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Kjære leser!
November har gått, og vi er inne i julemåneden 
desember. Selv om høsten har inneholdt vekslende 
vær og temperatur har flere av dere sikkert tilbragt 
mange helger i Stugudal. Flere og flere tilbringer 
også julen her. Julen i Stugudal gir flotte muligheter 
for å kombinere fantastiske naturopplevelser i 
skogen og på fjellet med refleksjon og hygge foran 
peisen på hytta. Skardsfjellene er et fantastisk skue 
i desembersolen, og gir en flott julefølelse.

Julen er også tiden for å gi hverandre gaver. I år 
vil Stugudal Fjell gi en flott gave til oss alle – ny 
tråkkemaskin! Etter flere år med arbeid av mange 
aktører er det nå klart for at denne forhåpentligvis 
vil være på plass i løpet av desember/januar. Tydal 
kommune bevilget tidligere i år kr. 800.000,- og 
sammen med andre bidrag, bl.a. fra Statkraft og 
Selbu Sparebank, har styret besluttet å opprette 
et aksjeselskap, Tydal Ski A/S, som skal stå for 
anskaffelse og drift av tråkkemaskinen. Snøscootere 
og annet utstyr som hittil er brukt i sporkjøringen 
vil også inngå i dette selskapet. Investeringen som 
gjøres er på nærmere 1,4 millioner kroner. 

Vi vet at dette er tiltak som har vært ønsket og 
etterspurt i mange år – og nå er vi der!! Med 
tråkkemaskin får man en topp skitrasé med to 
klassisk spor og skøyting, noe som vil gi glede til 
store og ikke minst små skientusiaster!

Selv om kommunen og andre sponsorer har 
bidratt er dette ikke tilstrekkelig for å fullfinansiere 
maskinen. For å få maskinen i gang inneværende 
sesong må deler av kjøpet lånefinansieres/leases 
midlertidig. For å skaffe tilstrekkelig egenkapital vil 
derfor Stugudal fjell selge inntil 49 % av aksjene til  
hytteeiere, hytteforeninger, næringsliv og eventuelt 

Mads Einar Berg
Mads Einar Berg, nyvalgt styreleder i Stugudal Fjell. 
52 år fra Ranheim. Gift og har en datter. Arbeider 
som assisterende direktør i Helse Nord-Trøndelag. 
Hyttetilhold i Sylsjøveien. Fritidsinteresser er ski, 
sykkel og jakt, og er forøvrig leder i sykkelklubben 
Krank 1 i Trondheim. Svært glad i Stugudal og prøver 
å tilbringe så mye fritid som mulig her. Ønsker 
gjennom styreledervervet i Stugudal Fjell å bidra til 
en positiv utvikling for bygda.

Dette nummeret er et jubileumsnummer, i og med 
at det er nr. 50! Første utgave kom til påske i 1997. 
Ellen Brandtzæg (Ødegaard) var prosjektansvarlig 
fra starten av, og sørget både for stoff og annonser. 
Antall nummer per år har variert fra 3 til 5, det 
har også noen år vært utgitt avis til vinterferien 
i samarbeid med kommunen. Det har hele tiden 
vært et mål at avisa skal gå i «break even», dvs at 
annonseinntektene skal dekke alle kostnader. Men 
støttemedlemskap fra hytteeiere har også delvis 
blitt brukt til å dekke et eventuelt underskudd.  
Løssalgspris har vært forsøkt, men forsøket ble ikke 
helt vellykket. Det viktigste med avisa er at alle 
fastboende, hytteeiere og besøkende i Stugudal skal 
få nødvendig informasjon. 

andre interesserte. Gjennom å kjøpe og eie aksjer 
vil dere bidra økonomisk, men også være med å 
bestemme hvordan selskapet skal driftes og utvikles. 
Det vil i løpet av kort tid komme innbydelse til 
aksjetegning. LA AKSJEKJØP I TYDAL SKI A/S VÆRE EN 
FLOTT JULEGAVE TIL DERE SELV I ÅR!

Vi vil fremover også være avhengig av at hytteeiere, 
næringsliv og andre bidrar økonomisk til den 
løpende driften. Vi har nettopp sendt ut en giro med 
løypekontingent og medlemsavgift til dere, og håper 
og tror dere også i år betaler denne. Ikke minst 
når løypestandarden nå blir betydelig oppgradert!  
Det er ikke til å stikke under en stol at anskaffelse 
og drift av tråkkemaskin vil føre til at det årlige 
kostnadsnivået for løypekjøring går noe opp og 
inntektene må derfor på sikt økes en del. 

Løypenettet er i ferd med å forbedres, og vil 
fremdeles være en prioritert oppgave. Mange 
har vært med på dugnad i år, og vi håper enda 
flere vil være med neste år. Vi ønsker å mobilisere 
hytteforeningene slik at de blir med og tar i et tak på 
traséene som går i nærområdet deres. 
Stugudal Fjell er trygge på at anskaffelsen av 
tråkkemaskin 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. Vi er heller 
ikke i tvil om at markedsverdien på hyttene vil øke. 
Da er det bare å glede seg i førjulstiden til snøen og 
ny tråkkemaskin kommer og gir oss en fantastisk ny 
skiopplevelse i Stugudal!

Ønsker dere alle med dette, en riktig god jul og et 
godt nytt år!!
Mads Einar Berg

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Som vanlig tar vi med en liten påminnelse om 
at dere melder adresseendring eller endringer i 
eierskap o.l. Se nederst på side 2 for adresser og 
telefonnummer.

Vi tar også gjerne i mot innlegg av ymse slag, 
gjerne presentasjon av hytter og hytteforeninger. 
I tillegg ønsker vi tips og nyheter, alt som kan ha 
interesse for andre på Dala! Ta gjerne kontakt med 
undertegnede på mail eller telefon.

Redaktøren vil også ønske alle EN RIKTIG GOD JUL 
OG ET GODT NYTT ÅR! Med ønske om at det nye 
året blir fredfullt på alle nivå, og at samarbeidslysten 
og gleden vil ta bolig i oss alle!

ÅRETS JULEGAVE Avis nummer 50!

Fjellrøye fra Tydal 
Rakfisk røye: rund flekket vakuumpakket og filè m/skinn vakuumpakket.
Produktene selges på: Coop OBS og Mega Nordland,Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedemark, Ro-
merike, 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    I    E-post: tydalsfisk@tydalsnett.no    I    Tlf: 73 81 51 81
Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefon ved å laste inn 
hjemmesiden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.
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Ekstraordinært årsmøte SF 17. oktober 2012 
Sted: Væktarstua Hotell. Møtestart: kl. 1900 

Følgende medlemmer møtte: 
Anne Hårstad, Helge Mjøen, Kristin Grytbakk, Jomar Grytbakk, Ola Reitan, Bjørn Berggård, Kjell Kåsen, Aud Kåsen, 
Elin Reitan, Klaus A. Reitan, John H. Kåsen, Helge Kvithammer, Hildur Lien, Heidi Kvithammer, Sebastian Edlund, 
Einar Aas, Odd H. Morset, Asbjørn Hegstad, An-Magritt Morset Hegstad, Lilly Kåsen, Kari Hårstad, Kristin O. 
Helge Kvihammer hadde 3 stemmer inkl. 1 fullmakt fra Sylene Eiendom.

John H. Kåsen hadde 2 stemmer.

Totalt var det 25 stemmer/ stemmeberettige ved valget av ny styreleder.

Sakliste

1. Åpning v/ Styremedlem Helge Mjøen

2. Innkomne forslag

Vedtak:

Forslag om vedtektsendring for arbeidsprosess Valgkomité flyttes til ordinært årsmøte mai 2013.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Sak 2(8) og sak 6 ihht. til utsendt sakliste tas ut.

Ekstraordinært årsmøte skal kun ha sak 7 valg av styreleder.

4. Valg av ordstyrer og referent

Forslag:

Ordstyrer Helge Kvithammer; referent Helge Mjøen

Vedtak: Enstemmig

5. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

Forslag: Jomar Grytbakk og Einar Aas

Vedtak: Enstemmig

7. Valg av styreleder.

Valgkomiteens forslag:    Mads Einar Berg.

Benkeforslag fra Ola Reitan:   Helge Mjøen.

Det ble gjennomført skriftlig valg. Av 25 stemmer var det 24 som stemte.

Det var 1 stemme som ikke ble brukt.

Mads Einar Berg: 19 stemmer

Helge Mjøen:    5 stemmer

Stugudal, den 17. oktober 2012

Jomar Grytbakk        Einar Aas

Kopiert fra Helge Mjøens presentasjon under Ekstraordinært årsmøte.

Ø	Styret har påtatt seg et ambisiøst arbeid, med mål om ferdigstillelse av flere delprosjekter i 2012.

	y Tidligtrasé (klar til bruk)

	y Kjøp av tråkkemaskin

	y Kjøp av prepareringsutstyr (rull m.m)

	y Opprettelse av driftsselskap

- Innhenting av aksjekapital

- Ansettelse av daglig leder

	y Klargjøring av løype ”Stugudal rundt”

- Bygging av bru over Møåa

- Søknader

 » BU-midler

 » Innovasjon Norge

 » Tydal kommune

 » Div. private aktører

 » Søknad om tippemidler

- Samarbeidspartnere

 » Tydal kommune

 » Tydal idrettslag

 » Div. private aktører

	y Delprosjektene er ikke godt nok forankret i lokalsamfunnet. 

	y Anmeldelse ++++++

	y Manglende samhandling i lokalsamfunnet (Splittelser/ uenighet)

FORELØPIG KONKLUSJON:

Ø	Styre + nøkkelpersoner i løypeprosjektene har hatt et hardt arbeidspress.

Ø	Styreleder la ned et stort arbeid.

Ø	Stugudal Fjell har tatt på seg oppgaver som hører inn under Næringsforeningen!?

Ø	Vedtektene må gjennomgås på nytt -skal SF være en VELFORENING, næringsforening eller?

Ø	SF kan ikke eie/ feste grunn eller fast eiendom! 

Ø	Alt arbeid med løyper og tilhørende aktiviteter legges inn i et driftsselskap som koordinerer alt vedr. 
løyper i kommunen!

VEDTEKTER:

Interesseorganisasjon for Stugudal

ü	”Skape og utvikle et lokalsamfunn som skal bidra til økt trivsel og økonomisk vekst gjennom

 samarbeid og involvering.”

ü	Samordne næringsinteresser og fremme kontakt med kommunale og andre offentlige instanser.

ü	Tilrettelegge og gjennomføre felles markedsføring av Stugudal som lokalsamfunn.

•	 Hva skal til for å lykkes med løypeprosjektene?

•	 Hvem skal SF være til for?

•	 Hvilke oppgaver skal SF arbeide med videre?
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Stiftelsesdokument for Tydal Ski AS 
Den 15. november 2012 ble stiftelsesmøte for Tydal Ski AS avholdt i selskapets lokaler i Stugudal i Tydal 
Kommune.

1. Selskapets stiftere
Selskapets stiftere er:

Foretaksnavn / Navn Org. Nr. / Fnr. Adresse
 Stugudal Fjell  Stugudal, 7590 Tydal
   

2. Selskapets vedtekter
Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Foretaksnavn 
Selskapets foretaksnavn er Tydal Ski AS.  Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Tydal Kommune.

§ 3 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å eie og drifte løypeprepareringsutstyr i Stugudal, samt utleie av dette. 
Utstyret er tråkkemaskin og snøscootere.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 3000 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.

§ 5 Ledelse
Selskapets styre består av 1 til 4 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
Generalforsamlingen velger styrets leder.
Selskapets firma tegnes av styrets formann.
Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Aksjeeierregistrering
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

3. Aksjetegning og aksjeinnskudd
Hver av stifterne tegner seg for følgende aksjer:

Foretaksnavn/navn: Antall aksjer a 
NOK 100

Kurs NOK Totalt NOK 

Stugudal Fjell
Stugudal  

3000

 

12

 

36.000

Sum tegnet 3000 12 36.000

Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument.
Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. 
Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 3 måneder etter undertegning av dette dokument. 

4. Stiftelsesutgifter
Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

·	 Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund: Begrenset 
oppad til NOK 6.000.

5. Selskapets ledelse og revisor
Selskapets styre skal inntil videre bestå av 4 personer, og som medlemmer i styret ble valgt:

Mads Einar Berg, styreleder
Kristin Grytbakk, styremedlem
Anne Hårstad, styremedlem
Helge Mjøen, styremedlem

Selskapets revisor: 
 Selskapet velger fravalg av revisor.

6. Vedlegg til stiftelsesdokumentet
·	 Åpningsbalanse

7. Underskrifter
Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

Stugudal, 15. november 2012

______________________  
Mads Einar Berg

Meny

UNN DEG EN FANTASTISK OPPLEVELSE

Meny

UNN DEG EN FANTASTISK OPPLEVELSE

God Jul og Godt Nyttår! 
Gavekortet fra Stugudal Villmarkspa 
som er en julegave de fleste trenger, 
får du kjøpt i resepsjonen på 
Væktarstua Hotell eller ved henvendelse 
på mail: anmanord@frisurf.no 
eller telefon: 93427535
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Stugudal har masse hvitt gull!

Arbeidsgruppa for løypeprosjektet inviterte 
til orienteringsmøte lørdag 13.10.2012 på 
Væktarstua. Nærmere 20 stk deltok.
Arbeidsgruppa orienterte om status for 
løypeprosjektet og det arbeidet som er nedlagt 
så langt.

TIDLIG TRASÉ
Trasébredden vil bli på 6 meter og 
barmarkspreparert, total lengde av planlagt 
tidligtrasé er på 6,2 km. Tidligtraséen er planlagt 
til lysløypa bak Væktarstua og i området rundt. 
Lysløypa er ryddet i år i en ryddebredde på 10 meter. 
Dette er utført på dugnad over 4 lørdager. Videre 
er det foretatt befaringer med Tydal Kommune og 
anleggskonsulent til Norges Skiforbund i traséen. Det 
videre arbeidet er reguleringsplan for området og 
opparbeidelse av hele traséen.

TRÅKKEMASKIN
Arbeidsgruppa har evaluert og gitt sin innstilling 
til styret i Stugudal Fjell på valg av maskin. 
Maskinbredde er på 3,1 meter. Annet nødvendig 
løypemateriell er også med som rull, sporleggere 
og lignende. Driftselskapet er under etablering. Det 
er hittil gitt tilsagn på 1,1 millioner kroner i støtte 
fra Tydal Kommune, COOP Tydal, Selbu Sparebank, 
SpareBank 1 og Statskraft. Flere søknader ligger inne 
til andre som ikke er behandlet enda. 

RUNDLØYPA – LØYPETRASÉENE
Hele løypenettet må klargjøres for bruk av 
tråkkemaskinen. En rundløype rundt Stuggusjøen 
som favner flest mulig av hyttefeltene skal 
prepareres til hver helg i vintersesongen av 
tråkkemaskinen. Det øvrige løypenettet skal 
prepareres med snøscooter, men tråkkemaskinen 
skal brukes til grunnprepareringen ved behov. 

Arbeidsgruppa sitt hovedbudskap på 
orienteringsmøtet var utover dette å oppfordre 
hytteforeningene i en god dialog med berørte 
grunneiere å foreta rydding i alle løypetraséer. 
Traséene bør ryddes til en bredde på 6 meter. Ut 
fra avtale med grunneier må det avklares hva som 
gjøres med ved, buskas og andre forhold en må ta 
hensyn til.

Vinteren kom tidlig og har nå forlatt oss igjen slik 
at det er fine forhold til fortsatt trasérydding. Dette 
arbeidet er viktig for at den meget etterlengtede 
tråkkemaskinen skal kunne kjøre alle traséer og 
det er flott at hytteforeninger støtter opp om dette 
arbeidet i samarbeid med grunneierne. Noen plasser 
er de godt i gang med dette arbeidet. 

Vær med å bidra, dette arbeidet gagner oss alle! 
Arne Otto Vedvik

LØYPEPROSJEKTET 
Orienteringsmøte for grunneiere, hytteforeninger og løypekjørere
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Er dere noen av de ca. 60 hytteeierne i Tydal, 
som ikke har tinglyst festekontrakt? 

Festeforholdet mellom dere som hytteeiere og 
grunneier er trolig i orden gjennom avtale eller 
kontrakt, men festetomtene er kanskje ikke 
registrert i matrikkelen og dermed ikke mulig å 
tinglyse og bruke som panteobjekt. Er dere usikker 
på hvordan dere kan sjekke statusen for egen tomt, 
kan dere kontrollere dette via Tydal kommunes 
hjemmeside www.tydal.kommune.no under 
snarveier der, finnes kart over Tydal. Finner dere 
bygningene på kartet uten en åttekantet 
fiktiv grense, er det mye som tyder på at 
det mangler festenummer.

Opprettelse av festenummer                          
Tydal kommune vil anmode om at dette nå 
bør ordnes. Når festearealet ikke har sitt eget 
grunnboksblad, så er det en meget utilfreds-
stillende situasjon for rettighetshaver. Ved 
tildeling av festenummer opprettes det et 
eget grunnboksblad for matrikkelenheten, slik 
at festeforholdet lar seg tinglyse og bygninger 
og festetomt kan brukes som panteobjekt.

Kommunen har sendt ut brev til en del 
grunneiere om dette, men det er også mulig 
for festere å rekvirere oppmålingsforretning, 
jf. matrikkellova § 9, annet ledd bokstav a.

For ytterligere opplysninger om 
framgangsmåte og pris (spesialpris fram til 
1.februar 2013), bes dere ta kontakt med 
Tydal kommune, avdeling teknikk og miljø.

Tinglysning av festekontrakt                                       
Etter at kommunen har tildelt og fått opprettet     
festenummeret i matrikkelen, kan avtalen/kon-  
trakten tinglyses. Fram til da er det grunneier som 
står som hjemmelshaver (eier).

Nedenfor gis en skjematisk oversikt over noen 
typetilfeller og hva som skal sendes inn i de enkelte 
tilfellene. I alle tilfeller må man være klar over at 
det må svares dokumentavgift av «salgsverdien», og 
en må huske å sende med attestert erklæring om 
konsesjonsfrihet.

I følge fagsjef Knut 
Selboe var ikke 
årets aksjonsdag 
for avfall noen 
suksess. 

Det var færre 
besøkende enn vi 
hadde forventet. Det 
vil derfor vurderes 
igjen til sommeren 
hvordan denne 

renovasjonsdagen skal arrangeres. Vi må nok også 
se på åpningstidene på gjenvinningsstasjonen på 
Rethølmoen, for at tilgjengeligheten skal bli bedre for 
hytteeierne, sier Selboe. Dagens praksis vedrørende 
sortering av avfall er vi heller ikke fornøyd med. Det 
er svært kostnadskrevende å måtte kjøre ekstra turer 
til alle stedene som har avfallsmottak. Det blir satt 
igjen både hvitevarer, møbler, TV’er, malingsrester 
og annet giftig avfall. Alt dette kan leveres gratis på 
Rethølmoen, og vi håper på at alle blir flinkere til å 

sortere når åpningstidene blir justert. Vi forsøker så 
godt vi kan å legge til rette for hytteeierne, men vi 
forventer også at alle følger opp på beste vis.

Flytting av containerne ved Sylsjøvegen er 
utsatt i påvente av at detaljplan ved Landhandel/
Håndverken er ferdigbehandlet og avkjørsler til dette 
området avklart. Det er laget et utkast til detaljplan 
for dette området og denne må godkjennes før 
kommunen eventuelt kan legge om avkjørselen for 
Sylsjøvegen.

Kommuneplanen ble vedtatt i juni. Nå er det 
regulering på gang for 4 eiendommer i Stugudalen, 
og planene skal behandles fra nyttår og framover. 
Totalt 254 tomter skal legges ut, det kreves 
reguleringsplan for hver enkelt eiendom. Det er 
sannsynlig at det finnes godkjente tomter i løpet 
av sommeren 2013. Hytteeiere som vil bli berørt i 
den enkelte reguleringsplan vil få informasjon om 
dette i posten. Andre interesserte må smøre seg 
med tålmodighet fram til sommeren. Følg med på 
kommunens hjemmesider www.tydal.kommune.no 
og i media.  

Info fra Teknisk etat

TM

Hyttefoto: Østlaft Bygg AS

Stikk innom vår forhandler Stjørdal Rør AS for en 
hyggelig hytteprat og demonstrasjon av Jets™ vakuumtoalett!

Komplett, miljøvennlig avløpsløsning:
Kombiner toalettanlegget med 

gråvannsrenseanlegg for hytter inntil 
9 sengeplasser.
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Eksisterende umatrikulerte festetomter

 Stikkord Typetilfeller Hva må sendes inn		

Samme 
parter

Opprinnelig	fester	
er	fortsatt	fester	i	
dag,	og	Opprinnelig	
bortfester	har	fortsatt	
grunnbokshjemmel

Festekontrakten.
Dokumentavgiftsgrunnlag	
skrives	på	kontrakten	eller	i	
brev/løs	erklæring.

Ny 
bortfester

Opprinnelig	fester	er	
fortsatt	fester	i	dag,	og	
det	er	en	ny	bortfester/
hjemmelshaver	til	
grunnen.

Festekontrakten,	
med	påtegning	fra	ny	
hjemmelshaver/bortfester.
Dokumentavgiftsgrunnlag	
skrives	på	kontrakten	eller	i	
brev/løs	erklæring.

Ny fester Dagens	fester	har	fått	
tiltransportert	festeretten	
med	tilhørende	bygning	
av	tidligere	fester.

Festekontrakt	og	skjøte	
som	er	signert	av	
hjemmelshaver/bortfester,	
samt	tidligere	fester.
Dokumentavgiftsgrunnlag	
skrives	på	skjøtet.

Festeretten 
arves, 
samme 
bortfester

Opprinnelig	fester	
er	død,	og	dagens	
festere	er	arvinger	
etter	opprinnelig	
fester,	og	opprinnelig	
bortfester	har	fortsatt	
grunnbokshjemmel.

Festekontrakt,	
hjemmelserklæring	
og	skifteattest.
Dokumentavgiftsgrunnlag	
skrives	på	
hjemmelserklæringen.

Festeretten 
arves, 
ny 
bortfester

Opprinnelig	fester	
er	død,	og	dagens	
festere	er	arvinger	etter	
opprinnelig	fester,	og	
det	er	en	ny	bortfester/	
hjemmelshaver	til	
grunnen.

Festekontrakten	med	
påtegning	fra	ny	
hjemmelshaver/bortfester,	
hjemmelserklæring	
og	skifteattest.
Dokumentavgiftsgrunnlag	
skrives	på	
hjemmelserklæringen.

Tekst: Egil Steinar Slind, avdelingsingeniør, 
Tydal kommune, teknikk og miljø.

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

John Berggård
Bygg

Alt innen snekkerfaget
Etablert 1991

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

bestefaren, men noe nytt fikk hun også kjøpt. 
Det var temmelig dristig å bygge et hotell i Stugudal i 
1929. Det var knapt bilveg til grenda. Stugudalsvegen 
ble opprusta og offisielt åpna for biltrafikk i 1930-åra. 
Martine solgte Væktarstua til Tydal Kommune i 
1974, og hotellet har hatt flere eiere og drivere etter 
det. I 2002 kjøpte Helge Kvithammer og Anders 
Ulseth Væktarstua. De har med andre ord feiret 
10-årsjubileum i år, nærmere bestemt 2.oktober. 
Ingen andre (bortsett fra Martine) har drevet så 
lenge, og vi håper Helge og familien vil drive i 
mange, mange år framover!
 
STAMGJESTKLUBBEN består av Væktarstuas gode 
kunder, (flest hytteeiere) som bruker hotellet mye 
både til private arrangement og de stiller ofte 
opp på det som skjer i hotellets regi. Ole Øvre og 
Helge Kvithammer er «styret» i klubben, og står for  
sammenkomstene for medlemmene. Bildene over er 
fra en utflukt siste helga i september. 
 
Helge informerte også om Heyerdahl-utstillinga. Den 
har for øvrig blitt svært populær. Helge regner med 
at han har hatt foredrag for over 2000 mennesker 
allerede. Ny monter er på plass, og souvenirer er 
også å få kjøpt. Utstillinga og foredragene utvikles 
etter hvert, nye ting kommer til. Samarbeidet med 

Kon-Tiki-utstillinga er utmerket, sier Helge.
Helge er også med på mye utenom hotelldrift. 
Han er med i styret i Næringsforeninga 
og Tydalsfestivalen, og er også opptatt av 
næringsutvikling generelt. Han har en finger 
med i det meste som arrangeres i Stugudalen. Vi 
gratulerer med 10 års hotelldrift! 
Lørdag 24.november arrangerte Stamgjestklubben 
en markering av 10-årsjubileumet i lavvoen. 
Ca. 30 mennesker stilte opp for å feire Helge og 
Væktarstua, og for å vise at vi støtter opp om 
bedriften. Rakfisk fra Tydalsfisk sto på menyen, eller 
viltgryte til de som foretrakk det. Topp stemning 
med musikk av Ian og Ryan!

Det var Alison Martine Unsgård (født Lyng) som 
bygde Væktarstua i 1929. Martine var ei driftig 
dame med stort pågangsmot. Hun hadde jobbet på 
Nedalshytta og ved Sylsjøen for TEV. Hun drev også 
med kafédrift og overnatting på gården Stuevold 
Østre. 

I denne tida fikk en ikke banklån før huset var ferdig 
bygd, dermed måtte hennes far ta opp lån på 5000 
kroner på gården Patrusvollen, og i tillegg fikk hun 
hjelp av slektningene Ingebrigt Unsgård og Ingebrigt 
Sakrismo. De måtte ha hatt stor tro på den unge 
damen! Hotellet ble bygd, og Martine kunne da 
låne penger i Forretningsbanken i Trondheim for å 
betale tilbake gjelda fra slekta. Navnet Væktarstua 
fikk hotellet etter Væktarhaugan som ligger øst for 
hotellet. 

Mannen Alfred var lærer, og i tillegg hadde han 
fått opplæring i snekkerfaget, noe som kom godt 
med. Han laget alt inventaret på hotellet. Martine 
hadde spart penger, og hun kjøpte garn som hun 
vevde håndklær av, og trekk til bolster (datidens 
madrasser). Hun klippet opp filler i små biter, og 
brukte i tillegg reinsdyrhår inne i trekkene som 
hun vevde, og sydde til i alt 20 senger. Det meste 
av kjeler og service kjøpte hun på auksjon etter 

Ole Bjarne
Østby

Aut.	maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12  
959 36 017

mail: objarnes@tydalsnett.no

Vei - vann - avløp - 
grunnarbeide-

Rør og VVS - lager

Trenger du Rørlegger!
Ring Normann Bremseth

Tlf: 913 34 411

Tydal skisenter sesongen 12/13
Også i vinter skal vi ha det moro i bakkene. Skisenteret åpner 3. juledag.
Påska er siste uka i mars. Denne uka har vi alltid holdt åpen.

Vi kommer i år til å selge rabatterte årskort og familie kort til enda mer
rabatterte priser enn tidligere sesonger. Her er det om å gjøre at alle
som har interesse i å spare noen kroner hiver seg rundt. Julegavetips?

Se www.tydal-skisenter.no for å se hvordan du går fram. 

Aktiviteter i sesongen
Vi tar sikte på å arrangere det populære skicross konkurransen,
akekonkurranse, og kanskje tar vi sikte på å arrangere et godt gammeldags
utforrenn hvis forholdene tillater det. 
Det ligger an til mange artige aktiviteter i vinter.

Ha en riktig god jul, og velkommen på skisenteret 3. juledag!
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De kjører over Langsvola og Ridalen, videre over 
Aursundsjøen og om Olavsgruva. På veien møter 
de forbønder fra Kløvsjø og Sør-Trøndelag Kjørelag. 
Da tar de en kaffetår, ser på hverandres hester, 
skryter og klager som vanlig, sier Oddmund med 
et lurt smil! Første overnatting er på Grendahuset 

på Kokkvolda, og den andre ved Olavsgruva. 
Tirsdag går ferden den siste etappen 
over Storvola til Røros der de ankommer 
åpningsarrangementet på Malmplassen kl 12. Den 
sterke fórbondetradisjonen er noe av det som 
virkelig er unikt for Rørosmartnan. Fórbøndene 
har derfor sin faste og vel fortjente plass i 
martnans åpningsseremoni. Åpningen, som preges 
av røroshistorien og grunnleggerne av Bergstaden, 
avsluttes på tradisjonelt vis med hesteekvipasjene 
som kommer inn på Malmplassen. For mange 
er dette martnans store høydepunkt. For mer 
historie og fakta, se www.rorosmartnan.no

Eirik Einum har hatt mange hjem. Et av dem var i 
Neabyen i Tydal, da hans far fikk jobb i Trondheim 
Elektrisitetsverk som driftsingeniør. 

Fra 1959 og i 3-4 år var Tydal hans hjem. Veien tilbake til 
Tydal gikk gjennom NTH, via kraftverk i Andesfjellene i 
Sør-Amerika, og han flytta fra anlegg til anlegg, så tilbake 
til  barndomshjemmet på Byåsen i Trondheim før Tydal 
igjen ble hans hjem. På NTH ble han siv.ing i bergverksdrift, 
med diplom i anleggsteknikk. Men Tydal har alltid vært 
en del av livet, familien hadde hytte ved Vessingsjøen. 
Alle ferier ble tilbragt der. Nå er det søsteren som har 
overtatt Vessingbu. 

Eventyrlysten førte ham til Sør-Amerika, der han var 
med og bygde kraftverk i Andesfjella. Det gjelder å gripe 
sjansen, som han sjøl sier. Kona Ingeborg var akkurat 
ferdig med bibliotekhøgskolen, og kom flyttende etter. 
Eldstesønnen ble født der. 2 år og 4 måneder tilbragte de 
der.  I Trondheim derimot har de bodd i 18 år, mens Eirik 
jobbet med rådgiving, prosjektledelse, og i Jernbaneverket. 
Etter hvert ble det andre ting enn karriere som ble viktigst, 
og Ingeborg og Eirik hadde lenge tenkt tanken om å flytte 
til fjells og ha hytte i byen. Det var tid for å ta nye verdivalg, 
tid for å runde av karrieren. 

Tilfeldighetene gjorde at muligheten dukka opp i Tydal. 
Han fikk jobb som sjef for TKE (Tydal Kommunale 
Energiverk), starta der 1.september i fjor. Det viste seg 
at en utfordrende omstillingsprosess ble hans ansvar etter 
hvert. Jeg liker ikke ordet avvikling, sier han. Behovet for 
endring nødvendiggjør omstilling, og enhver endring er en 
mulighet. Som eksempel forteller han at innen utgangen 
av 2015 viser planene  full fornyelse av høyspentnettet 
til  Stugudal, og mesteparten skal gå i kabel  i bakken. 
Dessuten er det inngått en intensjonsavtale med Infonett 
Røros med sikte på overtakelse av bredbåndsnettet. Dette 
vil  sikre et godt bredbåndstilbud framover. Dersom en 

endelig avtale godkjennes i TKE’s styre og kommunestyret, 
vil dette skje fra årsskiftet. Og de ansatte i TKE har fått nye 
jobber! Det gjelder å tenke positivt og se mulighetene, 
det er hans mantra. 

Og andre muligheter fikk han da hans jobb i TKE 
var avsluttet, nå som Nærings- og kultursjef i Tydal 
Kommune. Nå er det næringsplan og kulturplan som står 
på agendaen, i tillegg til dagligdagse oppgaver som for 
eksempel saksbehandling. Næringsplanen skal sørge for 
utviklinga framover. Her er det viktig at vi drar i samme 
retning og har et mest mulig felles bilde av hvor vi skal, 
sier Eirik. . Kompetanse og ressurser er en utfordring 
og vi må gjøre hverandre gode, sier han. Kulturplanen 
involverer lag og organisasjoner i Tydal. Vet du, vi har  
over 30 av dem her i Tydal, sier Eirik. Det er mye i ei så 
lita bygd! Folk er aktive. Alle planene skal utløse handling, 
de skal være gjennomførbare, ellers er de ikke noe verdt, 
fortsetter han. Vi må bevege oss framover. Den som står 
med begge beina godt planta på jorda, står i ro, smiler 
han. For deg som kommer fra «Stugudal Fjell» må jeg 
også presisere at vi i arbeidet med næringsplanen ønsker 
å komme i dialog med hytteeierne. De representerer 
en betydelig ressurs, og toveis kommunikasjon er viktig. 

Hva med privatmannen Eirik, spør jeg tilslutt. Han driver 
og bygger seg hus i Stugudal sammen med kona Ingeborg, 
svarer han. Det er også et verdivalg, det å bygge hus. Et 
annerledes hus skal det bli, arkitekttegnet hus på 2 mål 
tomt, beliggende oppe på haugen med fantastisk utsikt. 
Vi regner med å flytte inn etter påske. Med friluftsliv som 
største interesse er vi kommet på rett sted. Eirik driver 
også med orientering, og liker å gå på ski, eller tur på 
beina med hunden. Dessuten kan dere høre hans tenor i 
Kor Magnon. Både Eirik og Ingeborg er glade korsangere!

Vi ønsker Eirik og Ingeborg velkommen som stugudalinger 
til våren!

Nest siste tirsdag i februar starter 
Rørosmartnan. Dette ble bestemt ved  
Kongelig resolusjon fra 1953. Da kommer det 
hestefølger fra alle kanter inn til Rørosmartnan. 
Turen går langs gamle ferdselsårer inn mot 
Røros. Reisen foregår på tradisjonelt vis og 
holder gamle kulturtradisjoner ved hevd.
 
Oddmund Dyrhaug er initiativtager for hestefølget 
som kjører fra Stugudal til Rørosmartnan. Her er det 
folk fra Eidsfjord, Valdres, Tresfjord, Hallingdal, Selbu, 
Stjørdal, Dokka, Stugudal, og Nordland! Cirka 30 
personer er med i følget.
Hestekjørerne fra Stugudal teller 10-12 ekvipasjer 
og kjører i 2013 for sekstende gang. De treffes i 
Stugudal lørdag kveld 16. februar.  Turen tar tre 
dager og passerer to fjelloverganger.

Eirik 
Einum 

vender 
hjem!

Fórbønder på vei til Rørosmartnan

Foto: Lene Grønbæk og Odd Håvard Morset
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Telefon Væktartstua 73813100 
Telefon Turistinformasjon 952 95 952  

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

Vi ønsker alle våre kunder en riktig 
God Jul & et Godt Nytt År  

 
Nyheter 

Se vår Kon-Tiki utstilling på hotellet. Utstillingen forteller 
Thor Heyerdahls tilknytting til Væktarstua  
og Tydal, i tillegg til Kon-Tiki ferden over Stillehavet. 
Store deler av boka Kon-Tiki er skrevet på Væktarstua. 
Fortelling /foredrag kan bestilles. 
 

Vinteren 2013 
Velkommen til å se landets eneste lavvo i sin spesielle 
form. Det vil bli mange åpne arrangementer ut over 
vinteren. Ta kontakt med  oss for å få et forslag til 
arrangement. Vi har gode referanser på konfirmasjon, 
fødselsdager, bryllup, slektsstevner, utdrikkingslag, 
aktiviteter, kurs/konferanse og julebord.  
 
Fredag 22. februar arrangerer vi tur til Rørosmartnan med 
buss tur/retur Røros og to retters middag på hotellet. 
Fæst etterpå i vår store lavvo, med levende musikk. 
 
Vi  har julestengt 17/12 og åpner igjen 2/1 
 
Følg med på våre nettsider: www.vaektarstua.no og på 
facebook. 
 

Formann Jomar Rotvold forteller om et særs vellykket 
arrangement i fjor, og håper på at det blir like trivelig 
denne gangen. Som i fjor spiller Leif Granmo til dans og 
underholdning. Og som så ofte før lager Odd Håvard 
Morset konkurranse med lokale spørsmål. Det beste 
laget/bordet blir premiert!
Den første julefesten i regi av U.L.Fjellblink ble ifølge 
Jomar  arrangert i 1979 på Væktarstua Hotell. Deretter 
ble festen flyttet til Bjørkly, og er, med et par unntak, 
arrangert hver jul. 

Formann Jomar vil gjerne fortelle om Huset. Første 
byggetrinn besto av gang/inngang på kjøkkensida. I 
2.byggetrinn ble dagens kjøkken bygd, men var da 
restaurant. Det aller siste som ble bygd var scenen og 
festlokalet, etter tegning av arkitekt Lien (mangeårig 
hytteeier i Stugudal). Den gang var Per Stugudal 
formann. 
Vi må nevne æresmedlemmene også, sier Jomar!
Arvid Aas
Per Stugudal
Lilly Kåsen
Bjørn Rokkones
Olga Kleppan
Herved er det gjort!
Medlemstallet er 140, det samme som i fjor. Det er 
takket være formann Jomar Rotvold, som sørger for at 
vi alle betaler vårt medlemskap! Ved siden av inntekter 
fra fester og utleie, er dette den eneste inntekten. Men 
siden det heller ikke er gjeld, så går det rundt så vidt. I 
alle fall såfremt vedlikeholdskostnadene holdes på et 
minimum. 
Både hyttefolk og fast boende ønskes hjertelig 
velkommen til en trivelig julefest på Bjørkly!

Julefest på Bjørkly 3.juledag
Som vanlig blir det julefest på Bjørkly 3.juledag. COOP Tydal, ved Jan Haugen, sponser sodd, og 
Hans Olav Sørensen, Selbubakar’n, sponser kaker. I tillegg stiller Bella (Dyrlegen i Tydal) med en 
av sine velsmakende kaker!

     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:
      27. og 28. desember      08.00 – 14.00
      For øvrig faste åpningstider:
      mandag til fredag           08.00 – 15.30
       
      

      

    
    Tydal turistinformasjon Stugudalen
    Væktarstua Hotell
    7590 Tydal
    
     telefon: 952 95 952
     e-post:turistinfo.stugudal@online.no
     
    Åpningstider desember og vinter 2013:
    Hver dag             12.00 – 15.00 
    Vinterferien:      12.00 – 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
Tekst og foto: Astrid Sprauten
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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

www.statkraft.no

Telefon: 24 06 70 00
Telefon Driftsentral Region Midt: 57 68 92 10
E-post: info@statkraft.no

Annonse A4 Stugudal Fjell.indd   1 20.11.09   14.29
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Samarbeidet mellom Kon-Tiki museet og Væktarstua 
Hotell / Sylene Eiendom vil i beste fall bringe flere 
tusen turister til bygda vår TYDAL. Dette kan 
skje allerede til våren 2013 og utover året. 
Dette sier en entusiastisk Anders Ulseth i 
Sylene Eiendom.

Han jobber for tiden med å lage en brosjyre 
sammen med Kon-Tiki museet, Røros, 
Tydal, Selbu og Stjørdal. Fokus skal rettes 
på at besøkende ved Kon-Tiki museet i Oslo, 
som skal videre nordover, benytter Riksvei 
705. I dag kjører de fleste Østerdalen eller 
Gudbrandsdalen, og får ikke oppleve det vi 
sammen har å tilby, og det er mye.

Etter at vi åpnet vår permanente utstilling 
på Væktarstua om Thor Heyerdahl og Kon-
Tiki, har samarbeidet med Kon-Tiki museet 
fungert utmerket. Museet ble i 2011 besøkt 
av over 250.000 betalende, hvor over 60 % 
var utlendinger, mange på bilferie i Norge, og 
på vei nordover. Etter den nye Kon-Tiki filmen, 
og all media omtalen vedr. denne, forventer 
de en kraftig økning i årene som kommer. 
Vi ønsker å få informert disse om veivalget 
via vårt dalføre, sier Anders. Vi vil invitere 
alle ansatte som er i kontakt med turistene 
på Kon-Tiki museet til en visningstur, som vil 
omfatte et besøk i alle våre nabokommuner i prosjektet. 
Gjennom dette vil vi få informert disse om hva vi har 
å tilby de som kjører 705, og håpe på at de leverer ut 
brosjyren vi skal lage, som selvfølgelig skal ha all nyttig 

info om kommunene, samt et stort kart, som viser 
hvor de skal kjøre. Gjør vi dette riktig, vil vi få en masse 

turister til å legge ferien sin i vårt område, og 
da er det opp til reiselivs- og turistnæringa i 
kommunene å få turistene til å bli her så lenge 
som mulig, gjennom å tilby det brede spekter 
av aktiviteter og opplevelse, som finnes her. 

Lykkes vi i dette, vil bygda vår forhåpentligvis 
merke en kraftig økning i besøkende. Vi må 
være super-optimister, sier Anders. 

Økonomisk vil denne satsningen deles 
mellom kommunene, og så vil fremtiden 
vise om vi lykkes. Brosjyren er også tiltenkt å 
ligge på turistkontorene nordover, i håp om 
at de som er der legger turen via 705 på vei 
sørover igjen.
Dette er et helt konkret tiltak for å få flere 
turister til TYDAL, og jeg legger ikke skjul på at 
vi håper på mange flere overnattingsgjester på 
Væktarstua gjennom dette. Vi vil selvfølgelig 
legge vekt på vår permanente utstilling, og 
ha Kon-Tiki fiskegryte på menyen til gjestene 
som kommer, avslutter Anders, som regner 
med å ha brosjyren klar rett på nyåret.
Avslutningsvis forteller Anders at Trondheim 
Havn i nærmeste fremtid skal kontaktes, hvor 
temaet er å få busser med cruiseturister til å 

besøke oss i TYDAL. 

Vi kommer tilbake til dette i neste nummer av Stugudal 
Fjell, lover han.

Tidspunkt blir annonsert på oppslag rundt om i 
kommunen.  Pengene skal gå til klassetur i 10. 
klasse. Klassen har som mål å reise til England slik 
noen klasser før har gjort å vært veldig fornøyd med 
opplegget. 

Fra venstre: Ida Lill Hjertmoen Brenntrø, Sondre Græsli, Nikoline Kleiven, Håkon Grytbakk, Torgrim Welve, Erlend Haarstad.

9.klasse på Tydal barne- og ungdomsskoleFlere turister til dalføret

Navnet på firmaet er TYDAL-HUSHJELPA, men de to 
kreative damene Anja Græsli og Linda Sandøy har utrolig 
mange strenger å spille på.
Vasking, snømåking, plenklipping, servering, skyss, 
innkjøp, flatpakke-montering, maling, snekkering, baking 
eller en sosial kaffekopp. 
Det er bare fantasien som setter grenser, sier Anja Græsli. 
Hun nektet å sette seg ned da hun ble overtallig i bedriften 
hun jobbet i. Nå har hun, sammen med Linda Sandøy, 
skapt sin egen arbeidsplass. På knappe to måneder har de 
vært innom ca. 25 kunder, og har allerede 11 faste kunder 
på lista. De har oppdrag i både hytter og hus i Selbu og 
Tydal. De kan også selge gavekort. Ingen dum ide til jul!  
Ta kontakt med Anja for mer info.

Trenger du handyman?
Glem det, nå kan du bestille handywomen!

Gårdsmatutsalg

STOPP
Det første naturlige stopp 

på veien til Stugudal  
er hos

Telefon:	73	90	45	50
www.dybvad.no

 

Fra før har de fått inn penger på flaske/søppelrydding 
på Tydalsfestivalen, kakelotteri, servering på åpning av 
Tydalshallen mm. Ta turen innom å se om du finner et 
juletre som passer for deg! :)

9. klasse ved Tydal barne og ungdomsskole skal selge juletre ved Coop Tydal og Stugudal 
Landhandel den 14 og 15 desember samt 20,21 og 22 desember. 
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Helga 15. og 16.september ble det, som en del 
av prosjektplanene Merete Lien har ved 705 
Senteret i Tydal, avviklet et 2-dagers soppkurs.

Soppekspertene Marte Gjestland fra Trondheim 
sopp- og nyttevekstforening og Thyra Solem, som 
er soppsakkyndig biolog ved Vitenskapsmuseet i 
Trondheim, var hyret som kursleder for anledningen. 
Begge er forøvrig godkjente soppkontrollører og 2 av 
ca 300 aktive soppsakkyndige i Norge i dag. 
Med 12 påmeldte deltagere var kurset akkurat passe 
booket. 

Lørdag 15. september startet med teoretisk del på 
705 Senteret. Marthe og Thyra hadde med seg ca 40 
forskjellige typer sopp i bagasjen. De ga oss en god 
innføring i hvilke sopper som var spiselige, uspiselige 
og giftige. Kursdeltagerne skulle i hovedsak fokusere 
på å plukke de 5 sikre matsoppene kantarell, piggsopp, 
fåresopp, matriske og rødskrubb denne helga. 
Høsten 2012 har ikke vært et spesiellt godt soppår. 
Kurslederne valgte å gå i variert terreng, gammel 
granskog første dag, og høyt til fjells på søndagen. 

Marte og Thyra gransket enhver sopp ble med stor 
interesse og navn og latinske navn kom som perler på 
en snor. Som en del av Marte og Thyras prosjekt; å 
kartlegge sopper i forskjellige deler av landet, registrere 
hvor soppen vokser og evt registrere nye og sjeldne 
funn, fant de rundt regnet 100 forskjellige arter på 
denne helgen. Soppenes funnsted ble registrert på 
GPS’en samt omhyggelig skrevet ned i notatboka. 
Damene har aldri vært i Tydal tidligere, men de var 
meget begeistret for opplegget og storkoste seg 
sammen med kursdeltagerne.
Som en del av kursopplegget hadde Merete Lien 
leid Kirkvollen pilgrimsgård for en sammenkomst på 
lørdagskvelden. Her ble det ble servert kantarellsuppe, 
sopp/kylling-fajitas, salat med spekeskinke og stekt 
sopp og sopp-pesto av piggsopp og valnøtter.

I tillegg fikk deltagerne smaksprøver på dagens felles 
fangst: kantareller, kremler, fåresopp og traktkantareller.
Det er viktig å vise sopp-plukkere at sopp i høyeste grad 
er en del av vår matkultur, og at soppen kan tilberedes 
på svært forskjellige måter. Ikke bare som smørstekte 
kantareller på siden av elgsteika, sier Merete Lien. Høyt 
til fjells smaker soppen best og mest!

Slør - vi dør!

Dagens største skrubb, med Grethe Holen

Brune små - lar vi stå

Noen av kursdeltagerne
Merete Lien, Unni Haarstad, Miriam og Renate Rintelen, Marte 
Gjestland, Thyra Solem og Grethe Holen. 
Foran: Anita Evjen Fremo og Johanne Rotvold

Soppkurs i Tydal
Coop Selbu  
Ønsker deg velkommen
til en hyggelig julehandel!

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

73816000 73816001

HAR DU VURDERT HUSHJELP?

Vi kan tilby variert arbeid 
ute/inne som du ønsker 

i hjemmet.

Kontakt oss for prisinfo og hva 
du ønsker hjelp til.

Hva med et gavekort?

Ring Tydals-hushjelpa
tlf. 993 77 797

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

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

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? 
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Tydal IL, ski- og skiskyttergruppa informerer: 

Vårt nye tilbud BASISGYM i Tydalshallen er allerede i gang, og her kommer informasjon om 
videre planer for høsten og vinteren.

Vi starter opp med treningskvelder på TORSDAGER, foreløpig i Tydalshallen. Første gang den 
25.10. Oppmøte kl 18.30. Husk innesko! Det blir skitrening når snøen er kommet.

KJØP OG SALG AV BRUKT SKIUTSTYR
Alle som ønsker å selge eller kjøpe ski, staver, sko og klær 

oppfordres til å sende en e-post eller SMS til Kikka: 
kirsten@tydalsnett.no tlf 957 88 062

Dette blir så lagt ut på www.tydal-il.no

Det vil bli arrangert smørekurs for alle interesserte på Kløfta tirsdag den  18.12. kl 19.30.
For informasjon om løyper, treninger, skirenn med mer, endringer på aktivitetskalenderen med 
mer, følg med på: www.tydalsnett.no/tydalil
 
SKILØYPENE I ÅS 
Alle helger er det preparerte skispor langs Langdalsvegen i Ås. Kjør opp til Sellisjøbanen, Tydal 
MK sin motorsportbane og parker der. På ukedager er lysløypa på Kløfta, vis à vis Tydalshallen og 
skolen, preparert.

 

Vi ønsker alle velkommen til å delta på 
våre aktiviteter gjennom vinteren!
Foreløpig AKTIVITETSKALENDER med TERMINLISTE:  

AKTIVITETSKALENDER TYDAL IL SKISESONGEN 2012/2013
uke dag/dato aktivitet Sted For	hvem tid
43 tor	25.10. trening Tydalshallen alle kl	18.30
44 tor	01.11. trening Tydalshallen alle kl	18.30
45 tor	08.11 trening Tydalshallen alle kl	18.30
46 tor	15.11 trening Kløfta alle kl	18.30
47 tor	22.11. trening Kløfta alle kl	18.30
48 tor	29.11. trening Kløfta alle kl	18.30

fre	30.11. treningssamling Bruksvallarna alle
lør	01.12. treningssamling Bruksvallarna alle
søn	02.12. treningssamling Bruksvallarna alle

49 tor	06.12. trening Kløfta alle kl	18.30
50 tor	13.12. trening Kløfta alle kl	18.30
51 tir	18.12. Coop	Cup	1	fristil Kløfta alle kl	18.30
52 lør	29.12. Romjulsrennet Kløfta fom	8	år kl	12.00
1 tor	03.01. trening Kløfta alle kl	18.30

søn	06.01.	 Jervskogrennet Jervskogen 8-16	år
2 tir	08.01. Coop	Cup	2	klassisk Kløfta kl	18.30

tor	10.01. trening Kløfta alle kl	18.30
søn	13.01.	 Vardefjellsprinten Selbuskogen 8-16	år
søn	13.01. Jøvrarennet Selbuskogen turrenn

3 ons	16.01.						Nyttårsrennet Vikvarvet
tor	17.01. Telenorkarusell	1 Kløfta alle kl	18.30

4 tor	24.01. Telenorkarusell	2 Kløfta alle kl	18.30
5 tor	31.01. Telenorkarusell	3	premieutdeling Kløfta alle kl	18.30
6 tir	05.02. Coop	Cup	3	fristil Kløfta alle kl	18.30

tor	07.02. trening Kløfta alle kl	18.30
søn	10.02. Tydalsrennet Kløfta-	Græsli alle

7 tir	12.02. Neasprinten Øverbygda
tor	14.02. trening Kløfta alle Vinterferie

8 tor	21.02. trening Kløfta alle kl	18.30
9 tor	28.02. trening Kløfta alle kl	18.30

lør	02.03. Kvernfjellrennet Øverbygda turrenn
10 tir	05.03. Græslispurten Kløfta 8	år-sen kl	18.30

tor	08.03. trening Kløfta alle kl	18.30
11 tir	12.03. Coop	Cup	4	klassisk Kløfta alle kl	18.30

tor	15.03. trening Kløfta alle kl	18.30
søn	17.03. Tydalsmesterskapet Røvassbu	 alle kl	12.00

12 tor	22.03. trening Kløfta alle
lør	23.03. Rensfjellrennet Selbu-Støren turrenn kl	13.00

13 tor	28.03. Stugudal	Rundt	 Stugudal alle påske
14 ons	03.04. Neastafetten Kløfta 8	år-sen

Sesongavslutning med premieutdeling for Coop Cup i løpet av april.

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
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

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.

Gjør julegavehandelen hos oss!

GOD JUL OG
GODT NYTTÅR!

NB!NB! PÅSKECROSSEN 2013 BLIR FLYTTET TIL PALMESØNDAG!
Se www.tydalmk.com
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Foto: Bernt Kulseth

SØR-TRØNDER-CUP I LANGRENN

29.desember (5.juledag) arrangeres Sør-
Trøndercupen i langrenn, og dette året er det 
Tydal I.L Skigruppa som har fått tildelt dette 
arrangementet. 

Det arrangeres i Ås i Tydal. Dette er et av flere cup-
renn, og det utdeles poeng for plassering i rennet. 
Ved sesongslutt legges poengene for alle cup-
rennene sammen, og de endelige plasseringene blir 
offentliggjort.

Tydal I.L. søkte om å få arrangere dette skirennet, 
og fikk søknaden innvilget. Mye pga at vi har fått 
Tydalshallen, sier Ole Ingebrigt Dyrhaug, som sammen 
med Ola Morten Græsli er rennledere.  Nå har vi en 
plass å ta imot løpere og støtteapparat, fortsetter han. 
Alle fasiliteter er på plass, som f.eks. matservering og 
garderober. Rennet er for løpere fra 13 år og oppover, 
og går i klassisk normaldistanse. 

I skrivende stund (medio november) er 350 deltakere 
påmeldt, men vi håper på fler. Eliteløperne er opptatt 
med Tour De Ski, men vi håper på å få med noen kjente 
navn. I tillegg arrangeres det også et lokalt sonerenn 
for barn fra 8 år, sier Ole Ingebrigt. Sylan i Utemagasinet

Utemagasinet er et av Norges største 
magasiner for fjell og friluftsliv. I jul og 
vinternummeret av bladet har redaksjonen 
laget et vintertema med fokus på Sylan.  
 
Over hele 8 sider presenteres to artikler med tema 
om vinterturer og aktiviteter i Sylanområdet. 
Vinterperler som Græslihytta og Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark får en egen artikkel som 
inspirerer til midtvintersturer. Sylanområdet 
presenteres som antagelig det best vintermerkede 
fjellområdet i hele Norge. 

- Utførlige kart og informasjon om bedrifter gjør 
artikkelen spesielt nyttig for besøkende i vinter. 
Kiting hos Patrusli og overnatting på mange steder 
samt guiding av Væktarstua er noen av tipsene som 
gis, forteller Mattias Jansson i Prosjekt Sylan. 

- For dem som liker langturer, så er det en annen 
artikkel som beskriver turen ”Norge på tvers” - som 
den siste tida har blitt en av fjell-Norges ”må-turer” 
før fjellfolk med ekspedisjonsdrømmer. Turen som 

Niklas Dyrhaug
 
Her er Niklas i fullt driv på rulleski opp bakken 
mot lavvoen sist sommer. Det er nok annen 
bekledning og utstyr som gjelder i disse dager!

I august vant han Storsylen Opp.

I september knuste Niklas alle konkurrentene, inklusiv 
Petter Nortug, i et testrenn på rulleski. Så ble han syk, 
tett i brystet, uten at de helt fant ut av det. Men frisk 
ble han igjen, etter å ha hatt et par ukers opphold i 
treninga. Så ble han med landslaget til Italia. Der ble 
flere syke med diaré og oppkast, deriblant Niklas! 
Men som pappa Ole Ingebrigt sier; Niklas er smart 
og gjør de rette tinga når sånt oppstår. Nå (medio 
november) har han en rettelig bra treningsperiode. 
Men åpningsrennet på Beitostølen valgte han å stå 
over. 

Vi ønsker Niklas Dyrhaug lykke til med sesongen, vi 
følger med deg og heier fra sidelinja!

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!

begynner i Stjørdal og slutter ved svenskegrensa i 
Tydal går innom flere av de flotteste hyttene i Sylan, 
sier Mattias Jansson. 

For de historieintresserte beskrives både 
Karolinerspelet og den tematiske skituren langs 
Karolinerleden. Sylan beskrives i bladet som et flott 
fjellområde med mulighet for turer både i telt og i 
hytter. 

- For den som ønsker lange turer beskriver 
Utemagasinet en tur på hele 11 dager. At Sylan 
inneholder mange flotte toppturer på vinteren blir 
mer og mer kjent blant skikjørere i Norge. I bladet 
blir flere av de flotteste turene avslørt, og toppene 
beskrives som majestetiske, noe vi som bor her kan 
være stolt av, sier  Mattias Jansson til Nea Radio.

Han tror artikkelen kommer å bidra til at enda flere 
oppdager Sylans perler og bruker de tilbud som 
bedriftene i regionen tilbyr. 

- Det er helt klart at Syltoppen og området rundt 
har fått et klart oppsving i oppmerksomhet og 
popularitet de siste årene, sier Mattias Jansson. 
Les mer i bladet Utemagasinet nr 6/12.

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

Av: Andreas Reitan for Nea Radio



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell28 29

Flertall for lokal 
forvaltning 
Fredag 26. oktober møttes alle stortingspartier 
på Rica Hell til debatt angående lokal 
forvaltning av motorferdsel. I salen satt over 
400 tilhørere pluss at ca 200 fulgte møtet på 
direktesendt web-tv. 
 
Bakgrunnen for folkemøtet var frustrasjonen som 
hadde bygd seg opp over mange år med stadig 
utsettelser av en lovendring. Så tidlig som i 2001 
startet forsøksordningen som skulle vise hvordan 
det ville virke at kommunene selv fikk forvalte 
motorferdselen med plan- og bygningsloven som 
verktøy. Evaluering ble gjort av Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) og resultatene talte i positiv 
retning for ordningen. Men når evalueringen skulle 

legges til grunn for en lovendring ble det i stedet 
mange år med trenering og beslutningsvegring fra 
myndighetene. Først av en borgelig regjering og 
senere med den rødgrønne. 

Det initiativtakerne ønsket med møtet var å sette 
fokus på saken og presentere hvilken løsning de 
mente var best. Det er nødvendig med et restriktivt 
lovverk som regulerer motorferdsel i utmark, men 
det trenger ikke gå på bekostning av de som ønsker å 
bruke snøskuteren til rekreasjon. Det er plass til alle.
Løsningen er enkel, det er bare å fjerne ordet 
”denne” fra motorferdsellovens §3: I utmark og 
vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre 
annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel 
i loven. Da vil det gi kommunene mulighet til å vedta 
snøskuterløyper ved å bruke plan og bygningsloven, 
altså lik den ordningen forsøkskommunene hadde og 
fortsatt har, nesten 12 år etter forsøket startet. 
I politikerpanelet møtte Heidi Greni (Sp), Robert 
Eriksson(Frp), Snorre Valen (Sv), Linda H. Helleland 

(H), Torstein Rudihagen (Ap), Karin Bjørkhaug (Krf) og 
Jon Gunnes (V). Møteleder var tidligere sjefredaktør 
i Adressa, Gunnar Flikke. Han hadde god kontroll på 
panelet og fikk fram de ulike partienes synspunkter. 

Politikerne prøvde som alltid å så tvil om 
motdebattantenes troverdighet, men klarte 
innimellom å holde en konstruktiv debatt uten å 
snakke for mye i munnen på hverandre. Ap, Sp, H og 
Frp var for en ordning med lokal forvaltning. SV var 
tydeligst imot, på tross av at plan- og bygningsloven 
til en viss grad er ”skapt” av SV selv. Med et nytt 
stortingsvalg nært framstående var det naturlig nok 
diskusjon om de 2 regjeringspartiene AP og SP ville 
klare å få med SV på en løsning før den tid. Heidi 
Greni lovte en ordning før jul, noe opposisjonen 
hadde liten tro på. Deriblant Høyres Linda Helleland. 
Hun ble så konfrontert med Børge Brendes 
holdninger da han satt som miljøvernminister. Det 
mente hun tilhørte fortiden og fokuserte heller på 
at ved et regjeringsskifte i 2013 ville kommunene 

fort få forvalte motorferdselen i utmark. Frp var 
selvsagt enige i dette. Jon Gunnes fra Venstre støttet 
også synspunktet, dog noe mer reservert enn de 
andre. Karin Bjørkhaug fra Krf var skeptisk til lokal 
forvaltning, og sa vi måtte ta vare på naturen for 
kommende generasjoner. Vi konkluderer at hun 
sammen med SV ikke har tro på at kommunene selv 
er i stand til dette.

Vårt inntrykk av folkemøtet var positivt. Tydal 
og Selbu Snøscooterklubb håpet å nå fram med 
budskapet om at det aldri vil bli snakk om noe frislepp 
av snøskuterkjøring i Norge. Bare å få muligheten 
til å utøve sin type rekreasjon i tilrettelagt trasseer. 
Mange kommuner har plass til alle interesser, og det 
skulle være en selvfølge at de folkevalgte som kjenner 
forholdene best satt med beslutningsmyndigheten om 
og hvor disse burde ligge. Med tanke på den støtten 
fra de største partiene forventer vi en snarlig løsning 
uansett hvem som styrer. Tidsfristen faller først for 
den sittende regjering.

Tekst og foto: Erik K.Kirkvold
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En av de eldste hyttene i Sylsjøveien ligger 
flott til på haugen rett før Rotåtjønna, med  
utsikt mot fjella. «Rothaugen er parsell av 
Stuevold Østre, og fraskilt hovedbruket 
ved skylddelingsforretningen avholdt den 
29.september 1956.» 

Referat fra den første hytteboka, der det også 
står at Statskassen mottok kr.5,- for innføringen i 
grunnboka. Dagens eier, Birger Svendsen, overtok 
hytta etter sin far Birger senior i 1975. Han forteller 
at starten på hyttebygginga kom i gang grunnet 
noen rester etter to hengebruer i Selbu! Første 
nedtegning i hytteboka er fra julen 1956, da pussing 
og ferdigstillelse av peisen var arbeidsoppgaven. 
Peisen var for øvrig bygd av marmorlignende stein 
fra Rotåa.

Men returen ble utsatt i et par dager, da det var 
snøstorm og stengte veier. Hytta har blitt mye brukt, 
både på familieturer og jakt- og fisketurer. Bakerst 
i boka er det flere kontrakter vedrørende leie av 
jaktterreng. Rapportene fra først på 60-tallet tyder 
på at det var godt med ryper, og det ble også skutt 
en del harer. «Jan skjøt sin første rype med
fjær på!» Mange gode sitater i denne hytteboka 
også! Kanskje ikke alt egner seg på trykk?

Birger har pusset opp og bygget ut betraktelig. Hytta 
har brukt både parafin, gass og solceller, men har nå 
elektrisk strøm som de fleste andre, sier Birger. I dag 
framstår hytta som moderne og innbydende, men 
har beholdt mye av sjarmen.

Den gamle utedoen står fremdeles som en 
kuriositet, den benyttes ikke lenger! En stor terrasse 
innbyr til fine stunder med Skarsfjella som bakteppe. 
Birger tilbringer nesten alle helger og ferier på hytta, 
og er nesten for stugudaling å regne!

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

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL

Vi går til kirke  

Stugudal kapell:
19.12.2012 Julekonsert med Lajla Renate Buen 
Storlig 
og John Ole Morken

1. juledag - Kl. 12.00  Høytidsgudstjeneste

Tydal kirke:
02.12.2012 - Kl. 11.00   Gudstjeneste - Lys våken

07.12.2012 -  Julekonsert med Kor Magnon 
(tidspunkt vil bli annonsert)

16.12.2012 - Kl. 18.00   Lysmesse

Julaften - gudstjeneste kl. 14.30

Hytta mi
- Rothaugen

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!

Julefest på Bjørkly 
3.juledag kl. 19.30

Julemiddag og levende musikk 
v/ Leif Granmo

Konkurranser og 
underholdning.

Stugudalinger, Tydalinger og 
Hyttefolk er hjertlig velkomne!

Foto: Astrid Sprauten og Tove Brandtzæg

	  

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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Nå har bodene kommet på plass utenfor Stu-
gudal Håndverk og Fritid. Totalt 3 nybeisede 
boder vil utvide salgsarealet med ca 30 m2. 

Der kan en finne det meste du trenger for hage- og 
utelivet på Dala! Både smijern, kurver og bålutstyr, 
og diverse varer fra Maxbo har fått plass i utebode-
ne. Planene for utbygging av kafédelen står fortsatt 
ved lag, og blir sannsynligvis gjennomført til som-
meren. 

For å ha flere ben å stå på har Stugudal Håndverk og 
Fritid inngått avtale med Tydal Skisenter om å drive 
kaféen i Skisenteret. 

Bedriften er også fortsatt autorisert turistinforma-
sjon for 2013, etter at NHO Reiseliv var på kontroll i 
august, og de har dermed fortsatt rett til å benytte 
skilt med hvit I på rød bunn. 

Hva gjør du hvis en av dine nærmeste, eller 
naboen, får hjertestans? Tidsfaktoren er viktig, 
etter som minuttene tikker, svinner håpet om liv…  

På hyttene og i husene i 
Stugudal er det mange eldre, 
gjennomsnittsalderen er ganske 
høy. Sjansen for å oppleve at 
noen i nærheten får hjertestans 
øker med alderen. Innen 
ambulansen kommer (kanskje 
timer?) eller luftambulansen 
lander i Stugudalen (30-40 
minutter) er det sannsynligvis 
for sent hvis ikke noe er gjort. 
Og dette «noe» er sjølsagt 
hjerte/lungeredning. Kan du, 
med hånden på hjertet, si at 
du takler en sånn situasjon?
 
Dette er det noen som har tenkt å gjøre noe med. Helge 
Kvithammer på Væktarstua Hotell har hjertestarter på 
hotellet, og har allerede reddet liv. Men han vet at det 

trengs mer kunnskap om dette, og de ansatte er også 
med i denne planen. Hans Morten Løkken, hytteeier 
på Øyan 2 og autorisert ambulansearbeider, opplever 
i sin jobb hvor viktig hjerte/lungeredning er for liv eller 

død. Han ønsker å starte opp 
kurs i grunnleggende hjerte/
lungeredning for alle som 
ønsker det i Stugudal. 
To autoriserte ambulanse-
arbeidere vil være instruk-
tører, og de vil lære oss om 
brannskader, bruddskader, 
kvelning- og hjerte/lunge-
redning. 3-timers kurs vil 
bli avholdt på Væktarstua i 
helger (lørdag ettermiddag og 
søndag) på etterjulsvinteren. 
Datoer vil bli annonsert på et 

senere tidspunkt, ved plakater rundt i Stugudalen. Ta 
kontakt med Helge (tlf. 934 57 771) eller Hans Morten 
(tlf.  415 05 811) for påmelding eller forespørsel.  
HUSK; det kan være en av dine kjæreste det dreier 
seg om!

Stugudal Håndverk og Fritid HJERTESTANS PÅ HYTTA
- Er du forberedt?

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

	  	  	  

	  
Tydal Elektro ønsker 

gamle og nye kunder en 
God Jul og et Godt Nytt År!
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Ståle Eggen ble vinneren av nominasjonen årets 
snøskuterutøver 2012.

10-11 års aktiv konkurransekjøring ga uttelling, ikke 
på sekunder, kilometer eller tur og utur, men juryens 
avgjørelse. Prisen ble delt ut på Motorsportforbun-
dets motorsportgalla på Clarion Hotel Oslo Airport.
Vi gratulerer Ståle med utnevnelsen!

Butikken skal utvides med 165 nye m2. Nye kasser 
skal på plass, ny innredning og nytt lagerområde 
under tak, og nytt fryse- og kjølerom skal sørge for 
at varene holder seg godt. 

Butikken er ikke bare et sted hvor folk handler, men 
også et viktig møtested. Nå blir det mulig å sette seg 
ned med en kopp kaffe og småprate eller lese ei avis, 
til og med innendørs om en vil.

Dette vil bli et betydelig løft for lokalsamfunnet, og 
utvidelsen/oppgraderingen er en absolutt forutsetning 
for videre drift av butikken i Stugudal. 
Stugudal Stasjon AS er eier av butikklokalene, og 
Stugudal Drift AS er driver av butikken. De investerer til 
sammen ca. 2 millioner kroner i utvidelse og omgjøring 
av lokalene. Det er nok ikke mye feil om vi sier at dette 
vil være en av de største satsningene i lokalsamfunnet 
i 2013.

Eierne av butikken og driftsselskapet vil samtidig 
berømme Tydal Kommune for støtten og trua på 
fortsatt butikk i Stugudal. Det har vært en viktig 
inspirasjon for oss for å stå på videre, sier An-Magritt. 
For det er ikke til å stikke under en stol at det til tider 
kan være tøft å få endene til å møtes, fortsetter hun, 
men vi har trua og satser videre inn i 2013.

Når det gjelder endelig åpningsdato må vi komme 
tilbake til det, men det vil bli engang tidlig i 2013.
Følg med på Landhandelens Facebookside, der vil det 
fortløpende komme oppdateringer! 

Vi ønsker An-Magritt Morset Hegstad lykke til med 
prosessen, og oppfordrer alle, både hytteeiere og 
fastboende, til å støtte opp om vår lokale butikk!

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. 

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg ring 913 72 340 vår kundetelefon! 

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

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger og
Stugudal Eiendom.

Vi lever av fornøyde kunder!

Vi lever av fornøyde kunder! Vi lever av fornøyde kunder!

Fo
to

:  
Ro

la
nd

 P
er

ss
on

Hotell - Restaurang - Mii Gullo Spa - www.fjallnas.no - Tel + 46 684 230 30

En avskjermet verden av ro og avslapping.
45 minutter fra Stugudal mot Funäsdalen.

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

Årets snøskuterutøver 2012! Stugudal Landhandel

Da er utvidelsen 

av butikken i gang, 

jubler An-Magritt!
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Tydal Frivilligsentral er en av 383 sentraler fordelt på 
317 norske kommuner. Sentralen, som er en 
samhandlingsarena for ulike tilbud og tjenester, skal 
styrke arbeidsvilkårene for frivillig arbeid lokalt. 
Sentralen eies av Sanitetsforeningen (sentralens 
størrelse 50%), men drives helt selvstendig etter 
retningslinjer gitt av kulturdepartementet. 
Vi søker statstilskudd hvert år og dette dekker deler av 
driften, Tydal Kommune står for lokal finansiering. 
 
-Tydal Frivilligsentral er en lokalt forankret 
møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen 
frivillig virksomhet. Frivilligsentralen skal være et 
kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag, 
organisasjoner og det offentlige. 
-Vi skal invitere, mobilisere og samordne frivillig 
aktivitet, og være et viktig supplement til allerede 
eksisterende aktiviteter og tjenester i bygda. 
 
Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? 
Vil du treffe nye mennesker? 
Vil du være med og sette dine og andres ideer ut i 
livet? 
Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som 
formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet -
noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke 
seg selv er den betaling du får. Det er kun fantasien 
som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig. 
 
Hvem kan være frivillig? 
Du som vil bruke noe av din fritid til å hjelpe andre. 
Du som er blitt pensjonert og synes dagene blir lange. 
Du som er ungdom og vil øke din livserfaring 
gjennom kontakt med andre mennesker. 
Du som ønsker å være medmenneske. 
 
Tydal Frivilligsentral samarbeider med mange 
frivillige medarbeidere, lag, organisasjoner og det off. 
Tydal Kommune. 
 

Tydal Frivilligsentral er positiv til nye henvendelser, 
tilrettelegger og koordinerer. 
 
EN SENTRAL I VEKST ER DET BESTE FOR 
TYDAL! 

 
Leder i Tydal Frivilligsentral Liv Solfrid Rolseth 
 

Bidrar til et godt nærmiljø. 
 
I første etasje på aktivitetssenteret finner jeg kontoret 
til Tydal Frivilligsentral. Der sitter en blid og positiv 
leder, Liv Solfrid Rolseth, og venter på meg. Hun har 
masse å fortelle, om et aktivt miljø som så absolutt 
bidrar til et godt nærmiljø! Liv Solfrid  jobber hver 
mandag og torsdag, og annenhver onsdag 
(partallsuker). 
Man kunne tro at det er en ensom jobb, men ved å høre 
på Liv Solfrid, så skjønner jeg at det er langt fra  
sannheten. Hun forteller at hun har et godt samarbeid 
med frivillige lag og organisasjoner, og med 
kommunen. Rundt 50 personer bidrar som frivillige. 
Det er en rimelig bra prosentandel i en kommune som 
Tydal. Sentralen skal bidra til at vi har en lokalt 
forankret møteplass og samhandlingsarena for 
frivillighet. Jeg lager aktivitetsplan, som revideres 
underveis. Hjemmesiden blir også gjennomgått og 
vurdert to ganger pr år, sier Liv Solfrid.  
Menneskene som nyter godt av Frivilligsentralen, 
brukerne, er i alle livets faser, «fra knøtt» til de aller 
eldste.  
Det aller nyeste tilbudet fra Frivilligsentralen er 
Gangboksen, som du kan bruke til å strø foran deg når 
du går på glatta. Boksen deles ut gratis til eldre og 
andre som trenger det.   

	  

 
 
Andre aktiviteter som vi koordinerer: 
 
-Besøkstjenesten på Helsehuset og i private heimer.  
-Ledsagertjeneste i drosje til lege eller sykehus, 
treffdager mandag/onsdag.  
-Svartkjeltrim i samarbeid med Tydal il og andre. 
-Kulturkveld. 
-Barnevaktkurs for ungdom. 
-Ungdomskontakt 
-Knøttetreff 
-Brann- og beredskapsdag 
-Oppfølging av frivillige og aktiviteter 
 
Samarbeid med Selbu Frivilligsentral: 
-Vi er synlige med felles identitet i mørkeblå t-skjorter 
med egne logoer. 
-Trafikk-kurset 65+ med deltagere fra både Tydal og 
Selbu. 
-Kurs for lag og organisasjoner i Tydal og Selbu i 
styreansvar/styrearbeid. 
 
Ellers har jeg frokostmøter med kommunens ledelse. 
Det er viktig å ha tett kontakt med kommunen for å 
holde dem informert om det sentralen driver med, sier 
Liv Solfrid. Jeg er avhengig av arbeidsro, og det 
hjelper å sørge for god informasjonsflyt. 
Jeg deltar også på nettverksmøter, der jeg får impulser 
fra andre som jobber med det samme som meg, sier 
Liv Solfrid. 
Ellers er det viktig å understreke at Sentralen er 
religiøst, politisk og etnisk nøytral. Dessuten har vi 
selvfølgelig taushetsplikt, fortsetter hun. 
 

Frivillig virksomhet 

«Regjeringen vil stimulere og støtte opp under det 

særegne og viktige bidraget fra frivillighetsområdet. 

Myndighetene trenger krefter som kan utfylle, 

utfordre, korrigere og påvirke. Det er lange tradisjoner 

for et samarbeid mellom det offentlige og de frivillige 

organisasjonene.  

Regjeringen vil stimulere til økt frivillig innsats 
gjennom å: sikre et enklere frivillig-Norge. Den vil se 
på mulige løsninger for å redusere ordninger som 
medfører unødig byråkrati, og bidra til at 
organisasjonene får arbeide mer med organisasjonens 
formål. 

 
 
Frivillighetsmeldingen  
St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle» (Sitat 
fra Kulturdepartementets hjemmeside om Frivillighet.) 
 
I forbindelse med kommunens kulturplan får Tydal sin 
egen frivillighetsmelding. 
 
ØKONOMI: 
Økonomisk støtte kommer fra Kulturdepartementet og 
Tydal Kommune, med fordeling 60/40. 
 
Sentralen har årlig rapporteringsplikt til 
Kulturdepartementet. Drift og økonomi skal 
dokumenteres. 
 
For mer info, se www.tydal.frivilligsentral.no  
eller www.frivillig.no  
 
Tydal Frivilligsentral vil ta i mot og være positiv til 
nye henvendelser, tilrettelegge og koordinere. En 
sentral i vekst er det beste for Tydal! 
 
-DE FRIVILLIGE ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS, 
DE SKAL LYTTES TIL OG RESPEKTERES! 

 
Tilslutt understreker Liv Solfrid at Sentralen har et 
godt og inkluderende styre!  
 
 

 
 
TYDAL FRIVILLIGSENTRAL  
ønsker alle frivillige og 
samarbeidspartnere en riktig  
GOD JUL 
OG  
GODT NYTT ÅR! 
Liv Solfrid. 

TYDAL FRIVILLIGSENTRAL
ønsker alle frivillige og samarbeidspartnere  

en riktig
GOD JUL

OG
GODT NYTT ÅR!

Liv Solfrid.
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Vi har et godt utvalg av hvitevarer fra 
Gorenje, og frakter selvsagt alt direkte på 
hytta dersom du ønsker dette.

I tillegg forhandler vi kjøkken fra Fossline, 
og ønsker du et besiktigelse eller et 
forslag til nytt kjøkken kontakter du vår 
kjøkkenekspert Anita på tlt. 7381 0440

Ny vedovn til vinteren?

Vi har et meget godt utvalg av vedovner 
fra Dovre, Jøtul og Nordpeis, og stikk 
gjerne innom for et pristilbud!

Tlf. 7381 0440/firmapost@
maxboselbu.no

Hvitevarene 

kjøper du hos

- Radiobingoen i Nea Radio har lenge vært drevet 
etter samme mal, og derfor velger vi nå å fornye oss 
noe. Det sier bingogeneral i Nea Radio, Ingar Lien, 
som fra årsskiftet kan lokke med en jackpot som er 
dobbelt så stor som i dag.
 
70 000 kroner i jackpot
Det er både de ordinære gevinstene og jackpotene 
som nå økes for Nea Radios tradisjonsrike bingo. 
Den totale premiepotten som deles ut hver uke økes 
fra 16 500 kroner til 19 850 kroner, og i tillegg øker 
også jackpoten betraktelig.

- Vi går over fra to jackpoter til en, men denne blir 
nå på maksimalt 70 000 kroner mot 36 000 kroner i 
dag. I tillegg kan du vinne denne ekstrapotten på to 
ulike lykketall mot ett i dag, så sjansen for å oppnå 
jackpoten blir derfor den samme, sier Lien, og legger 
til at den totale gevinsten for en heldig vinner nå 
kan bli 75 000 kroner.

- Dersom jackpoten går ut sammen med tre-
rekkeren på superbingoomgangen blir gevinsten 

til en og samme person 75 000 kroner, fortsetter 
Lien, og legger til at tirsdag fortsatt blir den store 
radiokvelden i Nea Radio.
Radiobingoen kan også spilles via nettradioen til 
Nea Radio, en radio du finner på www.nearadio.
no, og da er heller de geografiske avstandene noen 
utfordring.

- Blokkprisene har stått stille de siste ti årene, 
og når vi nå øker gevinstene velger vi også å 
gjennomføre en liten økning i disse prisene. Blokker 
blir som vanlig solgt på en rekke steder i våre fire 
dekningskommuner, og dersom noen ønsker blokker 
tilsendt er det bare å ta kontakt med oss i Nea Radio, 
avslutter bingogeneralen, som håper på en eller 
flere storgevinstvinnere det kommende året.

BINGOGENERAL i Nea Radio, Ingar Lien, kan fra 
årsskiftet skilte med økte premier, og toppgevinsten 
til en og samme person kan nå bli hele 75 000 
kroner.

VINN INNTIL 75 000 
PÅ RADIOBINGO

Nea Radios populære radiobingo endrer nå 
premiesummene, og fra årsskiftet kan du vinne 
inntil 75 000 kroner på ett og samme spill.

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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            Vi ønsker alle våre kunder en riktig god 
jul og et godt nytt år!  

  
  STUGUDAL, hjertet i SYLAN 

	  
	  
	  
	  
	  

Apotekutsalg	  
Skismurning	  
Aviser	  
Dagligvarer	  

	  
	  

	  
•  Mandag-‐Torsdag:	  10.00-‐16.00	  
•  Fredag:	  10.00-‐18.00	  
•  Lørdag:	  10.00-‐16.00	  
•  Jula9en:	  10.00-‐13.00	  
•  Mellomjula:	  10.00-‐13.00	  
•  Ny?årsa9en:	  10.00-‐13.00	  

	  

	  
	  

Stugudal	  Landhandel	  
Tlf.:	  73	  81	  56	  20	  
stugudal.landhandel@	  
tydalsneE.no	  
www.stugudal-‐landhandel.no	  

Vi	  er	  i	  gang	  med	  
utbygging.	  
	  
På	  nyåret	  åpner	  ny-‐
buLkken	  og	  vi	  
gleder	  oss	  stort.	  
	  
Da	  får	  vi	  større	  
plass	  Ll	  både	  deg	  
og	  varene!	  

ÅPNINGSTIDER	  I	  
DESEMBER	  


