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Le
de

r På ski, på ski, på ski i vintereventyret 
Den første som vi vet gikk som skiturist i Sylene var 
en mann ved navn Ernst Andreas Tønseth, som i mars 
1887 gikk på ski fra Røros til Meråker sammen med en 
kamerat. Det var ikke kart over området den gangen 
og slett ikke merking av løyper. Skismurning var ikke 
oppfunnet. Skiene hadde spanskrørbindinger og Tønseth 
gikk med finnsko. De hadde med seg ett sett undertøy, 
1 kg sjokolade, 1 kg biff , 2 gropkaker og 1 flaske 
konjakk. Det ble en slitsom tur i ukjent terreng. Etter 
turen oppsummerer Tønseth at finnsko ikke passet til 
bindingene og at  ”spirituosa  er gift under anstrengelse”. 

Nå 125 år etterpå har det skjedd en utstyrsrevolusjon for 
skituristen.  Det være seg i ski, klær eller smurning.

Og ikke minst når det gjelder løyper. Kommuner med 
hytteturisme og skiturister preparerer mil etter mil 
med løyper som tilfredsstiller både de som ønsker å gå 
klassisk og de som vil skøyte. Stugudal kan ikke tilby slike 
løyper i dag og henger flere år etter. 

Styret i Stugudal Fjell har nå i ¾ år arbeidet intenst med 
å få på plass maskiner og et  løypenett  som tilfredsstiller 
kravene som treningsivrige skiløpere og ikke minst barn 
og unge har. 

En dag i vinterferien fikk vi prøvekjøre en tråkkemaskin. 
Unge, forventningsfulle skiløpere dukket opp bak 
maskina som troll i eske. Nå kunne de endelig få prøve 
skøyteskiene!

Styret i Stugudal Fjell har utarbeidet en prosjektplan 
med finansieringsplaner for maskiner, opparbeidelse av 
løypetraseer og et driftsbudsjett.

Vi har god tro på at vi skal klare å samle tilstrekkelig 
kapital til investeringene. Vi har fått  betydelige 
bidrag fra mange av de vi har kontaktet allerede. 
Kommunestyret i Tydal har så langt vedtatt å utsette 
saken.

 Sammen med dugnadsinnsats håper vi at alt skal være 
på plass til neste skisesong. Har vi værgudene med oss 
kan vi starte neste skisesong  i god tid før jul, slik at vi 
kan få treningsgrupper til å stoppe i Stugudal istedenfor 
å ta turen over til Funesdalen.

Dette er et infrastrukturtiltak som vil styrke 
reiselivsnæring og annen næring i kommunen, og det vil 
bety en betydelig verdiøkning for grunneierne i Stugudal 
som har hyttetomter til salgs. Og markedsverdien på 

hyttene vil øke. Dette vet vi ut ifra erfaringer fra andre 
steder.

Vi er nå i ferd med å etablere en driftsorganisasjon for 
løypekjøringa.. Der vil det være behov for egenkapital. 
I løpet av nær framtid vil vi sende ut innbydelser til 
grunneiere, næringsliv og hytteeiere om å tegne seg for 
eierandelsbevis. Vi håper det blir tatt positivt imot.

Vi har som vanlig sendt ut en giro til alle hytteeierne for 
innbetaling av løypekontingent og støttemedlemskap. Pr. 
dags dato er det ca 45 % som har betalt. 

Fra mange  hytteeiere har vi i styret mottatt begeistring 
for prosjektet. De uttrykker betalingsvilje og vilje til 
dugnad. Dette er en inspirasjon for oss som arbeider med 
gjennomføringen, og med å få formaliteter og økonomi på 
plass.

Å gå på ski i det flotte skiterrenget vi har i Stugudal er den 
beste investering i helse som finnes. Skigåing er en allsidig 
aktivitet, du aktiviserer hele kroppen, du trener balanse 
og motorikk. Noe som ikke minst er viktig når årene 
renner på. Langrennsturer gir deg ekstra påfyll mentalt og 
fysisk energi.  
 Den siste levekårsundersøkelsen i Norge viser at 
nordmenn går mye på ski, og trønderne er  av de som går 
mest. 

Hjemmesida vår har ligget nede en god stund, 
beklageligvis. Vi arbeider nå med å få til et samarbeid 
med Sylan.no. Sylan er det mest kjente stedsnavnet i vårt 
område nasjonalt. Kanskje bør Sylan bli navnet på Tydals 
reiselivsdestinasjon? Da kan enda flere fatte interesse for 
den flotte naturen i Stugudal og Tydal, og de tilbud som 
reiselivs- og kulturnæringen   i kommunen har.

-----------

Jeg har aldri sett så mye rype som nå. Så kommer 
jeg glidende på ski i hvitt landskap med en blekblå 
vinterhimmel over, og der flyr det opp to hvite ryper, 
nei tre, fire, fem, seks…jeg hører ikke et sus engang, helt 
stille og hvitt.  Jeg stopper opp og ser etter dem til de 
forsvinner, et magisk øyeblikk i naturens katedral, og jeg 
går besjelet videre.

Så ønsker vi alle påsketurister en riktig god påske med håp 
om godt vær, godt føre, hygge og trivsel i hytter og hus.

Anne-Brit Skjetne.

Leder:                   Anne Brit Skjetne
     Tlf. 90 97 84 37
     E-post: anneb.skjetne@c2i.net
Kasserer:                Anne Haarstad
     Tlf. 48 23 92 87
     E.post: anne.haarstad@tydal.kommune.no 
Sekretær:               Helge Mjøen
     Tlf. 90 68 33 52
     E-post: helar-m@online.no
Styremedlem:       Kristin Grytbakk
     Tlf. 98 49 88 46
     E-post: kristin.grytbakk@tydalsnett.no

 

VIKTIGE  
TELEFONNUMMER
Legekontor Tydal                 tlf. 73 81 58 40
Legevakt Værnesregionen  tlf. 74 82 60 00
Veterinærvakt                tlf. 73 81 78 60 
Kommunen, sentralbord    tlf. 73 81 59 00
Tydal kommune, vakt.        tlf. 95 29 59 02
Tydal kom. energiverk        tlf. 73 81 32 00
Tydal kom. e-verk, vakt      tlf. 95 29 59 01
Bibliotek Tydal                   tlf. 73 81 58 90

Alle hytteeiere skal få avisa i postkassa, uansett om 
du betaler eller ikke... (Vi ser selvfølgelig helst at dere 
alle betaler støttemedlemsskap og løypeavgift!)  Anne 
Haarstad har overtatt hytteregisteret. Send en mail til 
anne.haarstad@tydal.kommune.no med navn, adresse og 
hyttefelt, så blir du registrert! Alle som betaler blir også 
registrert. Løypeavgift kr.300, støttemedlemsskap kr.200. 
Kontonr. 4285.07.92768

Oppkjørte skispor?

Hvis du lurer på om det er kjørt skispor, eventuelt hvor det 
er kjørt; gå inn på  www.skisporet.no/stugudal  Der ser du 
omtrentlig tidspunkt det sist er kjørt..

Oppfordring!

Det etterlyses mer hyttestoff! Men da er jeg avhengige 
av deres hjelp. Jeg ønsker å presentere hytteforeninger 
og hytteeiere. Still gjerne opp, gi meg beskjed. Jeg ønsker 
også masse bilder fra forskjellige områder i Stugudalen. 
Gjerne av arrangementer i regi av hytteforeningene. 
Morsomme bilder, rare bilder, vakre bilder.. Historier, 
innlegg og artikler taes i mot med takk! Eller gi meg 
beskjed, så kan jeg skrive og fotografere!

Mvh Astrid Sprauten.

Får du ikke bladet i postkassa di?

Telefon: 73 90 45 50 | www.dybvad.no
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Tydal legekontor
I påskeuken er legekontoret åpent: Mandag og tirsdag: 08.00 – 15.30

Onsdag:                      08.00 – 12.00
Kveld/natt og i påskedagene for øvrig er det Værnesregionen legevakt som må kontaktes 
tlf: 74 82 60 00

VED  BEHOV  FOR  ØYEBLIKKELIG  HJELP:  Ring  113 

Påske tidlig i april vil sikkert gi fine snø og føreforhold � fortreffelig til korte eller lange skiturer  
eller til kos i hytteveggen. 
Så vi minner om behov for HØY SOLFAKTOR - spesielt for barna – og BRUK  SOLBRILLER!! 
Bli påskebrun - ikke solbrent!

Ha en kjempefinpåske - og vi ser gjerne at den er både skade- og sykdomsfri!  

Påskehilsen fra oss på Tydal legekontor. 

Tydal bibliotek - følg oss på facebook

Åpningstider i påska:
fredag 30. mars 16:00 – 20:00
mandag 2. april 10:00 – 14:00
Velkommen!

Frisklivstrening
Fysioterapitjenesten tilbyr Frisklivstrening for alle som ønsker det:

Trimbua:
Fysioterapeut er tilstede for veiledning på Trimbua tirsdager kl.16-17.
Deltagere må selv ordne seg med adgangsbrikke. 

Basseng:
Fysioterapeut leder trening i basseng torsdager kl.1530-1630. Man trenger ikke kunne svømme for å 
delta på treningen. Deltageravgift.

Etter mai måned vil bassenggruppen byttes ut med Frisklivstrening utendørs på torsdager.

Ungdom og voksne over 18 år som ønsker trening gjennom lek og lystbetont aktivitet i idrettshuset bes 
ta kontakt med fysioterapeut Annette. Ved stor nok påmelding vil det bli opprettet en slik gruppe på 
tirsdager.

Minner ellers om skyting for jenter/damer på mandager kl.1800. I vinterhalvåret foregår skytingen på 
Kløfta (skolen), om sommeren på skytebanen på Aune. Utstyr lånes av skytterlaget.  
Innskudd kr. 30,-.

Ta kontakt med fysioterapeut Annette ved eventuelle spørsmål:
Tlf: 73 81 58 03
E-post: anette.odden@tydal.kommune.no

Revisjon av kommuneplanens arealdel
Formannsskapet har vedtatt å legge den reviderte kommuneplanens arealdel (for 2011-2022) ut til offentlig ettersyn 
med frist for uttalelser 4.april. Arealdelen har fire hovedmål:
• Gi rammer for næringsutvikling
• Forvalte naturressursene i kommunen
• Sikre produktive og verneverdige områder
• Klarlegge arealer for framtidige behov og fastlegge utbyggingsmønster

Det som er viktig for Stugudalen er behovet for mer utbyggingsarealer til fritidsbebyggelse. Hytteturismen har stor 
betydning for næringslivet, spesielt bebyggelse som ligger nær tettstedene og har strøm, vatn, avløp og helårsveg. I det 
reviderte planforslaget er det lagt vekt på fortetting av eksisterende hytteområder i de mest sentrumsnære områdene 
på Stugudalen under kote 750. 
I området fra Dalslia til Kjølvollen er det foreslått 238 nye hyttetomter innfor eksisterende og tidligere godkjente 
utbyggingsarealer. En bedre utnyttelse av arealen der infrastrukturen allerede er tilstede eller kan bygges ut er en god 
løsning. Det er ellers små endringer i arealplanen. En grundig konsekvensutredning er gjennomført. Reindriftsnæringa 
har fått et eget kapittel siden de er den største premissleverandøren for arealforvaltninga i kommunen. Andre hørings-
instanser har også vært med.  
Når kommuneplanens arealdel er godkjent vil det være opp til hver enkelt grunneier å utarbeide reguleringsplaner 
med bestemmelser for eksisterende byggeområder og som viser lokalisering av den nye bebyggelsen. Det kreves her 
at eksisterende hytter blir omfattet av planen og får samme reguleringsbestemmelser. Ny bebyggelse vil få krav om 
tilknytning til offentlig ledningsnett for vann og kloakk i området. Også eksisterende hytter som tidligere ikke er tilknyt-
tet offentelig nett vil få tilbud om tilknytning. Alle berørte hytteeiere vil få tilsendt reguleringsplanene til behandling og 
uttalelse. De som føler seg berørt vil få anledning til å komme med merknader eller protestere på reguleringsplanfor-
slaget.  
Adresseringsprosjekt i Tydal
Kommunen nå i ferd med å innføre offisielle adresser for boliger og fritidsboliger. Dette er blant annet viktig i bered-
skapssammenheng. En vegnavnkomité har nå vedtatt vegnavn/adressenavn som etter hvert skal ut på høring. Som 
eksempel kan nevnes; Tydalsvegen fra Selbu-grensa til Nea bru, Stugudalsvegen fra Nea bru til Tjønndalen og Ridalsve-
gen fra Tjønndalen til Røros-grensa. Prosjektet er forventet avsluttet i løpet av 2013. Da skal storparten ha fått offisiell 
adresse og skilt skal være på plass. 
Eksisterende umatrikulerte festetomter
Det finnes festetomter i kommunen som ikke er tinglyst. Tydal kommune vil anmode om at dette nå bør ordnes. Når 
festearealet ikke har sitt eget grunnboksblad, så er det en meget utilfredsstillende situasjon for rettighetshaver. Ved til-
deling av festenummer opprettes det et eget grunnboksblad for matrikkelenheten, slik at festeforholdet lar seg tinglyse 
og bygninger og festetomt kan brukes som panteobjekt.
Kommunen vil i løpet av våren sende ut brev til en del grunneiere om dette, og kommer der med et tilbud prismessig 
for de som å rekvirere sak om dette i løpet av 2012.
For ytterligere opplysninger å ta kontakt med Tydal kommune, avdeling teknikk og miljø.

Tekst og foto: Astrid Sprauten.

Info fra Teknisk etat
Et intervju av Knut Selboe og Egil Steinar Slind.
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Turistinformasjon på Stugudal
Et intervju med Gunnar Kvarme, leder av servicekontoret i Tydal Kommune. 
Driftsavtalen om Turistinformasjon i Stugudal har vært ute på anbud, og Tydal Kommune valgte Væktarstua Hotell 
som ny leverandør. Gunnar Kvarme ønsker Væktarstua velkommen som ny driver, og håper at alle aktører støtter opp 
om tilbudet. Nå er det valgt en løsning for 2 år, og den retter vi oss etter. Han presiserer ellers at det må samarbeides 
om vertsskapsrollen i Stugudal, alle må yte service overfor våre gjester. ”Bygda vår er så bra som vi gjør den sammen, 
vi må gjøre hverandre gode”, sier Kvarme. ”Vi må utvikle mulighetene i Tydal, og kanskje spesielt Stugudalen. Vi må 
samarbeide om å få turister til bygda, og få alle til å trives. Vi har ikke råd til å sitte på hver vår tue i et tøft marked.” 
Kvarme mener ellers at reiselivet i Tydal etter hvert bør bruke noen felles begrep  i markedsføringen, og at det beste vil 
være å bruke SYLAN som fellesnevner. 
Servicekontoret i Ås er i ferd med å lage utvendige informasjonstavler, der alle bedrifter som ønsker det kan få presen-
tere seg. Ei tavle settes opp utenfor Væktarstua, og ei utenfor inngangen på Kommunehuset i Ås. 
Turistinformasjonen på Væktarstua får forøvrig eget telefonnummer adskilt fra Væktarstua, og det er  952 95 952. 
Helge Kvithammer på Væktarstua Hotell er leder av den nye turistinformasjonen. Han forteller at det vil bli gjort 
estetiske endringer til våren, når snøen er borte! Det skal nemlig lages bord og andre praktiske løsninger basert på 
naturens materialer. Foreløpig er det satt opp hyller med nødvendig informasjon, men det vil altså bli endel endringer 
etterhvert!
Åpningstid vil være fra kl.12-18.
Tekst og foto: Astrid Sprauten. 

Hellbillies, Chris Medina, Halvdan Sivertsen, Black Ingvars, Valkyrien Allstars, 
The BlackSheeps & Hexaduospli�NB: Det kommer fl ere! Følg med...

Se www.tydalsfestivaln.no for mer info

13. & 14. juli

På tide å sette av festivalhelga!

Vi sees på Stuguvoldmoen!

     TYDAL KOMMUNE            
www.tydal.kommune.no

 

                          Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal
      Tydal turistinformasjon Ås
      Tydal kommune
      7590 Tydal

      telefon: 73 81 59 00
      faks:       73 81 59 90

      e-post: turistinfo@tydal.kommune.no

      Åpningstider i påskeuka:
      mandag og tirsdag  08.00 – 15.30
      onsdag                      08.00 – 12.00
       
      Åpningstider utom påske:

      mandag – fredag    08.00 – 15.30

      

    Tydal turistinformasjon Stugudalen
    Væktarstua Hotell
    7590 Tydal
    
     telefon: 952 95 952
     e-post:turistinfo.stugudal@online.no
     
     Åpningstider påske:
     hver dag 12.00 – 18.00
     Åpningstider før og etter påske:
     hver dag 12.00 – 15.00 frem til 
     sommeren.

     Utover disse tidene vil du også få god 
     hjelp av hotellets betjening.     
     Når hotellet er stengt kan dere ringe 
     telefon: 952 95 952

i
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Grendamøte på  
Væktarstua  
lørdag 25.februar.
 
Styret i Stugudal Fjell: Kasserer Anne Haarstad, styremedlem Kristin 
Grytbakk, sekretær Helge Mjøen, leder Anne-Brit Skjetne
Styret i Stugudal Fjell inviterte til grendamøte på Væktarstua i anled-
ning Kommunestyrets behandling av søknad om midler til løypemas-
kin. Det møtte 12 fastboende og 1 hytteeier i tillegg til styret. Dette 
som skulle være feiring av et vellykket prosjekt, ble endret til en dis-

kusjon om ”Hva gjør vi nå?” etter at Kommunestyret ville ha mer utredning før en eventuell bevilgning. Formannskapet 
har tidligere innstilt på å bevilge 800 000 kroner til løypemaskin etter søknad fra Stugudal Fjell. Prosjektet ”Stugudal 
Løypetrase” har et investeringsbudsjett på 2 835 000 kroner. Styret i Stugudal Fjell har gjort en kjempejobb med å 
skaffe sponsorer som går inn under forutsetning av kommunal støtte. Et av spørsmålene som ble naturlig nok dukket 
opp, var ”Hva skjer med disse sponsorene nå?” Styret har fortsatt en jobb å gjøre før vi er i mål!
Som et apropos til denne saken, vil jeg vise til et utklipp fra Finansavisen 17.februar d.å. Headingen er: ”Kjøperne på 
Høgevarde er ute etter gode langrennsmuligheter”. Artikkelen fortsetter med: ” Gode langrennsmuligheter betyr stadig 
mer for hyttekjøperne. På Høgevarde på nordsiden av Norefjell er det nettopp dette hytteeierne setter mest pris på. 
Fersk statistikk fra Finn.no og Eiendomsmeglernes Forening viser en flat utvikling i hytteprisene fra 2010-2011, men 
tallene tyder også på at med nærhet til gode langrennsløyper stiger hytteprisene.”
Dette vet vi! Vi vet også at Stugudalen ligger 10-20 år etter andre destinasjoner i utviklingen av vintersatsinga. Det er 
nok dette styret i Stugudal Fjell ønsker å gjøre noe med!

Årsmøte U.L.Fjellblink
Deler av styret: John Helge Kåsen, (vaktmester på Bjørkly), Asbjørn 
Rotvold (nestformann), Jomar Rotvold (formann), Lene Wærnes 
(kasserer).

Ungdomslaget er fortsatt oppegående, mye takket være formann 
Jomar. Han verver medlemmer som ingen andre, 135 siste år. 
Regnskapet er ikke av de aller beste, men et underskudd på 
ca 25 tusen skyldes opp-pussing. Driftsutgiftene på Bjørkly, 
ungdomshuset, er naturlig nok den største utgiftsposten, 
men vanskelig å få redusert uten nye investeringer. F.eks. ville 

varmepumper redusert strømutgiftene. Aktivitetsplanen viser et offensivt styre! Fester i påska, 17.mai-frokost, 
høstfest, 3.juledagsfest for barn (på Patrusli), for voksne om kvelden i Bjørkly, pluss diverse kortkvelder. Nestformann 
Asbjørn presiserer at de ønsker et tettere samarbeid med hyttefolket. “Vi håper at flere av hyttefolket vil møte opp på 
våre arrangement”, sier han. Vi er så få fastboende, og trenger at flere møter opp. Og ikke minst er det trivelig å treffe 
flere av våre faste besøkende! Alle er hjertelig velkomne!

Tekst og foto: Astrid Sprauten.

Tydals store sønn! 
Så ble han kalt, Niklas Dyrhaug, av kommentatorene på 
TV i beste sportssendetid. Han fikk virkelig vist seg fram 
i Tour de Ski, der han ble nest beste nordmann på en 
16.plass sammenlagt, og ble nr.7 i Oberstdorf med to 
fall! “Da va æ gira på å få en pallplass etter å ha drigi på 
n Petter,” sa læregutten uten respekt! Tydal Skisenter 
har gitt Niklas et sesongkort i bakken for at han skal 
få trent på utforkjøring! Han hadde 10.beste tid opp 
”Monsterbakken” i Val di Fiemme, det står det respekt av.

 Han skulle delta i Estland, men ble syk, sannsynligvis 
en astmatisk reaksjon. Dermed mistet han både NM på 
Voss og verdenscuprenn i Rybinsk helga etter. Men i Nove 
Mesto fikk han gå andreetappe i stafetten, og bidro sterkt 
til at Norges lag vant! Og på tremila ble han nr.6, som er 
karrierebeste i “øverste divisjon”! Han er foreløpig på 
Rekruttlandslaget, men målet er sjølsagt å få fast plass på 
elitelaget. Niklas kjenner de andre gutta godt fra før, og 
har det “gørartugt” på tur med gjengen. “Vi finn på my 
spræll ilag, så det e itj berre alvor!” Hans mål er naturlig 
nok VM i Val di Fiemme neste år, og OL i Sochi 2014. Og 
da satser han på medalje. “Det gjelder å sette seg hårete 
mål”, som han sier sjøl. 

Da Niklas kom heim fra ”Touren” i januar, fikk han 
beskjed om å møte opp på Idrettshuset i Tydal for å 
drikke kaffe sammen med aktørene i Karolinerspelet. 
Det han ikke visste, var at det var hasteinnkalt til 
feiring, og “halve bygda” (iallefall et fullsatt lokale!) 
ventet på skihelten. Coop Tydal og Selbubakarn sponset 
kaffe og bløtkaker, og Skigruppa i Tydal IL med Kicka i 
spissen sto for arrangementet. Intervju av Niklas, flere 
gratulasjonstaler med blomsteroverrekkelser og egen 
sang (”Mi e så gørrende glad...) fra Kjell Olav Græsli var 
på programmet, og hovedpersonen var overrasket og rørt 
over entusiasmen fra sambygdingene. 

“Det kommer mer fra Tydals store sønn”, sa en av 
kommentatorene etter målgang i “Monsterbakken” i Val 
di Fiemme. Det tror vi også, og ønsker ”Dyret” lykke til 
videre!

Tekst og foto: Astrid Sprauten

John Berggård
Bygg

Alt innen snekkerfaget
Etablert 1991

Gode referanser
Tlf: 73 81 56 89 - 412 15 692

Vi utfører alt inn rørlegging!
 Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155
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Hestehov/ leirfivel – 
Tussilago farfara
v/ ”Hobbybiolog” Helge Mjøen

Tussis = hoste; agere = drive bort, viser til plantens 
medisinske bruk. Farfara er et plantenavn som 
stammer fra oldtiden. Betydning ukjent.

Hestehoven er selveste vårsymbolet. En dag eller to med mildvær i 
mars/ april så lyser dens gule hoder fram fra gammelt løv og skitne 
leirbakker. Det er ikke for ingenting at den mange steder kalles 
”tælablomst”, den kommer jo tilsynelatende opp av frossen mark.

Hestehoven har en medisinsk historie som strekker seg lang inn i 
oldtiden. På bygdene het det seg at den renset hals og svelg. Den 
ble ikke bare brukt mot hoste, men også mot astma, kikhoste, 
bronkitt og andre halslidelser. De store bladene som kommer fram 
i fase 2 av blomstens syklus, ble lagt på svulster og sår, men også 
innvorters mot gikt og magesmerter. I nødsår ble den brukt som 
grønnsak.

Den viktigste bestanddelen i hestehoven er faktisk slim som 
beskytter irriterte slimhinner og dermed demper irritasjonshoste 
og tilsvarende plager.

Senere undersøkelser/ forskning har imidlertid vist at det følger 
med diverse alkaoider som eksperimentelt har vist seg å være 
kreftfrem-kallende. Hestehoven er derfor fjernet fra apoteker og 
naturmedisineres lister. Nå kan det stilles spørsmål hvorvidt dette 
er relevant, for det var ekstreme doseringer hos rotter gjennom 

hele deres levetid som gav nevnte symptomer! Vi får trolig i oss mengder av stoffer, for eksempel alkohol, som i store 
doser over tid vil gi skadesymptomer, uten at den derfor skal settes på en svarteliste.

Foruten medisinsk har hestehovblad i trange tider vært brukt som tobakk. Det var en vesentlig bestandsmiddel i den 
beryktede ”English herb tobacco”. Soldatene brukte mye hestehov under 1. verdenskrig i pipene sine.

Hestehov har også vært brukt mye som fargeplante. Den gir grågrønne eller gule brune farger, og med jernvitrol som 
beisemiddel kunne man få fine grånyanser. Denne bruken har tatt seg sterkt opp i moderne tid.

Hestehov-navnet kommer selvsagt fra formen på det store grønne bladet. Vi har tilsvarende navn andre steder i 
Europa. I England brukes ”folefoot”, ”ass-foot”, ”bull-foot” og ”colltfoot” (føllfot). Tyskerne kaller den: ”Eselhuf”; på 
svensk og dansk brukes henholdsvis ”følaføter” og ”følfod”.

Kristin og Jomar Grytbakk ved Stugudal 
Camping har søkt kommunen om å legge ut 
tomter for å etablere en fjell-landsby. Tomtene 
blir på ca 400 m2, og blir selveiertomter.

Dette tilbudet imøtekommer de som ønsker hytte med en 
rimeligere totalpris, samt å bo nærmere nabo-hytta enn i 
de andre hytteområdene.
Hyttene kan bygges på ca 50 m2 i 1 + ½ etasje, samt 
anneks. Tomtene blir ferdig tilrettelagt med vei, 
lyspunkter, vann, avløp og strøm. Pris på hytte og tomt 
kan da komme seg på rundt en million kr, alt etter hvor 
mye arbeid man vil gjøre selv. Vi har samarbeid med 
lokale entreprenører bla. Tydal Bygdeservice som kan 
levere nøkkelferdig hytte , råbygg eller grunnarbeider 
ettersom man ønsker. Modell/tegninger og priser får 
kunden hos oss. Det er også mulig å bygge selv.

Å være beboer i fjell-Landsby´n kan passe for alle, for 
eksempel kan det være noen som har hytte fra før som 
ønsker å overlate den til yngre generasjoner og kjøpe 
seg en mindre type selv, ønske om å oppgradere fra 
campingvogn til hytte med vann/avløp, barnefamilier, osv. 
Brøyting og evt andre tjenester vil bli sørvet fra Stugudal 
Camping.

Det vil bli laget en egen reguleringsplan for området. 
De ytterste tomtene får utsikt til Stuggusjøen, Sylan og 
Skarsfjella, andre blir nær elva Møåa som renner ut ifra 
Møsjøen ca 5 km unna. Et supert turmål.

Flott nærhet til naturen med sjø og fjell rundt alle 
kanter og tilbud i nærområdet som løypenett for 
skispor (tråkkemaskin på gang) serveringsteder, butikk, 
hestesentre, akebakke, alpinbakke, skispor-løypenett på 
80 km, båt/kano utleie m.m.

Søknaden vår ble behandlet i utvalg areal, miljø og teknikk 
den 24.01.12 og i Formannskapet den 06.02.12 så skal 
den sluttbehandles i mai/juni når den har vært ute på 
offentlig høring. Da kan tomtene være byggeklare allerede 
i sommer/høst.

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Isfiske 
- Tur
- Fritid

Gode vinteropp- 
levelser blir bedre 
med riktig utstyr

Vi er spesialister på ski og tilbehør til konkurranseløperen,  
og har blant annet meget god kompetanse på behandling av ski. 

Stikk innom oss på Selbusporten og vi hjelper deg med å finne utstyret som passer nettopp deg!
Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no

Handlaftede hus og hytter!
God norsk kvalitet

Alt etter kundens ønske
Handlaft, Stavlaft og Reisverk

Nyhet!!  
Vi lager modulelementer i hele 40 

standarder. Rask levering

www.neahandlaft.no | Tlf: 73 81 85 00

Om alt går etter planen så legger vi ut 10 tomter i første 
omgang, men det er allerede nå mulig å skrive seg som 
interessent. Førstemann til mølla får de beste tomtene. 
Det er bare å ta kontakt på tlf 984 988 46, eller e-post 
post@tydalsnett.no for mer informasjon som kart og 
lignende, om noen skulle være interessert.

Tekst og foto: Kristin Grytbakk.

Kunne du tenkt deg å ha hytte ved foten av 
Storsylen i den nye Fjell-Landsbyen på Stugudal?
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60 års Feiring !
Det å bli 60 år kan kanskje for noen være litt 
problematisk, man blir gamlere, det er en ting, 
men det forventes av venner og familie en fei-
ring. Hvordan løste jeg det ? 
 
En sommerdag i 2011 tok jeg kontakt med Væktarstua og 
Helge og la frem mitt ”problem” og sa, ”hvordan løser vi 
dette” ? Helge så på meg og sa at dette løser vi, ikke noe 
problem. Jeg la frem mine ønsker for dagen, meny, aktivi-
teter og at det hele skulle foregå i Lavvoen......og det var 
stort sett det som ble mitt bidrag. Væktastua ordnet alt...
og litt til.....
Ja, til og med en vidunderlig konsert i Stugudal Kapell med 
Åshild Mundal......
Hele feiringen foregikk rundt og i Lavvoen, alt var planlagt 
og ordnet (av Væktarstua), betjeningen var tilstede for 
mine gjester og meg hele dagen og kvelden, maten var 
utmerket, ja, alt var utmerket......og det som for meg var 
herlig...jeg var gjest i mitt eget selskap.
 

I Møsjødalslia 27 sitter de lykkelige eierne av ei trivelig 
hytte, nemlig Aud Syrstadløkk og Ole Øvre. Ole har vært 
i Stugudalen siden 1985, Aud kom et par år senere, så de 
er nesten for Stugudalinger  å regne! Først med camping-
vogn på Væktarstua, deretter Stuguvoldmoen, så Væktar-
stua igjen før de i 1997 foreløpig endte opp på Moheim 
camping. Med kort vei til det meste, har paret vært et 
fast innslag i bildet, og benytter seg av de tilbudene som 
Stugudal har å by på. For 2-3 år siden begynte de forsiktig 
å kikke seg rundt etter hytte, og 1.mai 2011 flyttet de inn 
i hytta si. Litt lenger vei til butikken, men ikke lenger enn 
at de fortsatt er mye i sentrum. Og det er ikke mange 
som har flere besøksdøgn i året på Dala enn dem! Det 
skal også godt gjøres å finne noen som er like flinke til å 
stille opp på aktiviteter og arrangementer. 
 
”Stugudalen passer oss godt”, sier Aud og Ole. ”Naturen, 
miljøet,menneskene og aktivitetene er viktig for oss. Vi 
har fått en fin vennekrets blant andre hytteeiere, og også 
blant fastboende. Da vi bestemte oss for å kjøpe hytte, 
var det ingen tvil om at vi ville være i Stugudalen. Vi vil 
ha det komfortabelt, ha vei, vann, kloakk, og ha godene 
godt tilgjengelig. Kun et par timer hjemmefra, kjører helt 
fram hele året, og har ei varm hytte med alle fasiliteter. Vi 
oppsøker tilbudene når vi ønsker det, (våre sosiale gener 
tilsier at det blir ganske ofte!) og vi har hatt mange fine 

opplevelser i Stugudalen.”
Ole er opptatt av at Stugudalen må videreutvikles. ”Det 
er mange godt voksne folk blant hytteeierne også, så det 
er viktig at etterveksten sikres. Vi må ha noe å tilby. Det 
er ikke alle ungdommene som går på tur med nikkers og 
solbærsaft. Vi kan ikke risikere at hyttene blir stående 
tomme om 15-20 år. Derfor er det viktig at løypenettet ut-
vikles, ungdommene vil skøyte, det må ei løypemaskin på 
plass. Skisenteret burde få lys og snøkanon, og traséene 
må forbedres. Det er også en utfordring å få hytteeierne 
til å bruke fasilitetene i Stugudalen. En viss bosetning må 
opprettholdes for at hytteturismen skal bestå og videreut-
vikles, og da er det nødvendig at næringslivet lykkes. 
Vi trives godt, og kan ikke tenke oss hytte noe annet 
sted!” 

Hytta vår!

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

TUSEN TAKK til alle på Væktarstua, Greet & co på kjøk-
kenet, alle servitørene, Tove i LavvoBaren, Odd Jarl og 
musikken, Heidi og Helge som hadde ordnet alt og hadde 
kontroll på det hele.....

Så nok en gang takk til mine gjester og Væktarstua for en 
utrolig fin 60-årsdag!

Hilsen en fornøyd Ole Øvre.
 Tekst og foto: Ole Øvre.



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell14 15

50-ÅRSJUBILEUM!

Stugudalsmessa 2012
 Stugudal i Sylan arrangerer nok engang messe i pinsa 26. 
og 27.mai 2012.
Messa i 2011 ble en suksess med ca 1500 besøkende, og 
det var 38 stands. Helge Kvithammer sier at de i år håper 
på 50 utstillere. For å få til det flyttes all servering inn i 
Steinfjøset.  
Stugudalsmessa er ei salgsmesse som arrangeres i Stu-
gudalshesters ridehall. Tema er som før hytte, fritid og 
villmark, med produkter ogtjenester rettet mot jakt, fiske, 
friluftsliv, samt produkter og tjenester til hytta. Salg og 
smaksprøver av lokal mat håper vi også blir å finne blant
 utstillerne, sier Kvithammer.  

Men siden påmeldingsfristen for utstillere er 30.april, er 
det i skrivende stund noe usikkert hvem som blir å finne 
i hallen. Og det oppfordres til aktiviteter hos utstillerne, 
så vi er sikre på at det også denne gang blir ei innholdsrik 
messe!
Tekst og foto: Astrid Sprauten. 

UNN DEG EN FANTASTISK 
OPPLEVELSE

VæKTArN SPESIAL
Denne SPA- behandlingen starter med klassisk dyptgående rygg- og skuldermas-
sasje, massasje av armer, lår og leggmuskulatur. Du får så lagt en IceMask i ansiktet som 
roer ned huden etter påkjenninger fra sol og luftforurensing. Masken lindrer rødhet, 
tilfører optimalt med fukt og reduserer solskader med opptil 75%. Behandlingen 
avsluttes med avspenningmassasje av nakke, skuldre, ansikt og hodebunn.
Varighet:  60 minutter 

Pris:  950 kroner

STrESS- OG mUSKELKNUSErEN
Behandling av nakke, skulder og rygg. Dyptgående klassisk massasje og trigger-
punktbehandling av opphengte skuldre, låste nakker og vonde rygger.
Behandlingen utføres av fysioterapeut.
Varighet 30 minutter 
Pris 550 kroner

JEGErEN
Klassisk massasje av skuldre og rygg, dyptgåend i skulderparti. Massasje av legger 
og lår. Isbehandling til hovne og såre føtter. Fotmassasje.
Varighet 60 minutter
Pris 950 kroner

ETTEr rIDETUrEN
Klassisk dyptgående helkroppsmassasje med fokus på stiv og øm muskulatur i 
legger, lår og sete.
Varighet  30, 60 eller 90 minutter
Pris 550, 850, 1200 kroner

PArTy SPESIAL
Møt til festen i tipp topp form, uthvilt og fresh…
Vi begynner behandlingen med ansiktsbehandling, rens, peel og en nydelig 
oppstrammende ansiktsmassasje. Du får så lagt en IceMask med berolignede 
AloeVera som tilfører optimalt med fukt og gir en oppstrammende effekt, den 
glatter ut huden og gir den glød som en frisk vinterdag.
Så følger en utrolig behagelig klassisk velværemassasje fra topp til tå.
Er det ønskelig, avslutter vi med å legge en foundation på ansiktet fra ID 
BareMinerals.
Så er det bare å gå på fest. Spa dagen derpå er heller ikke å forakte.
Varighet  60 eller 90 minutter
Pris 1150, 1500 kroner

ANSIKTSbEhANDLING
Rens, peel og dyptrensende maske. Ansiktsmassasje.
Avsluttes med at du får lagt en  IceMask som glatter ut huden og gir den glød. 
Lett nakke, skulder og hodebunnsmassasje.
Varighet 60 minutter  
Pris 950 kroner

KLASSISK mASSASJE
Helkroppsmassasje med bruk av varme steiner. Uuutrolig behagelig og løsner 
de fleste muskelknuter. Unn deg denne opplevelsen en mørk vinterkveld og 
du får følelsen av sommer tilbake.
Varighet  60 eller 90 minutter
Pris 950, 1200 kroner

KONTAKTINFOrmASJON
Stugudal Villmarkspa ved Væktarstua Hotell
For bestilling ring 93427535 eller Væktarstua  73813100
E-post:  anmanord@frisurf.no
Vi har åpent i helgene, men kan ta imot grupper alle dager bare vi får beskjed 
i god tid.

GAVEKOrT  
fra Stugudal Villmarkspa får du kjøpt hos Væktarstua Hotell
AS,Selbu Fysikalske institutt AS og vi kan sende gavekort til deg ved
henvendelse på mail anmanord@frisurf.no eller telefon 93427535”

Velkommen!!

 
Vi er klar med nye prosjekter 
før fjellfiolen blomstrer 

 
Lokal leverandør av hytter, 
anneks og garasjer. 
Fritidstomter både fjord og fjell.  
 
 
 
 
 
 
Du finner oss på 

www.fribo.no FriBo 
Stugudal Eiendom AS 

Stugudal Eiendom AS en del av Stugudalgruppen 

Trenger DU elektriker? 
 

Nystartet elektrikerfirma i Tydal 
Tydal Elektro AS 

 
Vi ønsker nye kunder velkommen. 

 
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser  

og rehabilitering. 
 

Tydal Elektro er autorisert brannforebyggende  
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom. 

 
Ta kontakt på tlf. 908 99 454 

 

Trenger DU elektriker? 
 

Nystartet elektrikerfirma i Tydal 
Tydal Elektro AS 

 
Vi ønsker nye kunder velkommen. 

 
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser  

og rehabilitering. 
 

Tydal Elektro er autorisert brannforebyggende  
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom. 

 
Ta kontakt på tlf. 908 99 454 

 

Klatreveggen i ridehallen.

Trubadur Odd Jarl med Marit, Ester og Olga i Steinfjøset.

Tydalfisk sin stand med smaksprøver.
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Det 31.

Stugudal Rundt
Skjærtorsdag 5. april 2012

22 km rundløype rundt sjøen

4 kontrollposter

Start der du vil

Hovedpremier: 

1:Reisegavekort kr 5.000

2:Reisegavekort kr 3.000

Mange uttrekkspremier

Merker etter antall år

Startkontingent:

Kr 100 for voksne

Kr 50 for barn (under 16 år)

Informasjon:

Se oppslag, eller

Tydal IL’s hjemmeside:

www.tydal-il.no

àski- og skiskyttergruppa
Neaporten, 7580 Selbu, 

tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal: 

Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 
tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

Trapper - Stiger 
Sambatrapper

Utstilling av trappemodeller i våre 
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

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

Fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no
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Hest i trafikken
Ryttere og kusker med hest ferdes helst i terrenget og på 
mindre veier. Men det er ikke til å unngå at de av og til 
må bevege seg i trafikken for å komme seg ut i terrenget. 
Ekvipasjen er å betegne som kjøretøy, og kan således 
ikke benytte gangveier. Det er ingen aldersgrense for å 
føre hest i veibanen.  Men man har plikt til å vise tegn på 
samme måte som syklister i trafikken. En ulykke der hest 
og bil er involvert kan få katastrofale følger. Store hester 
kan veie mer enn et halvt tonn, og en rytter eller kusk 
er dårlig beskyttet. En hest som blir skremt reagerer in-
stinktivt med å flykte fra faren, og rytteren/kusken kan da 
få problemer med å få kontroll over dyret. Det er derfor 
svært viktig at bilførere og andre som ferdes i trafikken 
tar hensyn til at det er dyr som skal passeres. Vegtrafikk-
lovens §3 er sjølsagt gjeldende også her: ”Enhver skal 
ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så 
det ikke voldes skade eller oppstår fare, og slik at annen 
trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.” Denne 
paragrafen kalles ”folkeskikkparagrafen”, og det er vel ikke 
for mye forlangt at vi alle viser folkeskikk, også i trafikken? 
Og ekstra viktig er det når det kan stå om liv! 
VIS HENSYN!

Byggmester, Takstmann
Frode Nesvold

Botnlivegen 14, 7580 Selbu
Mob: 916 90 067

e-post: frodenesvold@msn.com
www.nesvoldbygg.no

www.fagtrykk.no www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

www.fagtrykk.no

Tydal

Selbu

Stjørdal  
Øyelegekontor

Våre Sponsorer
Skiløypene

Vinduer, balkongdører og dører i standard- og 
spesialmål
Nybygg, rehabilitering og hytter
Erfaring siden 1935
TRE - PVC - ALU sprosser og glasslister
2-lags, 3-lags - solstopp og selvrensende glass
Vi  produserer i dag ca. 10 000 vinduer pr. år

Nyhet 2012! Skyvedør Tango og Spilka beslag.

www.hoibysnekkeri.no
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Tydal Bygdeservice 
ved Olaf Svelmo
Hva betyr hytteturismen for din bedrift?
 
For Tydal Bygdeservice utgjør hytteturismen 60-70% av 
oppdragene, så det sier seg sjøl at vi er helt avhengige 
av hyttene for å eksistere på samme grunnlag. I tillegg til 
nybygging har vi også rehabilitering og utvidelser. I disse 
dager har vi også mye forespørsler om måking av hyttetak! 
Vi har 17 medlemmer i Bygdaservicen, hvorav 10 stk er fast 
ute på oppdrag. De fleste har fagbrev. For de som ikke har 
fagbrev, tilbyr vi å kurse disse. 
Firmaet er godkjent for ansvarsrett, og tar seg av alt fra 
skriving av søknader til ferdigstilt bygg. Det er i dag krav 
om at søkere skal være godkjent. Fra 1.juli d.å. blir det 
også krav om uavhengige kontrollører, noe som klart fordy-
rer prosjektene. Men man kan naturlig nok ikke kontrollere 
sine egne prosjekt. 
I dag er det mangel på tomter, så vi ser fram til en forhå-
pentligvis positiv behandling av arealplanen.
For å øke turismen er det svært viktig å ha god infrastruk-
tur. Butikk og et godt løypenett er blant det viktigste. Tydal 
må følge utviklinga, og se til andre kommuner i samme 
situasjon. Skal det satses på reiseliv og turisme, slik kom-
munen hevder? Vi må uansett ta vare på de hytteturistene 
vi har, de generer mye til hele kommunen!
Tekst og foto: Astrid Sprauten.

Annonse	  i	  Stugudal	  Fjells	  påskenummer	  2012	  
	  
Annonsetekst:	  
	  
Tydal	  Grunneierlag	  
	  
Nå	  er	  det	  høysesong	  for	  isfiske.	  Og	  i	  Tydal	  finnes	  det	  mange	  gode	  isfiskevatn.	  Gjør	  deg	  kjent	  
med	  de	  lokale	  isforholdene	  før	  du	  legger	  ut	  på	  tur,	  se	  www.usikkeris.no.	  
	  
Tydal	  Grunneierlag	  anbefaler	  Tydalskortet	  som	  dekker	  store	  deler	  av	  kommunen.	  Kortet	  er	  
tilgjengelig	  hos	  de	  vanlige	  utsalgsstedene,	  på	  www.inatur.no	  eller	  benytt	  deg	  av	  QR-‐koden	  
under.	  
	  
Skitt	  fiske!	  
Husk	  å	  levere	  fangstoppgave!	  
	  
www.fiskeineadalen.no	  
www.facebook.com/jaktogfiskeitydal	  
	  
	  
Annonse	  1/4	  side	  i	  farger.	  Forslag	  til	  oppsett.	  Dere	  kan	  godt	  komme	  med	  forslag	  til	  annet	  
oppsett,	  men	  vi	  vil	  uansett	  lese	  korrektur.	  
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på	  www.inatur.no	  eller	  benytt	  deg	  av	  QR-‐
koden	  under.	  

Tydal Grunneierlag 

Skitt	  fiske!	  
Husk	  å	  levere	  fangstoppgave!	  

	  

www.fiskeineadalen.no	  	  
www.facebook.com/jaktogfiskeitydal	  

Gårdsmatutsalg

STOPP
Det første naturlige stopp 

på veien til Stugudal  
er hos

Alt som
skal til
fra du
har 
planer om
å bygge ny eller rehabilitere din gamle
hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av
dine hytte-/husplaner.

Vi har faste snekkerlag og eget lag
som tar grunnarbeidet.

Arbeidsstokken består av lokale hånd-
verkere som kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og
rørlegger og Stugudal Eiendom.

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

Vi tar jobben for deg!

Vi lever av fornøyde kunder!

Vi lever av fornøyde kunder!

Vi lever av fornøyde kunder! Snakk med oss før du tar ditt endelige valg 

ring 91372340 vår kundetelefon!

PREMIERING: De som skal ha 
diplom/merke, får disse på den 
4. posten. 
Diplom    
til alle første året. 
Bronsemerke    
etter 3 år.  
Sølvmerke    
etter 6 år   
Gullmerke   
etter 9 år.  
Bronseplakett   
etter 12 år 
Sølvplakett    
etter 15 år 
Gullplakett    
etter 20 år 
25-årspremie   
etter 25 år 
30-årspremie  
etter 30 år

Det 31.  
Stugulal rundt 
SKJÆRTORSDAG 

05.04.2012. 
 

Løypa er 22 km og går i åpent, fint 
turterreng rundt Stugusjøen. Se 

kart. 
Det er ingen tidtaking, ingen 

klasseinndelinger og ingen 
startnummer.  

Det eneste som kreves er: 
FULLFØRT RUNDE MELLOM KL. 

09 00 - 15 30
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Ole Bjarne
Østby

Aut. maskinentreprenør

Rørlager på Bergårdsmyra
Tlf.: 7381 5312 - 959 36 017

�

Alt i graving og planering
Leverer komplett 

vann-/avløpsanlegg
epost: objarnes@tydalsnett.no

TRAPPER - STIGER - SAMBA-
TRAPPER

Utstilling av trappemodeller i våre lokaler på
Berggårdsmyra i Tydal.

Besøk oss eller ta kontakt!

Telefon: 73 81 56 41 - Fax: 73 81 55 11
E-post: ty-trapp@online.no

Transport og graving
Gruslevering

Telefon: 73 81 56 05 Verksted: 73 81 56 55
Faks: 73 81 56 33

MOBIL
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130

Einar: 950 26 129

Vi har: Post i butikk, Aga-propan, 
tipping, medisinutsalg m.m

8

      

Vei - vann - avløp - 
grunnarbeide-

Rør og VVS - lager

Trenger du Rørlegger!
Ring Normann Bremseth

Tlf: 913 34 411

Tlf: 73 81 53 12  
959 36 017

mail: objarnes@tydalsnett.no

Lørdag 31.mars
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19.00               
Levende musikk i Café Martine fra kl.22.30

Søndag 1.april
Stugudal Landhandel åpent 10.00-18.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00  Skicross kl.13.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell: 
Søndagsbuffé  
Afterski i lavvo 16.30-19.00
Åpen bar i Cafe’ Martine

Mandag 2.april
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: Ridetimer på bane, 2x3/4t kl.18.00-19.30 
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19.00                
Dagens middag: Kyllingfilét m/sweet ’n sour saus og ris
Åpen bar i Cafe’ Martine.

Tirsdag 3.april
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Måneskinnstur” kl.19-22. Instruksjon bane, 
deretter tur til lavvo med servering av noe varmt.

Væktarstua Hotell: Barnas dag kl.13-16. Hesteridning, 
grilling, aking,spabad og lavvo. Barnas afterski fra 16-17.                   
Afterski kl. 16.30-19.                                  
Dagens middag. Fiskekaker av røykelaks.
Åpen bar i Cafe’ Martine

Onsdag 4.april
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: Ridetimer på bane 2x3/4t kl.18-19.30
Væktarstua Hotell: Utvidet Afterski/ pubkveld i lavvo fra 
16.30.  
Matservering i lavvon: Lapskaus                                   
Dagens middag: Reinsdyrburger  
Åpen bar i Cafe’ Martine  
Fest på Bjørkly kl.21-01. Musikk av ”No name Bastards” 
(Jeremy Wayne Shifflett, Gjermund Lund, Morten Kallar)                
Arr. U.L.Fjellblink.

Skjærtorsdag 5.april
Stugudal Rundt, turrenn, start fra kl.09.
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19. 
Dagens middag: Tacobuffé/ Elgkarbonader  
Åpen bar i Cafe’ Martine    
Fest i Bjørkly kl.21-01.  ”No name Bastards” spiller. 
(Jeremy Wayne Shifflett, Gjermund Lund, Morten Kallar)               
Arr. U.L.Fjellblink.

Langfredag 6.april
Påskecrossen, Stuguvoldmoen kl. 12.00
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Aking i bakken fra 16-19
Afterski i kafeteriaen 16-21, levende musikk 19-21, grill-
mat.
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Måneskinnstur” kl.19-22 Instruksjon bane, 
deretter tur til lavvo med servering av noe varmt.
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19.
Dagens middag:  Mørbrad av rein
Åpen Bar i Cafe’ Martine
Fest i Bjørkly kl.21-01.  Willye Lee’s spiller. (Fra Sverige). 
Arr. Røros Amcar-klubb.

Påskeaften 7.april
Stugudal Landhandel åpent 09.00-19.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Patrusli Gård: ”Finnøyvold-tur” kl.12-15.  3- timerstur et-
ter Reitansveien. Deltakerne bør ha ridd noe før.
Væktarstua Hotell: Barneskirenn, start kl.12. Grilling 
og premieutdeling i lavvoen. Påmelding Væktarstua.                      
Afterski lavvo 16.30-19.                             
Dagens middag: Stekt souvas med rømme og tyttebær 
Musikk  i Cafe Martine fra kl.22.30       
I.påskedag 8.april
Stugudal Landhandel åpent 10.00-18.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-18.00
Væktarstua Hotell:                                     
Stor påskebuffé.

2.påskedag 9.april
Stugudal Landhandel åpent 10.00-16.00
Tydal Skisenter åpent 10.00-16.00
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10.00-16.00
Væktarstua 

Dette skjer i påska 2012!

TYDAL MK
Tydal Mk invitere til den tradisjonelle  

påskecrossen i snøscootercross 

langfredag 6 april 2012
Stuguvollmoen klokken 12
Finalekjøring klokken 14

 
Inngang:  

Voksen 150 kr.
Barn 50 kr 6 - 12 år

 
Velkommen til en dag med  

fart og spenning!

Trenger du rørlegger
Kontakt

Selbuhus
Rørleggerservice AS

Ove Kjøsnes
Tlf: 47 63 60 00
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Framtidsvyer:
• Komplett, sammenhengende løypenett som 
binder bygda sammen. Gjerne med led-avgift slik at det er 
økonomi til vedlikehold. 
• Øke medlemsmassen, og derved øke aktiviteten.
• Gjennomgangsløype til Selbu.

”Det er et stort næringspotensiale ved bedre 
løypenett,”sier Erik Kirkvold. ”Det er god økonomi i å satse 
på scooterturisten . I tillegg må BOLYST vektlegges! Vi er 
endel ungdommer som har flyttet tilbake til bygda, men vi 
trenger flere innbyggere. Og scooteren er en viktig del av 
BOLYSTEN for mange av oss. Det kan også bli et satsnings-
område og næringsgrunnlag for å bo her. Vi har så store 
og flotte områder, og det er plass for alle!”

Tekst: Astrid Sprauten. Foto: Erik Kirkvold

scooterkjøring. Men Finmark og Nord-Troms har egne 
lovverk med hensyn til rekreasjonskjøring, så sammenlig-
ningene blir urealistiske. Erik ønsker kommunal sjølråde-
rett, og ikke minst likhet for loven, om du bor i Nord- eller 
Midt-Norge. ”Vi forholder oss til enhver tid til lover og 
forskrifter, men føler til tider en viss forakt for lovgivende 
myndigheter ved manglende forståelse for vår situasjon”, 
sier Erik. Men scooteren har kommet for å bli, og det må 
legges til rette for fornuftig bruk.

Klubben ble startet 27.januar 1978. Loven om 
”Motorferdsel i utmark og på vassdrag” kom 
i 1977. Dette sammen med andre behov for 
koordinering gjorde at behovet for å starte en 
”klubb” ble større etter som tiden gikk. Det 
var til tider så strengt at Norsk Folkehjelp ikke 
kunne ha realistiske øvelser i fjellet. 

”Klubbens formål:
Å samle snøscooterkjørerne og brukere om de felles 
interesser som disse, grunneierne og beiteberettigede kan 
enes om i forbindelse med en fornuftig motorisert ferdsel 
i skog og fjell.
Klubben skal arbeide for en fornuftig utvikling av snøscoo-
tertrafikken, hvor det taes hensyn til miljøet og naturen 
rundt oss, ved at all ferdsel med motorkjøretøy skjer så 
skånsomt som mulig, og i forståelse med grunneierne, 
beiteberettigede og forvaltningsorganer.
 
Klubbens medlemmer skal aktivt gå inn for å verne om 
natur og miljø. All kjøring og bruk av motorkjøretøy som 
ikke har mål eller mening skal være klubbens medlemmer 
uverdig.
I påkomne tilfeller skal klubbens medlemmer stå til tje-
neste for fjellsikringstjenesten, og skal i den utstrekning de 
har anledning delta i dennes redningsøvelser.
 

Klubbens medlemmer skal være villige til å ta eldre og 
uføre med på turer i skog og fjell.
 
Klubbens medlemmer skal arbeide for en riktig bruk og 
skjøtsel av kjøretøyet/scooteren.” (Utdrag fra klubbens 
jubileumsberetning.)
Medlemmene har tatt på seg mange oppdrag, deriblant 
for Karolinerspelet, Statoil, ryddeoppdrag langs 705, 
vardebrenning ved årsskiftet 2000, natteravnprosjekt, tur 
for/med 4H i Tydal.
Det er i dag ingen begrensninger for å bli medlem, alle 
som ønsker det kan melde seg inn. Medlemstallet har 
stort sett vært i underkant av 100.Det er innført familie-
medlemsskap, dette for å få med hele familien. 
2-3 år etter oppstart var det 11 isfiskeløyper i kommunen, 
noe som så ble redusert til 6, og pr i dag er det 3 isfis-
keløyper. (se kart) Løypa fra Østby er avgiftsbelagt i tillegg 
til fiskekortet, mens de to andre kun krever fiskekort.
Klubbens medlemmer arrangerer hvert år en pensjonist-
tur som blir satt stor pris på av pensjonistene. Sanitets-
foreninga har i mange år stått for matlaging. ”Det er 
en gratis tur, men det hender vi får litt likevel,” humrer 
Asbjørn Rotvold. Pensjonistforeninga har også laget små 
scootere i tre som er festet på merkestolpene. De lagde 
også store informasjonsskilt som skulle settes i starten på 
hver trase’.
 
Klubben arrangerer også klubbturer, både i nærområdet 
og på svensk side. Årets medlemstur er planlagt Palmel-
ørdag (31/3-12) Isfiskekonkurranser arrangeres også, 
med god deltakelse. 
Samarbeidet med Norsk Folkehjelp, avd. Tydal, er viktig 
og nødvendig. Noen er også medlemmer i begge organi-
sasjonene, så det faller naturlig. 
I følge dagens formann Erik Kirkvold jobber klubben for å 
få en fornuftig bruk av scooteren. ”Vi ønsker å kanalisere 
kjøringa i lovlige løyper, ingen av oss ønsker tullkjøring!” 
Erik har kontakt med andre kommuner i Midt- og Nord-
Norge for å høre deres erfaringer og praksis vedrørende 

Tydal Snøscoterklubb

Til din tjeneste!
Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men 
moderne bensinstasjon beliggende ved 
riksvei 705, midt i Selbu sentrum.

Foruten en moderne og innholdsrik bensinstasjon 
forhandler vi både gressklippere, snøfresere og 
motorsager, samt utfører service og reparasjoner på 
disse produktene.

Vi har også et moderne bilverksted, blant annet 
med utstyr for service av klimaanlegg.

I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste, 
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.

Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en titt 
på det vi kan tilby.

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og til-

bygg
Adr: 7590 Tydal

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

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

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

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Tydal
Vedprodukter

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

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen

73 81 46 82 - 909 73 324

Flemming Lunden
918 80 715

Tidligere formann Asbjørn Rotvold og nåværende formann Erik Kirkvold. 
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Foto: Bernt Kulseth

Vi leverer elektriske  
installasjoner til: 
- Næring og industri 

- Landbruk
- Hytter
- Bolig

- Smarthus
- Tele, data, kabel-TV
- Elkontroll forsikring

 - I tillegg har vi salg og montering  
av Toshiba varmepumper

K. Eidem Elektro AS
7580 Selbu

Tlf 73 81 99 80  
www.eidemelektro.no        
knut@eidemelektro.no

FJELLRØYE FRA TYDAL
- Rakfisk røye : rund flekket vakuumpakket og filè m/skinn vakuumpakket.
Hvor selges produktene? : Coop OBS og Mega Nordland,Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedemark, 
Romerike, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og telemark. Ica Maxi og Supermarked, Joker og Spar 
Trøndelag og Oslo, Coop Tydal, Stugudal Håndverk og fritid, Stugudal Landthandel eller spør i din  
matvarebutikk.
Hjemmeside : www.tydalfisk.no. E-post : tydalsfisk@tydalsnett.no. Tlf : 73815181
Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefoner, ved å laste inn hjemme-
siden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.

Grafisk Design - Webdesign - Reklame - Brosjyrer - Brevark/Konvolutter/ 
Visittkort - Tidsskrifter/Blader/Magasiner - T-skjorter/Sweatshirts/ 
Arbeidsklær osv, med trykk - Plakater/Storformat Print/Bannere -  

Klistermerker/Etiketter - Bilreklame  - mm

Selbutrykk. 7580 Selbu
tlf: 73 81 04 80. fax: 73 81 04 81

mail: post@selbutrykk.no. webdesign: web@selbutrykk.no
www.selbutrykk.no

Selbutrykk er totalleverandør av grafiske tjenester
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Maxbo satser på kjøkken og hvitevarer
Maxbo Selbu har denne vinteren utvidet sitt varesorti-
ment, og kan nå tilby både kjøkken og hvitevarer.

- Vi har blitt forhandlere av Fossline Kjøkken, og dette er 
den leverandøren i Norge med det største og bredeste 
utvalget når det gjelder kjøkkenløsninger. Det sier ansvar-
lig ved kjøkkenavdelingen hos Maxbo Selbu, Anita Renå 
Helland, og legger til at Fossline har kjøkken som er tilpas-
set de fleste behov.

Ferdig oppsatt kjøkken
Når det gjelder trender innen kjøkkenmarkedet går det 
her mye på kundens egne ønsker, og det finnes et utall 
ulike varianter når det gjelder utforming og løsninger.
- Kjøkkentypene vi forhandler er av beste kvalitet, og vi 

De fleste artistene som skal være med å gjenskape den 
gode stemningen som var på Stuguvoldmoen under 
siste års festival, er nå klare. Artister som skal være 
med å skape et bredt, folkelig og allsidig program for 
hele familiene, i god tradisjon for Tydalsfestival´n. 
Festivalen fikk gode tilbakemeldinger på siste års 
program, noe som også gjenspeilte seg i den gode 
publikumsoppslutningen. Dette bidro til et godt 
økonomisk overskudd, som sikrer en god og spennende 
festival også i 2012.  
 
Festivalen har nå når Stugudal Fjell går i trykken sju 
navn klare. De fleste er nye bekjentskap for festivalen 
og som vi er sikre på vil være med å prege sommerens 
festival. Hellbillies, Chris Medina, Halvdan Sivertsen, 
Black Ingvars, Valkyrien Allstars,  The BlackSheeps og 
Hexaduospliff  er klare for Tydfalsfestival´n 2012. Flere 
artister vil bli presentert på hjemmesiden for festivalen, 
www.tydalsfestivaln.no 
 
Hellbillies 
Tydalsfestival´n er meget fornøyd med å kunne presentere 
et av landets største live band. Guttene som har holdt 
det gående siden 1990 har gitt ut ni studioalbum og tre 
konsert- og samlealbum, hvor de fleste har solgt til gull 
eller platina. Bandet har vunnet tre Spellemannpriser, 
og ble blant annet kåret til Årets spellemann under 
Spellemannprisen 2007 og i 2010 fikk bandet Norsk 
Artistforbunds Ærespris. Bandet er også i gang med nytt 
album som kommer ut før sommeren. Hellbillies entrer 
scenen lørdag.  
 
Chris Medina 
Den Amerikanske artisten som ble verdenskjent etter 
sin deltagelse i American Idol kommer til Norge og 
Tydalsfestival´n. Etter å ha dominert norske salgs- og 
radiolister hele 2011 med super-hiten ”What Are Words” 
og med rykende ferskt album er Chris Medina klar for 
få konserter i Norge i sommer, der i blant Stugudal og 
Tydalsfestival´n. Med sin magiske tolkning av The Script-
låten ”Breakeven” på American Idol-audition, kombinert 
med sin hjerteskjærende historie, ble Chris Medina en 
publikumsyndling over natten. Debutsingelen ”What Are 
Words” – dedikert til hans forlovede – ble en umiddelbar 
suksess. Låten ble årets største hit i 2011 i Norge med 
utrolige 11 strake uker som #1 på VG-lista og til sammen 
24 uker inne i topp 20. I kjølevannet av suksessen har 
Chris fått et helt spesielt forhold til Norge som han har 
besøkt ved flere anledninger - blant annet i forbindelse 
med VG-lista Topp 20 på Rådhusplassen i Oslo i juni, samt 
en helt spesiell hyllest i begravelsen til Utøya-offeret 
Monica Iselin Didriksen i august. Chris Medina står på 
scenen fredag.

Halvdan Sivertsen 
Folkekjær scenepersonlighet med godt humør, tekster 
til ettertanke og musikalsk spenst. På scenen er han 
ustoppelig munter og munnrapp. Dette er vel en fin 
karakteristikk av den nordnorske artisten som har 
blitt allemannseie. Hvem har vel ikke et forhold til 
«Sommerfuggel i vinterland» og «Kjærlighetsvisa», som 

garanterer også god service dersom noe skulle oppstå i 
ettertid. I tillegg leverer vi selvsagt alt av hvitevarer, sier 
Anita Renå Helland, og legger til at hun er behjelpelig i alle 
faser av kjøkkenhandelen.
- Jeg kommer gjerne hjem til folk, eller på hytta for den 
del, og tar mål dersom dette er ønskelig, og etter kundens 
ønske kan vi også formidle og gjennomføre montering 
av kjøkkenet. Vi ser også at mange hytteeiere, i takt med 
oppgradering av den tekniske standarden på hytta, ønsker 
å bytte ut kjøkkenet, og vi har selvsagt også mange gode 
løsninger og modeller som passer på en fritidsbolig, forset-
ter Maxbos nye kjøkkenansvarlige.

Forhandler hvitevarer
Hvitevarer er også en nyhet i Maxbo Selbu sitt varesorti-
ment, og her vil en lagerføre modeller fra merket Gorenje. 
Dette er et merke som står for kvalitet til en hyggelig pris, 
og hvitevarene får du selvsagt kjørt helt opp til hytta.
- Vi ser et behov for lokale forhandlere av hvitevarer. og vi 
tilbyr samtidig å kjøre kjøleskapet eller komfyren opp på 
hytta, vel og merke dersom det er farbar bilvei helt frem, 
og i tillegg tar vi da med kundes gamle produkt i retur der-
som dette er ønskelig. Vi vil ha en del hvitevarer i butikken, 
og i tillegg kan vi selvsagt skaffe andre produkter dersom 
noen har ønske om dette, avslutter Anita Renå Helland, 
som ønsker alle hjertelig velkommen til en prat om kjøk-
ken og hvitevarer. 

Tekst og foto: Ole Morten Balstad.

for øvrig ble kåret til tidenes nordnorske sommerlåt.  
Han har gitt ut 12 album som soloartist, og bidratt 
på flere andre utgivelser, blant annet 2 album med 
Gitarkameratene, fått 6 Spellemannpriser og en rekke 
andre kulturpriser. Halvdan Sivertsen blir å høre lørdagen. 
Her blir det «Ti tusen tommeltotta», «Førr ei dame» og 
«Bruremarsj fra Lødingen».   
 
Black Ingvars 
Hvem husker vel ikke Black Ingvars med «Här kommer 
Pippi Långstrup» og «Mitt eget Blue Hawaii»  i en egne 
hardrock versjon. I 1995 ga Black Ingvars ut sitt første 
album; Earcandy Six. En fusjon mellom det beste av hard 
rock og det verste av danseband musikk. Dette var noe 
nytt og suksessen var et faktum. Platen solgte til gull og 
platina i løpet av få uker. Så kom det flere album i ekte 
«Sjung och var glad» stil. Over 800 000 solgte plater, og et 
image få band kan matche. Ironisk tungrock kaller noen 
det. Andre kaller det Slagermetal. De gjør barnesanger, 
danselåter, slagere, moderne hitmusikk, gospelsanger og 
disco-låter om til sine egne, hardtslående versjoner -så er 
dette kult enten det er for barn, voksne eller hvem som 
helst. Vi gleder oss stort å få besøk av disse på fredagen.

Valkyrien Allstars 
Tre hardingfeler som erobrer Norge og utland og spiller 
seg inn på alt fra hitlister via ambassader til både 
undergrunns-klubber og konsertsaler. Hørt det før? 
Vel, kanskje ikke egentlig! Valkyrien Allstars har siden 
oppstarten i 2005 vært et sant unikum i norsk musikk, og 
har rukket å bli en attraksjon over store deler av verden. 
Debutalbumet fra 2007 har for lengst solgt til langt forbi 
gull her hjemme, og gruppa har besøkt alt fra Kina og 
Japan til Slovakia og England, samt turnert Norge fra ende 
til ende flerfoldige ganger. 14. oktober slapp Valkyrien 
Allstars sitt tredje album, et album som viderefører og 
foredler bandets unike sound. Og som på ny fornyer norsk 
folkemusikk. 

The BlackSheeps 
Med en solid andre plass i Melodi Grand Prix 2011, gjorde 
dette talentfulle bandet et kraftig hopp inn i de voksnes 
hjerter. The BlackSheeps har markert seg kraftig siden de 
sjarmerte hele Norden som suverene vinnere av MGPjr 
i 2008. Etter sitt første album «The BlackSheeps» høstet 
bandet bare gode kritikker og 30 000 plater ble revet bort 
allerede etter et par uker. Et band vi kommer til få høre 
mye av i framtiden. The BlackSheeps opptrer fredagen.

Hexaduospliff 
Er ett nystarta bandprosjekt med 3 musikere fra Tydal, 2 
fra Trondheim og 1 fra Selbu. Tydalingene Gaute Kirkvold, 
Andreas H Øverås og Ivar Elias K Kirkvold har fått med seg 
Vegard Bjerkan fra Selbu, Martin Hjetland og ikke ukjente 
Isak K Heim fra Trondheim. Isak skulle være meget godt 
kjent for de fleste etter sin fantastiske innsats av siste års 
Idol, der han tilslutt kunne slå i bordet med en sterk 3. 
plass. 5 av bandmedlemmene går musikklinja på Heimdal 
videregående skole, så dette er gutter som bruker 
mesteparten av fritiden sin på musikk.  Hexaduospliff 
er som nevnt ferskvare som band, men musikksjanger 
vil være ”blandingsrock”. Det vil si at de ønsker å tolke 

Spennende artister til Stugudal

Lorem Ispum
Dolor Sit Amet

Hyt
te

ko
s

Ås i Tydal

Vi har et bredt utvalg av mat, middag, 
is, desserter og kaffe. Fra Snacks og 
Hamburgere til Wraps og Encilladas - 

og ikke minst Emmas Pizza!

Ta med mat hjem

Søndagsbiffen

Prøv vår hjemme-
lagede Schnitzel.

 
Fredag og Lørdag 
kveld har vi egen 
weekendmeny 
med bl.a. Biff i 
flere utgaver.

 
Vi baker våre 
kaker selv, og 
serverer ny 
Ukens Kake 
hver uke.

 
Espresso, 

Cappucino, 
Kaffe Latte mm fra 

vår nye kaffemaskin
 
 
 
 

Emmas pizzabunner heves 
på stedet. Du får nybakt 

pizza hver gang. 
Mer på www.emmas-stue.no

 
 
 

Emmas

Åpningstider:
Kjøkkenet er åpent:
Tirsdag til torsdag.

11:00 - 18:00
Fredag og Lørdag*

11:00 - 22:00
Søndager

14:00 - 20:00
Mandager stengt.

 
*Barserveringen er åpen lengre 

ved arrangementer og ved 
behov på fredager og lørdager. 

Vi har alle rettigheter.
 

Mat til og fra hytta.
Gjør det lettvint og godt! 

Bestill over telefon på vei til 
hytta, og hent nystekt pizza 

til hyttekos.
Tlf 73 81 55 80

 
 
 
 
 

Hver søndag serverer vi 
søndagsbiff i tillegg til 

dagens middag og andre 
middagsretter i menyen.

Velkommen til Emmas Stue!
Tlf. 73 81 55 80 -  www.emmas-stue.no

TILBYR KJØKKEN OG HVITEVARER: Maxbo Selbu og kjøkkenansvarlig 
Anita Renå Helland har utvidet sitt varesortiment, og tilbyr nå kjøkken og 
hvitevarer.
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litt forskjellige låtskrivere med både norsk og utenlandsk 
bakgrunn. Så langt vites det at alle bandmedlemmene 
inkludert Isak - er store beundrere av Kaizers Orchestra, så 
det kan jo tenkes at publikum vil få høre en låt eller to fra 
den kanten.

Familievennlig  
Som den sjette festivalen i rekken, har Tydalsfestival´n 
virkelig tatt steget inn i det gode selskap av godt etablerte 
musikkfestivaler og demonstrerer at den ikke er noen 
døgnflue, men er et arrangement i kontinuerlig utvikling. 
Festivalen har bygd et navn som en familievennlig festival 
på en arena som flere redaksjoner har proklamert som 
kanskje Norges flotteste.

Tydalsfestivalen 2012 vil om mulig fremstå enda 
mer attraktiv, med et helstøpt og meget spennende 
artistprogram, også denne gangen for alle aldersgrupper. 
Tydalsfestival´n skal også være stedet for gode 
matopplevelser med lokale mattradisjoner i en ny 
og spennende presentasjon.  Den vakre arenaen på 
Stuguvoldmoen vil i 2012 være innbydende som alltid og 
klar for et av sommerens vakreste eventyr ved inngangen 
til Sylan. Følg med på facebook og www.tydalsfestivaln.no.

For Tydalsfestival´n 2012

Ole Martin Østby 
program 
mobil 926 19 680

Åpent tirsdag, onsdag, 
fredag og lørdag
Ring for avtale.

Salongen har massevis av 
smykker og hårpleieprodukt. 

Avant Garde solarium 
m/voice guide

Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal 
Tlf: 73 81 54 72 - Telefax: 73 81 56 80  
Mobil: 907 27 624 
E-post: ole@dyrhaug.no - 
www.dyrhaug.no

Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne et 
opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma.

Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor.

Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan

Kanefart
UKESTURER 3-DAGERSTURER

KICK-OFF

VILLMARKSTURER

KJØP OG SALG AV HESTER

KURS- OG KONFERANSETURER

herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøv selv!

SALONG KARISMA 
Dame- og herrefrisering, hårpleie, bijouterie, 

gaveartikler, vesker, klokker og skjerf.

Åpningstider i påska:  
mandag 2., tirsdag 3. og onsdag 4. april.

Vi har også solbriller, solkremer og  
Australian Gold Lip Balm sun block.

Hvis dårlig vær?  
Kom innom og prøv vårt solarium!

GOD PÅSKE!

Fester på Bjørkly,Stugudal 
påska 2012 
Onsdag 4/4 og skjærtorsdag 5/4 
Begge kvelder med musikk av ”No name bastards”  
Arr. U.L.Fjellblink

Langfredag 6/4  
med musikk av Willye Lee`s.  
Arr. Røros Amcarklubb.

Alle kvelder fra kl.21-01.  
Inngang kr. 250,-

	  

Lars	  Olsen	  Tømrermester/Takstingeniør	  
Utfører,	  byggeledelse,våtrom,råd	  og	  tips,	  bygging,	  

E-‐post	  lars@arealtakst.no	  –	  Tlf	  90579999	  
	  
	  

	  

Rolseth Sag. 7580 SELBU. Tlf 909 58 599. www.rolsethsag.no. lars.olav@rolsethsag.no

-  Dimensjonert Trelast 
-  Stavlaftpaneler (nye produkter) 
-  Villmarkspaneler 
-  Takåser 
-  Søyler (Grove dimensjoner) 

- Hagemøbler 
- Taktro (i flere dimensjoner) 
- Spesialprodukter/dimensjoner  
   etter kundens behov.

NOEN AV VÅRE PRODUKTER:

Mathias Johnsen 
festivalleder 
mobil 920 85 987
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Pakkeliste	  	  
Niste	  til	  første	  dag	  (skal	  rekke	  frem	  til	  kvelden	  da	  det	  
serveres	  varm	  kveldsmat)	  
Bestikk,	  kopp,	  flat	  og	  dyp	  tallerken	  	  
Vannflaske	  
Termos	  
Sovepose	  
Sitteunderlag	  
Fjellsko/fjellstøvler	  som	  er	  inngått	  
Regntøy	  –	  det	  er	  vått	  i	  Trøndelag	  
Myggmiddel	  
Gnagsårplaster,	  fotkrem	  
Toalettpapir	  
Hodeplagg	  
Votter	  og	  lue	  
Dagstursekk	  
Sandaler	  eller	  andre	  lette	  sko	  til	  kveldsbruk	  
Bibel	  eller	  nytestamente	  (frivillig)	  
Bag	  til	  det	  som	  ikke	  bæres	  med	  under	  dagens	  vandring	  
(blir	  fraktet	  mellom	  overnattingsstedene).	  
Ta	  med	  dagstursekken	  og	  fjellskoene	  på	  gåturer	  på	  
forhånd,	  så	  vet	  du	  at	  sekken	  og	  skoene	  passer.	  
	  
Praktisk	  hjelp	  –	  sosialt	  fellesskap	  
Den	  organiserte	  vandringen	  er	  et	  tilbud	  om	  prak-‐
tisk	  hjelp	  til	  overnatting,	  bespisning	  og	  bagasje-‐
transport	  underveis.	  Gjennom	  disse	  vandringene	  
får	  du	  også	  delta	  i	  grupper	  der	  pilegrimene	  skaper	  
et	  miljø	  langs	  vegen,	  noe	  som	  ofte	  er	  et	  savn	  langs	  
våre	  ruter	  der	  det	  er	  færre	  pilegrimer	  enn	  i	  sydlige-‐
re	  trakter.	  	  
Det	  å	  begi	  seg	  på	  langvandring	  er	  en	  spesiell	  ut-‐
fordring	  som	  både	  lokker	  og	  virker	  fremmed	  på	  
dem	  som	  ikke	  har	  prøvd	  dette	  før.	  Tilbudet	  er	  
ment	  å	  skulle	  hjelpe	  nye	  interesserte	  til	  å	  oppleve	  
pilegrimslivets	  gleder	  i	  kulturlandskapet.	  	  
For	  flere	  praktiske	  råd	  se:	  
http://www.pilegrim.info.	  
	  
Ingen	  pakketur	  
Vandringene	  er	  ikke	  tradisjonelle	  pakketurer	  der	  et	  
reisebyrå	  er	  ansvarlig	  for	  deltakerne	  underveis.	  
Man	  deltar	  som	  enkeltpersoner	  som	  på	  eget	  an-‐
svar	  vandrer	  sammen	  i	  en	  gruppe.	  Man	  må	  innret-‐
te	  seg	  i	  gruppefellesskapet	  og	  bistå	  hverandre,	  
sammen	  med	  en	  vandringsleder	  og	  frivilllige	  med-‐
hjelpere.	  Overnatting,	  måltider	  og	  bagasjetrans-‐
port	  organiseres	  på	  felles	  basis	  for	  gruppa.	  
	  
Eget	  ansvar	  
Før	  du	  melder	  deg	  på	  forutsetter	  vi	  at	  du	  er	  i	  stand	  
til	  å	  gjennomføre	  en	  vandring	  på	  rundt	  20	  km	  om	  
dagen	  over	  flere	  dager.	  Du	  er	  selv	  ansvarlig	  for	  
reise	  og	  overnatting	  fram	  til	  vandringsstartsted	  og	  
fra	  vandringssluttsted.	  Videre	  forutsettes	  det	  at	  du	  
har	  tegnet	  egne	  relevante	  forsikringer;	  reiseforsik-‐
ring	  og	  evt	  andre	  personlige	  forsikringer	  du	  måtte	  
trenge.	  

	  

	  

 
Vi er medlem av reisegarantifondet 
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Pilegrim	  på	  Romboleden	  fra	  svenskegrensa	  
til 	  Trondheim	  2012	  
Kirkvollen	  pilegrimsgård	  Tydal	  1/12	  2011	  
Bli	  med	  på	  vandring	  langs	  den	  gamle	  pilegrimsve-‐
gen,	  fra	  høyfjell	  til	  granskog,	  fra	  svenskegrensa	  til	  
pilegrimshovedstaden	  Trondheim.	  Som	  vand-‐
ringsleder	  får	  du	  med	  deg	  teolog	  Jørg	  Kunzendorf,	  
ekte	  pilegrimsentusiast	  som	  gikk	  hele	  strekningen	  
i	  2006.	  	  

Vandringen	  er	  delt	  opp	  i	  dagsetapper,	  og	  du	  kan	  
starte	  vandringen	  din	  på	  det	  stedet	  og	  den	  datoen	  
du	  måtte	  ønske,	  se	  etappeplanen	  til	  høyre.	  	  

	  
For	  påmelding	  og	  informasjon	  kontakt:	  
Kirkvollen	  pilegrimsgård	  v/Hilde	  Kirkvold	  
7590	  Tydal,	  Tel:	  +47	  952	  95	  954	  
E–post:	  kirkvollen@tydalsnett.no	  
	  
–	  påmeldingsfrist	  1.	  mai.	  
Det	  er	  et	  begrenset	  antall	  plasser.	  Maks	  antall	  
deltakere	  er	  25	  stk	  og	  minimum	  12	  deltakere.	  
	  
–	  pris	  kr	  550	  pr.	  overnattingsdøgn	  –	  eller	  hele	  
turen	  for	  4	  990,-‐	  
Prisen	  inkluderer	  overnatting,	  mat	  og	  bagasje-‐
transport.	  
Eventuell	  avbestilling	  må	  skje	  før	  1.	  juli,	  da	  fakture-‐
res	  beløpet.	  NB:	  Du	  kan	  kun	  booke	  for	  hele	  døgn.	  	  
	  
Vandringsleder	  Jørg	  Kunzendorf.	  
Teolog	  og	  ekte	  pilegrimsentusiast.	  Vandret	  hele	  
strekningen	  i	  2006.	  Tel:	  +47	  906	  13	  258.	  
E-‐post:	  jorgkunzendorf@hotmail.com.	  

	  
Vi	  tar	  forbehold	  om	  mindre	  endringer	  i	  	  
etappeplanen	  og	  retten	  til	  å	  avlyse	  vandringen	  ved	  
uforutsette	  hendelser	  som	  vanskeliggjør	  gjennom-‐
føringen.	  	  
	  
Romboleden	  fra	  Sylsjøen	  -‐	  Selbu	  -‐	  Nidaros	  
Vandringen	  dekkes	  av	  kart	  1–11	  (se	  
http://www.pilegrim.info	  Romboleden,	  Skarddøra	  
-‐	  Nidaros)	  

	  
Dag	   Strekning	   km	   Overnatting	  

Ons	  

18⁄7	  

Trondheim	  –	  

Stugudalen	  

bu-‐ss	   Stugudal	  Camp.	  

⁄Løveng/seng	  

Tor	  

19⁄7	  

Sylsjøen	  –	  

Stugudalen	  

20	   Stugudal	  Camp.	  

Løveng/seng	  

Fre	  

20⁄7	  

Stugudalen	  –	  

Ås⁄Kirkvollen	  

23	   Kirkvollen,	  

seng⁄feltseng	  	  

Lør	  

21⁄7	  

Ås⁄Kirkvollen	  –	  

Gressli	  

15	   Spongtun	  samfunns-‐

hus	  ⁄feltseng	  

Søn	  

22⁄7	  

Gressli	  –	  Flora	   14	   Folkvang	  samf.h.	  

⁄feltseng	  

Ma	  

23⁄7	  

Flora	  –	  Selbu	  kirke	   21	   Menighetshuset	  

⁄feltseng	  

Tir	  

24⁄7	  

Selbu	  kirke	  –	  	  

Selbustrand	  

15	   P.	  Morset	  Folkehøy-‐

skole/seng 	  

Ons	  

25⁄7	  

Selbustrand	  –	  

Mostadmarka	  

15	   Mostadmark	  

samf.hus⁄	  feltseng	  

Tor	  

26⁄7	  

Mostadmarka	  –	  

Sakskvik	  

25	   Malvik	  videregående	  

⁄feltseng	  

Fre	  

27⁄7	  

Saksvik	  –	  Nidaros	   14	   Pensjonat	  Jar-‐

len/seng	  

	  
Vandringen	  avsluttes	  ved	  Nidarosdomen,	  men	  vi	  
har	  bestilt	  overnatting	  på	  Pensjonat	  Jarlen	  fra	  
fredag	  27.	  til	  lørdag	  28.7.	  
	  
–	  Romboleden,	  hvordan	  komme	  seg	  til	  utgangs-‐
punktet?	  
Vandringsstart	  ved	  Sylsjøen	  torsdag	  19/7.	  	  
Rutebuss	  fra	  Munkegt	  i	  Trondheim	  onsdag	  18⁄7	  kl	  
1615;	  bussbytte	  på	  Stjørdal	  stasjon,	  til	  Ås	  i	  Tydal	  kl	  
1840.	  
	  
Felles	  henting	  og	  transport	  videre	  til	  overnattings-‐
sted	  ivaretas	  av	  lokale,	  frivillige	  pilegrimsentusias-‐
ter.	  Felles	  transport	  til	  vandringsstart	  fra	  Sylsjøen	  
torsdag	  19⁄7.	  

	  
	  
	  
	  

	  

 
Foto Mattias Jansson	  

Skarddøra. Foto: Ola Reitan 

Påske med Nea Radio
For Nea Radio har påska etter hvert utviklet seg til å bli den 
store høytiden, dette ikke minst grunnet svært høye lyttertall 
blant hyttefolket. I år trår Norges Største Lokalradio igjen 
til med sine populære påskesendinger, og malen er den 
samme, med nyheter, reportasjer, musikk, samt ikke minst 
konkurranser og hilsninger fra både fjern og nær.

I år vil Nea Radio sende sitt direktesendte påskemagasin 
hver kveld fra og med palmesøndag til og med langfredag, 
og i tillegg blir det også en direktesendt time hver morgen 
der en kan få oppdatering om det meste som har skjedd eller 
skal skje i Neadalen.

Så skift radiobatteriene, still inn frekvens og bli med på årets 
store radiopåske, gitt deg av Nea Radio – lokalradioen med 
landets beste lyttertall! 

Nea Radios påskeprogram: 
Fredag 30. mars: 
09.00 God formiddag, Selbu og Tydal 
12.00 Fredagsfloka 
19.00 Fredagsfloka® 
21.00 Før Selbufestivalen – direkte fra Camp Eggen 
22.00 Nattradio fra Selbu

Lørdag 31. mars: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
18.03 Påskesnacks i Nea Radio

Palmesøndag: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
18.03 Påskesnacks i Nea Radio    
20.03 Nea Radios påskemagasin    
  
Mandag 2. april: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
12.00 Påsketoner 
18.03 Påskesnacks i Nea Radio     
20.03 Nea Radios påskemagasin    
 
Tirsdag 3. april: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
12.00 Påsketoner 
18.03 Påskesnacks i Nea Radio     
20.03 Nea Radios påskebingo     
21.30 Nea Radios påskemagasin    
  
Onsdag 4 april.: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
12.00 Påsketoner 
18.03 Påskesnacks i Nea Radio     
20.03 Nea Radios påskemagasin    
  
Skjærtorsdag.: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
18.03 Påskesnacks i Nea Radio     
20.03 Nea Radios påskemagasin    
  
Langfredag: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal    
18.03 Påskesnacks i Nea Radio 
20.03 Nea Radios påskemagasin    
  
Påskeaften: 
09.05 God påske, Selbu og Tydal   
18.03 Påskesnacks i Nea Radio

SMS til Nea Radio: Kodeord NEA + din melding til 
1984(Tjenesten koster kr. 5,-)    
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Pakkeliste	  	  
Niste	  til	  første	  dag	  (skal	  rekke	  frem	  til	  kvelden	  da	  det	  
serveres	  varm	  kveldsmat)	  
Bestikk,	  kopp,	  flat	  og	  dyp	  tallerken	  	  
Vannflaske	  
Termos	  
Sovepose	  
Sitteunderlag	  
Fjellsko/fjellstøvler	  som	  er	  inngått	  
Regntøy	  –	  det	  er	  vått	  i	  Trøndelag	  
Myggmiddel	  
Gnagsårplaster,	  fotkrem	  
Toalettpapir	  
Hodeplagg	  
Votter	  og	  lue	  
Dagstursekk	  
Sandaler	  eller	  andre	  lette	  sko	  til	  kveldsbruk	  
Bibel	  eller	  nytestamente	  (frivillig)	  
Bag	  til	  det	  som	  ikke	  bæres	  med	  under	  dagens	  vandring	  
(blir	  fraktet	  mellom	  overnattingsstedene).	  
Ta	  med	  dagstursekken	  og	  fjellskoene	  på	  gåturer	  på	  
forhånd,	  så	  vet	  du	  at	  sekken	  og	  skoene	  passer.	  
	  
Praktisk	  hjelp	  –	  sosialt	  fellesskap	  
Den	  organiserte	  vandringen	  er	  et	  tilbud	  om	  prak-‐
tisk	  hjelp	  til	  overnatting,	  bespisning	  og	  bagasje-‐
transport	  underveis.	  Gjennom	  disse	  vandringene	  
får	  du	  også	  delta	  i	  grupper	  der	  pilegrimene	  skaper	  
et	  miljø	  langs	  vegen,	  noe	  som	  ofte	  er	  et	  savn	  langs	  
våre	  ruter	  der	  det	  er	  færre	  pilegrimer	  enn	  i	  sydlige-‐
re	  trakter.	  	  
Det	  å	  begi	  seg	  på	  langvandring	  er	  en	  spesiell	  ut-‐
fordring	  som	  både	  lokker	  og	  virker	  fremmed	  på	  
dem	  som	  ikke	  har	  prøvd	  dette	  før.	  Tilbudet	  er	  
ment	  å	  skulle	  hjelpe	  nye	  interesserte	  til	  å	  oppleve	  
pilegrimslivets	  gleder	  i	  kulturlandskapet.	  	  
For	  flere	  praktiske	  råd	  se:	  
http://www.pilegrim.info.	  
	  
Ingen	  pakketur	  
Vandringene	  er	  ikke	  tradisjonelle	  pakketurer	  der	  et	  
reisebyrå	  er	  ansvarlig	  for	  deltakerne	  underveis.	  
Man	  deltar	  som	  enkeltpersoner	  som	  på	  eget	  an-‐
svar	  vandrer	  sammen	  i	  en	  gruppe.	  Man	  må	  innret-‐
te	  seg	  i	  gruppefellesskapet	  og	  bistå	  hverandre,	  
sammen	  med	  en	  vandringsleder	  og	  frivilllige	  med-‐
hjelpere.	  Overnatting,	  måltider	  og	  bagasjetrans-‐
port	  organiseres	  på	  felles	  basis	  for	  gruppa.	  
	  
Eget	  ansvar	  
Før	  du	  melder	  deg	  på	  forutsetter	  vi	  at	  du	  er	  i	  stand	  
til	  å	  gjennomføre	  en	  vandring	  på	  rundt	  20	  km	  om	  
dagen	  over	  flere	  dager.	  Du	  er	  selv	  ansvarlig	  for	  
reise	  og	  overnatting	  fram	  til	  vandringsstartsted	  og	  
fra	  vandringssluttsted.	  Videre	  forutsettes	  det	  at	  du	  
har	  tegnet	  egne	  relevante	  forsikringer;	  reiseforsik-‐
ring	  og	  evt	  andre	  personlige	  forsikringer	  du	  måtte	  
trenge.	  

	  

	  

 
Vi er medlem av reisegarantifondet 
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Trondhjems turistforening fyller 125 år!
Allerede før TT ble startet hadde dens første leder Carl Schulz, som en av de aller første fjellturister, vandret  mye 
i fjellområdene i Meråker, Selbu og Tydal. Fra hans turbeskrivelser fra tidlig på 1880-tallet framgår det at det 
ikke var store problemer med å komme i kontakt med lokalbefolkningen i fjellbygdene. De var svært gjestfrie, 
mens det derimot var verre med komforten. Derfor ble det tidlig satt opp overnattingskvarterer både i Sylan 
og Trollheimen. Et eget rom ble klargjort på Nedalen gård allerede i 1889 med 4 senger, og der krav til lengde 
på senger og renslighet skulle være oppfylt. Samme år ble den første merkede ruten ferdigstilt fra Stugudal inn 
Nedalen mot Sylmassivet. I dag er det 760 km permanent vintermerkede  ruter i Sylan, 310 km på norsk side, og 
450 km på svensk side. Dette sies å være det største sammenhengende rutenettet med vintermerkede leder i 
hele verden! 

De mest populære rutene er: 

Nedalshytta, Sylstationen, Blåhammarstugan, Storerikvollen. (Firkanten) Ved godt vær kan også Storsylen være 
verdt et besøk!

Eller for eksempel Stugudalen,Nedalshytta, Storerikvollen, Ramsjøhytta, Schulzhytta, Selbu. (Eller motsatt vei!)

Tekst: Astrid Sprauten. Foto: Geir Horndalen

Lokalt  
bilverksted
- Periodisk kjørekontroll.

- Service og reparasjoner på alle bilm-
erker. 

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

- Utstyr for snøscooter og ATV
- Årlig kontroll, sertifisering og reparas-

jon av kran og taljeanlegg.

BIL OG LANDBRUK AS
Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 55 10
Mob: 416 05 322
e-mail: tydalbil@frisurf.no

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

COOP TYDAL 100 ÅR
DIVERSE JUBILEUMSTILBUD:
Sengesett, kasseroller, 

Oppbevaringsbokser + + 
  

VI UTVIDER VÅRT VARESORTIMENT  
fra 28. mars, der vi har et utvalg av byggartikler og jernvarer. 

25. mars     Coop skidag, Tydalsmesterskap

30. mars     10 % kontantrabatt 

KUNDETUR TIL LOFOTEN 17. – 24. AUGUST 2012. 
For informasjon: kontakt Coop Tydal på tlf. 73 81 53 05

FØLG MED FOR GODE TILBUD OG AKTIVITETER I HELE JUBILEUMSÅRET!

ÅPNINGSTIDER:  
Mandag og tirsdag: 9-18. Onsdag: 9-17. Påskeaften: 9-13

VELKOMMEN TIL COOP TYDAL 
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	  Matservering	  	  
hver	  dag	  kl	  08.00	  –	  23.00	  

Stor	  spennende	  påskemeny	  	  
Dagens	  	  
Palmesøndag;	  Søndagsbuffè;	  190;-‐	  
Mandag;	  Kyllingfilèt	  m/sweet	  `n	  sour	  saus	  og	  ris;	  155;-‐	  
Tirsdag;	  Fiskekaker	  av	  røykelaks;	  160;-‐	  
Onsdag;	  Mat	  i	  lavvoen;	  Lapskaus;	  100;-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mat	  på	  hotellet;	  Reinsdyrsburger;	  150;-‐	  
Skjærtorsdag;	  Tacobuffè;	  150;-‐/	  Elgkarbonader;	  150;-‐	  
Langfredag;	  Mørbrad	  av	  rein;	  225;-‐	  
PåskeaFen;	  Stekt	  soavas	  med	  rømme	  	  og	  tyNebær;	  180;-‐	  
1.påskedag;	  Stor	  Påskebuffè;	  200;-‐	  
2.påskedag;	  Middagsbuffè;	  190;-‐	  

For	  Barna	  	  
Barnas	  dag	  Rrsdag	  3/4	  kl	  13.00	  –	  16.00.	  	  
hesteridning,	  aking,	  grilling,	  bading	  og	  lavvo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Barnas	  aFerski	  i	  lavvoen	  	  Rrsdag	  3/4	  kl	  16.00	  –	  17.00.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Barneskirenn	  påskeaYen	  kl	  12.00	  –	  påmelding.	  	  	  

Livet	  i	  lavvoen	  	  
AFerski	  i	  lavvoen	  hver	  dag	  	  
fra	  palmelørdag	  Rl	  påskeaYen	  kl	  16.30-‐19.00.	  
Odd	  Jarl,	  Knut	  og	  Larrik	  spiller.	  

Onsdag	  4/4;	  Forlenget	  lavvo;	  ENer	  aYerski	  blir	  det	  middag	  i	  
lavvoen,	  	  og	  vi	  fortseNer	  med	  en	  trivelig	  pubkveld.	  

Tydal	  TurisNnfo,	  Stugudalen	  
Finner	  du	  nå	  på	  Væktarstua.	  
Vi	  har	  åpent	  	  alle	  dager	  fra	  kl	  12.00-‐	  18.00	  	  
Utenfor	  åpningsRd	  vil	  hotellets	  	  betjening	  være	  behjelpelig	  
Telefon	  952	  95	  952	  	  

 Telefon	  73	  81	  31	  00	  	  
E-‐mail:	  post@vaektarstua.no	  

www.vaektarstua.no	  

Bar	  &	  Dans	  
Åpen	  bar	  hver	  kveld	  fra	  palmelørdag	  Rl	  påskeaYen.	  	  
Levende	  musikk	  i	  Cafe	  MarRne	  palmelørdag	  &	  påskeaYen	  fra	  
kl	  22.30	  

Kajakk-kurs i Stugudal  
(Patrusli Gaard)  

sommeren 2012.  
Kursdager: 

30. juni – 1. juli.
21. – 22. juli.

Diplom og sertifikat utstedes i henhold til kravene til  
Norges Padleforbund (NPF).

Aldersgrense: 12 år.
Kursavgift for 2 kursdager er kr. 2 400,- inkl. leie av  

nødvendig utstyr.
For ytterligere opplysninger se www.neadalen.no; For påmel-

ding ta kontakt med Olav Nykkelmo (41356130) eller Helge 
Mjøen (90683352).

Padle/villmarks-camp for ungdom arrangeres i ukene 26 og 27.
For nærmere informasjon, kontakt Patrusli Gaard;  

www.patrusli.no eller www.neadalen.no.  
Påmelding til Atle Aas (90104601).

Stugudal Håndverk
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk

l Kaffe
l Nystekte vafler
l Kaker
l Minipizza
l Hamburger
l Pølse

Fiskekort alle 
områder i  Tydal, 

nabokommuner, Sverige
Turistinfo

Kart

Åpent lørdager 10-16
Påska alle dager 10-18 

f.o.m. 18. mai åpent alle dager fra kl 10.
Utenom åpningstid ring 73 81 55 12 / 994 44 646 

- så får du hjelp!

Alt til fisketuren - mark / maggot.

Tlf: 41518875 / 99444646 - E-post: ellen@stugudal.no
Bestill ved til vinteren nå 1000 og 60 l sekker 
bjørkeved - Utkjøring!  Vasking og tilsyn!
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”Skotthyll regnes som den trønderske nasjonalidret-
ten. Opprinnelsen til idretten er noe uklar, men den kan 
ha sammenheng med skotske ingeniører som var med 
og bygge Trondheim-Størenbanen i 1860. Det første 
Trondheimsmesterskapet ble avholdt i 1934, og Norges 
Skotthyllforbund ble stiftet i 1978. Banen består av to 
plattinger, 5x0,6m, der det står tre ”munker” (trekjegler). 
Poenget er å treffe munkene med ”hylla”, ei rund stålplate 
med diameter 12,5cm, vekt 920g.” (Klippet og lånt fra 
www.skotthyll.no )  
An-Magritt og Asbjørn i Oppgar’n har laget skotthyllbane 
i ridehallen. Foreløpig er det to baner, men kan lage flere 
på sikt om nødvendig. Banen er allerede i bruk, og An-
Magritt håper den vil bli flittig benyttet. Alle kan leie den 
på eget initiativ, bedrifter, vennegjenger eller slektstreff! 
Men det er også planer om å lage turneringer. Tanken 
er å invitere hytteforeninger og andre til en turnering i 
sommer. Kanskje kan det kombineres med grilling og pub? 
Denne idretten er kanskje ikke den mest krevende når det 
gjelder form, fysikk og kondisjon, og er derfor egnet for 
alle uansett alder! Her er nok trivselsfaktoren det  
viktigste...

Skotthyllbane i Oppgar’n

Nå fører Maxbo Selbu 

Kjøkken og hvitevarer

Nytt kjøkken på hytta?
Maxbo Selbu forhandler kjøkken fra Fossline, kjøkkenprodusenten med  

Norges bredeste utvalg. 

Ta kontakt for en kjøkkenprat, og ved behov stiller vi selvsagt på et hyttebesøk  
for måltaking og veiledning.

Har du behov for nytt kjøleskap, oppvaskmaskin eller vaskemaskin kan du også 
få dette hos Maxbo Selbu, og vi bringer selvsagt rett på hytta!

Stikk innom å se våre utstillingsmodeller!

- Dalførets største og mest assorterte byggevarebutikk –

Tlf. 7381 0440/firmapost@maxboselbu.no

NB! Vi kjører flere ganger i uka Selbu – Stugudal t/r

post@fagtrykk.no
Tlf. 73 82 03 20
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Offset- og 
digitaltrykk 

Stansing, foliering, 
preg og spiral 
Grafi sk design 

Webdesign 
Web-to-print

www.fagtrykk.no

3-DAGERSTURER

KICK-OFF

KJØP OG SALG AV HESTERVILLMARKSTURER

KURS- OG KONFERANSETURER

Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal 

Tlf: 73 81 54 72 - Fax: 73 81 56 80  
Mobil: 907 27 624 

E-post: ole@dyrhaug.no 
www.dyrhaug.no

Fjellridning på islands-
hest i Tydal og Sylan

UKESTURER

HALVDAGSTURER

GUIDING

DAGSTURER

www.dyrhaug.no

Vi skreddersyr gjerne et 
opplegg for deg - ta kontakt:

En av landets mest erfarne
arrangør med Islandshest

- Dyrhaug Ridesenter 
etablert i 1971 - guider 

deg på turen!

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
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Kranklia ligger østafor Fongen og vestafor Sankåkleppen, 
kort sagt avsides. Der har 33 hytter funnet sin plass, 
bebodd av minst like mange ensomhetssøkende 
hyttefolk. Veiløst om vinteren, strømløst hele året, 
men med klare kvaliteter når det gjelder fred og ro, og 
godt gammeldags hytteliv. Oppkjøring av løyper eller 
alpinløypenes åpningstider, er liksom ikke noe tema i 
Kranklia. Det er heller ikke prisen på hyttestrøm, siden 
Kranklia er E-verkets hvite flekk på kartet. Veldig sjelden 
får vi overaskende besøk av venner og kjente. Kun et og 
annet TT-medlem legger veien forbi på sin vei mellom 
Ramsjøhytta og Storerikvollen.

Det måtte et pålegg fra Tydal kommune til, for at denne 
samling sivilisasjons-skeptikere skulle organisere seg 
i en hytteforening. I 1989 fikk vi pålegg om tvungen 
renovasjon. Det skulle plasseres en avfallsdunk nede i 
bygda, 14 km unna på en vinterstengt vei! Det fikk sindige 
hytteeiere til å organisere seg, og Kranklia Hytteforening 
var et faktum. Vi vant kampen mot kommunen. Riktignok 
slapp vi ikke avgift, men vi fikk vår egen lille avfallsbod 
i hyttefeltet. Om vinteren tømmes den vha snøscooter, 
sikkert et høydepunkt for renholdsarbeiderne.

Vi har også vunnet kampen mot strømmen. Trondheim 
Energi gikk svanger med utbyggingsplaner i Lødølja. Et 
pumpekraftverk skulle pumpe vår kjære Lødølja over i 
Essandsjøen. Planene ble skrinlagt etter stor motstand 
fra mange hold. Så nå sitter vi i halvmørket skapt av 
stearinlys, parafinlamper og 12 Volt sparepærer, og spiller 
vår Yatsy mens vi koser oss med Nea Radio. Slik lader vi de 
mentale batteriene her i ødemarken.

Som andre hytteforeninger har også vi etablert våre 
tradisjoner. I påska gjennomføres både isfiskekonkuranse, 
årsmøte og skirenn. Isfisket foregår i “Ruggtjønna”. 
Beliggenheten er hemmelig for utenforstående. Premier 
vanker både til den med størst fisk og den med flest fisk. 
I påska strakk fjærvekta seg til 173 gram, en flott stekfisk 
i følge kjennere. En dobbel-vinner i år, siden samme fisk 
også skaffet fiskeren premie for flest fisk.

Årsmøtet ble gjennomført med det sedvanlige gjenvalg, 
og vedtak om kontigent på kr 100,-. Ingen saker innmeldt 
i år heller, medlemmene virker som vanlig harmoniske og 
ustressede. Riktignok rasler strømspøkelset med lenkene 
igjen med sine utbyggingsplaner for Lødølja, denne gang 
i regi av bygdas egne eiendomsbaroner. Ingen eventuelt-
post på et årsmøte i følge god foreningsskikk, men den frie 
praten utløser friske replikker og fargerike karakteristikker 
av tidligere utbyggingsmotstandere som er forvandlet til 
potensielle utbyggere !

Skirennet kalle Kranklimesterskapet. Hovedsponsor 
i år som i tidligere år er Powel, en IT-leverandør til 

Presentasjon av Kranklia Hytteforening
energibransjen. Både nummervester og mål/start-segl er 
sponset av Powel. Faste øvelser i den ca 1 km lange løypa 
er pilkast, avstandsbedømming og kubbekasting. Det er 
selvlagede vandrepremier til vinnerne. De får brent navnet 
sitt inn i en navneplate, og rett til å oppbevare premien til 
neste mesterskap. Den gjeveste premien holdes for å være 
premien i kubbekasting, Krank-gadden. Den er ca 1 meter 
høy, og krever relativt stor gulvplass. En betingelse for å få 
den, er at skjulet er fullt av god, tørr ved.

Barna er selvsagt den viktigste årsak til at 
Kranklimesterskapet arrangeres. Mange vennskap har 
startet under dette arrangementet. Alle får foreningens 
selvlagede diplom, einermedalje og godtepose. Og så 
vanker det selvsagt pølser og saft. I år som i fjor ble 
mesterskapet gjennomført i et strålende påskevær.

Kranklia Hytteforening er ikke av de største 
hytteforeningene i Tydal. Vi er heller ikke av de mest 
aktive. Stort sett begrenser den organiserte aktiviteten seg 
til 2 dager i året, Langfredag og Påskeaften. Påskemorgen 
senker roen seg igjen over Kranklia, og innvånerne kan 
hvile. Men vi gleder oss allerede til neste påske....

Tekst og foto: Gine og Nils Eggen

Coop Selbu  
ønsker velkommen til en trivelig handel

Kom inn og se vårt rikholdige vareutvalg!!!
Alltid gode tilbud!

Bredt Sortiment i frukt  
og grønt

Fersk fisk,Varmmat og 
Salatbar

Maling, hvitevarer og  
kjøkkenutstyr

Trelastutsalg med utkjøring og 
utleie av tilhengere

Varehuset inneholder forøvrig apotek og blomsterbutikk

Åpningstider: Marked: 9-21. Lørdag 9-19 
Byggmix: 9-18. Lørdag 9-15

73816000 73816001

Jensvolds Naturterapi
•	 Naturmedisinsk aromaterapi 

•	 Fotsoneterapi 

•	 Healing 

•	 Øreakupunktur 

•	 Hot stone massasje 

•	 Ørelysbehandling 

•	 Kurs i babymassasje 

Jeg selger gavekort til alle anledninger.

 

Bestilling av time eller gavekort på 
tlf. 995 82 172

Ditt naturlige valg for en  
bedre hverdag.
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Ønsker du å støtte 
Nea Radio?

Hytteeierne har blitt en viktig del av lyttermassen for 
Nea Radio, og nå håper lokalradioen at du som hytteeier 
ønsker å gi din støtte til Norges Største Lokalradio i form 
av en frivillig hyttelisens på 200 kroner.

- Nea Radio har etter hvert fått et solid fotfeste blant 
hytteeierne i Neadalføret, og dette gjelder spesielt på våre 
sendinger på fredag kveld, samt ikke minst i påska.

Det sier redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan, som nå 
håper hytteeiere i Nea Radios dekningsområde ønske 
å støtte lokalradioen i form av en frivillig lisens på 200 
kroner.

Vil forbedre tilbudet

- Det koster å lage god lokalradio og vi har i lengre tid 
hatt en frivillig lisens som vi sender ut til innbyggerne 
i våre fire dekningskommuner. Nå håper vi at også 
hyttefolket ønsker å gi sitt bidrag slik at lokalradioen kan 
utvikle seg videre, sier Reitan, og legger til at den frivillige 
hyttelisensen allerede er sendt ut til hytteeiere i Selbu, for 
øvrig med meget god respons.

Nea Radio har da også planer om å videreutvikle sitt 
sendeskjema, og da spesielt på fredagskveldene.

- Vi ser at fredag kveld har blitt radiokveld for mange 
hytteeiere, og vi har konkrete planer om en videreutvikling 
av programtilbudet her. Muligens kan vi også få til 
en direktesending på ettermiddag- eller kveldstid på 
fredagene, der vi kan gi hytteeierne sitt informasjon om 
trafikken, aktuelle ting i helga, samt andre ting som kan 
være av nytte både for hytteeiere og fastboende, sier 
Reitan.

- Vi håper derfor at hytteeierne ser nytten og 
underholdningsverdien i en god lokalradio, og oppfordrer 
alle om støtte opp om den frivillige hyttelisensen, avslutter 
Andreas Reitan, og legger til han lover alle hytteeiere en 
aktiv og underholdende radiopåske.

Frivillig lisens 2012

200,-

Nea Radio
Postboks 60
7581 Selbu

4285 07 90374

200,- 4285 07 90374

Hører du Nea Radio på hytta?
Da er du i alle fall en av mange!

Nea Radio har etter hvert fått meget godt fotfeste blant hyttefolket, dette ikke 
minst i forbindelse med den faste nattradiosendingen på fredagskvelden, samt 
påskesendingene som vi nå går i møte. Hytteeierne er faste bidragsytere i form 
av hilsninger, musikkønsker og meldinger for øvrig, og vi i Nea Radio vil i tiden 
fremover se på løsninger med tanke på sendinger og sendeflate som kan bidra 
til at hytteeierne får enda bedre og mer informasjon om det som rører seg i hyt-
tekommunen Tydal.

Nea Radio har en målsetting om å hele tiden ta pulsen på lokalsamfunnet, dette 
være seg i form av nyheter, reportasjer, hilsninger, samt ikke minst gi lytterne 
god og variert musikk. I tillegg har vi en unik samarbeidsavtale med NRK, som 
fyller sendeflaten når vi ikke er på lufta fra vårt studio i ”gammelbanken”. Og 
det vil igjen si at du som lytter får både Dagsnytt, NRK Distrikt og Nea Radio 
på en og samme frekvens.

MEN; Nea Radio er også avhengig av midler for å lage en så god lokalradio 
som mulig. Vi er i dag Norges mest populære lokalradio med de høyeste lyt-
tertallene på landsbasis, og det å lage god lokalradio koster penger.

Derfor håper vi at du som hytteeier ønsker å være med å støtte opp om Tydals 
egen lokalradio i form av en frivillig lisens på 200 kroner. Alle som betaler 
lisensen innen 30. april er for øvrig med i trekninga av en gratis tur til Kiel med 
Nea Radios meget populære cruise 1. – 3.  november, der en rekke populære 
orkestre spiller opp til dans.

NB! Husk og skriv navn ved betaling av giroen, eller oppgi navn ved betaling i 
nettbank.

Hilsen alle oss i Nea Radio

Nea Radio er medlem av Norsk Lokalradioforbund og Norsk Presseforbund.
Frekvenser: Stugudal 102,0 . Tydal og Flora 104.0 – Selbu 106,5 – 100,3 – Innbygda 
103,4.

Ditt navn

Din underskrift

SNØMÅKING UTFØRES

UNNGÅ SKADER PÅ TAK OG ALTANER 
PGA. STORE SNØMENGDER. 
SKULLE DERES  HYTTE BLI SKADET PGA 
MANGLENDE FJERNING AV SNØ, 
VIL DERE KUNNE OPPLEVE  AT FOR-
SIKRINGSSELSKAPET VIL AVKORTE UT-
BETALINGEN FOR SKADER SOM MÅTTE  
OPPSTÅ PGA. MANGLENDE SNØFJERN-
ING!  
TYDAL UTLEIESERVICE A.S VIL KUNNE  
UTFØRE SNØMÅKING ETTER DERES 
ØNSKE RASKT OG EFFEKTIVT.

TYDAL UTLEIESERVICE AS
TLF: 92492722

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

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,-
Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
Døgnleie kr. 1250,-
Vibratorplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell

Bestilling: telefon 92 49 27 22
www. tydalutleieservice.no

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

FRIVILLIG LISENS: - Vi i Nea Radio håper så mange hytteeiere som mulig 
ønsker å støtte oss via en frivillig hyttelisens på 200 kroner, sier redaktør 
i lokalradioen, Andreas Reitan.
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Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B

            Vi ønsker alle våre kunder en flott påske  
  

  STUGUDAL, hjertet i SYLAN 

	  
	  
	  
	  
	  

Apotekutsalg	  
Skismurning	  

Aviser	  
Dagligvarer	  

Noe	  av	  vårt	  vare-‐	  
og	  serviceutvalg	  

	  
	  

	  Palmelørdag:09.00-‐19.00	  
	  Palmesøndag:10.00-‐18.00	  
	  Mandag:	  09.00-‐19.00	  
	  Tirsdag:	  09.19.00	  
	  Onsdag:	  09.00-‐19.00	  
	  Skjærtorsdag:	  09.00-‐19.00	  
	  Langfredag:	  09.00-‐19.00	  
	  PåskeaAen:09.00	  –	  19.00	  
1.  Påskedag:10.00	  –	  18.00	  
2.  Påskedag:10.00	  –	  16.00	  

	  
	  

Stugudal	  Landhandel	  
Tlf.:	  73	  81	  56	  20	  
Mail:	  narbuIkken.stugudal@	  
ngbuIkk.net	  
www.stugudal-‐landhandel.no	  

Ferske	  bakervarer	  
daglig	  fra	  

Selbubakar`n	  


