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Info fra Stugudal fjell

Høsten er her
Hei alle sammen.
Jeg heter Rune
Ottem, er 56 år,
født og oppvokst
i Elverum, bosatt i
bygda Hernes rett
utenfor Elverum.
Jeg er gift med Marit
og har to døtre og
tre barnebarn. Jeg
jobber som arena
leder i Forsvarsbygg
Rena leir, med
driftsansvar for

leiren med skyte -og øvingsfelt.
Min far kommer fra Jensvold på Stugudalen. 1965
var første gang jeg var på Stugudalen. Har etter det
stort sett hatt alle ferier her (vinter, påske, sommer,
høst). Jeg har alltid likt meg her, med dyra på
gården, slåttonn, vedhugging, fiske i Stuggusjøen,
elver og bekker i nærheten. Det har også blitt mange
fotturer i fjella.
Marit og jeg, sammen med familien, tilbringer mye
tid på hytta vår i Rotvollia. Det er vårt drømmested,
her finner vi ro i en ellers hektisk hverdag. På
vinteren har vi fantastiske skispor rett utenfor
hytteveggen, noe vi kan takke Stugudal Fjell for.
Mine interesser er turer i fjell og mark, fuglejakt
sammen med hunden vår Balder (Gordon setter).
Er også glad i å fiske, har stort sett alltid med meg
fiskestang når jeg går i tydalsfjella. På vinteren er
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Rune Ottem
Tlf: 924 83 680
Mail:  rune.ottem@forsvarsbygg.no
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Ole Waagan
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Styremedlem:

Torbjørn Berg Strømstad
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Mail: torbjorn.berg.stromstad
       @stjordal.kommune.no

Styremedlem:

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

Kasserer:

Astrid Mørkved Sprauten
Tlf. 92637408
Mail: astrids@tydalsnett.no
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isfiske en god ting og «koble» av med.
Hjemme er jeg også involvert i noe styrearbeid, i
samfunnshus og idrettslag
Når vi nå går inn i høst månedene kan vi se tilbake
på en barmarksesong som har inneholdt utbedringer
av løypetraseer, slik at det kan kjøres spor tidligere
på mindre snø. I tillegg har det blitt jobbet godt i
stiprosjektet, det er blitt utført klopplegging ved
Væktarhaugen og i området ved Ysteosen. Det er
også blitt gitt midler fra Gjensidige stiftelsen til
infotavler, som vil bli satt opp senere.
Høsten er en fin tid med frisk luft og vidder med
flotte farger. Håper på god fangst av bær og sopp.
Jakta står også for tur, for de som er interesserte i
det. Jeg ønsker dere alle «skitt jakt».
Vi er fortsatt i en merkelig og usikker tid vedr.
Covid-19. Smittetallene går opp her i Norge og
ute i Europa. Vi får håpe at det blir kontroll på
smittespredning slik at vi ikke igjen må stenge ned.
Nesten alle planlagte arrangementer Stugudal har
blitt avlyst, Tydalsvukku har også blitt avlyst.
Jeg tenker på næringslivet i dalstrøket, og på hva de
har gått i gjennom i tiden med Covid-19. Det er viktig
at vi som er hytteeiere og gjester her i Stugudalen
støtter opp om det lokale næringslivet så godt vi kan.
Stugudal Fjell ønsker alle en riktig god høst, ta vare
på hverandre og hold avstand, og støtt de lokale
aktørene!
For Stugudal Fjell
Leder Rune Ottem   
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Annonsører i Stugudal Fjell Høsten 2020
K Eidem Elektro AS
Tydal Bygdeservice SA
ABES Trafikkskole
Stugudal Håndverk og Fritid
Loppemarked i Bjørkly
O. Trondseth Rør- og Møbelforr.
Selbu Trykk AS
Eggen og Holden Bygg AS
John Berggård bygg
Byggmester Ingar Olsen
Patrusli
Høiby Snekkeri AS
Alltjenester
Fagtrykk
Motorsenteret Selbu og Tydal
John Inge Sørensen
Kiwi, Selbu
Selbusport`n
Tydal Utleieservice
Nardo Bil
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s. 4
s. 5
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s. 12
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s. 14
s. 14
s. 14
s. 14
s. 14
s. 15

Aktiv Eiendom
Melhus Bil
Julseth Østre
Coop Prix Tydal
Gårdsmat fra Sjursgård
Fjellguiden Tydal
Selbu Sparebank
Aune Elektro
Aasen og Five
Bil og Landbruk AS
Tydal Trappefabrikk AS
Dybvad Transport
Sørflakne Bensin og Service AS
Kirkvollen Pilegrimsgård
Fossli Torvtakspesialisten
Tydal Vedprodukter
Stugudal Grill
Ren Røros
XL-Bygg Selbu
Væktarstua

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

s. 20 - 21
s. 27
s. 28
s. 28
s. 29
s. 29
s. 34
s. 34
s. 35
s. 36
s. 36
s. 36
s. 36
s. 37
s. 37
s. 37
s. 38
s. 38
s. 39
s. 40

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
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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TYDAL BYGDESERVICE SA

Vi har starta bygging av den
6. hytta i Stugudal Fjellandsby.
Denne er nå ute for salg

Visning: 11.okt kl. 12-15.00
Ved kjøp av hytte i fjellandsbyen har du fri tilgang til :
1 stk. båt i Stuggusjøen og 1 gapahuk

Tydal Bygdeservice utfører:
Planlegging/tegning/ byggesøknad
Grunnarbeider, graving og betong. Snekkerarbeider.
Komplette nybygg, påbygg og rehabilitering.
Faste lokale fagutdannede arbeidslag.
Samarbeide med elektro og vvs firma.
E-post: tydal@bygdeservice.no
Tlf: 913 72 343

73 91 76 70 // www.abes-trafikkskole.com
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Åpningstider
Fredag-Lørdag
10-16 (fra uke 38)
Høstferien - uke 41
Mandag-Søndag
10-18

Glad dag
10. oktober.
Hjembakte kaker og
nystekte vafler med mye
godt tilbehør.
Julefurutenning lørdag
28. november
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Loppemarked
Tydal i
Bjørkly, Stugudal  

Vedprodukter
9.-11.oktober

Ta kontakt
918 fin
13 096/957
32 eller
313
Du
kan få på
kjøpt
fjellbjørk
for
levering
av
lopper
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen
73 81 46 82 - 909 73 324
Flemming Lunden
918 80 715

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

Fra grafisk design til ferdig produkt
Grafisk design og layout: Brosjyre - CD layout -

Visittkort - Visuell profil - Logo - Bok - Blad - Reklamebanner
- Annonse - Presentasjon Trykksaker: Bøker - Blader
- Hefter - Flyers - Giro - Visittkort - Billetter Websider:
Wordpress hjemmesider - Digitalisering bøker - 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

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

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

Tlf: 41 21

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,
priv.
81 901
53 43
Mob.Tlf.
951
54 73
441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769
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Tlf: 41 21 56 92
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PLANER OM
REHABILITERING?
Vi kan hjelpe deg med det meste.

Vi tegner, prosjekterer og utfører ALT:
Nybygg
Tilbygg
Ny kledning
Etterisolering
Nye vinduer og dører
Skifte tak

Rehabilitere bad / vaskerom
Nytt kjøkken
Ny garasje
Ny terrasse
Piperehabilitering

Vi er klare med penn, papir, hammer og sag.

Byggmester Ingar Olsen As kan koordinere alle
fag og styre hele jobben!

BYGGMESTER

INGAR

OLSEN AS
NYTT FRA STUGUDAL FJELL

TA KONTAKT:
firmapost@bm-iolsen.no
7
48184356

Tydal kommune, rådhuset
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal Tlf. 73 81 59 00
e-post: postmo=ak@tydal.kommune.no
Åpent: Hverdager kl. 08.00 – 14.00 (tlf. 08.00 – 15.00)
Tydal bibliotek
Åpent: Tirsdag kl. 14.00 – 17.00 og onsdag kl. 10.00 – 14.00
Tydal legekontor
Åpent: Hverdager kl. 09.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 15.00
Øyeblikkelig hjelp utenom åpningsNd ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal tlf. 116 117.
Ved behov for aku= medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.
Turis6nformasjonen
Lokalisert i servicekontoret på rådhuset. Samme telefonnummer og åpningsNd som rådhuset.
E-post: turisNnfo@tydal.kommune.no
Salg av suvenirer, kart, lokalhistoriske bøker, jakt- og ﬁskekort. Brosjyremateriell fra Tydal og
nærkommuner.
Oﬀentlig toale;, vannfylling, tømmestasjon bobiler og returpunkt avfall
Ved Joker Stugudal ﬁnner du oﬀentlig toale=, vannfyllingsmuligheter og tømmestasjon for bobiler.
Her er også returpunkt for avfall.
Informasjon om utplassert nødtelefon (satelli;-telefon)
Tydal kommune har utplassert satelli=-telefon i sanitærbygget hos Stugudal Camping og ved Tydal
sykehjem Nl bruk for innbyggere og andre. Telefonen beny=es i nødsNlfeller, dvs. ved brudd i
telene=et (fas=elefon og mobil) og samNdig aku= behov for kommunikasjon med nødetater eller
andre.
Ladestasjon for elbiler
HurNgladestasjon for elbiler ﬁnnes i sentrum i Ås, mellom Coop Prix og Kafe Posten.
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Info om jakt og fiske i Tydal
finner du ved å gå inn på Grunneierlagets side på Facebook, eller på hjemmesiden
jakt-fiske.no Turistinformasjonene kan også hjelpe deg.
Jaktmuligheter i Tydal
Vi administrerer for tiden kortsalg for 3 terreng
med småviltjakt i Tydal. 2 høyfjellsterreng med
hovedsakelig rypejakt samt et skogsterreng hvor det
selges kort på rådyr, hare og skogsfugl.
Blåhammeren
Rypejakt i området Blåhammeren, ca 70 000 daa.
Jaktperiode fra 15. september til 23 desember.
Første uke selges kun sesongkort. Fra og med 22.
september selges også dagskort. Bag limit på 3 stk
ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt UTEN hund. Kortene
for du kjøpt på inatur.no
Eventuelle nye begrensninger kan bli iverksatt
dersom forholdene tilsier at det er nødvendig.
Jegeren er selv pliktig til å følge opp dette. Følg
med for løpende oppdateringer på Jakt og
fiske i Tydal eller kontakt Tydal grunneierlag, se
kontaktinformasjon.
Innenbygdsboende får kjøpt jaktkort hos Best
bensinstasjon eller Servicekontoret i Ås.
Bestand
Middels bestand. Det har vært fine kull og brukbar
produksjon i de to siste årene (2017 og 2018) slik at
bestanden har hatt en stigende utvikling. For 2019
virker det som at produksjonen har vært dårligere.
Men brukbart med stamfugl og en del omlegging gir
et litt under middels år.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Blåhammer-området dekker ca. 70 000 daa og ligger
sør i Tydal kommune. Terrenget ligger i hovedsak
over tregrensa og strekker seg opp til toppen av
Blåstøten på 1321 m.o.h. I vest grenser terrenget
mot elva Storhena, og i øst mot Grønvola. Aller
lengst i sør grenser terrenget mot Kjøliskarven og
Holtålen kommune.
En må beregne å gå et stykke før man kommer inn i
selve jaktterrenget.
Øyfjellet
Øyfjellet er et ca 50.000 daa stort og variert
høyfjellsterreng der snaufjell, myr og lyng dominerer.
Her finner du både fjellrype og lirype samt at
det skytes noen harer hvert år. Her selges det et
begrenset antall kort årlig. Kortene legges ut for salg
på jakt-fiske.no.
Græsliskogen
Skogseiendom i Græsli i Tydal kommune. Her kan du
jakte på et område på ca 14.000 daa med varierte
skogsområder. Det ligger på sørsiden av dalen og
har områder med myrer, ungskogfelt og gammel
skog slik at du får muligheter å variere hvilke hvor
du går og hvilke områder du vil satse på ut i fra
forholdene den aktuelle dagen. Her selger vi kort på
rådyr, hare og skogsfugl utover høsten. Kortene blir
lagt ut for salg på jakt-fiske.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Høsthilsen fra Frivilligsentralen
Ved Frivilligsentralen ble også våren veldig spesiell.
Flere av våre faste aktiviteter ble avlyst pga covid-19,
- besøksvenner måtte utsette sine besøk til ensomme
hjemmeboende eldre og våre pasientvenner på
sykehjemmet kom ikke inn dit pga besøksforbud.

Nå håper vi derimot at ikke ferietid, mer reising
og åpning av grenser skal føre til økt smitte i
befolkningen, men at vi fortsatt holder smittetallene
så lave at arrangement og aktiviteter skal kunne gå
som normalt utover.

Gledelig var det derimot å se alt engasjement både
blant fastboende og andre som ønsket bidra hvis
det skulle oppstå behov. Nå fikk vi heldigvis ikke noe
smitteutbrudd i bygda, og behovet for bistand rundt
omkring ble heldigvis ikke det store. Men vi var veldig
takknemlig for å ha beredskapen på plass i tilfelle det
skulle oppstå noe akutt. Vi hadde i denne perioden
ukentlig dialog med kommuneledelsen på hvordan
Frivilligsentralen mobiliserte, og hva vi kunne bistå
med ved behov. Vi hadde blant annet noen oppdrag
med hjemkjøring av varer til personer som var
i risikogruppen og som ble anbefalt å holde seg
hjemme. Vi engasjerte flere frivillige telefonvenner
som etter avtale snakket med hjemmeboende
eldre som hadde behov for en prat i ny og ne. Vi
arrangerte også konsert utenfor sykehjemmet for å
glede beboere og ansatte i en veldig spesiell tid.

BJØRKLY
Det har jo vært høyst usikkert ift høstens
loppemarked pga coronasituasjonen, og
gjennomføringen vil bli noe annerledes enn tidligere.
Men vi håper at det skal gå med nødvendige
smittevernhensyn.
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Planen er at det skal gjennomføres siste helgen i
høstferien (uke 41) – fredag, lørdag og søndag.
Vi tar fortløpende imot lopper fram til 1.oktober. Ta
kontakt med Bjørg på tlf 91813096 eller Oddveig på
95732313 for levering av loppene.
Mer informasjon vil komme utover høsten! Følg oss
gjerne på vår facebookside «Bjørkly Stugudal».

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Målestasjonen på Kåsen
Fra 1976 har Lilly Kåsen driftet Meteorologisk
Institutt sin målestasjon i Stugudalen. Den ble flyttet
opp til gården Kåsen (730 meter over havet), og Lilly
har samvittighetsfullt sjekket nedbørsmengde, evt
snødybde, og jordfuktighet hver morgen. Tidligere
ble dataene ført inn på et ukeskort og sendt inn
hver uke. I dag foregår alt selvfølgelig digitalt, Lilly
fører inn og sender mellom klokka 08 og 09 til
Meteorologisk Institutt (MET). Om det er søndag,
jul eller påske så må pliktene utføres, hun må ut i
både regn og snøstorm. Men det er godt å få kjenne
på lufta, som hun sier. Hvis hun mot formodning er
forhindret en dag, (men det har ikke skjedd ofte!) må
sønnen John Helge (4.generasjon på gården) være
vikar.
En liten godtgjørelse for jobben hun gjør får hun,
og dessuten julekort! Annethvert år kommer
representanter fra MET på inspeksjon for å sjekke at
alt fungerer som det skal. »Meteorologisk institutt er
et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og
miljødepartementet med ansvar for den offentlige
meteorologiske tjenesten for sivile og militære
formål. Instituttet driver både værvarsling og en
utstrakt forskningsvirksomhet innen meteorologi,
oseanografi og klima.»
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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KOM OG SE VÅR UTSTILLING!

Vinduer, balkong-og skyvedører.
Standard og spesialmål.

VASKING
HAGEARBEID
ENKLERE TREFELLING
BORTKJØRING AV SØPPEL
SNØMÅKING / SNØFRESING
(+47) 41370440
Sebastian Kvithammer
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no

FOR MER INFORMASJON FRA
STUGUDAL FJELL
Sjekk vår hjemmeside:

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

www.stugudal.no

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

12

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

MOHEIM CAMPING/
STUGUDAL GRILL
Siden det meste ble avlyst i sommer satset Greet
og Bjørn på å arrangere en minifestival på Moheim
Camping. Området ved Stugudal Grill ble tilpasset og
inngjerdet, og det ble riktig fint. Bandet HARLEKIN
spilte både fredag og lørdag.
«Fredag var vi uheldig med været, men stemningen
var på topp. Bandet og rundt 70 tøffinger som ikke
ble skremt av litt regn ga alt. Magisk!
Minikonserten på lørdag ettermiddag så ut til å glede
mange store og små. Kjempekoselig!
Lørdagskveld var utsolgt, og festen var meget
vellykket. Vi ble faktisk så fornøyd at vi allerede har
begynt å planlegge en høstfest på Moheim camping!
Vi avventer hvordan koronasituasjonen blir utover
høsten, men vi har allerede snakket med frontfiguren
i et kjent Trøndersk band, og de har sagt ja til konsert
på Moheim. Denne gangen skal vi leie et stort telt så
folk kan komme og kose seg, uansett vær️.
På selve campingen har vi hatt en bra økning
i døgnturisme. Det har også kommet inn flere
helårsplasser. Stugudal Grill har økt omsetningen
sin betraktelig denne sommeren, men det var tøft å
miste inntekten fra Tydalsfestivalen.
Alt i alt er vi fornøyd med sommeren 2020!»
Hilsen Greet og Bjørn.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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ATV OG SNØSCOOTER

Tørr Bjørkved
selges
John Inge Sørensen
Tlf 95136736

8-22

Selbuvegen 1688, 7580 Selbu. tlf: 911 01 237

Ekte natur. Ekte opplevelser. Ekte sport.

TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Stikk innom oss på
Selbusporten og vi
hjelper deg å finne
utstyret som passer
for nettopp deg!

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget,
7580 Selbu
Tlf: 41 46 78 44
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Vi har det du trenger!
Ski // Sykkel // Fiske //
Tur // Fritid // Sliping av ski

Bestilling:
telefon 92 49 27 22

www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com

Åpningstider:

Man- Tors: 09 – 17
Fre:
09 – 18
Lør:
10 – 15

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

OPPLEV HYTTEBILEN

VOLVO XC40 PLUG-IN HYBRID

Volvo XC40 Plug-in Hybrid er det perfekte valget
for deg som trenger en sprek og praktisk bil!
Med Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid får du blant annet
262 hk, brukervennlig teknologi, smarte og romslige
oppbevaringsløsninger, LED tåkelys, parkeringsvarmer
med timer, oppvarmet ratt, høy bakkeklaring og svært
gode kjøreegenskaper. I tillegg kan du kjøre inntil 55 km
på ren elektrisitet! Ta kontakt for et godt tilbud!
(*Inntil 55 km - WLTP bykjøring).

Roar Holthe
922 30 130

Jan Tore Brustad
986 34 466

Velkommen til prøvekjøring hos Nardo Bil Stjørdal!

NARDO BIL
AL LTID GODE OPPL EV EL SER

STJØRDAL
Havnegata 20a

Strandhogg underveis med bålkaffe og lefse, før turen gikk videre med guiding av blide og kunnskapsrike karer. Vel framme ved Nøsteråa ble vi
installert i lavvocampen.

På tur med Fjellguiden Tydal
Hva gjør man når alle andre ferieplaner blir avlyst?
Jo, man finner opplevelser i nærmiljøet. I vårt tilfelle:
TYDAL. Hytteeiere (og et par fastboende) med hjertet
i Stugudalen/Tydal meldte seg på WATERFALLS
EVENTS tur med Fjellguiden Tydal. (Bak Fjellguiden
står Lars Østby Nilsen og hans foreldre Ragnhild og

Ketil. Samboeren og hans to søstre stiller også opp
når det trengs.)
Vi møtte opp ved BAGAGE DROP i Sylsjøveien,
deretter til Nesjøen Båtutleie der Lars og Ketil hentet
oss med sine to hurtiggående båter

Nydelig lunch med kortreist mat, fisken kom fra Essand, og sau og lam var sjølprodusert. Resten av dagen gikk med til øksekasting, lagkviss,
kanopadling og sosialt samvær.

3-retters middag, som var svært velsmakende, ga
oss styrke til flere lystige sprell, og ble avsluttet
med bål, allsang og morsomme historier. Ingen av
dem vil bli gjengitt her! Storteltet ble benyttet utpå
natta da regnværet truet med å avslutte kvelden vår,
men ikke alle lot seg jage til sengs! Herlig stemning
med trivelige folk. Frokost neste dag, fortsatt med
god stemning! Retur med båtene i noe varierende
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vær, men heldigvis er båtene veldig stødige. Men
noen strandhogg ble det ikke i regnværet. Lunchen
(nydelige reinsburgere) ble inntatt i lavvoen på
Båtutleia før vi dro hver til vårt. Men det er bare en
ting å si om denne turen; den frista til gjentakelse!
Anbefales! (En større reportasje kommer kanskje i
neste utgave!)
Tekst og foto: A.Sprauten.
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BREKKA
BARNAS
BYGDETUN
Enda en sommer er over… Alle dyrene på Brekka har
nå flyttet tilbake til sitt faste hjem på Jensgården i
Gressli. Der skal de fortsette å glede barn og voksne
ved Inn på tunet-gården helt fram til neste sommer.
Mange barn og voksne har kost seg på Brekka i
sommer også, vi er utrolig mange som er takknemlige
for at Bygdetunet eksisterer. Denne spesielle
sommeren har det faktisk vært besøksrekord på
Brekka. Det beviser at Barnas bygdetun har livets
rett!Det er ikke mange aktiviteter for små barn i
Tydal, så Brekka er gull verdt. Trollstien er passe
utfordrende for store og små, og perfekt for de små
som skal lære bokstaver.
Vi gleder oss allerede til neste sommer!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Tydalsfestivalen

En betraktning om festivalen, livet, jobben og
framtiden av Ann Louise Waagan, daglig leder
i Kulturstiftelsen Sylan & Sånn.Ingen kan vel
være uenige i at 2020 er et spesielt år?

at de får den støtten de trenger, og finner måter å
overleve for å stå i stormen. Vi er helt avhengige av
at de er der, det vil være umulig å gjennomføre en
festival uten dem.

I min villeste fantasi hadde jeg aldri forestilt meg
at grensen ville bli stengt, og at jeg ikke ville være i
stand til å besøke familien min på svensk side, men
det har skjedd, og det føles uvirkelig.

Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe, vi får
god tid til å oppgradere området.
Så langt har vi hatt på ny jord på sårbare steder,
gjødslet og sådd. Vi har malt billettbua, og er
igang med kioskbygget og Storsylen scene. Vi
har malt og lagt nytt gulv i kontorbygget og
møblert kontorplasser. Vi har begynt å male inne
i kioskbygget. Vi har brent,sortert og kjørt rask på
gjenvinningen. Reparert og fikset. Revet innvendig
panel og vegger i Storsylen scene, her vil det bli stor
forandring. Den bakre delen av scenen skal isoleres
for å kunne brukes også om vinteren. Her blir det en
liten og intim scene, et lite kjøkken, vinduer og en
skyvedør mot forsiden av scenen. En lekkasje gjorde
at vi måtte skifte tak. Nødvendig, men ikke akkurat
med i budsjettet! Dette blir spennende, og vi har
allerede fått forespørsler om kickoff for bedrifter, og
selskap som f.eks bryllup på Stugguvollmoen. Og vi

Men det viktigste vi kan gjøre er å følge
myndighetenes anbefalinger, og gjøre det vi kan for
å hindre smitte. Når det gjelder Tydalsfestivalen var
det veldig enkelt, den måtte avlyses , og så måtte vi
jobbe derfra. Vi kontaktet alle artistene, og fikk med
oss alle til 2021 – DumDum Boys, Postgirobygget,
Beist, Odd Nordstoga, Halvdan Sivertsen, Rotlaus,
Melody Market..., og det kommer flere.
Alt arbeidet vi har gjort og alle planene vi hadde
for årets festival vil bli videreført til neste år, så
da ønsker vi å gjøre alt vi kan for å skape magi på
Stugguvollmoen igjen. Vi klarer oss. Da er jeg mer
opptatt av våre kunstnere og leverandører. Jeg håper
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Jeg legger opp dagene mine akkurat som jeg ønsker,
og det er en gave som gjør at jeg kan tilpasse livet
etter mine helseutfordringer. Jeg har en sykdom som
kalles acromegali, en godartet svulst på hypofysen
som fører til hodepine. Har også hatt et par
spontane kollapser på lungene mine. Dette gjør Yoga
superviktig for meg, og bidrar til god livskvalitet. Min
optimale dag inkluderer yoga, fysisk aktivitet, en jobb
jeg liker, sunn og god mat og tid til å gjøre hva jeg
vil. Og dette kan jeg kombinere med jobben min. Og
dette får meg til å utføre jobben min. Jobben og livet
jeg lever går litt hånd i hånd, og livet er slik jeg ønsker
å leve akkurat nå, og for meg er det livskvalitet. Jeg
har det bra! Det er det jeg tenker mye på. En dag kan
dette endre seg, men inntil da nyter jeg det livet jeg
har fått, og som det ser ut akkurat nå.

har en liste over flere prosjekter som vi har en plan
for å få gjennomført.
Nå håper vi at alle vil gjøre det de kan for å begrense
koronaen, da kan samfunnet igjen åpnes opp for
større arrangement!
Festivalen er hovedarrangementet til den nyetablerte
Kulturstiftelsen Sylan & Sånn. Det er Stiftelsen som
administrerer Stugguvollmoen, og som leier ut
området til de som ønsker, og Stiftelsen vil også være
arrangør av andre typer arrangementer. Stiftelsen
har ingen kommersielle formål, og en stor del av
overskuddet distribueres til team og organisasjoner
som har meldt seg frivillig. I år har vi ikke overskudd
til utdeling naturlig nok, eller overskudd som vi
kunne ha brukt til investeringer og rehabilitering av
området. Vi ønsker derfor frivillige i år også for å få
våre prosjekter gjennomført. Derfor trenger vi deg
som kan bidra med praktisk arbeid, det vil si maling,
snekring, etc. Vi trenger også elektrikere og andre
håndverkere. Ta gjerne kontakt hvis du føler at du
har noe å bidra med, om det er stort eller lite!
Hvordan går det med jobben min? Jeg har en god
jobb! Svært varierte oppgaver der jeg føler at jeg
får jobbe med mange sider av meg selv, jobber
med oppgaver som jeg liker. Det handler om å være
kreativ, være utøver, ha økonomisk sans, tenke på
strategier, planlegging og organisering. Jobben er
også super fleksibel og jeg kan jobbe fra der jeg
er, der jeg har min PC. Men siden Stugudalen har
fanget mitt hjerte og sjel, vil mye av tiden bli tilbragt
her, på hytta og på Stugguvollmoen som har blitt mitt
andre hjem.

Mange kan ha følt nedstengingen i form av
kansellering av div turer og ferieplaner.
For min del er det flere år siden jeg var på en
lengre utenlandstur, har hatt et par helger til Riga
og Budapest, så Norgesferie var ganske naturlig
i år også. Og tro det eller ei, ferie på hytta er det
beste. Å kunne ta en morgen- dukkert i elva, gå
en tur i fjellet, kaffekoppen i morgensolen, få litt
mat på utendørs-komfyren, male en dør, yoga,
se Dagsrevyen, roe ned helt enkelt. Nyte de små
øyeblikkene, det er bra nok for meg, sier Ann.Det
positive som kanskje har kommet ut av Corona, tror
jeg, er forståelsen av at vi er i samme båt, og at vi
hjelper hverandre. Mer runde i kantene og mindre
aggressive. Vi opplever alle mye usikkerhet, men

vil hverandre godt. Det er godt å føle, mener jeg.
Kanskje vi måtte stoppe og se oss rundt? Kanskje
nye muligheter vil dukke opp, kanskje vi vil sette
pris på andre ting? Jeg har tro på samarbeid der
man ønsker hverandre suksess. Et sted hvor vi løfter
hverandre opp og fram. Hvor vi kan bruke hverandres
kompetanse og gi hverandre inspirasjon. Jeg har
tro på fremtiden, selv om den helt sikkert vil by på
utfordringer.
Ann Louise Waagan
Takk for at du svarte på mine spørsmål, Ann! (Red)

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Aktiv eiendom 1/1

Selge
fritidseiendom?
Bruk meglere som har god lokalkunskap og lang erfaring med å selge
hytter i Tydal
Lokal tilhørighet og områdeeksperter

Vi har gjennom 20 år opparbeidet oss meget god og verdifull kunnkap om fritidsmarkedet i
Tydal, og kjenner derfor til mange som ønsker seg hytte i dette praktfulle området. Vi vet at
erfaring, lokalkunnskap og presentasjon samt riktig tilnærming til markedet som avgjør
resultatet av et hyttesalg.

Vurderer du å selge eiendom

Våre meglere er klare til å ta på seg oppgaven. Ta kontakt med oss for en hyggelig
uforpliktende prat om din eiendom.
Fra venstre:
Morten Eidesmo tlf. 984 32 861
Jan Morten Svendsen tlf. 957 37 871
Lars Valstad tlf. 957 37 870
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Tar deg videre

Tydal

Solgt!

Godt vedlikeholdt hytte av maskinlaft Isolert anneks - 11 sengeplasser fordelt
på 4 soverom - Skiløypetrassè like ved
Adresse:
Omkost.:

Kjølvollvegen 186
78 142,-

Kontakt:
Lars Valstad
tlf.: 95 73 78 70

Bra/P-rom:
Boligtype:

Prisant.:

2 190 000,- + omk.

89 m²/76 m²
Fritidseiendom,
selveier

Kontakt:
Jan Morten Svendsen
tlf.: 95 73 78 71

Boligtype:
Visning:

Prisant.:

1 050 000,- + omk.

Fritidseiendom,
selveier
Etter avtale

Kontakt:
Lars Valstad
tlf.: 95 73 78 70

Sagvegen 37
35 392,-

Kontakt:
Lars Valstad
tlf.: 95 73 78 70

jms@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Fritidseiendom,
selveier
66 m²/66 m²

lars.valstad@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Bra/P-rom:
Visning:

70 m²/70 m²
Etter avtale

Prisant.:

790 000,- + omk.
Boligtype:

Fritidseiendom,
selveier

lars.valstad@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Tydal

Godt vedlikeholdt hytte med innlagt strøm
og vann - 3 soverom - Usjenert beliggenhet Gode solforhold
Sørbekkvegen 94
37 892,-

Bra/P-rom:

Fritidseiendom med god standard. Praktisk
beliggende med nærhet til fiskerik elv og
vidstrakte fjellområder
Adresse:
Omkost.:

Tydal

Adresse:
Omkost.:

Boligtype:

Prisant.:

890 000,- + omk.

Tydal

Ekte fjellhytte med anneks og uthus i
Kranklia

Skarpdalsvegen 937
41 892,39 m²/39 m²

Møbekkvollvegen 30
34 392,-

Kontakt:
Lars Valstad
tlf.: 95 73 78 70

lars.valstad@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Solgt!

Stugudal - Koselig hytta med god standard
og skjermet beliggenhet. Innlagt
sommervann og godkjent avløp. Helårsveg.
Adresse:
Omkost.:

Tydal

Adresse:
Omkost.:
Bra/P-rom:

Tydal

Bra/P-rom:
Visning:

78 m²/65 m²
Etter avtale

Prisant.:

890 000,- + omk.
Boligtype:

Fritidseiendom,
selveier

Innholdsrikt hyttetun med fantastisk
beliggenhet i Stugudal

Adresse:
Omkost.:

Nedre Øyanvegen 22
115 512,-

Bra/P-rom:
Visning:

90 m²/85 m²
Etter avtale

Kontakt:

lars.valstad@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Lars Valstad
NYTT FRA STUGUDAL
FJELL
tlf.: 95 73 78 70

lars.valstad@aktiv.no
Aktiv Stjørdal AS

Prisant.:

3 995 000,- + omk.
Boligtype:

Hytte, selveier
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GLIS FESTIVALEN I STUGUDALEN
19. - 20. juni 2020

og vi bestemt oss for at noe måtte vi klare å
gjennomføre i en nedskalert utgave.
GLIS Festivalen 2020 var en av de første festivaler/
arrangementer som ble arrangert etter at verden
ble snudd på hodet. Vi klarte å gjennomføre 5
forskjellige arrangementer over 2 dager og det er vi
meget stolte og fornøyd med at vi fikk til.
Vi startet fredagskvelden med et foredrag om
Fjelldronningen Martine – grunnleggeren av
Væktarstua for over 90 år siden. Anne-Brit Skjetne
tok oss med på en reise gjennom hennes liv og virke.
Her var det mulighet for både foredrag og en smak
av lokalmat med passende drikke.
Siste arrangementet på fredagskvelden var
vinsmaking av sommerlige viner, en reise i Italia og
Spania med smak av rose og hvitviner – delvis fra litt
uvante vindistrikt som bla Friuli.

I en annerledes verden enn vi planla den i ble GLIS
Festivalen arrangert helgen 19-20. juni i strålende
sommervær.
Ideen til Gode Liv I Sylan – GLIS Festivalen ble
unnfanget i juletider 2019. Vi i Sylan Adventure
drodlet litt om ideen med Væktarstua og kastet opp
mange ideer for arrangementer, innhold, målgruppe,
blinket ut helg osv. Vi hadde kommet godt i gang
med planleggingen og invitasjoner hadde blitt sendt,
lokaler bestilt ol- så ble verden stengt ned.
Covid-19 situasjonen gjorde at vi måtte avvente, ut
i mai kom signalene om åpninger med restriksjoner
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I et strålende sommervær startet vi lørdagen med
Svartkjel-lunsj på seteren til Mari Nordfjell på
Væktarhaugen. Det ble en guidet tur fra Væktarstua
opp stien til Væktarhaugen ledet på en utmerket
måte av en kunnskapsrik turleder – Odd Håvard
Morset. På setra ble det servert kaffe og i handa mat.
I Bjørkly hadde vi en kombinert messe med lokale
matprodusenter og en egen øl og vinavdeling.
Mange av aktørene i Smaken av Sylan deltok her.
Meget hyggelig for oss som arrangør at så mange
utstillere kom og fikk vist fram mangfoldet i dalføret
og fjellregionen. Alkoholavdelingen fungert godt
og ble populær, vi fikk besøk av skjenkekontrollen
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som ga oss gode skussmål for vår organisering og
smittevernkontroll. Slusing gjennom lokalet fungerte
godt, smittevernet ble overholdt og det var god
avstand mellom de besøkende.
GLIS festivalen ble avsluttet med 4 retters middag
med vinpakke på Væktarstua. Et arrangement som
var helt utsolgt. Det ble brukt lokal matprodukter i
flere av rettene og vinene var matchende til maten.
All mat og drikke ble introdusert slik at gjestene fikk
vite hva de spiste og litt bakgrunnen til vinen som
fulgte med.
Å arrangere en festival i de rådende forhold
var krevende, vi mener vi lyktes godt ut fra
forutsetningene. Vi har allerede begynt å tenke på
neste års GLIS Festival, og vil ta med oss elementer
fra årets og bygge på med andre etter hvert som vi
ser hvor vi står mht Covid-19 inn i 2021.
Tusen takk til alle utstillere, besøkende, gode hjelpere
og samarbeidspartnere som gjorde GLIS Festivalen til
en stor opplevelse!
Nytt tilbud i Stugudalen – kajakk og sykkelutleie.
Etter iherdig jobbing over lengre tid har Sylan
Adventure AS endelig fått til et tilbud om sykkel
og kajakkutleie i Stugudalen. På sikt vil en del
turutstyr også bli mulighet å leie. Utleiested er
Stugguvollmoen.
Opptil 4 kajakker med fullt utstyr - vest, spruttrekk,
padleåre og sikkerhetspakke er mulig å leie for dag,
flere dager og uke.
Sykkelparken inneholder sykler i forskjellige størrelser
og utgaver. Disse leies også ut på dag, flere dager
eller ukesbasis. Alle sykler kan brukes på grus og
enkel sti. En del rene stisykler finnes også i parken.
Hjelm og reparasjonsutstyr følger med i leien av
sykler.
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Væktarstua Hotell

Helge Kvithammer og familien satser friskt som før. Det er spennende tider for reiselivet, sier Helge. Vi har,
som så mange andre, tapt mye penger på nedstenging og restriksjoner. Vi kommer aldri til å få tatt igjen
påskens store tap. Men det har vært svært godt besøk på hotellet i mai, juni og juli, på tross av at fravær
av de faste arrangementene som Tydalsfestivalen og fotballhelga merkes. Statkraft sine oppgraderinger i
kraftverkene hatt stor betydning for oss og resten av kommunen. Arbeiderne hos Samarbeidspartnerne
har leid seg inn på Væktarstua. Arbeidet med kraftverkene vil fortsette resten av året og i 2021. Vi har
godt med bestillinger ut september, vi har aldri hatt så høy beleggsprosent, sier Helge fornøyd. Det som
er mer usikkert i skrivende stund er høsten og julebordstida. Det blir spennende å se om bedriftene har
anledning til å arrangere julebord. Vi tilbyr kurs/konferanser og julebord med forskjellige aktiviteter, som
skotthyll og volleyball, fisking, femkamp, tursti og snøskuter, alt etter årstid og føre. Med dagens restriksjoner
kan ikke lavvoen brukes til annet enn små, private selskap på inntil 35 personer, så det ser mørkt ut for
villmarksjulebordene. Men den populære viltaftenen satser vi på å arrangere, sier Helge. Der vil det bli «først
til mølla-prinsippet».
Sommerens faste aktiviteter som volleyball, skotthyll og kviss har samlet bra med deltakere.

Kviss

Vinnere en av kvisskveldene

Denne kvelden var Aud og Ole kvissmastere, med forarbeid fra Kjell
Arntsen.

Skotthyll
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Vinnere av dagens skotthyll

Overlegen vinner i herreklassen

Vinner i juniorklassen

Vinner av dameklassen

Utekonserten med Petter Wavold og band ble svært vellykket, også med værgudene på vår side!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Mange bilder fra tre volleyballhelger:

Turnering nr.2:

Kvithammer

Team Væktarstua

Stugudal Camping med supportere

Gruppe 1

Familien Blom

Team Selboe
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Raptor – den tøffeste
pick-upen i klassen!
Ranger Raptor
Dette er ikke en vanlig pickup.
Dette er et råskinn.

Fra kr

717.000,-

Vi har leveringsklare Ranger Raptor !

Stjørdal
Havnegata 20
post.stjordal@melhusbil.no

99 38 40 00

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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SELVBETJENT AUTOMAT
BETALING MED KORT

COOP
TYDAL
MANGE GODE TILBUD
Vi ønsker alle våre kunder velkommen
innom den nye fine butikken vår i høst!

Åpningstidene våre er :

Vi har et bredt og godt utvalg av dagligvarer,
samt et variert utvalg av diverse varer som
leker , små-elektrisk , husholdutstyr og kjøkken
etc.
Vi har også bredt utvalg i apotek sortimentet.
Skal du handle til helgen, kjøpe deg noe leskende godt å drikke eller rett og slett bare er nysgjerrig på alt det vi har å tilby , er dere hjertelig
velkommen innom oss på Coop Prix Tydal.

Mandag – Torsdag

0800 - 2100

Fredag

0800 - 2100

Lørdag

0900 - 2000

Søndag

STENGT
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Vi ønsker alle en fin og trivelig høst,
hilsen alle oss i Coop Prix Tydal.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Vi selger produkter av vår ursau/villsau, som er slaktet på Røros Slakteri og foredlet hos
Stensaas Reinsdyrs slakteri.
Det går i mot høst og tida er inne for å sikre seg godbiter til jul. Pinnekjøtt, lammesteker,
knoker og grovpølse kan nå bestilles.
Hele slakt eller grovpartert. Vi leverer.
Vi ønsker velkommen til vår gårdsbutikk i Østbyveien 105, der vi har ﬂere godbiter, slik som
lammeskav, spekepølse og ytreﬁle, alt fra vår ursau/villsau. Flotte lammeskinn.

Ursau/Villsau Fra Sylan
Vi tar i mot bestilling på hele slakt!

Gårdsmat fra Sjursgård
Vestre.
Tlf 97669157
sjursgaard@hotmail.no
Østbyveien 105

Røye og Ørret ﬁsket i Essandsjøen ved foten av Sylan. Ferskfrosset
eller varmrøkt. Leveres vakumpakket fra 1 ﬁsk til 1 kg per pakke. Ekte
villﬁsk fanget med garn, stang, storruse eller pilk. En fantastisk, kortreist
og smakfull råvare. Ta kontakt for bestilling. Vi bringer på forespørsel.
Ellers ﬁnner dere oss på Reko-ringen. Utleveringssted Ikea.

Villﬁsk Fra Essandsjøen
NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Fjellguiden Tydal AS
Tlf 92351551
post@fjellguidentydal.no
Østbyveien 105
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På tur til Djupholet juli 2020

(Tekst og foto: Unni Haarstad)           

Kan gå Dalsliveien til Håvollen. Til oversiktsplakat for Skarsfjella
og Hyllingsdalens naturvernområde. Derfra sti ned til søndre vik
Møsjøen. Sti videre til vadested over Møåa.
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Blaut på fotan i dag, da elva var stor. Videre sti til vi ser Møsjøvollen
(spøker visst der). Derfra litt utydelig sti, jeg går i myrdragenet
opp til jeg går klar av tregrensa. Da følger jeg tregrensa fram til
Djupholet.
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Hele tiden mot sør, sørøst. Fantastisk skue! Dette er en
spylerenne fra siste istid.

Hvis en går videre oppover er det steinheller, fossefall og fine
kulper for å bade i, på godværsdager. Virkelig en severdighet

Takk til Unni Haarstad for turbeskrivelse og fantastiske bilder!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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9 dagers ridetur 2020
Vi er en gjeng som har blitt kjent på turer hos
Dyrhaug Ridesenter, og de siste 10 årene har vi ridd
på samme ukestur. Det er folk fra Trøndelag, Nordog Sør-Norge, Sverige og Tyskland som hvert år
møtes i Stugudalen i uke 33. De fleste har vært med
på mellom 15 og 27 ukesturer, og for oss er rideturen
årets høydepunkt. Ettersom vi gjennom årene har
besøkt de fleste hyttene, laget Ole en helt spesiell tur
i år hvor vi kom til plasser vi aldri før hadde vært.
Vi la ut på årets ridetur i strålende sol, og turens
første dag gikk som vanlig til Nedalshytta. Ridningen
ble avsluttet med en frisk galopp opp til hytta – og
der stod Maja, Turid og Atle og tok oss imot.
Det flotte været fortsatte på tirsdag, så dermed red
vi for det meste i høyfjellet over til Storerikvollen.
Vi stoppet for lunch langs Fiskåa, som er en idyllisk
plass for både hester og ryttere. Ved Remskleppen
møtte vi på skogens konge som krysset stien rett
foran hestene. Etter en lang ridetur var vi fremme
ved Storerikvollen – hytta Ole omtaler som sitt andre
hjem og har tilbragt mer enn to år av sitt liv på.
Når vi rir på så lange turer er vi avhengig av å få
inn forsyninger med mat og drikke underveis på
turen – så gruppen er svært opptatt av å ha et godt
forhold til Logistikksjefen på Dyrhaug Ridesenter, Per
Østbyhaug. Tidligere år har vi «bestukket» han med
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klemmer fra 8 damer – men i disse Corona-tider
måtte vi tenke alternativt….
Per møtte oss første gang ved lunch på
Skarpdalsvollen – og her ble pakkhesten vår, Dropi,
lastet med mat for 3 dager. Deretter bar turen opp
til Ramsjøhytta som ligger så vakkert til ved foten
av snøkledde Fongen - her er det obligatorisk å
bade i Ramsjøen! Til middag fikk vi servert Tove sin
hjemmelagede elggryte (alltid perfekt krydret) som
smakte helt fantastisk!
Torsdag ble vi invitert av Knut Morten og John Arne
Stokke til Svenskmoen. De bød på nystekte lapper og
et bredt utvalg med syltetøy. Hele gjengen forspiste
seg på lapper, så det var godt vi kunne bruke halen
på hestene for å bli trukket opp den siste bakken til
Schulzhytta.
På Schulzhytta hadde Mari stått og kuttet
grønnsaker og kokt kjøtt hele dagen. Og med hennes
kokkeleringsevner tryllet hun frem en nydelig
kjøttsuppe.
Fredag red vi til Græslihytta – det er etappe som vi
aldri har ridd før, og området viste seg å ikke være
helt optimalt for ridning. Det ble mye av- og påstiging
i løpet av dagen, og mange myrer ble passert, også
noen med mye multer. Ole måtte til og med ta frem
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kartet for å studere terrenget underveis - det har vi
aldri opplevd før! Ole forsikret oss om at vi var de
første, eneste og siste som kom til å ri den veien.
Vi tok tiden til hjelp, og ankom Græslihytta like før kl.
20 på kvelden. Det var en veldig trivelig hytte, med
flott utsikt utover dalen og en vakker solnedgang, så
vi glemte fort den strabasiøse turen.
Lørdag stoppet vi på Hyllingvollen hvor vi traff John
Olav Dyrhaug og sønnen hans. Her fikk vi smake på
noen av de deilige spesialitetene fra Tydalskjøtt,
mens hestene våre fikk gå på beite sammen med
kyrene.
Ettersom Nordpå for tiden er stengt, stilte
Marte Yseth opp på kort varsel som vertinne på
Aunegrenda Grendahus. Her hadde hun omgjort
forsamlingslokalet til en stor og romslig sovesal,
og disket opp med både sodd og multekrem. Hun
imponerte oss alle - så hele gruppa gjorde det vi
kunne for å rekruttere henne med til neste års
ridetur!
Fra Aunegrenda gikk turen videre mot Kjølihytta.
Dette var en virkelig flott ridetur, hvor vi hadde 360
graders utsikt på store deler av turen. Kjølihytta ligger
svært værhardt til, høyt oppe og innunder Kjølifjellet,
men denne søndagen var det knall sol og vindstille –
så før vi gikk i gang med å lage middag satt vi lenge
ute og koste oss med litt snacks og god drikke mens
vi mimret om turen så langt.
Mandag morgen våknet vi opp til minst like flott
vær – og Kjølifjellet speilet seg så vakkert ned i

Kjølitjønna. Alle hestene falt til ro den natten og så
virkelig ut til å trives på beitet vi hadde laget til dem.
Vi lunchet ved Busjøen den dagen, og mot slutten av
turen gikk vi over Gjårdvola. Her hadde vi utsikt til de
fleste plasser vi har ridd i løpet av turen.
Siste natten overnattet vi på Storelvavollen – et
hus med masse sjel. Logistikksjefen møtte oss ved
ankomst med nye forsyninger – og senere på kvelden
fikk vi også besøk av selveste Oddmund som fortalte
flere historier fra et langt liv med fjellridning.
Avslutningen av turen var rene autostrada for
islandshester, så selv om distansen var lang, så løp
kilometerne fort. Vi spiste lunch ved Oppgardsvollen
ved Riasten, og videre gikk turen over Nørdre
Langsvola og ned Ragnhildbakken. Helt til slutt
fikk vi en bonusrunde; full galopp på stranda på
Stugudalen!
Vi hadde store forventninger til denne turen – og
det ble innfridd til gangs! Turen har vært helt unik
og trivelig med mange gode historier og geografitimer. De dyktige hestene har tatt oss til 5 forskjellige
kommuner – Tydal, Meråker, Selbu, Holtålen
og Røros, og vi har fått oppleve mye variert og
spektakulær natur.
I anledning av at Dyrhaug Ridesenter har vært
drevet i 50 år vil det sannsynligvis bli arrangert en
jubileumstur i 2021 – hvor mye av denne turen kan
gjøres på nytt.
Vi gleder oss allerede til neste års ridetur! Tekst:
Anne Gokstad Foto: Anne Gokstad og Monika Bruhn
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Vi er en viktig støttespiller for
lokalsamfunnet i Tydal!
har i år delt ut midler til flere
prosjekter i Tydal som bidrar til glede i bygda.

Velg lokalbanken som gir tilbake til lokalsamfunnet

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

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

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

Elektriker’n i Tydal
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Byggeprosjekt i Selbu - Tydal?

Vi kjører fast til Selbu - Tydal og disponerer 3 vogntog med god krankapasitet.
Bestill via e-post eller telefon og vi kjører varene frem til dere.

Dere kan også låne henger av oss. Ved bestilling av varer tilbyr vi gratis lån av
henger og kan legge varene klare for henting på hengeren.

Aasen & Five AS
Gamle Kongevei 11
7503 Stjørdal
Tlf: 74 83 33 33

E-post: firmapost@aasenogfive.no
Internett: www.byggmakker.no
Åpningstider 7-18 9-15
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Planlegg trappeløsningen
tidlig i byggeprosessen

Rosenborg Reklame IDEH0090

• Service og reparasjoner på personog varebiler.
• Periodisk kjøretøykontroll.
• 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, kraner, løfteutstyr, masseforflytningsmaskiner og trucker.

TRAPPA
ER HUSETS
VAKRESTE
MØBEL

Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Mob.: 913 49 370
E-post: post@biloglandbruk.no
www.biloglandbruk.no
Berggardsmyrvegen 3 – 7590 TYDAL Tlf. 73 81 57 12 post@tydaltrappefabrikk.no www.trapperingen.no

Døgnåpen Bilberging - Verksted - Salg - service
Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum
Tlf: 73817350

TERAX

TRANSPORTSERVICE A/S

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

Tlf: 73817350
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9 dager på Romboleden
Neste år er det din tur! 18. – 27. juli.
Bli med Hilde Kirkvold som har ledet denne
vandringen siden 2013. Ta kontakt på
post@kirkvollen.no eller tlf 952 95 954
Hilde Kirkvold tlf +47 952 95 954
e-post: post@kirkvollen.no,
nettside: www.kirkvollen.no

TORVTAKSPESIALISTEN
TORVTAK GRØNN BLOKK
TORVTAK I BULK
TORVTAK I 50 L SEKK
TORVTAK I 1400 L STORSEKK

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

Lagerleie

www.fossli.no
mail@fossli.no
mobil 97592770

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Tusen takk for

en fin sommer!

Åpningstider:
Fre 16-21, Lør 14-21 og Søn 14-20.

Høstferie: åpent hver dag fra kl 15-21.

Vi stenger etter høstferien, fram til vinterferie.

Velkommen!
Hilsen, Greet & Bjørn

Bredbånd på hytta
eller hjemme?
Med Trådløs Fast bredbånd fra Ren Røros
Digital kan du surfe så mye og så ofte du vil
til fast pris.
Kontakt oss gjerne!
post.digital@renroros.no
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72 41 48 60

Tlf: 73 81 04 40 / post@xlbyggselbu.no
-Tlf:
Hele
byggevaresenter 73 Neadalførets
81 04 40 / post@xlbyggselbu.no
- Hele Neadalførets byggevaresenter -
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Det får vi til
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
Tlf:

39
73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no
Hjemmeside: xl-bygg.no/selbu

Returadresse Astrid M. Sprauten, Gammelvegen 4, 7590 Tydal.

Væktarstua
høsten 2020
2020
Væktarstua høsten
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Viltaften
Viltaften 09
09 og
og 10.Oktober
10.Oktober

Sett av fredag
fredag eller
eller lørdag
lørdagtil
tilvår
vårnydelige
nydeligeviltbuffe.
viltbuffe.
Det blir
blir mye
mye god mat og drikke.
Det
drikke. Pga.
Pga.Corona-restriksjoner
Corona-restriksjonerblir
blirdet
detikke
ikkelevende
levendemusikk.
musikk.
Skjenkebevillingen
er
fram
til
kl.00.00,
så
i
år
vil
alt
foregå
i
Madam
Dahl.
Skjenkebevillingen er fram til kl.00.00, så i år vil alt foregå i Madam Dahl.
Begrensende
Begrensendeantall
antallplasser
plasser
Kr
495,per
pers.
Mat
pluss
overnatting
i
Kr 495,- per pers. Mat pluss overnatting idobbeltrom
dobbeltrom895,895,-per
perpers
pers

Villmarksjulebord
Villmarksjulebord

Med stor
stor suksess
suksess har
har vi
vi mer
Med
mer og
og mer
mer villmarksjulebord.
villmarksjulebord.Vi
Videkker
dekkerLavvoen
Lavvoen(begrensede
(begrensedeantall
antall
plasser)
vi
serverer
vi
stor
julebordbuffe
med
tapasinnslag
og
vilt.
plasser) vi serverer vi stor julebordbuffe med tapasinnslag og vilt.
Følg med
Følg
med på
på facebook
facebook og
ogvår
vårhjemmeside
hjemmesidefor
fordatoer
datoer

Tradisjonelt
TradisjoneltJulebord
Julebord

Vi dekker
dekker til
til stor
stor og
Vi
og innbydende
innbydende julebordsbuffet
julebordsbuffeti iMadam
MadamDahl
Dahl550,550,-per
perpers
pers
Vorspiel, gløgg, middag og fest inkl.
Vorspiel, gløgg, middag og fest inkl.
Følg med på facebook og hjemmeside for datoer og priser
Følg med på facebook og hjemmeside for datoer og priser

NB! Pga Corona-situasjonen kan ting forandres fortløpende
NB! Pga Corona-situasjonen kan ting forandres fortløpende

post@vaektarstua.no
post@vaektarstua.no

Tlf.
Tlf.73813100
73813100

