aktiviteter kan nevnes ledsagertjeneste,
besøksvenn, pasientvenn, turvenn, prosjekt
skolemat (delaktig hver mandag), onsdagstreff på
sykehjemmet med kaffe og vafler, torsdagstreff
(annenhver torsdag) m sittedans, utflukter eller
turer, oppfriskingskurs for bilførere, datakafe
(oppstart i løpet av våren), kaffetreff på Væktarstua
(annenhver mandag, partallsuker), svartkjeltrim
(vår/sommer). For spesifikke opplysninger, se
hjemmeside https://tydal.frivilligsentral.no/ eller
facebooksiden.
Jeg ønsker at Sentralen skal være et treffpunkt,
en møteplass både for frivillige og brukere, sier
Oddveig, og oppfordrer alle interesserte å stikke
innom. Kom gjerne med tips til flere aktiviteter
og tilbud, dette skal være et lavterskeltilbud.
Velkommen hit, sier Oddveig Martine Rotvold.

Vi er alltid i nærheten
Paula Brynhildsvoll

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

STJØRDAL
TRONDHEIM

VIKHAMMER
HOMMELVIK

Selbu/Tydal

-Konsert med Jeremy Shifflfett
-Utstillere
-Aktiviteter

Silje Malvik Nykkelmo
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 992 64 790
smn@selbusparebank.no

Stjørdal/Hommelvik

SELBU

Mali Otnes

Legg skituren til oss og
nyt hjembakte kaker,
nystekte vafler, kald og
varm drikke.
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Har du lyst til å bli kunde
i en bank der du blir sett og hørt?

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 936 91 133
mo@selbusparebank.no
TYDAL

Ta kontakt for å avtale et møte med oss i lokalbanken.
Du treffer oss i nærheten av der du bor.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Trondheim/Vikhammer

www.selbusparebank.no - Tlf. 73 81 00 00
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SALONG
KARISMA

Fra grafisk design til ferdig produkt

Åpningstider i påska:
15.april t.o.m. 17.april

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

- Solarium v/event.dårlig vær
- Mange andre tilbud
- Nyheter for våren – skjerf, smykker, klokker, vesker

Ring for timebestilling tlf.: 73 81 55 15

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

KOM OG SE VÅR UTSTILLING!

Vinduer, balkong-og skyve dører.
Standard og spesialmål.

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

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

VIL DU
BLI VÅR NYE
FRIVILLIGHELT?
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Send en mail til frivillig@tydalsfestivalen.no og fortell oss hva du vil bidra med!
Meld deg gjerne inn i Facebookgruppen: Frivillighelt Tydalsfestivalen 2019,
her kommuniserer vi med alle frivillige frem mot festivalen.

Tydal
TYDAL
Vedprodukter
UTLEIESERVICE
AS

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller

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: post@tydaltrappefabrikk.no

Utleie av minigraver, med eller uten fører.
granved
i sekker eller på paller.
Utleie
av vibratorplate.

PRISER:
For bestilling
ring:
kr. 2000,- pr.
døgn
ZX 18 Minigraver
Helgeleie: kr.
3500,Jon Helge Kåsen
Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
81 INKL.
46 82
- 909 73 324
ALLE73
PRISER
MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Bestilling:Flemming Lunden
telefon 92 49 918
27 22 80 715
www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com

Foto: Berit Evjen

AN-MAGRITT MORSET HEGSTAD
An-Magritt er kanskje mest kjent som eier og driver
av Joker Stugudal. Men hun trives nok minst like
godt når hun får drive med sine kjære islandshester
i Stugudalshester. Hun startet sesongen 2019
med tøltkonkurranse på Norwegian Horsefestival
på Lillestrøm, hvor tøltprogrammet besto av
arbeidstempo, tempoforskjeller og hurtigtølt. Det
var invitert både norske og utenlandske toppryttere.
Diva fra Stugudal oppnådde flotte resultater på

Norwegian Horsefestival. Endte på tredje etter
uttagning med 8.07, og i finale på 2. plass med 8.33.
Av dommerne fikk hun også FeatherPrize. Dette er
en pris til den rytteren som utmerker seg på banen i
tillegg til å vise god sportsånd og god horsemanship.
Dette er en gjev pris å stikke av med.
Vi gratulerer med flott innsats, og ønsker lykke til
videre!

ALT INNEN STERKSTRØM TELE DATA
Om du skal pusse opp litt eller bygge helt
nytt kan vi bidra med alt som må gjøres
med det elektriske anlegget.

BELYSNING

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

Tørr Fjellbørk
selges
John Inge Sørensen
Tlf 95136736

tlf: Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129
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av beste kvalitet

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

GULVVARME

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

til alle behov

BYGGESTRØM
til leie

johan@rosetelektro.no

tlf 458 33 701

RØSET ELEKTRO AS Røssetmoene 73 7580 SELBU
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Helge ble belønnet med årets hederspris fra Selbu Sparebank, vel fortjent! Prispengene ble brukt på
julebord for de ansatte i Sverige.

VÆKTARSTUA HOTELL
I år er det 90 år siden Væktarstua startet opp.
Det er en ærverdig institusjon, som har bidratt
til at Stugudalen har blitt satt på kartet. Det sies
at Martine fortsatt holder sin hånd og sjel over
Væktarstua, det er mye historie i de veggene. Flere
eiere og drivere har vært innom, og nåværende
eiere Helge Kvithammer og familien har satt sitt
preg på Væktarn.
TRØNDER TV har vært på besøk og laget god mat
i lavvoen. De har egen side på Facebook, let opp
programmene og nyt!
Væktarstua har innredet aktivitetsrom for barn
og unge i bodegaen. Her kan de små leke seg i
ballbingen, kle seg ut eller klatre i lekehuset. Marit,

Ellers i påska blir det som vanlig fart og moro
for store og små! Helge er svært fornøyd med
økningen i antall gjester etter at Gauldalsløypa,
scooterløypa fra Ålen, ble åpnet. Nå venter de på
høringsresultater fra flere forslag. Blant annet en
ny trase fra sjøen og opp til hotellet, slik at gjestene
slipper å parkere på den andre sida av brua. I
tillegg håper han på tilslutningsløypa fra Selbu,
scooterturister fra Selbu er også hjertelig velkomne.

Teodor og Didrik koser seg i ballbingen! Foto: Totto.Foto: Totto.

Og som det pleier; AFTERSKI I LAVVOEN hele påska!
Tilslutt vil Helge minne om at det fortsatt er
leiligheter til salgs! Ta kontakt for privat visning.

Helge og co ønsker å bidra til at barna også finner
seg til rette på hotellet. Derfor arrangerer de også
Barnas dag i påska i samarbeid med Stugudal
Snøscooterutleie og Jensgarden. Så det blir både
hester og snøscootere, i tillegg til grilling, bading og
lavvo.

LOKAL LEVERING
Bestill viltprodukter via vår nettbutikk og vi leverer i nærheten av der du bor!
Våre leveringssteder i Trøndelag:
Røros - Støren - Klett - Tiller - Granåsen - Moholt - Lade
Hommelvik - Hell - Selbu - Flora - Tydal og Stugudal

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

De litt større kan spille biljard eller andre spill, det er litt av hvert å velge i!
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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

Fjell røye fra Essandsjøen ved Sylan 730 moh.
Fersk, fryst og varmrøyket.

Røya er fisket med storruse, garn eller stang. Ekte villfisk av
beste kvalitet.
Vi leverer til privatpersoner, butikker, restauranter, og hotell.
Ta kontakt med oss!

booking@fjellguidentydal.no
Tlf+4792351551

Østbyveien 105
7590 Tydal

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tydalsfestivalen ønsker DEG velkommen på laget!
Ann Louise Waagan, leder

Er du en av dem som tidlig på våren setter av
festivalhelga på hytta, og helst vil legge andre
ferieturer til enten før eller etter helga midt i
juli? Som har kjent den gode stemningen på
festivalområdet, opplevd musikalske høydepunkt,
møtt kjentfolk og kost deg med god mat og drikke?
Da har du kanskje også vært imponert over den
store innsatsen bygdefolk, lag og foreninger legger
ned for å få Tydalsfestivalen til å bli en suksess år
etter år.
Tydalsfestivalen ønsker velkommen til nok en
fantastisk helg med musikk og glede, og nå kan du
oppleve festivalen fra innsiden - og samtidig gjøre
en uvurderlig innsats for bygdesamfunnet.
– Vi setter stor pris på at hyttefolket på Stugudal
prioriterer Tydalsfestivalen, sier årets festivalsjef
Ann Waagan. – Vi har hytte selv som vi nesten bor
på, og har sett utviklingen. For ikke mange år siden
var det betydelig færre som brukte hyttene sine
midt på sommeren. Det er veldig god oppslutning,
og mange benytter anledningen til å ta med
familie og venner på hytta den helga for å oppleve
festivallivet.
Festivalen har suksess med sin folkelige profil
med fokus på frivillighet og familie. Alle skal føle
seg hjemme på festivalen. Det er en fredelig
og sosial møteplass for bygdefolk, tilreisende,
hyttefolk og utflyttere. Trivelige møter mellom
gamle kjente, men også mulighet for å skaffe seg
nye bekjentskaper, enten som publikum eller som
«frivillighelt».  
Lag og organisasjoner i «Øst-Trøndelag»
samarbeider med bygdafolket om arrangementet.
– De gjør et enestående arbeid, de er rett og slett
helter med sin ståpå-vilje og innsats, sier Ann. Det
er mange oppgaver og roller som skal fylles, derfor
ønsker vi å se om noen av de som har hytte på
Stugudal og omegn har lyst til å bidra til å skape
magi på Stugguvollmoen.  
– Som frivillig kan du delta på det arbeidsområdet
du ønsker, og belønnes med gratis festivalpass,
enkel servering og minner for livet!
Men din frivilliginnsats har også en langsiktig positiv
effekt. Overskudd blir fordelt ut til frivillige lag og
foreninger. Alle som stiller opp som frivillighelt på
festivalen får velge hvem de vil gi sin «grasrotandel»
til. I 2018 var det 303.203 kr som ble fordelt!
Dette er en glimrende anledning til å gi noe tilbake
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Våre arbeidsoppgaver;
•

Miljøvert; Sørge for et rent og ryddig
festivalområde og påse at avfall sorteres riktig.

•

Vakt; Opprettholde ro og orden slik at alle
opplever en trygg og trivelig festival.

•

Arena; Rigging av scener, telt, kiosker, brakker
gjerder osv.

•

Campingvert; Registrering av campingplasser og
plassering av telt og vogner.

•

Parkeringsvert; Salg av parkeringsplasser og
dirigering av biler.

•

Sjåfør; Henting og levering av artister og
utstyr. Oppgaven skal koordineres så vi unngår
unødvending utslipp av co2.

•

for eksempel til de som kjører skispor, legger til
rette for stier og turløyper, eller stiller opp når
du trenger hjelp i fjellet. Stugudal Fjell og Norsk
Folkehjelp er eksempler på foreninger som bidrar
til gode turopplevelser og trygghet for deg som
ferdes i Tydalsfjella. UL Fjellblink er en annen ideell
organisasjon som er registrert på Stugudal. De
drifter blant annet ungdomshuset «Bjørkly» som
er fin å leie for eksempel ved større selskaper.
Skal du rydde på hytta så tar de også gladelig imot
«lopper»:)!
Årets festival har som vanlig store navn
på programmet. Sondre Justad, Vazelina
Bilopphøggers, DDE, Staut, Staysman og Lazz,
Hans Rotmo og Melody Market er allerede klare
og flere navn slippes utover våren. – Nytt av året
er at familieshowet på lørdag formiddag vil være
gratis både for barn og voksne, forteller Ann.
Dette ser vi på som en investering for fremtida, og
håper at barna som kommer ender opp som både
festivaldeltakere og frivillighelter når de blir voksne.
– Vi kommer også til å ha et større miljøfokus enn
før og skal gjøre det vi kan for å ta vare på denne
naturperlen av et festivalområde. Vi vil redusere
plastforbruket, og oppfordrer blant annet alle til å
ta med egen kaffekopp. Maten som serveres skal
være bra for både mennesker, dyr og naturen og
den skal selvfølgelig være så kortreist som mulig.

•
•

drikke i øltelt og paviljong. Alt i et rykende
tempo.
•

Altmuligmann; Arbeid med litt av det meste.
Settes inn der det trengs når det trengs.
Allsidighet er et stikkord.

•

Gledepatrulje; Sørge for at alle frivillige har det
bra! Uten mat og drikke duger helten ikke.

•

Kreativ sjel; Kreativ utforming av området.
Gjenbruk er et stikkord.

•

Gjenbruk- og materialforvalter; Vi ønsker
samarbeid med en «lagertjeneste». Noen som
arbeider med gjenbruk og som kan forvalte
diverse material og utstyr, holder oversikt.

•

Kulturvert; Scenerigging, familieforestilling,
servering backstage.

Historieforteller; Aktiv på sosiale mediere
og kan engasjere, har et godt språk og liker å
fortelle historier og elsker festival.

•

Billett- og kasse; Skanning og salg av billetter.
Kassehåndtering.

Fotograf; Forevige den gode stemningen i bilder.
Se det unike og være der det skjer.

•

Sanitet; Sørge for hygiene, behandle og
forebygge skader. Du må være utdannet
sykepleier.

Restaurant; Salg av mat i kiosk, grill, salg av

Fjelltur i Tydal
Utleie av snøscootere, kjelker,
snøscootertaxi
Åpningstider i Stugguvollmoen påska:
09.00-17.00
Vanlig åpningstider lørdag og søndag
10:00 – 15:00
Se varer og bestill:
www.stugudalsnoscooterutleie.no
eller ta kontakt på e-post:
post@stugudalsnoscooterutleie.no
eller mobil 480 09 794

Ønsker alle en
riktig God Påske

Vil du være med på eventyret som frivillighelt?
Tydalsfestivalen med lag og foreninger er evig
takknemlig! Ta kontakt med festivalen og finn en
oppgave som passer for deg. Med på kjøpet får du
fantastisk musikk og garantert godfølelse.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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NYBYGG
TILBYGG
VÅTROM
REHABILITERING

Ta kontakt med vår selger:
Trude Mæhle
959 71 362
trude@bm-iolsen.no

Vi følger deg fra planskisse til huset står ferdig.

Viktige telefonnummer
Tydal Legekontor		

tlf. 73 81 58 40 NØDPLAKAT.

Legevakt 			

tlf. 116 117

Veterinærvakt			

tlf. 73 81 78 60

Tydal Kommune 		

tlf. 73 81 59 00

Tydal Kommune vakttelefon tlf. 95 29 59 02
Tydal Bibliotek		

tlf. 73 81 58 90

Infonett Røros			

tlf. 72 41 48 60

NØDNUMMER:

INGAR
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OLSEN AS

110 BRANNVESENET

-

112 POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

-

113 AKUTTMEDISINSK
KOMMUNIKASJONSSENTRAL

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

-

Nødnummer i Sverige: 112

1. Klikk deg inn på www.norgeskart.no
2. Zoom deg inn på kartet, eller bruk søkefeltet, og
finn stedet du vil markere, for eksempel hytta
di.
3. Klikk på det røde korset i menyen til høyre.
4. Klikk på stedet du vil lage plakat for.
5. Godta vilkårene.

-

BYGGMESTER

Nødplakaten fra Kartverket er gratis og enkel å
lage, forutsatt at du har PC e.l. og skriver.

6. Velg stedsnavn og huk av at du godkjenner
stedsnavnet som er valgt.
7. Klikk på klargjør for utskrift.
8. Heng utskrifta opp en plass det er lett å finne.  

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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SNØSCOOTERLØYPER I TYDAL 2019

Fjellridning i Sylan

Snøscooterløype Ås-Aune-Græsli
Krever Tydalskortet

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

-Kjøring er kun tillatt i merket trasé og i tidsrommet 07.00-23.00
-Rastesone er maks 30 meter rett ut fra merket løype.
-På Nesjøen og Esandsjøen kan du kjøre over hele sjøen med løype og fiskekort
-Overtredelser blir straffet i henhold til motorferdselloven.

www.dyrhaug.no

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

Tydal
Vedprodukter ANS

Stugudalsrunden
Krever Tydalskortet

Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.
John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Link til kjøp av sesongkort
med rabatt for medlemmer
i Tydal Snøscooterklubb:

-Hold naturen ren!
-Ta med all søppel hjem.
-Fiskeslo tas også med, da fiskemåker
livnærer seg på dette og sprer
innvollsparasitter til fisken i sjøene.
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Nå kan du også se løypekart og kjøpe løypeavgift
via Gomap.no eller Gomap-appen.

SMS-BETALING TYDALSKORT SEND:
AVGIFT AAG15 NAVN til 2377 kr 140,Eller Vipps til #514780
merk med navn og kjøredato kr 120,-

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00
Avdeling Stjørdal:
Værnesgt. 9 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor
- ...din økonomiske rådgiver

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

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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VELKOMMEN TIL SELBU OG

B. LANGSETH
B. Langseth har drevet handelsvirksomhet i Selbu i lang tid. Her kan du fylle både
handlevogn, drivstofftank og mage under «samme tak». Med ett stopp dekkes alle behov.
Vi har stor parkeringsplass, vaskehall, selvvaskeanlegg og el-billader.

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

akkeløp
Norges råeste motb

9
1
0
2
t
s
u
g
u
a
17.
www.storsylenopp.com

finner du ved Garbergselva, idyllisk
plassert ved Selbusjøen. Vi har et
allsidig tilbud, fiskemuligheter og
naturopplevelser i særklasse. Vi
tilbyr plass for både lange og korte
opphold.

STASJONEN ligger i en åpen løsning knyttet
til SPAR-butikken og Cafe Langseth, og tilbyr
selvsagt alle tjenester som hører hjemme på en Best-stasjon.
BUTIKKEN hos B. Langseth tilbyr
et stort utvalg av brød- og bakervarer,
ferskvarer i vår store ferskvaredisk og frukt/grønt, og ikke minst
mange varer fra lokale leverandører.
frister med et bredt utvalg av delikatesser
for sine besøkende. Vi tilbyr frokost- og
middagsbuffet. Cafe Langseth har
skjenkebevilling. For bestilling: 73 81 01 71

Lever denne kupongen hos
BEST B. LANGSETH og få en

GRATIS
kaffeavtale for 2019!
Gyldig t.o.m. 1. mai
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2019
kaffeavtale

er en komplett flerbrukshall,
med mange kvaliteter. Hallen
har en fotballflate på 40 x 60 meter, og en topp klatrehall.
Anlegget ved hallen har et topp utstyrt styrkerom, tuftepark,
kajakkpadling, ATV-kjøring, stupetårn og uteområder med
mulighet for mange aktiviteter i ulike årstider.

DIN LOKALE
EIENDOMSMEGLER
Lokalkunnskap er vårt fortrinn
Ta kontakt med oss
Asle 988 80 984 / Monica 419 32 640

B. LANGSETH
7580 Selbu
Tlf.: 73 81 01 70 – 73 81 01 80
http://blangseth.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Ta kontakt på e-post, sveselb@online.no
eller tlf. 995 27 015 - 992 24 441

.
.. . . .... . . .
.
.. . ... ..
..
. . .......
..
.... .
. ..
.. . . . .. .

Farlig avfall

Restavfall
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
og sko
(maling, lakk, lim...)

TV og monitorer
Lyspærer og lysstoffrør

SERT
I

Bleier

ir.nt.no
Hageavfall

Papp og
Plastkartong emballasje

Isopor

TV og monitorer

TV og monitorer

Batterier
Vinduer Restavfall
Stein, jordRestavfall
ogBatterier
betong
BatterierVinduer

Glass- og metallemballasje
kastes løst i dunken/ Vinduer
containeren

Papir

Isopor

Restavfall
Restavfall
KuldemøblerFarlig
/ EE-avfall
avfall
(maling, lakk, lim...)
TV og monitorer

Batterier

Lyspærer og lysstoffrør
Batterier

Tlf.:		
E-post: 		
Facebook:
Webside:		

Papir
Papp og
PlastFarlig avfallkartong emballasje
Batterier
(maling, lakk, lim...)

Vi tilbyr en billig og enkel løsning!

TV og monitorerFarlig avfall

TV og monitorer
Lyspærer
og
lysstoffrør
(maling,
lakk, lim...)
Glass- og
metallemballasje
Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)
Batterier

ETTERISOLERING - TILLEGGSISOLERING AV LOFT - ISOLERING AV NYBYGG

Farlig avfall
Lyspærer
og Lyspærer
lysstoffrør
og lysstoffrør
(maling, lakk,Små
lim...)el-apparater

• UTEN RIVING
• BEDRE VIRKNING ENN TRADISJONELL ISOLERING
• EFFEKTIV OG RASK ISOLERING

Lyspærer og lysstoffrør Batterier
Vinduer

Batterier
Restavfall
915 49 127
halvard.kulseth@gmail.com
Kulseth-Blåseisolering
www.kulsethblåseisolering.no

TV og monitorer

Ta kontakt for nærmere informasjon, befaring og pristilbud.

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Vi utfører isoleringsarbeid med moderne innblåsningsutstyr.

Vinduer

KALDT OG TREKKFULLT HUS?

Lyspærer og lysstoffrør
Batterier

GE
OR

L A TØR

ISO

blåseisolering

Papp og papir
kastes løst i dunken/
containeren

Matavfall

VI ER PÅ UTKIKK ETTER
TØMRERE / BYGNINGSARBEIDER
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F
(maling
Lyspærer og

Batterier

Restavfall
Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)
Lyspærer og lysstoffrør

wowmedialab.no © WOW Medialab AS
NYTT FRA STUGUDAL
FJELL
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52

TC
SER BI N
FI

KULSETH

Klær
og sko

ALT INNEN
NYBYGG OG
REHABILITERING

Små el-apparater

Klær/tekstiler
sko o
Isopor
Papp,og
papir
Klær/tekstiler og
sko
Papp,
papir
og
kartong
Klær/tekstiler
og
sko
Plast
Papp,Isopor
papir og kartong
Små
el-apparater
Papp, papir og kartong
Plast
Stein, jord og betong
Plast
Stein, jord og betong
Vinduer
Plastemballasje
Stein, jord ogTrevirke
betong
Trevirke
Plastemballasje Kuldemøbler / EE-avfall
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarlig
Lyspærer
Plastemballasje Kuldemøbler / EE-avfall
Små ELFarlig
Glass
og
apparater
avfall
lystoff
metallMatavfallBleierKlærRestavfall
Hageavfall
Bleier
PapirogLyspærer
Papprør
og
PlastIsopor
Restavfall
Bleier
Små
ELFarlig
Lyspærer
Restavfall
Glass
og
rør emballasje
metall- apparater avfall og lystoff
emballasje
og sko
kartong
Glass- og metallemballasje
metall- apparater avfall og lystoff rør
emballasje
Klær/tekst
IsoporGlass- og metallemballasje
Farlig
avfall
emballasje Kuldemøbler
Klær/tekstiler
og sko
/ EE-avfall
Klær/tekst
Klær/tekstiler og sko
Isopor
(maling,
lakk,
lim...)
Klær/tek
Små
el-apparater
Klær/tekst
GJENVINNINGSIsopor
Små el-apparater
Stein,
jord
Stein, jord
STASJONLyspærer og lysstoffrør
MATAVFALL
PAPP, PAPIR
PLASTRESTAVFALL
GLASS- OG
Vinduer
Stein,
jord
Hageavfall
Trevirke
Stein,
jord
og
betong
Glassog
metallemballasje
Vinduer
Kuldemøbler
Vinduer
Stein, jord og betongAlt avfall, bortsett fra matavfall
Trevirke
EMBALLASJE
METALLOGBleier
KARTONG
Små ELFarlig
Lyspærer
Restavfall Glass og
Batterier
Stein,
jo
Kuldemøbler
kan leveres
på gjenvinningsstasjon
Trevirke
avfall
lystoff rør Isopor
metallBleier Restavfall
Små EL- Papp
Farlig
Lyspærer
Glass
og apparater
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
og ogPlastRestavfall
Kuldemøbler
Papp,
papir o
Bleier Restavfall
Små EL- Papp
Farlig
Lyspærer
Glass
og apparater
avfall
ogPlastlystoff rør Isopor
metallEMBALLASJE
Matavfall
Klær
Bleier emballasje
og
sko Hageavfall
Papir
og emballasje
kartong
Glass-Restavfall
og metall
Bleier Hageavfall
Matavfall
Klær
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor
avfall
og lystoff rør
metall- apparater kartong
emballasje
emballasje
Glassog metall
Papp,
papir og
kartong
Frukt/grønnsaker og sko
Farlig
avfall
Kuldemøbler
/Klær/tekstiler
EE-avfall
Hageavfall
Hageavfall
og sko
Små el-apparater
og sko
kartong
emballasje
emballasje
Papir, aviser/
Glassog
metall
Plast
Farlig
avfall
Kuldemøbler
/
EE-avfall
Klær/tekstiler
og
sko
Plastposer
(maling, Kuldemøbl
lakk,Små
lim...)el
Hageavfall
reklame
Klær/tekstiler
og skoKlær, tekstiler(maling,
lakk,
lim...)el
Avkjølt aske/grillkull og
Små
papir
kartong
ogPapp,
sko
Lyspærer
og og
lysstoffrør
Små el
kattesand pakkes godt inn
Fisk/skalldyr
Plastemballasje Lyspærer og lysstoffrør
Stein,
jord
og
betong
Vinduer
Glassog
metallemballasje
Papp,
papir
og
kartong
Hageavfall
Syltetøyglass
o.l.,
Vinduer
Glassog Hageavfall
metallemballasje
Plastemballasje
Pappesker
Stein,
jord
og
betong
Plastemballasje fra kjøtt,
Batterier
Glassog met
Vinduer
glassflasker
Vinduer
Stein, jord og
betong
frukt, grønt og pålegg
Batterier
Vinduer
Matavfall(bør rives
Klæri biter)
Hageavfall fisk,
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor Papp, papir og kartong
Stein, jord
og
sko Hageavfall
kartong
emballasje
Matavfall
Klær
Bleier
PapirPapp,
Papp
PlastIsopor
Potteplanter/blomster
og betong
papirog
og kartong
Bakverk
Isopor
Plastemballasje
Matavfall
Klær
Bleier
og
sko Hageavfall
Papir
Papp
og emballasje
PlastIsopor
kartong
Klær/tekst
Isopor
F
Plastemballasje
Restavfall / EE-avfall
Kuldemøbler
Små
el-apparater
og sko
kartong emballasje
Små
el-apparater / EE-avfall
F
Kuldemøbler
Melk-/
Isopor
(maling
SmåF
Trevirke
Hermetikkbokser KuldemøblerPlastemballasje
/
EE-avfall
Hageavfall Plastemballasje
Hageavfall
juicekartonger
Plastkanner/plastbeger
(maling
Stein,
jord
Trevirke
Lyspærer
og
(maling
Kuldemøbler
/
Teposer/kaffefilter/kaffegrut
Papp, papir og kartong
Potetgullposer
Hageavfall
Hageavfall
Lyspærer
og
hvitevarer
TV og monitorer
Klær/tekstiler
og sko
Trevirke
Vinduer
Isopor
metallemballasje
Papp, papir og kartong
Klær/tekstilerGlassog sko og
Isopor
Lyspærer
og
Kuldemøbler
Vinduer
Vinduer
Plastemballasje
Glassog
metallemballasje
Papp, papir og
kartong
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarlig
Lyspærer
Isopor
Vinduer
metallemballasje
apparater avfall og lystoff rør
metall- Blomsterpotter
Stein,
jord ogGlassbetong og
Øl - og
mineralvannsbokser
Papp,
papir og kartong
Tomme doruller/
Stein,
jord
og
betong
Vinduer
Isopor
Plastemballasje
emballasje
uten pant
Plastemballasje Sneiper/talglys
Glass- og metall
tørkepapirruller
Trevirke
Kjøttrester/bein
Hageavfall
Hageavfall
Hageav
Kuldemøbler
/
EE-avfall
Farlig
avfall
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarlig
Lyspærer
Elektrisk og
Trevirke
Klær/tekstiler
og sko
Restavfall
Trevirke
Små
el-apparater
Isopor
metall- apparater avfall og lystoff rør
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SORTERINGSGUIDE

PÅSKERADIO = NEA RADIO
Klart du vet det! Ingen påske uten Nea Radio.
Heller ikke i år og selv om påska er sein, så er Nea
Radio presis som vanlig!
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Gode opplevelser b

sør til Steinkjer i nord. Fortsatt med kjerneområde
i Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, og stadig sterkere i
Malvik, Stjørdal og Meråker, sier Reitan.

Nea Radio Cruise til Kiel
Også i høst arrangerer Nea Radio det stadig mer
populære cruiset til Kiel. Årets cruise går fra torsdag
- Sånn blir det i år også, med masse godt stoff, gode 31. oktober til lørdag 2. november, med trivelig
reisefølge og god underholdning.
historier, god musikk og spennende konkurranser.
-Vi sørger for non-stop dansemusikk begge kvelder,
Det sier redaktør Andreas Reitan, som har vært
med artister som Jhohans, Petter Wavold & Bandet,
med på samtlige påskeradioer.
Casino Steel, DJ Charlie og Elvetuns som foreløpig
registrert i skipsregisteret, sier Reitan.
Påskeradio’n i Nea Radio starter fredag før
palmesøndag, og deretter kommer det til å gå
Bingo
slag i slag, hverdager og helligdager. Helt til 2.
påskedag, der lokalradioen de to siste dagene følger Nea Radio har også landets høyeste bingopremier
med 25.000 kr i faste ordinære premier og en jackpot
påsketuristene på veg hjem.
på hele 100.000 kroner hver tirsdag fra kl 20.00 og
- Vi sender døgnet rundt, med parallell distribusjon superbingo fra 21.15. Blokker får du kjøpt i butikker
på FM, DAB, DAB+ og nettradio. Den som bare vil ha og bensinstasjoner samt på www.bingosystemer.no.
musikk og nyheter kan prøve Nea Radio + på DAB,
men i påska blir det så mye godt stoff at du egentlig Lisens
Ingen lokalradioer mottar pressestøtte, derfor
ikke har tid til å gå på ski, ler Reitan.
er vi fortsatt avhengig av støtten din. Liker du
det du hører, håper vi at du betaler den frivillige
Utrolige lyttertall
radiolisensen på 300 kr, som du helt enkelt vippser til
De nye lyttertallene viser at Nea Radio er
Nea Radio ( 20 905 ).
en av Norges mest populære lokalradioer. I
Værnesregionen har Nea Radio nå flere lyttere enn
Blant alle som betaler lisensen trekker vi ut to
NRK P1. I hele Trøndelag har Nea Radio nesten 60
personer som hver vinner tur for to til Kiel i høst.
000 lyttere, målt hver uke, og i alle aldersgrupper.
I løpet av Nea Radios snart 33-årige historie har
påska befestet seg som den ultimate radio-høytid.

-Trønderfrokost med Baard Danielsen har ikke
gjort Nea Radio mindre populær. Fra klokka 06
hver morgen og til langt på kveld har vi nå skapt et
variert og folkelig radiotilbud for alle fra Oppdal i

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

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

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

Foto: Roar Ørdal

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

Men - første er det påska som gjelder! - God radiopåske, og husk ny sms-adresse: Send meldinga di med
kodeord nea til 26 114!

ÅPNINGSTIDER BETJENTE HYTTER

Nedalshytta: Tlf. 953 64 603
12.4. - 22.4.
Storerikvollen: Tlf. 73 51 09 81 / 916 50 664 29.3. - 22.4.
Schulzhytta: Tlf. 926 03 333
12.4. - 22.4.
Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

OPPKJØRTE SPOR Hele påska
blir det hver dag før kl 10 kjørt opp
skispor fra Stugudal til Nedalshytta.

DAGSERVERING

Nedalshytta og Schulzhytta: Alle dager kl. 12-16
VARMRETThKAFFEhVAFFELhKIOSK
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Returadresse Astrid M. Sprauten, Gammelvegen 4, 7590 Tydal.

