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Det var en gang 
en sommer i 
totusenogtolv……
Sommeren ble ikke slik vi dømte om- den kom sent, 
den var kald og vi rakk ikke å flytte verandaputene 
ut før vi måtte ta dem inn for regnet. Det har regnet 
og regnet…….

Selv ikke ordtaket om at det ikke er snakk om dårlig 
vær, men om dårlige klær, hjalp på inntrykket av en 
av de kaldeste somre i manns minne.

Men værgudene holdt sin milde hånd over 
arrangørene av både Tydalsfestivalen, 
Pilegrimsrittet og motbakkeløpet Storsylen opp. 
Godt folk har godt vær, er det noe som heter. Flotte 
arrangement og en utmerket markedsføring av 
Stugudal og Tydal.

I sommer åpnet Væktarstua en utstilling om Thor 
Heyerdahl og Kon-Tiki. Boka om den dristige 
vitenskapelige ferden over Stillehavet på en 
balsaflåte, ble skrevet i Stugudal og på Væktarstua. 
Norges mest internasjonalt berømte nordmann 
skrev boka som ble en internasjonal suksess, 
og som ble manus til en film som fikk Oscar i 
selveste Hollywood. Nå er en ny film lansert som 
sannsynligvis vil gå verden rundt og bli en suksess. 
Stugudal har fått en severdighet som har betydelig 
markedsføringsverdi.

I Stugudal Fjell arbeider vi intenst med å få på 
plass traséer og ny tråkkemaskin til vintersesongen 
begynner.

Finansieringen begynner å komme på plass.

I tidligtraséen er det tre helger på rad vært 
gjennomført dugnad med rydding av trær 
og vegetasjon. En del frivillige meldte seg 
og deltok med liv og lyst. Takk til dem. Takk 
også til Væktarstua som spanderte lunsj på 
dugnadsgjengen. 

På grunn av terrengmessig bearbeiding med 
maskiner i tidligtraséen , må det utarbeides en 
reguleringsplan. Det er strenge formelle krav til en 
slik plan, og minimum saksbehandlingstid vil være 6 
mnd. Derfor klarer vi ikke å bearbeide underlaget i 
traséen slik at det kan kjøres spor så tidlig i sesongen 
som vi håpet. Men når det blir tilstrekkelig snø, vil 
det bli kjørt spor i løypa på 6.5 km.

Traséen på 30 km rundt sjøen regner vi med skal 
kunne gjøres klar for kjøring fra nyttår. Enkelte 
plasser  trengs det litt mer rydding  av traséen, og en 
håper å mobilisere frivillige til å delta i arbeidet med 
dette.

Det vil bli etablert en driftsorganisasjon for kjøring 
av løyper. Den blir organisert som et aksjeselskap.

I løpet av september planlegger vi å sende 
ut en invitasjon om aksjetegning i selskapet. 
Invitasjonen blir sendt til hytteeiere, grunneiere og 
næringsdrivende. Styret i Stugudal Fjell håper på 
god oppslutning om aksjetegningen. Det er mange 
grunner til å delta i en slik investering:

Tidsmessige gode skiløyper vet vi

- øker verdien på hytter og eiendommer

-gir økt skiglede for barn, ungdom og voksne

-gir treningsmuligheter for tilreisende som kan bidra 
til å understøtte næringsliv i Stugudal og Tydal. 
Dette kommer alle til gode, både fastboende og 
hytteboere.

I høstferien planlegger vi å invitere lederne 
i hytteforeningene i Stugudal/Moen til et 
informasjonsmøte om løypeprosjektet. Hytteeierne 
er en viktig målgruppe for oss, både som brukere og 
som eiendomsbesittere.

Høsten er en fin tid i fjellet. Kanskje kan vi håpe på 
en Indian Summer i år når selve sommeren lurte oss 
så grundig. Jeg har god tro på masse sopp- været i 
sommer bør være ideelt for den slags vannelskede 
vekster. Noe mindre optimistisk har rypejegerne 

Grunneierlaget i Stugudal bestemte på siste årsmø-
te at 40% av overskuddet fra fiskekortsalget skal gå 
til drift av tråkkemaskina til Stugudal Fjell. 
-Dette er en gest for å vise at vi støtter tiltaket, sier 
Kjell Kåsen, leder i Grunneierlaget, og for at de som 
kjøper fiskekort skal se at overskuddet går tilbake 
til grenda. Kvalitativt gode løyper øker verdien for 
grunneierne, og det er en god investering for dem 
at det blir kjørt løyper.

Grunneierlaget støtter 
løypeprosjektet.

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel 
- fiske 
- Tur
- Fritid

Gode opplevelser 
blir bedre med 
riktig utstyr

 

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

Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no

grunn til å være hvis vi skal tro vitenskapen. Det 
meldes om alarmtilstander for rypebestanden 
på grunn av en ekstremt sen vår og en svikt i 
smågnagerbestanden i fjor.  

Men en høsttur i fjellet er en fin opplevelse i seg selv, 
med sterke farger og klar luft. Godt for kroppen og 
godt for sinnet!

God høstferie! 
Anne-Brit Skjetne 
Styreleder Stugudal Fjell.

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24
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Da Stugudal Fjell startet prosjektet med anskaf-
felse av løypemaskin, ble det klart at en tidlig-
trasé var viktig for å få et godt tilbud på begyn-
nelsen av skisesongen.  
En tidlig trasé er et viktig bidrag til Stugudal som ski 
destinasjon, gode skiløyper er stadig mer etterspurt 
og er en verdiskapning for oss alle – næringsliv, reise-
liv, grunneiere og hytteeiere. Det totale tilbudet i 
Stugudal vil bli merkbart bedre med gode skiløyper 
og vil øke bruken av hyttene, spesielt tidligere på vin-
tersesongen. Med siste års landslagsuttak av en fra 
Tydal ble det ikke direkte mindre aktuelt med gode 
skiløyper. Kanskje møter du på Niklas i kjent driv i 
tidligtraséen!
Tidligtraséen har vi valgt å legge i og i tilknytting til 
lysløypen som ligger bak Væktarstua opp mot Rotå-
floan. Totalt er det planlagt en trasé som blir på ca 6 
km – lysløypen og trasé på de omliggende myrene. 
Grunneierne av området har velvillig støttet opp om 
disse planene.
Lysløypen bærer i dag preg av lite vedlikehold de 
senere årene. Traséen er for smal, er ikke ryddet for 
trær, og barmarks prepareringen er ikke slik dagens 
standard krever for en tidligtrasé. Det trengs en god 
og slett trasé med en bredde på 6 meter for begge 
stilarter, og skogen ryddet ut til 10 meters bredde.  
Vi har i juni gjennomført 3 dugnader hvor grunneiere 
og hytteeiere har deltatt, og Væktarstua har stått for 
bevertningen til sultne arbeidere. Hele lysløypen er 
ryddet for skog - noe rydding av kjerr og kratt gjen-
står. Det er nedlagt nesten 150 timer med dugnads-
innsats så langt. En stor takk til alle som har bidratt 
så langt! Det kommer til å bli flere dugnader etter 
hvert slik at det blir muligheter for flere til å bidra. 

Framdriften videre er at området skal reguleres for 
formålet og Norges Skiforbund godkjenne traséval-
get slik at det blir en godkjent skiløype. Dette må på 
plass før vi starter maskinpreparering av traséen. 
Planprosessen vil naturligvis ta litt tid – ca 6 mnd, 
slik at til vinteren prøver vi å få til en smal tidligtrasé 
i den eksisterende lysløypen på ca 2 km mens vi 
venter på at resten blir godkjent. 
Arne Otto Vedvik

 

 

Lysløype før dugnaden

Lysløypa etter dugnaden

I fullt arbeid.

Tidligtraséen i lysløypaVi ønsker alle en god 
høst i Tydalsfjella
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Tydal grunneierlag har allerede et innlandsfiske-tilbud 
på inatur. Her får du enkelt kjøpt fiskekortet Tydal-
skortet for utenbygdsboende. Dette kortet er å anbe-
fale, da det gir deg fritt fiske i så godt som alle vann 
og vassdrag i kommunen, så du slipper å forholde 
deg til de ulike områdegrensene. Dette kortet får du 
også kjøpt ved å sende tekstmelding fra din mobil. Se 
www.fiskeineadalen.no for mer informasjon.
I høst kommer Tydal grunneierlag til å opprette en 
småviltside på inatur. Her kan du få kjøpt jaktkort for 
eksempelvis rypejakt i Blåhammeren jaktområde. På 
småviltjaktsiden vil du finne ulike tilbud, informasjon 
om bestand og generelle regler for den aktuelle jak-
ten, kartlenker, fangstrapportering, pris og da mulig-
het for å kjøpe jaktkort med en gang.
Utover høsten vil Tydal grunneierlag arbeide med å få 
med flere jakttilbydere i kommunen til å legge ut sine 
tilbud på denne felles småviltjaktsiden for Tydal, slik 
at du som jeger enkelt får kjøpt deg jaktkort. Tilbud 
om beverjakt og storfugljakt står på trappene.

Følg med på inatur.no og søk på småviltjakt i Tydal, 
eller kontakt Tydal grunneierlag på telefon (+47) 481 
32 516 og e-post: tydal.grunneierlag@neafisk.no

Predatorjakt
Tydal jeger og fiskeforening (TJFF), i samarbeid med 
Tydal grunneierlag, organiserte jaktåret 2011/12 
en prøveordning for predatorjakt i Tydal for å øke 
rekrutteringen av jegere, samt bedre vilkårene for 
annet jaktbart vilt. Ordningen fortsetter også i det 
kommende året.
Jaktkortet vil gjelde for små og middels store preda-
torer, og de som løser kort blir automatisk med i kon-
kurransen om fine premier etter endt sesong. For å 
løse predatorkort må du være medlem av Tydal jeger 
og fiskeforening. Selve kortet koster kr 100,-. Jaktom-
rådet dekker i utgangspunktet hele Tydal kommune, 
men der hvor annen jakt utøves skal predatorjegere 
vise hensyn og velge et annet jaktområde. Predator-
kortet får du kjøpt ved henvendelse til Arne Vullum i 

Tydal jeger og fiskeforening, mobil (+47) 950 26 104.

Reglene for predatorkonkurransen er som følger:
1.For å delta må man være medlem i Tydal JFF og ha 
løst jaktkort for predatorjakt.
2.Jakta må foregå i lovlig jakttid, med lovlig våpen/
feller/fangstmetoder.
3.Konkurransen varer fra 16. april 2012 til 15. april 
2013.
4.Siste frist for innrapportering av felte predatorer er 
20. april 2013.
5.Påkjørsler og fallvilt regnes ikke med i konkurran-
sen.
Poengskala og viltarter:
30 poeng – mår, villmink
20 poeng – grevling, rødrev, ravn
10 poeng – kråke, røyskatt, ekorn
5 poeng – nøtteskrike, skjære
 
Skuddpremier og registrering av felte predatorer
I Tydal er det kun skuddpremie på rødrev. I tillegg 
kjøper NINA rødrevskrotter som er felt i deler av 
kommunen. Felte rødrever registreres i hovedsak 
hos Tydal grunneierlag, men kan også registreres 
hos kommunens rovviltkontakt. For ytterligere infor-
masjon kontakt Tydal grunneierlag.
Tydal grunneierlag  tlf: (+47) 481 32 516
Ingebrigt Kirkvold  tlf: (+47) 478 04 778
Øvrige predatorer registreres av 
Arne Vullum  tlf: (+47) 950 26 104
Føtter på fugler og klør på pattedyr vil bli klippet av 
etter hvert som de registreres. Premiering til de med 
høyest totale poengsum etter endt jaktsesong.
I fjorårets konkurranse gikk 1. premien til Kjell 
Kåsen. I premie mottok han et predatorjaktkort for 
sesongen 2012/13, en kamuflasjedress og en mojo 
critter-”revelurer”. 2. plassen tok Andreas Andersen 
før Lars Erik Østby på 3. plass. Premiene her var pre-
datorjaktkort for sesongen 2012/13 og de fikk hver 
sin conibear felle.

Beverjakt
Du har kanskje sett sporene etter det finurlige tre-
arbeidet den gjør, men du har kanskje ikke sett den 
så ofte. Den kan være vanskelig å få øye på den der 
den svømmer lydløst i vannet, gjerne med en kvist 
i munnen. Den holder et årvåkent øye med deg på 
elvebredden. PLASK sier det, og den er borte før du 
visste at den var der. Castor fiber – beveren, holder 
til i Tydal.

I skrivende stund arbeider Tydal grunneierlag med 
å få samlet kommunens fire bevervald til ett sort 
vald som dekker hele kommunen. Dette for å kunne 
følge opp og forvalte beverstammen bedre, sikre at 

bestanden ikke blir så stor at den forårsaker skader 
i nærmiljøet og gjøre det enklere for jegere å skaffe 
seg jaktkort. Gjennom økt jakt kommer et mindre 
behov for skadefellinger, og en kan gjøre et problem 
om til verdiskaping for flere aktører i bygda.
Jakt på bever har ikke vært så utbredt på våre kanter, 
men det er ingen grunn for at beveren ikke kan by 
på en god jaktopplevelse. Det ble åpnet for jakt på 
bever i Tydal i 1998. I dag har vi rikholdige kolonier 
spredt rundt i kommunen. Jakten i seg selv er spen-
nende, og man kan også drive fangst på den. Fangst 
kan kun utøves med en Victor Conibear 330 slagfelle, 
jakt fortrinnsvis med rifle. Jaktsesongen på bever er 
fra 1. oktober til 30. april. Kommunen har myndighet 

til å utvide jakttida med inntil 15 dager der is – og 
snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvar-
lig forvaltning innenfor ordinær jakttid.
Beverkjøtt er godt og smakfullt, mens pelsen er fin å 
bruke til sitteunderlag, votter eller lignende. Pelsen 
er tettest og finest på vinteren. Det er bare oteren 
som har et tettere hårlag. Beveren er territoriell, noe 
som indikerer at når beveren blir 2 år må den flytte 
fra foreldrene og bevege seg lengre opp i vassdraget 
eller flytte over til et annet, noe som gir spredning 
av arten. Ved å beskatte bestanden, bidrar man til 
å redusere eventuelle skader den kan gjøre, ved for 
eksempel oppdemming av jorder eller felling av trær 
i tettbebygde strøk.

Informasjon fra Tydal grunneierlag  
høsten 2012. Småviltjakt på inatur.no

For deg som ikke har hørt om inatur, så er inatur.no er en markeds- og salgskanal for jakt, fiske 
og friluftsliv på internett. På siden www.inatur.no finner du enkelt tilgjengelige tilbud om jakt, 

fiske og overnatting i hele Norge. 
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lisensfellingen, samt ha betalt jegeravgift for kom-
mende jaktår. Lisensfelling krever grunneiers til-
latelse, og lisensjegeren må forholde seg til vedtak 
og vilkår fattet av den regionale rovviltnemnda i 
gjeldende region. 
Alle artene det er åpnet for lisensfelling av er de-
finert som storvilt, og du må derfor avlegge skyte-
prøve for storviltjegere, dersom rifle benyttes under 
felling. Hagle kan kun benyttes under lisensfelling av 
jerv.

Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i 
Jegerregisteret skal være med under felling eller fel-
lingsforsøk. Hvis du jakter med rifle, må du også ha 
med deg dokumentasjon på gyldig skyteprøve. 
Som lisensjeger er det opp til deg å holde deg 

oppdatert på gjenstående 
kvoter. 

Fellingsperioder
Jerv 10. september til og 
med 15. februar
Bjørn 21. august til og 
med 15. oktober
Se www.rovviltportalen.
no og www.fylkesmannen.
no for mer informasjon 
om kvoter og mer.

Følg med på inatur.no for salg av jaktkort på be-
ver, og se Tydal grunneierlag sin facebook side for 
løpende informasjon: www.facebook.com/jaktogfis-
keitydal
 
Rypejakt
På grunnlag av ulike faktorer viser registreringer i 
høst at rypebestanden over det ganske land er dårlig 
– under middels god. Mange jaktområder har valgt 
å iverksette begrensninger eller totalfrede terren-
gene for jakt. Dette i håp om å gi rypebestanden et 
nødvendig pusterom for å styrke den for jakt i årene 
som kommer. Følgende endringer har trådt i kraft for 
jaktsesongen 2012 i lokale terreng:

Blåhammeren jaktområde
Oppstart av jakt er utsatt til 17. september. Første 
jaktuke (17.-23. september) tillates kun sesongkort. 
Deretter selges dagskort. Pris for sesong innenbygds-
boende er kr 500,- og utenbygdsboende kr 1000,-. 

Dagskort selges kr 150,- for innenbygds og 200,- for 
utenbygds.
Baglimit 3 ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt uten hund.
Jaktkort får du enkelt kjøpt på inatur.no (søk på 
Småviltjakt i Tydal), Best bensinstasjon og turistin-
formasjonen i Ås.
Eventuelle nye begrensinger kan bli iverksatt, der-
som forholdene tilsier at det er nødvendig.

Øyfjellet jaktområde
Oppstart 17. september. Jakta stenges etter 3 uker, 
da 7. oktober er siste jaktdag. Begrensning på 10 
kort pr. dag for utenbygds jegere. Pris dagskort uten-
bygdsboende er kr 150,-. Til innenbygdsboende blir 
det solgt kun dagskort i år, ingen sesongkort. Pris 
dagskort for innenbygdsboende er kr 100,-.
Baglimit på 2 ryper pr. dag. All jakt uten hund.
Kortsalg og informasjon fås ved henvendelse til 
Ragnhild Almåsbakk på tlf: (+47) 918 27 111. E-post: 
ragnhild@tydalsnett.no. 
Innenbygds jegere kan få kjøpt jaktkort ved turistin-
formasjonen i Ås.

Gauldal statsallmenning
Ålen fjellstyre og Haltdalen fjellstyre har vedtatt 
å totalfrede rype og barfugl på statsallmenningen 
sesongen 2012. Jakt etter andre aktuelle arter følger 
jakttidsrammen. Vanlig jaktkort for småviltjakt må 
løses for jakt på disse aktuelle arter. Det selges tre-
ningskort for hund.
Se mer informasjon på:  www.fjellstyrene.no/alen. 

Tydal grunneierlag ønsker at alle skal få gode jakt-
opplevelser i høst og kommende år, alle jegere opp-
fordres derfor til måtehold i uttak av fugl for å skåne 
stamfugl slik at bestanden kan ta seg opp igjen.

Lisensjakt
Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et 
bestemt antall individer av en viltart kan felles med 
hjemmel i natumangfoldloven. Du må være regis-
trert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i 

Tørr bjørkved
selges!

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

For bestilling ring:

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

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

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

Tekst og foto: Solveig Græsli

Foto: Ottar H.Andersen

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
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IDRETTSHALLEN
Idrettshallen er ferdig bygd, godt innenfor tidsrammene. Den offisielle åpninga er 
15.september, etter at bladet har gått i trykken.  

Lørdag den 13. oktober klokka 12–15 inviterer Tydal IL til ÅPEN DAG i den nye Tydalshallen. Det blir 
blant annet anledning til å benytte svømmehallen, til å bli orientert om idrettslagets arbeid og om 
muligheter for å leie hallen. Salg av kaffe, saft og vafler. Følg med i Selbyggen og på Nea Radio for 
nærmere informasjon.

Idrettslaget håper på godt oppmøte fra hytteeiere, fastboende og andre med tilknytning til bygda.

 

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

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!!
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bakar’n! (Til opplysning var han også sjåfør for sin 
frue Eli denne kvelden…)
Takk til Væktarstua for en svært vellykket dag.  

 

Søndag ble pensjonistene invitert på utstillingen, og 
Thor Heyerdahl jr stilte velvillig opp og fortalte om 
sin far. Flere av pensjonistene husket både senior og 
junior Heyerdahl fra deres tid i Stugudalen, deriblant 
søsknene Per Stugudal og Olga Kleppan.

Men Væktarstua hviler ikke på sine laurbær! Helge 
Kvithammer og Anders Ulseth inviterte 70-80 perso-
ner til en egen visning av den nye Kon-Tiki-filmen i 
en egen kinosal på Trondheim Kino. Halfdan Tangen, 
markedssjefen, holdt først et foredrag før filmen ble 
vist. Helge sier at det var både gamle og potensielle 
nye kunder fra næringslivet som ble invitert. Og 
responsen var svært god. I tillegg ble filmen vist som 
bygdekino på Væktarstua Hotell 3.september.

Ellers er alle velkomne til å beskue utstillingen på 
Væktarstua, og Heyerdahls gamle film kan vises ved 
forespørsel. 

Lørdag 28.juli ble Heyerdahl/Kon-Tiki-utstil-
linga åpnet med brask og bram! Markeds-
jef Halfdan Tangen jr. og Anders Ulseth har 
sammen laget en permanent utstilling på 
Væktarstua Hotell om Kon-Tiki og Thor Heyer-
dahls tilknytning til hotellet. Thor Heyerdahl 
skrev store deler av boka Kon-Tiki på hotellet i 
1948, ei bok som er oversatt til over 70 språk, 
og solgt i over 100 millioner eksemplarer. 
Allison Martine Lyng Unsgård startet hotellet i 
1929, og inviterte sitt søskenbarn Thor opp til 
Stugudal for å få ro når han skulle skrive boka. 
Thor tok med seg sin kone Liv, og barna Thor 
og Bjørn, og dro til Tydal i 1948 og skrev boka. 
       
                         

På åpninga var Heyerdahl-familien representert 
ved sønnen Thor jr med frue, barnebarn Olav med 

frue og sønn.  
En jordnær og meget trivelig familie, som så ut til å 
trives godt på Væktarstua!                           
I tillegg var markedssjefen for Kon-Tiki-museet, 
Halfdan Tangen, tilstede. Ca 60 innbudte gjester fikk 
en interessant og fin dag på Væktarstua. Utstillinga 
består av en flott vegg med info både på norsk og 
engelsk, en imponerende kopi av Kon-Tiki-flåten 
(laget av barnebarnet Olav som selv seilte over 
Stillehavet på en balsaflåte med senkekjøl i 2006), 
skrivemaskina som Heyerdahl brukte da han skrev 
boka, og flere bilder fra tiden i Stugudalen. 
 

Programmet for dagen var som følger:
15.30 Enkel servering
16.00 Velkomst ved Anders Ulseth. Foredrag med 
lysbilder av Thor Heyerdahl jr og Halfdan Tangen. 
Musikalsk innslag ved Michelle Alexandra.
17.30 Åpning av utstillinga. Thor Heyerdahl jr klipte 
snora.
18.00 Visning av film.
19.00 3-retters middag med påfølgende sosialt sam-
vær i lavvoen. Musikalske innslag ved Michelle Ale-
xandra og unge Trine Fallmår (sistnevnte fra Tydal), 
mens Lars Lien akkompagnerte begge på tangenter.

Heyerdahl-utstillinga  
på Væktarstua

 

Flere av gjestene holdt taler, deriblant leder i Stugu-
dal Fjell, Anne-Britt Skjetne som bifalt prosjektet, og 
som så viktigheten av dette for heleTydals-samfun-
net.
 

Hans Olav Sørensen, Selbubakarn, stilte spørsmål om 
hvem som sponset middagen! Han utfordret derved 
enkelte av gjestene, spesielt fra Tydal Kommune, til å 
komme med innspill. Han foreslo deretter at Kul-
turbrødfondet i Selbu kunne bidra hvis ingen andre 
gjorde det! Sprekt innspill fra den alltid fritt-talende 
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GRENSEBYGDA TYDAL
(Kilde: Fra «Romboland til Nidaros.»)

Fra Karolinernes Hærtog i Tydal, Brekka Bygdetun Foto: A.Sprauten

Telefon Væktartstua 73813100 
Telefon Turistinformasjon 952 95 952  

E-mail: post@vaektarstua.no 
www.vaektarstua.no 

Julebord på Væktarstua Hotell 2012/2013 
  
Alt 1; Overnatting fra fredag til lørdag  
         per. pers i db. rom     975;-    
Inkl. i prisen er;                        enk. rom   1.175;- 
Fredag: Gløgg, nydelig julebordsbuffè,  
levende musikk. 
Lørdag: Brunsj  
  
Alt 2; Overnatting fra lørdag til søndag            
        per. pers i db. rom  1.395;-   
Inkl. i prisen er;                                               enk. rom 1.595;- 
Lørdag: Lunsj, vorspiel i lavvo, gløgg,  
julebordsbuffè, levende musikk  
Søndag: Brunsj.          
  
Alt 3; Overnatting fra fredag til søndag                                
         per. pers i db. rom 1.850;-   
Inkl. i prisen er;       enk. rom 2.050;- 
Fredag: to-retters middag  
Lørdag: Frokost, lunsj, vorspiel i lavvo, gløgg,  
julebordsbuffè, levende musikk 
Søndag: Brunsj.          
  
Alt 4; Kun nydelig julebordsbuffè, inkl. gløgg og  
levende musikk        490;- 

Nordmenn og svensker har iblant søkt ly hos 
hverandre når andre fiender har truet deres 
eksistens, men i de fleste tilfeller var det krigs-
handlinger og angrep mellom Norge/Danmark 
og Sverige. Under slike feider fikk grenseboerne svi 
på forskjellig vis. Hele bygder ble ødelagt, og utskriv-
ning av forskjellige skatter til finansiering av krigfø-
ringa tæret hardt på bygdefolkets ressurser. Gardene 
ble pålagt å holde såkalte leiesoldater. I manntallet 
fra 1664 er det oppført 4 soldater fra Tydal. Det var 
heller ikke bare militære personer som hjemsøkte 
øde fjellgårder og sætre, også røvere, ofte fredløse 
forbrytere streifet omkring i fjellene. De ble gjerne 
kalt luffere. Navnet «vevskytt» ble også brukt på 
omstreifere.

Kong Sverre og hans Birkebeinere kom etter all 
sannsynlighet gjennom Skardøra på vei mot Nidaros 
i 1177. Det er ingen tradisjonsberetninger om dette, 
men de kom i hvert fall til Selbu der de forskanset 
seg på bygdeborgen «Kongsholmen». 
Da Jӓmtland og Hӓrjedalen var norske områder, 
foregikk den såkalte Baltzar-feiden. Navnet er etter 
den tyske yrkeskrigeren Baltzar Beck. I 1611 herjet 
de i Hӓrjedalsbygdene, de brente hus og avlinger, og 
drepte folk overalt hvor de for fram. Hele Hedebyg-
den, sju gårder  og familier, fikk varsel om at disse 
bandene var underveis en søndag midtsommers. 
De samlet sammen alt sitt rørlige gods og vandret 
mot vest til en ukjent skjebne. Etter flere måne-
ders strabasiøs vandring ble de nødt til å slå leir for 
vinteren. De var da kommet nord til Essandsjøen der 
de fant en seter med såpass husvære at de klarte seg 
over vinteren. De overlevde krigens slutt, og kunne 
vende hjem til sitt kjære Hede der de bygde opp sine 
gårder.

I 1670-åra var det ufred mellom Norge/Danmark og 
Sverige (Gyldenløvefeiden). På begge sider av grensa 
ble det gjort forberedelser til krig. I 1677 rykket Det 

Trondhjemske regiment inn i Jӓmtland hvor de slo 
ned all svensk motstand. Kongen ga imidlertid ordre 
om at nordmennene skulle trekke seg tilbake før 
vinteren. Året etter (i 1678) kom general Sparre over 
fjellet med et «Anzeligt Antal Kriegsfolch til hest og 
foed.» De plyndret og brente i Tydal som en hevn-
aksjon for det norske angrepet året før. Etter disse 
hærtoktene bygde de norske militære en skanse ved 
Stugudalsgårdene. Det var to jordvoller som møt-
tes i en vinkel, til dels forma av naturen og resten er 
påbygd. Den lengste armen av skansen er 100 meter 
lang og 5 meter høg. Stugudal Skanse er godt synlig 
fra vegen ved gården Stugudal Øvre. 
 
General Sparres hærtog i 1678, og general Armfeldt 
og Karolinerne i 1718 er de mest kjente krigstokter. 
Men det har vært andre feider, blant annet i 1808 
var det militære stasjonert i Østbygrenda som vakt 
i tilfelle svensk angrep. Og i 1905 var det en spent 
situasjon før Unionsoppløsningen mellom Norge og 
Sverige. Da lå det norske soldater på Stugudalen, 
og ganske sikkert også på svensk side, begge parter 
med fingeren på avtrekkeren. Men det løste seg 
heldigvis på fredelig vis. Så fulgte fredelige år, inntil 
9.april 1940, da tyskerne okkuperte landet vårt. I 
slutten av april 1940 kom en tropp svenske frivillige 
over fjellet fra Brekken til Stugudal sammen med 
norske soldater fra kampene lenger sør i landet. 
Disse troppene ble vel mottatt i Tydal, og de fikk 
hjelp til å fortsette mot Selbu og Garberg bru. Her 
kjempet de tappert mot en overlegen tysk styrke i 
fem døgn. Dette for å hindre tyskerne i å nå Hegra 
Festning. Men trusselen om tysk bombing av bygda 
og områdene rundt gjorde at de kapitulerte. De 
gikk tilbake mot Nedalshytta og videre over grensa 
til Sverige. Under resten av krigen og til mai 1945 
var det tusenvis av flyktninger som passerte over 
grensa, godt hjulpet av grenseloser. Dette med livet 
som innsats. Mange av flyktningene og losene var 
involvert i kurertrafikken.  
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Trondhjems Turist- 
forening fyller 125 år 
 
Trondhjems Turistforening (TT) ble stiftet den 
16. desember i 1887 og er med det en av de 
eldste turistforeningene i landet.  
De første årene ble preget av stor aktivitet med tilret-
telegging for friluftsliv både i Trondheims nærområ-
der og i fjellet. Allerede i løpet av foreningens første 
år gikk TT i gang med å gjøre Bymarka lettere tilgjen-
gelig for folk flest. Etter hvert som TTs aktivitet i fjellet 
vokste  og krevde store ressurser besluttet foreningen 
i 1908 å overlate vedlikeholdet av til sammen over 30 
km turstier i Bymarka til Trondheim kommune.  
Derved var TTs tidlige engasjement i Bymarka et 
avsluttet kapittel og foreningens ressurser ble kon-
sentrert om fjellet.
Allerede før TT ble startet hadde foreningens første 
leder, Carl Schulz, som en av de første fjellturister, 
vandret en del i fjellområdene i Meråker, Selbu og 
Tydal. Fra hans utførlige turbeskrivelser tidlig på 
1880-tallet fremgår det at det ikke var noe problem 
å komme i kontakt med lokalbefolkningen i fjellbyg-
dene. Gjestfriheten var stor, men komforten var det 
verre med. Det ble derfor tidlig opprettet kvarterer 
for fotturister både i Sylan og i Trollheimen hvor det 
ble stilt krav om komfort i form av lengde på senger 
og renslighet. I 1889 sto et eget rom klart på Nedalen 
gård med 4 senger og nødvendig utstyr, og samme år 
ble den første fotruten i Sylan merket fra Stugudal inn 
Nedalen mot Sylmassivet.
Også i Trollheimen ble det inngått flere kvarteravtaler 
for fotturister allerede på slutten av 1880-tallet og 
i 1889 begynte arbeidet med å rydde og merke de 
første rutene i Trollheimen. Men økningen i trafikken 
og ønske om egne kvarterer med bedre komfort førte 
til at TT sammen med Kristiansund og Nordmøre 

turistforening startet byggingen av Trollheimshytta i 
hjertet av Trollheimen allerede i 1899. 
Fortsatt måtte fjellturistene nøye seg med enkle 
kvarterer på gårder og setre i mange år framover, 
men etter hvert satset TT på egne turisthytter både 
med og uten betjening i sesongene. Nye ruter ble 
også ryddet og merket. De hyttene som ble bygd 
måtte utvides ettersom besøket økte, spesielt etter-
som også vintertrafikken økte.                                                                            
For å markere foreningens tilbud til studenter og 
friluftsfolk med ønske om litt større utfordringer ble 
det opprettet ene egen fjellsportgruppe (TTF) Tilsva-
rende gruppe tilpasset ungdom (TTU) ble etablert 
noe senere. I løpet av 1990-årene ble det i tillegg 
etablert en gruppe for barne- og familieaktiviteter 
(Barnas Turlag) og en gruppe for godt voksne frilufts-
entusiaster (Veteranan). Disse gruppene organiserer 
i dag en svært viktig del av TTs allsidige friluftstilbud.
Gjennom hele TTs historie har fellesturene vært en 
viktig aktivitet i foreningen. Det har vært en blanding 
av hytte-til-hytte turer i fjellet og dagsturer både i 
Trondheimsregionen og i fjellet. Som eksponent for 
det enkle friluftslivet har TT gjennom tidene også 
engasjert seg sterk i å ivareta friluftsfolkets interes-
ser både i fjellet og i Trondheimsområdet. De siste 
årene har TT styrket sitt engasjement i Trondheim 
ved å overta driftsansvaret av serveringsstedet 
Rønningen i Leinstrandmarka. Dermed er på en 
måte ringen sluttet for en forening som startet sin 
virksomhet med å tilrettelegge for friluftsliv i Trond-
heimsområdet.
Den beste kilden for å lese mer om TTs historie er 
jubileumsboka ” Den lange turen”.
Jonny Remmereit.

 
Gled dere til vinteren; Niklas er i form! På det 
fjerde forsøket vant han «sitt eget løp» Storsy-
len opp.  
Endelig klaffet været og formen til unge Dyr-
haug.. På tida 1.11.55 slo han knockout på 
konkurrentene 
 
Stevnelegen Ola Berger ble passert ca 500 meter før 
toppen, og måtte nøye seg med 2.plass. På 3.plass 
kom Eirik Mysen, en unggutt fra Tønsberg, som tok 
begge de to innlagte spurtpremiene.
 
Dronninga av Syltoppen er uten tvil Anne Nevin, 
som vant for 4.gang på rad! Hennes nye rekord er på 
1.25.35. Både Anne, og de andre løperne, satte stor 
pris på den gode stemninga langs deler av løypa. Vi 
ønsker henne (og alle andre!) velkommen tilbake til 
neste år!
 
Løpet er på drøye mila, og med ca 1000 høydeme-
ters stigning er det en kraftprøve. I år var det delta-
kerrekord med 275 personer totalt som gjennomfør-
te løpet, derav 102 i konkurranseklassen. Alle ventet 
på duellen mellom Petter Nortug og Niklas Dyrhaug, 
men den uteble da Nortug meldte avbud. På spørs-
mål om resultatlista ville sett annerledes ut med 
Nortug på start, svarte «Dyret» klart og ubeskjedent 
«Nei!» Det liker vi å høre! 
Tekst : A.Sprauten

Foto: Mattias Jansson

Kongen av Syltoppen! 
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Tydal

Selbu

Stjørdal  
Øyelegekontor

Våre Sponsorer
Skiløypene

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

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, bijouterie, gaveartikler, 

vesker, klokker og skjerf.

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

GOD HØST!
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Kor Magnon jubilerer!
 
 
Tydal Blandakor ble stiftet for 40 år siden, i 1972 da Tydal arrangerte NM på ski. Koret har vært litt on and 
off, og har gjenoppstått ved forespørsel, som prosjektkor eller rett og slett når kreative ressurspersoner har 
satt i gang et eller annet! Det har vært arrangert revyer, koret har vært på Røros på Vinterfestival, flere san-
gerstevner, og har hatt seminarer, konserter og opptredener. 40-årsjubiléet starta med seminar med Hen-
ning Sommero, hans kone Anne Kleivseth og datter Karianna Sommero i februar. Det ble avsluttet med en 
konsert i Stugudal Kirke. Et annet resultat av dette bekjentskapet førte til deltakelse på Operaen på Steinvik-
holmen for tre av medlemmene. (Kanskje blir det fler neste år?)
Koret arrangerer i november konsert i Selbu Kirke med Anne Kleivsets kor. 
Julekonsert skal vi også arrangere, sier leder av koret, Merete Lien. Følg med i lokale medier, informasjon 
kommer i løpet av november.
Jubileumsfeiring blir det 22.september, tidligere og eksisterende medlemmer er invitert til en skikkelig fei-
ring på Væktarstua. I skrivende stund er det ca 70 påmeldt. Feiringa starter på bussen fra Græsli.  Se opp for 
kulturelle innslag langs veien mellom Græsli og Væktarstua!
Har du ikke fått invitasjon, men er berettiget til det, så ta kontakt med jubileumskomiteen ved Kari Haarstad.

”Tydal Blandakor skifta navn til Kor Magnon. Grunnen var historien om Den typiske Tydaling, Cro-magnon-
mennesket, se neste side!”   

Trondheimslegen Halfdan Bryn gjennomførte 
omfattende fysisk-antropologiske studier av Norges 
befolkning i de første tiår av 1900-tallet.

I  Tydal mente han å ha funnet en rasetype som utmerket seg  
ved at den både var mørk, langskallet og bredfjeset på samme 
tid. 

I motsetning til nabobygden antok Bryn at dette måtte være 
overlevende av det forhistoriske og antatt utdødde Cro-Magnon-
mennesket.

Utdrag fra Selbu og Tydalen.  
En antropologisk undersøkelse av mænd, kvinder og barn  
i to norske indlandsbygder av Halfdan Bryn:

”Materialet til den her refererte undersøkelse er indsamlet  
med bidrag av Nansenfondet under en reise i mars og april 1919. 
Jeg ordnet mig saaledes, at jeg gikk fra gaard til gaard,  
medbringende det nødvendige instrumentarium.  
Som regel blev jeg meget velvillig mottatt av befolkningen,  
som i forveien gjennem distriktslægen var underrettet om  
mine undersøkelsers hensigt og betydning. Det hænte kun  
én gang at en gruppe av mandlig ungdom motsatte sig 
undersøkelsen.  
- “da denne absolutt ikke kunne tjene til nogen verdens ting”.

Baade med hensyn til utseende, væsen, levevis og skikker er der 
stor forskjel paa de to bygder. Disse forskjelligheter vil jeg dog 
ikke her indlate mig paa at skildre. Jeg vil blot her fremhæve et 
enkelt træk som de reisende straks vil bemerke. 

Over selbyggene hviler en eiendommelig ro og et utpræget 
alvor.  
Tydalingene derimot er i en utpreget grad letlivede og muntre.  
I Selbu fik jeg ofte den bemerkning, naar jeg fortalte at jeg 
skulde opover til Tydalen: Ja da faar du det morsomt!  
Det er akkurat som om de er til bryllupsfest bestandig i Tydalen.  
Det var selbyggenes inntrykk av Tydalingene.  
Men i Tydalen sa de om selbyggene at det var som aa komme til  
gravøl naar man kom ind til en selbygg. Saa til trods for at  
Selbu og Tydalen er bygder i et og samme dalføre, Nidelvens,  
saa er deres befolkning ytterst forskjellige, baade i sind og skind. 
Selbyggene maa nærmest betegnes som alvorlige,  
tydalingene derimot i utpræget grad letlivede og muntre.

Den voksne mand i Selbu er 168,1 cm høi, i Tydalen derimot 
174,4. Den voksne kvinde i Selbu er 160,0 cm høi, i Tydalen 
162,5.

Da nu grundstammen innen begge bygder tilhører den nordiske 
race, saa er det klart at denne grundstamme i Selbu maa være 
opblandet med en meget lavvokst befolkning, medens den i 
Tydalen maa være opblandet med en overordentlig høivoksen 
befolkning, betydelig høiere dog end den nordiske race.

Pigmentering: 
For Selbus vedkommende svarer pigmetering  
av haar og øine til hva man finder i de vestlandske  
brachycepale bygder.  
I Selbu er det 38,8% mørkhaarede m og  

14,2% mørkøide mænd. I bygder med en høivoksen  
og dolichocephal befolkning pleier man i Norge  
at finde en lys befolkning. Dette ventet jeg derfor  
ogsaa at finde i Tydalen. Men her er befolkningen  
ganske usedvanlig mørkøiet og mørkhaaret:  
57,7% mørkhaarede og 25,6% mørkøide mænd. 
Kvindene i begge bygder mer mørkøiet end mændene.  
Haarets pigmentering tiltar uophørlig indtil det  
begynner at graane. 
 
Ansigtet: 
Som vanlig er i brachycepale bygder, finder man ogsaa  
i Selbu relativt korte og brede ansigter og brede næser.  
I Tydalen skulde man vente at finde lange og smale  
ansigter og næser, men merkelig nok har tydalingene  
et overordentlig bredt ansig med en meget bred næse.

Den antropologiske undersøkelse av kvindene viser at  
disse i begge bygder er mindre differentieret end mændene.  
De er med andre ord hinanden mer lik i begge bygder end 
mændene.  
Forfatteren kommer til det resultat, at befolkningen i disse 
bygder maa være opstaat ved krydsning av tre etnisk forskjellige 
typer: 
1: en høireist, mesocephl, lyshaaret, blaaøiet, leptoprosop og 
lepthorin type.  
Denne rent nordiske blok har utgjort ca 79% av Selbus og  
66% av Tydalens befolkning.

2: En meget lavvoksen, brachycepal, mørkhaaret og mørkøiet  
med meget brede ansikter og brede næser.  
Denne alpine type har utgjort 21% av Selbus befolkning og  
5% av Tydalens befolkning.

3: En meget høivokst befolkning, sterkt dolichocephal, 
mørkhaaret, mørkøiet med brede ansigter og brede næser.  
Denne typeer kun paavist i Tydalen, hvor den synes aa ha 
utgjort ca 30% av den oprindelige befolkning. Ikke funnet i 
Selbu. Denne overmaade eiendommelige type er ikke med 
sikkerhet paavist før i Norge.  
Det fremgaar dog av Arbos undersøgelser at der efter al 
sandsynlighet maa findes en lignende type i nabobygdene mot 
syd.  
Den mennesketype det her gjælder, maa ha hatt en 
legemshøide paa minst 178 cm, været sterkt dolichocephal, 
meso-euryprosopisk,chamærhin, hat mørke øine og mørkt haar. 
Fra Europa kjender vi kun én mennesketype med disse træk, 
nemlig Cro-Magnon.

Forfatteren gjør opmerksom paa, at der fra det nordlige 
Skotland foreligger beskrivelse av en befolkning som helt 
igjennom svaret 

til den her beskrevne fra Tydalen.

Forfatteren gjør videre opmerksom paa at Ripley i sit verk: 
”The races of Europe” kommer ind paa det samme spørsmaal, 
og at ogsaa han kommer kommer til det resultat, at man her 
har for seg rester av den Cro-Magnon-typen.

Typen maa sannsynligvis være kommet til Tydalen endu mens 
bygden var saagodt som ubebygget.

Den typiske Tydaling
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     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:
      mandag og tirsdag  08.00 – 15.30
      onsdag                      08.00 – 12.00
       
      

      

    Tydal turistinformasjon Stugudalen
    Væktarstua Hotell
    7590 Tydal
    
     telefon: 952 95 952
     e-post:turistinfo.stugudal@online.no
     
     Åpningstider     
     1. September til 30. november:  
     hver dag kl 12.00 til 18.00.
     
     Utover disse tidene vil du også få god 
     hjelp av hotellets betjening.     
     Når hotellet er stengt kan dere ringe 
     telefon: 952 95 952   

i

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 

 
Elektriker’n i Tydal

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!

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

Selbutrykk er din 
totalleverandør 

av trykksaker og 
grafisk profilering!

www.selbutrykk.no
post@selbutrykk.no
tlf: 73 81 04 80
fax: 73 81 04 81

Visuell profil på 
din bedrift?

Logo

Hjelp til å utvikle 
en idè?

Lay-out på bok/
hefte?

Hjemmeside?www.

Reklamemateriell? 

De mange fremmøtte kunne blant annet glede seg 
over en flott familieforestilling på lørdag, kronet 
med en Halvdan Sivertsen i storform. Chris Medina 
skapte stjernestemning på fredag kveld og Hellbillies 
leverte varene i regnværet på lørdagskvelden i kjent 
stil. En regnskur var ikke nok til å stoppe folk fra å 
ta turen til et fullpakket amfi på Stuguvoldmoen og 
synge med på kjente viser. 
Arrangøren er fornøyd med årets festival og kan 
melde om enda høyere besøkstall enn i fjor. Antall 
festivaldøgn er ca 4.400, en økning på drøye 10 
prosent. At stadig flere tar turen til Stuguvoldmoen 
denne helga midt i juli for å ta del i den gode fes-
tivalstemningen gir god motivasjon for alle som 
jobber med Tydalsfestivalen. Takk til våre publikum-
mere!
Festivalområdet hadde gjennomgått noen forandrin-
ger siden forrige gang. Mest synlig var den nye, store 
mobile scenen, som løftet konsertopplevelsene 
noen hakk i forhold til tidligere. Den gamle scenen 
”Storsylen” fikk i stedet rollen som backstage-arena, 
noe som fikk gode tilbakemeldinger fra artistene.

Festivalområdet var i år tydeligere avgrenset fra 
campingområdene rundt, med inngjerding og kun én 
inngang som bidro til god oversikt for vaktmannska-
pene. Restaurantteltet som supplerte serverings-/
konsertteltet var også nytt av året, og ble et yndet 
tilfluktssted under de mange regnskyllene mellom 
konsertene på lørdagskvelden.
På sedvanlig og beundringsverdig vis hadde hundre-
vis av frivillige tatt turen til Stuguvoldmoen gjennom 
festivalhelga for å bidra til gjennomføringen av årets 
største dugnad i Tydal. Tydalsfestivalen ønsker å 
rette en stor takk til alle sammen!
For de som ikke fikk med seg årets festival, og for 
alle som ser fram mot en ny anledning til å høre 
kjente og kjære artister på en av Norges flotteste 
festivalarenaer, det er bare å smøre seg med tål-
modighet til neste mulighet - i juli 2013. Program-
komitéen er allerede godt i gang med å planlegge 
artistene…

Tydalsfestivalen 2012
Tydalsfestivalen ble gjennomført den 13. og 14. juli med stort oppmøte av unge og gamle som 

kom for å høre sine favorittartister. 
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Kongsspir 
 
 – Pedicularis sceptrum-carolinum – er planten mange overraskes av når de støter på den her i Stugudal. 
Den er et majestetisk skue der den rager opp i vegetasjonen med sin bladløse stengel som toppes av store 
gule blomster som er uten åpning. Enden på blomstene har ofte et mørkt rødt eller lilla felt på undersiden. 
Nede i myra eller graset ligger det en mørkebrun og læraktig bladrosett med store og finna blad. 

Selv om planten er vanlig på myrer og blaut grasmark i fjellet er det mange som ikke vet navnet på planten, 
som de uforvarende kan støte på, kanskje spesielt når de er ute på moltplukking, for da er de ofte på typiske 
lokaliteter for kongsspirplanten.

 Det latinske navnet på planten, p. sceptrum carolinum, viser at den er oppkalt etter svenskekongen kong 
Karls septer. Her i Tydal kan vi gjerne tenke oss at denne Karl er Karl XII, som hadde sammenheng med 
karolinernes fatale hærtog gjennom Trøndelag i 1718. Denne krigshæren som møtte sin største utfordring 
her i Tydal i grensefjella mot Sverige på nyåret i 1719 da de møtte en kong Vinter som de hadde store 
vansker å hanskes med.

Om ikke fjellet kan varte opp med et yrende fugle- eller dyreliv på din dagsvandring er det alltid noe å se 
etter på bakken. Vær litt mer oppmerksom neste gang du er på tur, så kanskje finner du også andre fargerike 
eksemplarer fra den rike blomsterfloraen i Stugudalsfjella. God tur!

Tekst og foto: Nils Prestmo

Lasse Aas gjør seg klar til baneskyting på LS Han 
skyter i klasse Rekrutt. Lasse har vært med på LS før 
men dette er første gang han skal delta og skyte. Jeg 
kan love at det er mange sommerfugler i magen på 
gutten før han skal i ilden, og det er ikke noe rart. På 
andre stevner får foreldre lov til å være med inn på 
banen og hjelpe til, men på LS er ikke det lov. Så fra 
Lasse blir ropt opp, en halv time før skyting, og går 
inn i venteteltet må han klare seg selv. Dette gjør nok 
også at pulsen øker litt for en førstegangs-LSskytter. 
Lasse var nok ikke helt fornøyd med resultatet, men 
alle vi andre syntes han gjorde en kjempeinnsats!

Axel Erling Brandtzæg og Svein Erik Bergehaug kom 
begge til finalen på banen i klasse junior. Axel hadde 
247 med 14 innertreff og en 46. plass, og Svein Erik 
247 med 13 innertreff og en 49. plass , så det var 
jevnt. Det var 358 skyttere i denne klassen, så guttene 
hadde gjort det svært bra. Her sitter de i venteteltet 
og prøver å roe nervene før finaleskyting. (Axel foran 
til v., Svein Erik til h.) I finalen skjøt de begge 99, Axel 
med 4 innertreff og Svein Erik med 6, så Axel gikk 
ned en plass til 47. og Svein Erik opp 5 plasser til 44. 
Begge var godt fornøyd etterpå. Det å komme til 
finale på LS er stort ja. Det ble middels stort beger på 
begge.

På landsskytterstevne arrangeres NM i skogsløp med 
skyting. Alle skyter felt først også starter de etter 
resultatene de har på feltskytingen. Iver Bjarne hadde 
26 treff på feltrunden og fikk dermed 4 min. tillegg på 
skogsløpet. Han satset for fullt fra start og sprang seg 
opp til en 3. plass. Erlend Aas fra Mostadmark ble nr. 
2, så vi fikk to trøndere på pallen.

NM skogsløp med skyting klasse eldre junior:  
1.  Ole Martin Erdal, Førde 
2.  Erlend Aas, Mostadmark 
3.  Iver Bjarne Brandtzæg, Tydal

Iver Bjarne skjøt også bra på felthurtigskytingen og 
fikk beger der.

 

 

Landsskytterstevne på Voss 2012
Det er litt over 70 mil fra Tydal til Voss, men det forhindret ikke at 12 Tydalinger tok turen dit. 

Flere deltok også på NorgesCup stevner som ble arrangert på Vestlandet. Sol og fint vær gjorde 
at alle fikk fine dager med mange bra resultater.
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Foto: Bernt Kulseth

STUGUDALSHESTER
 
På Oppgarn i Stugudal (Stugudal Øvre) har An-
Magritt en spesiell «kar» på sommerjobb. En 
flott islandshingst ved navn Garri fra Reykjavik 
har bedekt hopper i hele sommer. Det har vært 
håndbedekking, og hoppene har gått i flokk på 
gården. Det bedekkes når hoppene er kommet 
i brunst, deretter hver 2.dag til egget har gått, 
med påfølgende ultralyd så snart det er mulig.  
Garri har mange høyt kårede avkom, og er en 
ettertraktet hingst på dette markedet. Kåringer 
går både på eksteriør (40%) og rideegenskaper 
(60%). 
 
Garri fra Reykjavik ble solgt til Danmark da han var 
4 år. Han har vært verdensmester i avl, årets hingst 
i Danmark flere ganger, og verdens høyest kårede 
islandske hingst og mange flere toppkåringer. Det er 
stort at en så god hingst kommer til Stugudalen for 
å bedekke norske og svenske hopper. Sveriges beste 
hoppe og flere 1.premierte hopper har oppholdt seg 

på Oppgarn i sommer. Mellom 20 og 30 hopper har 
blitt drektige.
 
 Noen utfordringer har det vært på grunn av den 
kjølige sommeren. Det førte til dårlig beite tidlig på 
sesongen, så tilleggsfóring har vært nødvendig.  I til-
legg får hoppene problemer med brunsten ved kjølig 
vær, og det hender også at egg trekker seg tilbake 
grunnet lave temperaturer. Alt dette avdekkes ved 
ultralyd, som veterinærene har benyttet.
 
 Margret Ellertsdottir (Bella) fra Stugudal, Trine 
Brændmo og Elin Nissestad fra Selbu har delt på 
oppgavene som følger med, og vært i stallen minst 
annenhver dag. Veterinærene er godt fornøyd med 
oppfølginga fra An-Magritt og Asbjørn i stallen. 
 
«STUGUDALSHESTER eies og drives av An-Magritt 
Morset. Hun er Feif Level 3 instruktør og nasjonal 
sportsdommer. Virksomheten består hovedsakelig 
av avl, oppdrett og salg av Islandshester.
I tillegg tas hester i trening og temming, samt ride-
undervisning. Det produseres fra 2-4 føll i året.
Stallen har 16 romslige bokser, 2 løsdriftsbokser til 
føll og avlshopper, ridehus på  22*48, utendørs dres-
surbane og utegangerstall for unghester og avlshop-
per.
Steinfjøsets 2 etasje er ferdigstilt i 2011 med mulig-

heter for utleie og andre arrangementer.
Klatreveggen, ”sylmassivet” i ridehallen er også 
ferdig. Veggen er 8 m høy og har ulike løyper med 
forskjellig vanskelighetsgrad. Klatreveggen leies ut 
til privatpersoner og firma.» (Klipp fra hjemmesiden 
www.stugudalshester.no ) Vi kan legge til at alle 
egenproduserte hester får et navn med «Stugudal», 
eks Harry fra Stugudal. En av hennes hester har hav-
net på New Zealand, så Stugudals-navnet spres over 
hele verden! Det er god markedsføring for bygda!

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

Telefon: 73 90 45 50 | www.dybvad.no
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Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Klargjøring av din Lynx 
snøscooter før vinteren 
- eller etter endt sesong!

Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef:
Jan Ole Østby
E-post:
tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra,
7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 80 
Fax: 73 81 55 10
Mobil: 416 05 322
Åpningstider:
man-fre 07:30-15:30

Problemer  med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk AS
EU Kjøretøykontroll!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Klargjøring av din Lynx 
snøscooter før vinteren 
- eller etter endt sesong! Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am 
ATV-er og utstyr til disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger 
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser 

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal

Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

Problemer med kjøretøyet? 
...hjelpen er nærmere enn du tror...

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk ASEU Kjøretøykontroll!

“Mulighetenes møte” i Tydal
Vi vil invitere alle interesserte, hytteeiere, grunneiere, næringslivsaktører og innbyggere i Tydal til 
et åpent møte med workshop for å kartlegge mulighetene for utvikling av Tydal som fritidskom-
mune.

Formålet er å skape et bedre og mer variert tilbud for hyttebefolkning, turister og lokalbefolkning. 
På lengre sikt kan dette gi flere arbeidsplasser, økt bosetting og et mer stabilt inntektsgrunnlag for eksiste-
rende og nye aktører.

Innledning ved prosjektleder for et vellykket hytteprosjekt i Tinn kommune, Siri Strandrud.

Møtet vil bli avholdt i oktober 2012.
Møtet blir annonsert i Selbyggen, Nea radio og på kommunens hjemmesider. (www.tydal.kommune.no)

Velkommen til en inspirerende kveld.

For arbeidsgruppen
Gunnar Kvarme
oppvekst- og informasjonssjef
Tydal kommune, sentraladministrasjonen
7590 Tydal
Tlf.     73 81 59 15
Mob. 419 30 018
gunnar.kvarme@tydal.kommune.no
www.tydal.kommune.no

Tydal kirke  
Stugudal kapell:
30.09.2012 - Kl. 11.00   Gudstjeneste m/dåp
25.12.2012 - Kl. 12.00   Høymesse

Tydal kirke:
02.09.2012 - Kl. 11.00   Gudstjeneste med 50-års konfirmanter,  
                nye konfirmanter og dåp
07.10.2012 - Kl. 11.00   Høsttakkefest m/dåp
04.11.2012 - Kl. 11.00   Allehelgens gudstjeneste
02.12.2012 - Kl. 11.00   Gudstjeneste Lys Våken
16.12.2012 - Kl. 18.00   Lysmesse
24.12.2012 - Kl. 14.30   Gudstjeneste

Hyttetomter  
til salgs

7 hyttetomter til salgs på Løvøya,  
8km fra Tydal skisenter.

Selveier
Tomtestørrelse 1.000 m2

Utsikt
Turterreng

Vann, strøm og kloakk
Adkomst med vei

Jens Peder Svelmo
tlf: 913 72 343 

Se annonsen på Finn.no.  
FINN-kode: 36089722

Gårdsmatutsalg

STOPP
Det første naturlige stopp 

på veien til Stugudal  
er hos

Hos oss får du tryk king – digita lt og of fset – og spesia l
ef fekter som preg, stansing, fol iering og spira l isering. 
Ønsker du hjelp t i l å få det rette preget på tryk ksaken din, 
har v i f l inke folk på vår kreative avdeling. Vi tar hånd om 
store og små tryk ksaker, logo, graf isk prof i l og web.

Ta gjerne kontakt v ia vår nettside, epost, telefon 
el ler ved å besøke oss i Trondheim.

Bøker, magasin, brosjyrer, banner ...

 Nardovegen 14, 7032 Trondheim   |   Telefon: 73 10 18 00    |   E-post: post@fagtrykk.no   |   www.fagtrykk.no

MILJØMERKET

241    TRYKKSAK    

81
1

Stugudalsmessa
 26.–27. mai

Arrangeres i ridehallen 
hos Stugudalshester

     Hytte, fritid, villmark, interiør og sport

Kontakt: Stugudal i Sylan
v/Helge Kvithammer (+47 934 57 771)

Stugudalsmessa@gmail.com
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aktive, samtidig som vi oppfordrer til å være var-
somme med naturen, til å ta vare på omgivelsene. 
Verneområder og beiteområder er spesielt sårbare. 
Brosjyren inneholder også informasjon om lokale 
bedrifter, vi ønsker lokal verdiskapning, og at de 
fleste skal handle lokalt, det er tross alt det viktigste 
at våre bedrifter får noe igjen.
For alle med litt teknisk innsikt og med nyere telefon 
enn undertegnede, kan QR-kode (quick respons) be-
nyttes. Den skannes inn på telefonen, for eksempel 
for å få Tydalsbrosjyren eller den nye vandreguiden 
for Tydal og Sylan. Slik kan alt leses og fåes tak i på 
telefonen. Flere brosjyrer er også i PDF-format slik at 
de kan lastes ned fra nettet. 
 
Andre tiltak som det jobbes med:
Infotavle er snart på plass på Tydalstorget, for å 
skape en attraktiv innfallsport til regionen Tydal/
Sylan. Mattias ser det som viktig å koble de to nav-
nene sammen, det blir en sterkere symbiose på den 
måten. Der finner man også QR-koder slik at de kan 
lastes ned på kveldstid. Jeg ønsker også å få opp en 
slik infotavle på Stugudalen, kanskje vi får til den og 
6-7 andre til neste år, sier Mattias.
Skilting i samarbeid med Vegvesenet, både opplys-
ningsskilt og informasjonsskilt. 
Interregprosjekt vedrørende Sylan, både på svensk 
og norsk side. 
Karolinerleden fra Holtålen – Sverige er akkurat fer-
dig restaurert. Merket led gjennom hele kommunen.
Det er viktig at det skjer ting, også operative tiltak 
som kommer lokale bedrifter til gode, avslutter Mat-
tias.

Tekst: A.Sprauten
Foto: Mattias Jansson

SYLAN.NO
 
Som alltid er det hyggelig å komme på 
kontoret til blide Mattias Jansson i Prosjekt 
Sylan. Han bobler over av entusiasme over 
alle prosjekt han får lov å jobbe med i Tydal 
Kommune.  
Reiseliv, turisme og natur ligger hans hjerte nær-
mest, og det vises i resultatene av hans innsats. 
Mye arbeid er skjult i kulissene, deriblant adminis-
trativt arbeid, mens nye brosjyrer og infotavler er 
synlige resultater.  Og han er opptatt av samarbeid 
med andre for å få kunder til regionen. Vi har mye 
å hente ved å samarbeide med andre, vi blir mer 
attraktive sammen, sier Mattias. Profilering i sam-
arbeid med VisitNorway og Trøndelag Reiseliv er 
også fine portal å gå i gjennom, og der er vi godt i 
gang. Viktig å få bredere dekning av opplevelser i 
regionen, og informasjon om regionen.
 

Ny vandreguide 
for Tydal og Sylan 
(Også på engelsk)

 
Nasjonal standard 
vedrørende turer 
i skog og fjell er 
benyttet i den nye 
vandreguiden. 
Turene er merket 
med farger, slik 
at besøkende 
enklere kan forstå 
vanskelighetsgrad 
av turene i brosjy-

ren. Den nye merkestandarden benyttes nå i hele 
landet, slik at vandrerne har noe å sammenligne 
med. Det er viktig at kundene blir fornøyde, og fin-
ner det de forventer. Vi ønsker å få folk til å bli mer 

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.

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

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 trille-
bår)
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
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En avskjermet verden av ro og avslapping.
Velkommen in.
www.fjallnas.no - Tel + 46 684 230 30

45 minutter fra Stugudal mot Funäsdalen. 

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

Stugudal Håndverk 
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk
l Kaffe
l Nystekte vafler
l Kaker
l Hamburger
l Pølse
l Pizza

Fiskekort alle områder 
i  Tydal, nabokommuner,

Sverige 
Turistinfo - Kart

Åpent alle dager 10-16 

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!

K. Eidem Elektro AS etablert i Tydal
Kontaktinfo:
Tlf    90 25 77 77
Hans  90 26 77 77
Gunnar 95 20 77 77
Magnar  95 30 77 77

tydal@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no

Fra i dag er K. Eidem Elektro AS 
etablert i Tydal.
Vi holder til i tidligere lokaler til Tydal 
Kommunale E-verk.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt 
på telefon eller epost.
Kontor og butikk blir betjent hver fredag, 
ellers pr telefon og etter forespørsel.

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  
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Stugudal 13. & 14. juli 2012

BILLETTPRISER: Festivalpass: kr 850 Fredagsbillett: kr 450, Lørdagsbillett: kr 550

Barn under 15 år gratis sammen med foresatte. NB! Rabatterte priser ved forhåndskjøp 

av billetter. www.billettservice.no - tlf: 815 33 133
www.tydalsfestivaln.no
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   FREDAG: 18.30 Hexaduospliff 20.00 Chris Medina 22.00 The BlackSheeps

00.00 Black Ingvars Serveringsteltet  Ian & Ryan

   LØRDAG: 13.00 FAMILIEPROGRAM m/Tydal kulturskole og MGP jr.

   LØRDAG: 15.00 Halvdan Sivertsen 18.00 Ni liv 20.30 Hellbillies

 22.45 Valkyrien Allstars 00.30 Dakota Serveringsteltet  Ila Auto

Tydalsfestivalen

 Lydmann under festivalen for 5 gang på rad, Jo Andre Græsli Waatsvee, 

var også kjempefornøyd. Positive mennesker, aldri et nei hvis du ba 

om noe, og nydelig backstage, var hans skussmål. Dessuten fikk han 

Tydalslemse, noe han husket fra sin barndom hos bestemor i Græslia!

Fenalår og andre godsaker av mange varianter, foruten drikke for enhver smak, fylte et 

langbord til fri benyttelse for alle artister og andre som hadde akkreditering.

Med nymalte svarte vegger, masse koselige lamper og talglys og annet 

stash ble det, som noen av artistene sa: Beste backstage ever! Og da var 

også godt stell og servering iberegnet. 

Tove Moe Dyrhaug hadde ryddet kalenderen for å være backstage-sjef i år også. Turbo-Tove kan 

dette med service, og med Anne Grete Ekker på laget må det jo bli bra.

For en amatør-journalist som undertegnede, som fikk oppleve dette for første gang, var det 

en stor opplevelse å se artistene før og etter opptreden på nært hold. Alle skrøt av bevert-

ning og service, og dessuten Tydalsfestivalen som arrangement i sin helhet.

Kreative Tydalsdamer (Kari, Anne og Bodil Haarstad, Merete og Heidi Lien, Snøfrid 

Unsgård og Anita Kvitland) satte i gang med pågangsmot og malerkoster, her 

skulle det endringer  til! Og for en forandring det ble! 

Da det ble klart at det måtte større scene 
til Tydalsfestivalen 2012, ble Storsylen ( den 
gamle scenen) omgjort til Backstage for artis-
tene.

Backstage
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Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

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!

”GLAD-DAGER I TYDAL”
Ellen Brandtzæg fra Stugudal Håndverk og 
Fritid, Laila Selboe fra Tydalskjøtt, Kristin 
Grytbakk fra Stugudal Camping og Atle Aas fra 
Patrusli Gaard  står bak dette initiativet. 
De forteller at tanken bak firmaet er å legge til rette 
for dager hvor turister, hyttefolk og fastboende kan 
få oppleve mangfoldet i Tydal, både i forhold til opp-
levelser, aktiviteter, handel, tjenesteyting og service; 
og gjerne ispedd muligheten til en kulturopplevelse 
eller to.
For å gjøre dette enkelt ser de for seg at aktørene 
presenterer sine tilbud/aktiviteter i sine egne loka-
ler/omgivelser. De som måtte ønske å benytte andre 
arenaer, som f.eks. Tydalstorget, Festivalområdet 
i Stuguvoldmoen og/eller samarbeide med andre 
bedrifter står fritt til å gjøre det. Poenget er å legge 

Selbusporten sin stand ved Stugudal Håndverk.

At folk koste seg, er det ingen tvil om! Men plutselig kom regnet, da ble 
det litt roligere på området…

til rette for at flest mulig i hele Tydal kan delta uten 
nødvendigvis å måtte bruke ekstra ressurser på det. 
Både små og store aktører er like viktige. Poenget er 
å presentere det mangfoldet vi har i Tydal. 
Den første glad-dagen ble arrangert lørdag 28. juli.
Neste Glad-dag skal arrangeres i høstferien, da blir 
det to dager, fredag 12. og lørdag 13.oktober. 

Følg med på hjemmeside for å se hva som skjer.
Kontakt tlf: 99444646
Tekst og foto: A.Sprauten

 

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

Trenger du  
rørlegger
Kontakt

Selbuhus
Rørleggerservice AS

Ove Kjøsnes

Her Laila Selboe fra Tydalskjøtt, som ikke rekker å produsere nok! Lagret 
er tomt, både pga en fuktig sommer med vanskeligheter med å få tørre 
nok omgivelser, og fordi produktene har blitt svært populære.

12. og 13. oktober
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Nea Radio har gjort det til en tradisjon å arrangere 
et høstcruise i regi av Neadalførets egen lokalradio. 
Cruiset går som vanlig fra Oslo til Kiel, og datoene for 
årets cruise er 1. til 3. november.
- Color Magic er også i år booket til Nea Radiocruise, 
og denne gangen har vi med oss et storslått artist-
knippe bestående av Too Far Gone, Vømmølgutan, 
Bergstadens Old Stars, Becca, Folk paa Tur og DJ 
Charlie, sier cruiseansvarlig hos Nea Radio, Kirsten 
Røset.

Topp førjulstur
En meget rikholdig underholdningsmeny er imidler-
tid bare ett element som er verdt å nevne når det 
gjelder Nea Radios høstcruise. Color Magic er et av 
verdens flotteste cruiseskip, og her er det uttallige 
muligheter både når det gjelder handling, bevertning 
og ikke minst opplevelser.
- Color Magic er en båt som inneholder absolutt alt. 
Her er det egen handlegate, mange restauranter, 
puber og selvsagt en egen avdeling med basseng og 
spa, sier Røset, og legger til at det også er mulighet 
til å ta en vandring i Kiel i de fire timene båten ligger 
til kai.
Nea Radio organiserer også busstur tur/retur Oslo 
for de som ønsker dette, og dersom noen ønsker å 
benytte fly bookes dette av hver enkelt.

Nytt kjøkken?
Vår kjøkkenkonsulent Anita hjelper deg med å tegne ditt nye kjøkken og ønsker du hjemmebesøk  

stiller vi gjerne opp!

Vi har et meget godt utvalg av både kjøkken og hvitevarer så vel til huset som til hytta,  
dette i alle størrelser og prisklasser.

Skal du pusse opp hus eller hytte til jul har Maxbo en rekke gode tilbud det er vel verdt å ta en titt på !

Neadalførets mest assorterte byggevarebutikk
Tlf. 7381 0440/firmapost@maxboselbu.no

Åpningstider:            Man – tors 07.00 – 17.00
   Fredag 07.00 – 18.00
   Lørdag 10.00 – 14.00

NB! Gratis frakt til Stugudal dersom du selv avhenter varene ved Stugudal Håndverk 

John Berggård
Bygg

Alt innen snekkerfaget
Etablert 1991

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

TOPP CRUISESKIP: Color Magic er et av verdens beste cruiseskip, samt åsted for årets cruise i regi av Nea Radio.

Nea Radio klar for Kiel
1. til 3. november går Nea Radios årvisse høstcruise til Kiel av stabelen, i år med en musikalsk 
meny bestående av Too Far Gone. Bergstaden Old Stars, Vømmølgutan, Becca, Folk paa Tur 

og DJ Charlie.

- Vi kan ta i mot bestillinger på både cruise og buss-
tur, sier Kirsten Røset, og legger til at selve cruiset 
også kan bestilles direkte til Color Line.
- Vi lover i alle fall en flott og innholdsrik førjulstur til 
Kiel, og oppfordrer alle om å legge dette inn på time-
planen, avslutter Nea Radios cruiseansvarlige.

TOO FAR GONE: Too Far Gone er et av bandene som 
blir å finne på scenen under Nea Radios tradisjons-
rike høstcruise til Kiel.
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Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B

            Vi ønsker alle våre kunder en flott høst!  
  

  STUGUDAL, hjertet i SYLAN 

	  
	  
	  
	  
	  

Apotekutsalg	  
Fiskeutstyr	  

Aviser	  
Dagligvarer	  

Noe	  av	  vårt	  vare-‐	  
og	  serviceutvalg	  

	  
	  

	  
Åpnings(der:	  

Mandag-‐Torsdag:	  10.00-‐16.00	  
Fredag:	  10.00-‐18.00	  
Lørdag:	  10.00-‐16.00	  

	  
	  

Høs;erien:	  	  
Mandag-‐Lørdag:	  	  10.00-‐18.00	  	  

	  
	  Stugudal	  Landhandel	  

Tlf.:	  73	  81	  56	  20	  
stugudal.landhandel@	  
tydalsneI.no	  
www.stugudal-‐landhandel.no	  

Ferske	  bakervarer	  
daglig	  fra	  

Selbubakar`n	  


