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Ser vi snø i sikte, med 
barn, ungdom og voksne 
som nyter vinterdager i 
alpinanlegget? 

I alle fall – vi som er involvert 
på skitrekket gleder oss til en 
ny sesong, og ser fram til at 
folk skal trives i bakken og i 
kafeteriaen.  

Hvis vi tar et lite tilbakeblikk, 
har de to siste årene vært 
en utfordring for driften av 
skitrekket. Det er marginalt 
å få et skitrekk til å eksistere. 
Sommeren 2012 var skitrekket 
på nippet til konkurs. Årsaken 
til det var et par korte sesonger 
på grunn av lite snø og 
motorhavari på tråkkemaskina. 
Frivillig akkord, litt 
gjeldssanering i forhold til bank 
og tilskudd fra kommunen 
gjorde at vi kom oss igjennom 
krisen. Men vi har ikke klart 
å få en langsiktig økonomisk 
trygghet for skitrekket. Det 
jobbes det med fremdeles. 

For å bedre på tilbudet rydder 
vi heistraseer og nedfarter 
nesten hvert år. Men i sommer 
har vi også hatt maskinhjelp. 
Heistraseen er utbedret 
betraktelig, så vi kan åpne på 
mindre snø og sikre en lengre 
sesong.  

Det som er mer spektakulært, er 
imidlertid arbeidet med den gamle 
utfortraseen, som er omgjort til ei 
barmark skicross løype, med kuler, 
hopp og doserte svinger. Her er det 
ikke bare undertegnede som må 
bremse for å komme seg ned uten 
knall og fall! Vi gleder oss til å få 
tilbakemelding på den nye skicross 
løypa. Tydal Kommune har vært 
velvillig, og gitt tilskudd til dette nye 
tilbudet, og vi takker her og nå!

Tydal skisenter har egen 
facebookside. Vi ønsker at alle som 
har flotte opplevelser i bakkene om 
bruke denne aktivt.  Legg gjerne ut 
bilder, videoer og meldinger som 
forteller om det flotte anlegget som 
vi har. Kanskje blir det premie på 
beste dokumentasjon av den nye 
skicrossløypa? 

Siri Stugudal og Frank Sundal 
er nye styremedlemmer fra i år. 
Vi «gammelstyremedlemmer», 
Roger Opphaug, Leith Einar Aas og 
Jostein Hagen ønsker dem begge 
velkommen i styret, og vi takker til 
slutt alle som har bidratt og bidrar 
til at vi klarer å ha et alpint tilbud i 
Tydal!  

Velkommen til bakkene i vinter!
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REDAKTØREN ØNSKER MED DETTE Å 
TAKKE ALLE BIDRAGSYTERE OG SAMAR-
BEIDSPARTNERE I 2013! JEG VIL ØNSKE 
ALLE EN GOD OG INKLUDERENDE JUL, 
OG ET GODT NYTT ÅR! SÅ HÅPER VI AT 
JULENISSEN KOMMER I ÅR OGSÅ! HIL-
SEN ASTRID.

Tydal Skisenter AS 
Snart skisesong!
Vi har allerede hatt en forsmak på den, men 
nå er den her for fullt – vintersesongen i 
Stugudalen!

Stugudal Fjell, i samarbeid med Tydal Ski, vil også i 
år sørge for preparerte ski løyper i området vi alle 
er glade i. Løypenettet vil  tilnærmelsesvis være 
uendret fra siste år. Nytt av året er at vi vil forsøke 
å få til en tråkkemaskintrasé fra Ystesosen over 
til Øvlingen og deretter tilkobling til løypenettet 
forøvrig.  På denne måten vil vi forhåpentligvis få 
til en sammenhengende tråkkemaskinpreparert 
løype rundt Stugudalen. Løypen vil til sammen bli 
omtrent 3 mil og bety en forbedring fra fjoråret. 
Vi beklager at vi fremdeles ikke har klart å få 
til avtale med grunneier på et område sørvest 
for Stuggusjøen som ville gitt mulighet for en 
sammenhengende trase nærmere Stuggusjøen. 

Løypen vi preparerte inn til grensesteinen i 
Skardøra forrige vinter var svært populær. Det 
var faktisk tendenser til kø de fineste dagene i 
påsken!  Vi er derfor svært fornøyd med at vi også 
i år har fått dispensasjon fra motorferdselforbudet 
i verneområdet og kan preparere denne traséen 
til glede for alle som ønsker en flott og klassisk 
fjelltur.

Det er hittil solgt aksjer i Tydal Ski AS for 
nærmere kr. 300 000. Dette er vi svært glade 
for og takker alle som har valgt å gjøre denne 
investeringen. Vi har besluttet å investere 
deler av kapitalen i nytt og mer avansert 
sporleggingsutstyr for våre snøscootere. Ny 
sporsetter og glattebrett er innkjøpt.  Vi kan nå 
benytte snøscooterne til å sette spor av bedre 
kvalitet samt preparere en skøytetrasé med 
bredde på 180 cm.

 Det er fremdeles mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski 
AS. Aksjekapitalen vil bli benyttet til investeringer 
som gjør skitilbudet bedre og bredere i 
Stugudalen!

Det er ikke alle som er opptatt av ”bortoverski”, 
Stugudalen har også et flott tilbud i Tydal 
Skisenter for de som ønsker å benytte 
alpinskiene.  
Følg med oppdateringer på deres hjemmeside: 
http://www.tydal-skisenter.no/

Jeg ønsker alle en flott vintersesong!

Mads Einar Berg

Styreleder Stugudal fjell
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Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

	  

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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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	  	  
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BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

Tydal ungdomsråd og ordføreren møtte 
tydalungdommer i Trondheim.

Av: Andreas Reitan 

- Dette er ei oppfølging av ei samling vi hadde i 
Tydal, og initiativet kom fra ungdommene sjøl, 
forteller ordfører John Paulsby. Sammen med 
nærings- og ungdomskonsulent Olav Harry 
Østby, kulturkonsulent Jo Vegard Hilmo og 
kommuneplanlegger Lene Markussen møtte han 
tilsammen 11 ungdommer i alderen 17-29 år i 
klubbhuset på Nardo. 

Pizza, brus og kaffe stod på menyen, men 
det viktigste var dialogen som kom etter at 
ungdommene hadde sittet i grupper for å diskutere 
sentrale problemstillinger ved tydalssamfunnet slik 
de opplevde det. 

Representant i ungdomsrådet, Andreas Hilmo 
Øverås, legger ikke skjul på at han kan tenke 
seg å flytte tilbake etter endt utdanning. - Og 
da er arbeidsplasser sjølsagt viktig. Samholdet 
tydalsungdommene i mellom er upåklagelig, så vi 
vet hvilke verdier lokamiljøet vårt har å by på, sier 
Andreas til Nea Radio. 

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!

Tydalskveld i byen

Og vi legger til: Noen, og faktisk mange, har 
over lang tid gjort en fremragende innsats for å 
tilrettelegge for dette helt spesielle ungdomsmiljøet 
i Tydal. Det er derfor ikke så rart at samholdet 
ungdommene imellom er så sterkt. Det er derfor 
heller ikke så rart at så mange faktisk gjerne vil flytte 
tilbake - dersom mulighetene og forholdene skulle 
ligge til rette for det. 

- Innspillene fra møtet skal brukes i det videre 
arbeidet med den såkalte «samfunnsdelen» i 
kommuneplanen, sier kommuneplanlegger Lene 
Markussen.

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Liten	  annonse	  i	  Stugudal	  fjell	  sitt	  julenummer	  2013.11.21	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Med ønske om et godt 
nytt jakt –og fiskeår! 

	  

www.fiskeineadalen.no	  

www.facebook.com/jaktogfiskeitydal	  

	  

Til	  Astrid,	  

Faktureres:	  

Tydal	  grunneierlag	  

7590	  Tydal	  

	  

Med	  hilsen,	  

Solveig	  /	  Tydal	  grunneierlag	  



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell6 7

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

www.selbusparebank.no    Tlf 04285

Selbu – Tydal – Stjørdal – Trondheim

Lokalbanken ved din side
Som lokalbank har våre 
kunderådgivere de beste 

forutsetninger for å gi gode råd 
og tjenester til kunder som vi blir 

ordentlig godt kjent med.

Om du er fastboende eller eier av 
fritidsbolig i den fine Tydals-

naturen, hos oss kan du få din egen 
kunderådgiver.

Foto: Geir Horndalen

Sammen finner vi løsninger som 
passer best for deg og dine!

Kontakt oss!

Utfordrende, men spennende tider  
for snøscooterklubbene

Snøscooterklubbenes Fellesråd og Tydal Snø-
scooterklubb ønsker den nye regjeringens 
lovnader om lokal forvaltning av snøscooterløy-
per hjertelig velkommen. Dette har vi ventet så 
altfor lenge på og nå ser det endelig ut til at de 
nødvendige endringene skal komme.

I det de første snøfillene hadde lagt seg på de høy-
este toppene kom nyheten snøscooterentusiaster 
har ventet på i mange år. Helt siden lov om motor-
ferdsel i utmark trådde i kraft i 1978 har det vært en 
drakamp mellom lokale oppfatninger om at kommu-
nene fint kan regulere snøscooterkjøring selv, og de 
sentrale myndigheter sin manglende vilje til å gi kom-
munene denne forvaltningen. Nå lover altså den nye 
regjeringen at de skal endre motorferdselloven slik 
at kommunene gjennom plan- og bygningsloven kan 
regulere løyper til fornøyelseskjøring med snøscoo-
ter. Høyre og Frp er jo i mindretall på stortinget, men 
både Krf og Senterpartiet har vært positive i denne 
saken, dermed burde det bli bred oppslutning om 
forslaget. Den varslede lovendringen vil gi samtlige av 
landets kommuner den samme muligheten til å opp-
rette løyper for snøscooterkjøring. Dette vil i mange 
distriktskommuner gi et løft både med tanke på bo-
lyst og turistnæring. Det fremstår også mer rettferdig 
at lokalt flertall og snøforhold skal bestemme om det 
skal være løyper i en kommune, ikke tilfeldigheter 
som at du bor i en heldig utvalgt forsøkskommune.
Ta vare på muligheten
Det vil selvfølgelig ligge nasjonale føringer i bånn og 
det vil aldri bli snakk om noe «frislipp». Her blir det 
en viktig oppgave for de lokale snøscooterklubbene 
i samarbeid med andre interesseorganisasjoner, lo-
kalpolitikere og grunneiere om å finne ut av de beste 

løypealternativene og bruken av disse. Det vil være 
de ulike høringssvarene fra forskjellige interesser, 
sammen med lokalpolitikernes standpunkt, som skal 
danne grunnlaget for beslutning om og hvor løypene 
skal gå. Er alle litt imøtekommende vil konfliktnivået 
bli minimalt, det hele handler om god dialog og 
forståelse for andres interesser. Informasjon om sik-
kerhet, godt merkede løyper og organiserte klubber 
med gode holdninger vil ha forebyggende effekt på 
ulykker og ulovlig kjøring. Skeptikere finnes fortsatt 
og det er oss snøscooterkjøreres oppgave å gjøre 
dommedagsprofetiene deres til skamme. Med god 
planlegging og vilje til samarbeid er det plass til alle, 
men det krever at partene forholder seg til gjeldende 
regelverk. Det er opp til hver enkelt snøscooterkjører 
om dette skal bli en varig ordning.

Veien videre
I første omgang har den nye regjeringen valgt bare å 
utvide den forrige regjerings forsøk. Nå vil alle kom-
muner som søkte på de rødgrønnes forsøksordning 
få lokal forvaltning av snøscooterløyper, ikke bare 40 
som opprinnelig ment. Dette er ikke i tråd med Høyre 
og Frp sine utspill om at nye forsøk er unødvendige. 
Arbeidet med en permanent lovendring skal også ha 
startet og det skal ikke være nødvendig med noen 
lang utgreiing da forslaget har vært oppe til stortin-
get flere ganger og senest 21. mars i år. Vi får håpe 
forsøket ikke blir nok en trenering slik at nytt lovverk 
kan komme på plass så raskt som mulig.
Dette er uansett riktig tidspunkt for å blåse liv i gamle 
drømmer om løyper for snøscooter.

13.november i år møttes snøscooterklubbene fra Rø-
ros, Holtålen, Selbu, Tydal, Melhus, Stjørdal og Verdal 
til regionmøte på Væktarstua. Her ble det diskutert 
om framtidig samarbeid om etablering og drift av 
snøscooterløyper. Alle klubbene vil starte samtaler 
med grunneierne i sin kommune om mulighetene 
for snøscooterløyper. Klubbene vil samarbeide tett 
i regionen  og håper det vil være mulig med felles 
betalingsystem og sammenhengende løypenett på 
tvers av kommunegrensene. Det omfattende arbeide 
med å etablere løyper for snøscooterkjøring har star-
tet og de lokale snøscooterklubbene ønsker innspill 
fra andre interesser. Gjennom saklig diskusjon vil de 
beste alternativene kunne legges fram for beslut-
ningstakerne.
 
Tekst og foto: Erik Kirkvold.

	  

7584 SELBUSTRAND 
	  

	  

	  

 
Vinduer,skyvedører, 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 
 

Tlf.: 73 81 01 30 • Fax: 73 81 01 40 
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no 
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Fjellrøye fra Tydal 
Rakfisk røye: rund flekket vakumpakket og filè m/skinn vakumpakket. 
Varmrøkt pepperøye.
Produktene selges på: 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    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.

COOP TYDAL
 

Velkommen til COOP-TYDAL

Åpningstider i jula
Lillejulaften 9-18
Julaften 9-12
Romjula 10-15
Nyttårsaften 9-13

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk

3% kjøpeutbytte

11. desember pensjonistkveld med kaffe og gode tilbud mellom17.00-19.00
13. desember 10% kontantrabatt 
20. desember 5% kontantrabatt

Stugudal Håndverk 
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk - Turistkontor

� Kafé
� Bålutstyr
� Håndverk 
� Husflid
� Fiske
� Tur/fritid
� Div. bygg-

vare/hage
� Turistinfo
� Bjørkeved

Fiskekort alle 
områder 
i  Tydal, 

nabokommuner,
Sverige 

Turistinfo - Kart

Kafé med hjemmebakte kaker og 
nystekte vafler. 

Gløgg og pepperkaker i desember.

Besøk også vår kafé i Tydal skisenter.
Varm mat, vafler og kaker. 

Åpen alle dager når 
bakken er åpen.

Kom innom vår julebutikk og 
få den rette førjulsstemning.

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!

Åpent fredager og lørdager fra kl. 10-16.
I vinterferien har vi åpent alle dager!
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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 vibratorplate. 
Utleie av strømagregat.

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,-
Minidumper (motorisert selvlastende trille-
bår)
Døgnleie kr. 1500,-
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

I følge Jo Vegard Hilmo, som er leder for hovedkomiteen 
for spelet, begynner ting å falle på plass for nytt spel. 
Det har vært dugnad for å rive de gamle tribunene. 
Spelet vil nå benytte tribunene fra «Elden» på Røros, 
slik at sittekomforten vil bli mye bedre. Spelet setter stor 
pris på samarbeidet med Elden om tribuner og håper 
dette kan videreutvikles på lengre sikt. Hovedkomiteen 
består ellers av Svein Unsgård, arenasjef, Kari Slungård, 
kostymeansvarlig og Grete Horven, inspisient. 

 
Foto: Jo Vegard Hilmo. Fra v. Dagfinn Ekker, Ola Reitan og Leif Arne 
Aashaug. 

Julefest i Bjørkly
3. juledag kl.19.30

Velkomstdrink, sodd og bløtkake,
Levende musikk

Konkurranser og utlodning

Alle medlemmer som kommer på festen er med 
i trekningen om reise til kr. 5000,-

Velkommen både fastboende og hytteeiere 
Påmelding til U.L Fjellblink 98631419/ 90598106

Coop-Tydal og Selbubakern sponser mat
 og kaker

Arr: U.L.Fjellblink

Mye nytt i Karolinerspelet 2014

Datoen for spelet er flyttet, første spelkveld blir 
28.februar, og det vil bli 3 forestillinger. Det originale 
manuset som Brit Stubbe skrev danner utgangspunktet 
for vinterens oppsetting, men regissør Arnulf Haga har 
varslet betydelige grep når det gjelder regi.

Per Frisch, den nye General 
Armfeldt, er tilknyttet 
Nationaltheateret.

Foreløpig er hovedrollen 
besatt, Per Frisch spiller 
General Armfeldt. Han 
er til daglig ansatt ved 
Nationalteateret. Vi har 
over  100 uniformer, 
og vi ønsker å fylle alle. 
Hvor mange vi eventuelt 
mangler vil vise seg etter 
hvert. Hvis noen ønsker 
å være med, enten i 

frivilligkorpset eller på scenen, ta kontakt med Jo Vegard 
Hilmo.

Boliglån – fra 

3,75%

Foto: Bernt Kulseth

Utvidet gavetilbud på Selbu Husflid!
 Det blir nå mulig å få kjøpe et variert utvalg av landlige fristelser 

og lokal mat  fra Neadalen i vår butikk. 
Julegavetips: Elgpølse i lekker gaveeske, nydelig sjokolade i fin 
innpakning, en velduftende håndkrem, eller ei stor gavetine med  
innhold som  flatbrød, rakfisk, ost, honning, lemse og Selbuvotta! 

Stikk innom for en hyggelig julehandel!
 Åpent; Man-fre  10-17  Søn 10-15. Søn 22.des.  14-17

Selbu Husflid AS Neaporten, 7580  SELBU. Tlf  90961982. www.selbuhusflid.no  post@selbuhusflid.no
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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 

 

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 

 

Cafe Martine fikk en ansiktsløftning tidligere i år.  
Nå er resepsjon, bufferom, forrom og toaletter 
pusset opp. Hotellrommene er også under 
oppussing, forteller Helge Kvithammer. Med all 
aktiviteten blir det fort nedslitt, så det er nødvendig 
å ta i et tak med jevne mellomrom. Helge er ellers 
fornøyd med aktiviteten på hotellet. Julebord 
arrangeres med både lavvo og resten av fasilitetene 
i bruk. Helge er også fornøyd med samarbeidet med 
Karolinerspelet, da blir det fullt hus, sier Helge.  
Væktarstua Hotell har i flere år hatt et eget 
arrangement i forbindelse med Rørosmartna’n. 
Busstransport fra Væktarstua, og avslutning med 
mat i lavvoen etter returen. For evt overnatting og 
transport, ta kontakt.

Foto: Væktarstua Hotell.

Som vanlig inviterer Ungdomslaget, med 
Jomar Rotvold i spissen, på 3.dagsfest på huset. 
Stugudalen (Ungdomslaget) er så heldig å ha sitt 
eget forsamlingslokale, og det må vi vise at vi setter 
pris på! Og denne festen i romjula er så populær at 
festkomiteen holder på vervet sitt år etter år!

Påmelding til festen: Ta kontakt med Jomar, se 
annonse i bladet!

Velkommen, både fastboende og hytteeiere!

Nyoppusset Væktarstua Hotell!

På bildene er Sebastian og Totto i full sving. 

Romjulsfest 
i Bjørkly 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!
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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

I høst har vi hatt en ny og spennende innbygger 
på Dala. For å sitere en kommentar fra Norsk 
Ornitologisk Forening: «Dette er nok det vi kaller en 
spillegal tiur, som har så mye hormoner i kroppen at 
den oppfører seg unormalt. Storfugl (tiur er hannen, 
røya er hunnen) er normalt redd for mennesker, 
men det gjelder åpenbart ikke spillegale tiurer. De 
kan faktisk hakke etter mennesker, og jeg ville holdt 
barn unna dem.»

Rapporter om skutt tiur er det mange av i 2013.  
Ikke siden 1927 og årene rundt den tiden har det 
vært så mye storfugl i terrenget. I mange år har 
de fleste jegerne ikke sett en storfugl, men i år er 
rapportene mange. Og altså; til og med i Stugudalen 
sentrum!

Tiuren i Stugudalen

Foto: Axel Brandtzæg

Foto: Marit Rotvold

Foto: A.Sprauten

8-22

Foto: A. Sprauten
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Brødvarer i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

Lørdag 17. august var det to store 
idrettsarrangement i Neadalføret. På samme 
dag ble både Pilegrimsrittet og Storsylen Opp 
arrangert. 

Dette er ingen tilfredsstillende løsning, selv om 
begge arrangementene gikk uten større problem. 
Begge opplevde faktisk også deltakerrekord. 

Likevel heter det i ei felles pressemelding fra 
Pilegrimsrittet og Storsylen Opp: 
 
Begge parter ønsket å unngå at det ble en ny 
kollisjon mellom de to flotte arrangementene i 
2014, og har nå blitt enig om at Storsylen Opp 
flytter arrangementet sitt fram 14. dager for det 
kommende året. 

Det betyr at arrangementene avvikles på disse 
datoene i 2014: 

	  

	  

FYSIO’N	  PÅ	  DALA	  
v.	  Anne	  Marit	  Nordland	  Lerstad	  
Henvendelse	  tlf.	  93	  42	  75	  35	  

Mail:	  www.anmanord@frisurf.no	  

	  

Selbu Fysikalske institutt 

Selbu Fysikalske inst. ønsker god jul ! 
 

Nyhet fra januar: oppstart i Ås 1 dag pr. uke.

For timebestilling ring: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

Storsylen opp/Pilegrimsrittet 2014

Storsylen Opp lørdag   2. august 
Pilegrimsrittet lørdag 16. august 

De to arrangementene har også innledet et 
samarbeid, både i forhold til markedsføring, 
gjennomføring og flere andre felt. 

- Ingen av oss ønsket en ny kollisjon og er derfor glad 
for at vi allerede nå kan presentere dato for neste 
års arrangement. Samtidig ønsker vi å dra nytte 
av hverandres kompetanse og se på muligheter 
for samarbeid og felles utvikling, sier Håkon Wang 
(Pilegrimsrittet) og Mari Aas (Storsylen Opp). 

 

Foto: A.Sprauten

Foto: Mattias Jansson

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel 
- Fiske 
- Tur
- Fritid
- Sliping av ski

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
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Selbu

Stjørdal  
Øyelegekontor

Våre Sponsorer
Skiløypene

TAKK til sponsorene som har bidratt til løypemaskina!

Stugudal
Grunneierlag

I samarbeid med DEN KULTURELLE 
SPASERSTOKKEN (se forklaring nederst) 
inviterte Tydal Pensjonistforening i september 
pensjonistene fra Ålen på en hyggekveld på 
Bjørkly i Stugudalen.  
 
Det er ikke første gang disse to foreningene samles, 
og det har vært like vellykket hver gang! Så vellykket 
at dette kanskje blir et årlig evenement heretter. 
Turen starta på best mulig måte, i og med at været 
viste seg fra sin vakreste side. Og finnes det noe 
vakrere enn fjella våre i høstskrud?

Bordene var pent dekket, og det ble servert sodd, 

Den kulturelle spaserstokken (fra Kulturdepartementet)
Målet med Den kulturelle spaserstokken er: 

-	 å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre

-	 å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk

-	 å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet 

Det er kommunene som har anledning til å søke om midler fra Den kulturelle spaserstokken. 
Ordningen ble etablert i 2007 og er en oppfølging av St.meld.nr. 25 (2005-2006) fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015  

361 kommuner får tilskudd til Den kulturelle spaserstokken i 2013

Samla tilskudd til kommunene fra Den kulturelle spaserstokken i 2013 utgjør 29,8 millioner kroner, med 
14,9 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett og 14,9 millioner kroner fra 
spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS. 

Ålen-pensjonister på besøk i Tydal 

hjemmebrygget øl, is, kaffe og kaker. Klaus Arvid 
Reitan oppfordret til at pensjonistene blandet seg 
for å bli bedre kjent. Som en av damene fortalte 
etterpå, så var de ikke tunge å be! To damer satte 
seg ved et bord der det satt to karer fra Ålen. Og de 
hadde det riktig så trivelig. «Men det vart itj nå meir, 
nei!» Men vi får se til neste år, da skal Tydalingene 
til Ålen! 

TØMMERDALENS stilte opp med underholdning, 
allsang og dansemusikk, noe som det ble satt stor 
pris på!

Foto: Brynjar Dahlø, Selbyggen. Tekst: A.Sprauten
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Tydal  
Vedprodukter ANS

Ved til salgs. 
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt  

i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

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

Vi går til kirke:
Tydal kirke

01.12.2013 kl. 11.00 Lys Våken

07.12.2013 kl. 18.00 Førjulskonsert med 
lokale musikere og Bjørn Vevang, organist 
Melhus kirke

24.12.2013 kl. 14.30 Gudstjeneste

05.01.2014 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

28.02.2014  tidspkt kommer senere     
Fredsgudstjeneste rett etter forestilling 
av Karolinerspelet. Med markering av 
grunnlovsjubileet.

Stugudal Kapell:

25.12.2013 kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste

Med forbehold om endringer.

Kvann, Tydals kommuneblomst, finnes i to 
arter; fjellkvann og strandkvann, og er i begge 
fall urnordiske planter. Fjellkvann eller “stut” 
som den kalles her i Tydal står helst på våt 
sand eller torvjord i bekkefar, eller i vassjuk 
eng.

Planten er kraftig og vanligvis omkring én meter høy, 
men finnes i prakteksemplarer som blir både to og 
tre meter, og som fortoner seg som små palmer. 
Stilken er et kraftig rør. De nærmest oppsvulmete 
bladslirene ved stilken er et sikkert kjennetegn. 
Blomstene står i toppen som kuleformete skjermer 
med små, lysegrønne blomster.

Kvann kjennes fra den mindre 
velsmakende sløken på 
blomsterstanden som er rund, 
ikke flatskjermet. Kvann kan lett 
forveksles med andre, giftige 
skjermplanter, og bør derfor ikke 
plukkes hvis man ikke er helt sikker. 
Enkelte kan få kontaktallergi ved 
berøring og kan få store, væskefylte 
blemmer og utslett. Olje fra rota 
gjør huden lysfølsom, og får du saft 
eller olje fra kvann på huden, bør 
den tildekkes. I sollys vil du ellers få 
et rødt og hissig utslett. 
 
Folkemedisin og mat 
I folkemedisinen er det som middel mot pest og 
tilsvarende epidemiske plager at kvann har sin plass. 
Kvann ble betraktet som et godt beskyttelsesmiddel 
mot pest, enten man bar rota på seg eller tygde den. 
Norge eksporterte adskillige skipslass med kvann 
til Europa under pestepidemiene i middelalderen 
og senere. Da svartedauden på 1300-tallet herjet 
Europa som verst, ble det eksportert så mye 
kvann at planten i enkelte området langt på vei 
ble utryddet. Vi vet imidlertid at vi i Norge lenge 
før den tid, iallfall allerede i vikingtiden dyrket 
kvann i datidens kjøkkenhager (i vikingetida kalt 
«Laukgard»), og betraktet den som en grønnsak. Det 
var stor straff for å stjele fra disse hagene. 

Kvann ble også fortært i store mengder da 
influensaepidemien «spanskesyken» gikk over 
landet og tok livet av mange i et par år frem mot 
1920. Som antipestmiddel er det særlig røttene 
som er tygget, men stilker blader og frø er også 

John Berggård
Bygg

7590 Tydal
Etablert 1991

Tilbygg
Nybygg

Rehabilitering 

Tlf: 412 15 692

brukt. Den hevdes ellers å ha en gunstig innvirkning 
på fordøyelsen, den skal virke blodrensende og 
urindrivende, og sies å være bra for leveren og 
livmoren. I tillegg skulle kvann være fin mot vorter 
og tannverk. Sjøfolk skal ha gått med kvann i 
lommene for ikke å bli sjøsyke, og i ganske nye 
urtebøker foreskrives en gren av kvann i bilen som et 
middel mot bilsyke.

De gamle urteleger hadde i hvert fall rett når de 
mente planten hjalp mot skjørbuk, selv om de 
naturligvis ikke visste hvorfor. Denne sykdommen 
kommer av C-vitaminmangel, og kan kureres ved å 
spise mat som inneholder dette vitaminet. 

Hele planten er spiselig, både stilken 
og bladene kan kokes som grønnsak 
- rå smaker den litt bittert. Stengelen 
spises rå med salt, i salat eller som 
grøntfor til middagen. Særlig den 
hvite indre delen av stengelen er 
velsmakende. Tidlig om våren kan 
også rota brukes.  
 
Den ble i tidligere tider tygget som 
et nytelsesmiddel, og under annen 
verdenskrig røkte mange tørket rot 
av kvann som en tobakkserstatning. 
Kvannrota kan brukes til supper, 
som andre grønnsaker og i parfyme. 
Tørket rot kan kjøpes på apotek. 

Kvann inngår som et viktig krydder i en rekke 
likører, blant annet i benediktiner, St. Halvard og 
Chartreuse. Men få snapser slår en skikkelig laget og 
lagret, ren kvanndram - til for eksempel et sildebord.

Kommuneblomsten (Klipp fra www.tydal.kommune.no )
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Vi tilbyr et bredt og attraktivt utvalg av hyttemodeller som er enkle 
og funksjonelle. Alle våre hytter/anneks bygger på tradisjonsrike 
modeller, men utvikles videre i takt med nye behovog krav. 
Vår prosjektingeniør og arkitekt har tett dialog med våre hytte kunder, 
og vi ønsker å ligge tidlig i utviklingen av nye, innovative løsninger 
som ivaretar nye behov.

Selbu ByggTre-kvaliteten innebærer at vi leverer hytter/anneks
med solide dimensjoner i materialer – og godt håndverkmessig
utførelse skaper det lille ekstra på våre hytter/anneks. Vi leverer
alt fra byggesett i laft/bindingsverk til ferdig monterte bygg.

www.selbubyggtre.no
Selbu Byggtre AS, c/o Kjeldstad trelast, 7580 Selbu, telefon 416 34 203, e-post: firmapost@selbubyggtre.no

Det er din hytte - føl deg hjemme!

 
Vi er klar med nye prosjekter 
før fjellfiolen blomstrer 

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

www.fribo.no FriBo 
Stugudal Eiendom AS 

Stugudal Eiendom AS en del av Stugudalgruppen 

Kirsten og Harry Størseth bygde hytta i Dalslia for 15 
år siden. Siden de bor på Selbustrand, er ikke veien 
lang til hytta. Der tilbringer de mange fine dager, og 
naturen brukes ofte, både sommer og vinter. Slekt 
og venner er også mye på besøk. 

Etter at gapahuken ble satt opp i år, er det ikke 
mange dager eller kvelder som tilbringes innendørs. 

Og med så vakker utsikt forstår vi at kveldene må 
tilbringes utendørs!

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!

Hytta vår!

Nok en vakker kveld i vakre omgivelser, med utsikt 
fra hytta til Kirsten og Harry!
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www.tydalskjott.no

- Spekemat fra Hilmo Øvre
- Gaveesker til alle anledninger
- Gavekort
I dalføret finner du våre produkter hos 
Selbubakern, Coop-Tydal, Stugudal Håndverk og Fritid, 
Stugudal Landhandel og Selbu Husflid

Tørr bjørkved 
selges 

 
hugget i tydal.

Torv til tak 
selges

Ring Stian Østby: 
41630799

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

Tydalshallen har vært mye brukt dette året 
etter åpningen. ÅPEN DAG I TYDALSHALLEN 
lørdag 12. oktober 2013 kl 10.00 - 13.00 ble 
godt besøkt. Trimgruppa i Tydal I.L. hadde 
stand der de presenterte sine aktiviteter.

Både svømmehall og idrettshall stod til fri 
disposisjon, og det var nok svømmehallen som var 
mest populær. Kiosksalg var det også. 
 
Fjelltrimpostene for sommersesongen 2014 er  
klare.

Snøscootermesse (Vintermesse) i Tydalshallen i desember. 
Fjorårets messe var svært godt besøkt. Årets 
messe foregår mens bladet er i trykken, men 
vi håper denne messa blir like populær. Da 

kan det se ut som det kan bli en tradisjon 
med messe første helga i desember! (Følg 
med!) 

Tekst og foto: A.Sprauten

1. Vassklingmarka 
2. Rishaugen (Fellestur vil bli kunngjort) 
3. Øfjellet (Fellestur vil bil kunngjort) 
4. Ettfjellet 
5. Tofjellet 
6. Sellisjøen rundt 
7. Væråsen 
8. Hundloken (Grønvola) 
 
Fjelltrimkort og postbeskrivelser med kart selges fra 
midten av juni 2014. Mer informasjon om dette vil 
bli lagt ut når fjelltrimsesongen nærmer seg. 
Foto: Berit Kristin Rønning

Åpen dag i Tydalshallen
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Foto: Bernt Kulseth

Villmarkspanel, laftetømmer og trelast.

Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2.

Anneks 30 m2 og anneks 12m2, selges klar for 
montering.

Tlf: 481 15 812

Mail: grendstad-sag@tydalsnett.no

Neaporten, 7580 Selbu, 
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01

Avdeling Stjørdal: 
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal 

tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor - 
...din økonomiske rådgiver

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

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!

Har ledig kapasitet på snekker-
arbeid og kan påta oss opp-
drag for rask oppstart.

Vi er i ferd med og skal bygge opp Stugudal fjellandsby. 
Det er et komprimert felt for kombinert bolig eller fritidsbebyggelse. 
Feltet består av 30 tomter med størrelse mellom 0,5 og 1 mål 
Området blir regulert for bolig og fritidsbebyggelse. 
Hytter / hus er tenkt fra ca 70 opp til ca 150 m2 med plass til uthus / garasje i tillegg. 
Feltet Ligger ved sør-enden av Stuggusjøen med utsikt mot Sylan, Skardsfjella og 
StuggusjøenSkiløypa går inne på området. 
Feltet består av selveiertomter og blir bebygget med hovedsakelig tre hyttetyper, men kunder får 
også komme med ønsker på andre typer. 
Feltet blir tilknyttet kommunalt vann og avløp og har strøm. Alle husene får bilvei inn på tunet. 
Reguleringsplanen forventes godkjent i løpet av 2013 og byggestart blir våren 2014. 
Hyttene blir solgt via megler. 
Avtale kan gjøres for befaring og eventuell bestilling av hytter / hus allerede nå.

Ta kontakt på: tel 91372340 eller mail: tydal@bygdeservice.no 

Stugudal fjellandsby
Klart vi kan hjelpe deg!

Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,
telefoni, internett, datamaskiner, web og ASP serverdrift.

Osloveien 16
Tlf 72414800
www.rev.no   
www.infonett.rev.no

Vi hjelper deg gjerne på    

Vi har alt du trenger av hvitevarer, lyd og 
bilde, småelektrisk, belysning, PC, mobil og 
datasupport
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I førre nummer av 
Stugudal Fjell vart 
opphavet til namnet 
Stugudalen nemnd. Det 
sto at grendenamnet 
har sitt opphav i eit 
tidlegare elvenamn. Altså 
har namnet Stugudalen 
ingenting med ei ”stuggu” 
å gjera, slik ein kanskje 
skulle tru. For fastbuande 
stugudalingar er nok 

dette langt på veg gamalt nytt, men for hyttefolk 
og andre interesserte lesarar kan det nok vera på 
sin plass med ei nærmare forklaring av namnet. 
Opplysningane nedafor baserer seg i stor grad på 
Johannes Stuedahl sine opplysningar i slektsboka 
Tydalsslekten Stuedal (1947). 

Det har seg nemleg slik at om ein ser på kart frå 
16- og 1700-talet er namnet skrive Stufdal og 
seinare Stuvdal. Førsteleddet her er ganske sikkert 
eit gamalt norrønt elvenamn ”Stufra”, som betyr 
”stutt å”. Det at F’n gjekk over til V er eit velkjend 
fenomen i språkhistoria og me finn det til dømes i 
Olaf→Olav og nafn→navn. Denne elvestumpen som 
vart kalle Stufra skal visstnok ha vori den øvre delen 
av dagens Tya, mellom Stuggusjøen og Mosjøen. Det 
er vanleg at elver har gitt namn til dalar og sjøer. 

Om namnet Stugudalen
Dette er også tilfelle når det gjeld Stugudalen. Elva 
Stufra gav såleis namn både til dalen og sjøen. På 
gamle kart og i jordebøker kan ein følgje utviklinga 
av førsteleddet i dette namnet: Stufr – Stufw – Stuw 
– Stuv – Stu og endeleg Stue. Sistnemnde form må 
her ha kommi inn frå gardsnamnet Stuevoll, uttala 
Stugguvollen på dialekt.  Namnet på dalen, elva og 
sjøen har altså same opphav, medan gardsnamnet 
Stugguvollen har eit anna opphav. Her er det rett og 
slett forma ”stuggu” som har gitt garden namn. 

På eit eller anna tidspunkt, kanskje kring 1800, 
må uttalen av grendenamnet ha gått frå Studalen 
og over til Stugudalen. Her er det rimeleg å tru at 
gardsnamnet Stugguvollen spelte ei rolle, sia dette 
namnet heile tida har vori uttalt med førsteleddet 
”stuggu”. Tidlegare sa dei altså Studalen, Stusjøen 
(eller Stusøen), men likevel Stugguvollen. Etter 
kvart overtok ”stuggu” som førsteledd også i ”stu”-
namna, slik at det vart Stuggudalen, Stuggusjøen og 
Stugguvollen.

Då passar det bra å runde av med eit gamalt 
ordspråk brukt om stugudalingar:  ”Stuggudøl, 
møssubælg, går int åt kjørkjånj tiar hæll annkvar 
præsthælg”.

Jo V. Hilmo
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Søndag 17.november i Stugudal Kapell

Irske The Raggles spilte konsert i kapellet denne 
kvelden. De framførte en god blanding av 
danseglade sanger som fikk det til å krible i føttene, 
og vakre, vare ballader som rørte ved noe innerst i 
hjerterota.

Anders Ulseth arrangerer disse konsertene i kapellet 
på vegne av Væktarstua.

The Raggles, tidligere kjent som The Raggle Taggle 
Gypsies, er nok engang på besøk i Norge. Dette er 
en av mange besøk siden tidlig 90-tallet, da gruppen 
ble startet i Dublin. Denne gangen med følgende 
besetning:

Brendan O’Neill , (fra Irland) gitar, irish drum og sang

Paul McKeown (fra Irland) gitar, mandolin, sang

Sebastian Tesouro (fra Argentina) erstattes av Kevin 
fra Dublin på denne turen, en ikke noen hvem 
som helst. Han er 4 ganger kåret til Irlands beste 
fiolinspiller innen katagorien ”irsk folkemusikk ”. 

De har spilt for rundt 200.000 mennesker rundt 
omkring i verden på turneer i Skandinavia, resten av 

Dette vakre kapellet har fått den nødvendige 
opprustningen i EL-anlegget slik at det 
fortsatt kan benyttes. Lilly Kåsen, som er 
brannvernleder i tillegg til å være kirketjener, 
er svært fornøyd med at tilstanden for kirka er 
godkjent.  I tillegg til at den brukes til ordinære 
kirkelige handlinger, arrangerer Væktarstua 
ofte konserter for sine gjester. «Du kan ikke tro 
hvor mye vakker musikk jeg har fått høre etter 
at Væktarstua begynte å arrangere konserter 
for sine gjester,» sier Lilly fornøyd.

Tekstleser Anne-Lise Galtung Risan 

I september (18.søndag i treenighet) ble det 
arrangert musikkandakt i kapellet. Sogneprest 
Per Kvalvåg, eller Per Prest som han kalles på 
folkemunne, ønsket velkommen på vegne av Tydal 
Menighet. 

Fra venstre Per Prest, Gaute Kirkvold, Vanja Pedersen 
og Per Larrick Lauritzen.

Per spiller trompet og piano i tillegg til å synge. 
Vår faste organist Gaute Kirkvold akkompagnerte 
denne kvelden på piano, mens hans samboer Vanja 
Pedersen, som har 3 års sangutdanning, bidro med 
sin vakre stemme.  
 

Vanja Pedersen

Per Larrik Lauritzen er vi mest vant med å se og høre 
i lavvoen, men denne kvelden bidro han med sine 
vare og sarte toner på sin tenorsaxofon.

Musikkandakt inneholder salmesang, musikkinnslag, 
tekstlesing og ofte lyssetting. Denne kvelden fikk vi 
alt dette, en kveld til å stresse ned og bare nyte, en 
kveld som ga rom for ettertanke. Ca 40 personer fikk 
oppleve det denne kvelden.

Stugudal kapell  Europa, Nord Amerika og De arabiske Emirater.

De går for å være en av de beste innen kategorien 
irsk folkemusikk, av og til ispedd argentinske rytmer. 
De spiller både gammel og nytt stoff, det nye fra 
deres siste album. Om folk ønsker å se spilleglede 
og energi på topp nivå, av musikere som til daglig 
bor spredd over Europa, og jobber som låtskrivere, 
studiomusikere og selvfølgelig musikere i forskjellige 
band, møt opp. Fra å spille i lavvoen på Væktarstua 
lørdag kveld, til kapellet på søndag ettermiddag, dro 
de til Larsville Studio for å spille inn musikken sin. 

The Raggle Taggle Gypsies har besøkt Norge jevnlig i 
mange år. Bandet holdt konserter både på Lerkendal 
Stadion, på Down Town Night Club, Trondheim, 
Fjellværøya og avsluttet med Oktoberfest i Dødens 
Dal for 4.500 studenter. Dette er en av mange 
ganger det fantastiske irske livebandet besøkte vår 
landsdel, og de har etter hvert skaffet seg et bredt 
spekter av fan i alle aldre. De har også vært på 
Væktarstua tidligere, og på Tydalsfestival’n. I kveld 
var det nesten fullt i kapellet, og de aller fleste spiste 
buffet på Væktarstua før konserten. Et utmerket 
konsept!

Tekst og foto: A.Sprauten

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
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- Dalførets mest komplette byggevareforretning

- 12 000 lagerførte varer

- Fast lavpris på en rekke produkter

- God fagkompetanse på alle varegrupper

- Egen kjøkkenavdeling

- Egen avdeling med gass/propan og 12 voltsutstyr

- Vi bringer varene akkurat dit du vil – faste utkjøringsdager til Tydal/Stugudal

NB! Følg oss på facebook og få en rekke gode tilbud rett på din facebookside!

Tlf. 7381 0440/epost: firmapost@maxboselbu.no

Selbu

Frisklivssentralen Værnesregionen DMS er et 
interkommunalt samarbeid mellom 
kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. 

Frisklivssentralen er et kompetansesenter for veiled-
ning og oppfølging bl.a. innenfor områdene fysisk 
aktivitet, kosthold, tobakkavvenning, liv-og mestring 
og fedmeoppfølging.

Målet med en frisklivssentral er å forebygge livss-
tilssykdommer og fremme god helse til innbyggerne 
i Værnesregionen. Livsstilssykdommer er bl.a. diabe-
tes, overvekt, kreft og hjertesykdommer. Forskning 
viser at en liten endring i kosthold og aktivitet – så 
har du større sjanse for å unngå livsstilssykdommer. 
En liten endring er bedre enn ingenting J

 Hovedkontoret for Frisklivssentralen ligger på 
Stjørdal. Ernæringsfysiolog, fysioterapeut og 
sykepleier jobber ved Frisklivssentralen. De reiser 
rundt i de 4 kommunene og samarbeider med 
kommunens representanter, forteller Lillian 
Hernes. I Tydal er det Ingrid Haarstad som er 
frisklivskoordinator. Liv Kirsti Ekker og Wanja 
Brandsfjell er de lokale representantene for bl.a. 
tobakkavvenningskurs. 

Hvem kan kontakte Frisklivssentralen? Du kan 
kontakte Frisklivssentralen uten henvisning ved 
personlig oppmøte, tlf. og mail. Eller du kan bli 

Hva er en Frisklivssentral?
henvist av fastlege, NAV, bedriftshelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste eller annet autorisert 
helsepersonell. 

Alle som henvender seg til frisklivssentralen 
får tilbud om en individuell helsesamtale og 
frisklivsresept. Helsesamtalen bygger på prinsipp 
for motiverende intervju (MI) en samtaleform med 
dokumentert effekt for endring av vaner. Ut fra 
helsesamtalen bestemmes veien videre, - oppfølging 
en-til-en og/eller i gruppe. Frisklivssentralen har 
oppfølging i egen kommune. 

Fysisk aktivitet –et tilbud til deg som vil øke 
aktiviteten, ute eller inne, individuelt eller i 
gruppe. Kostveiledning - et tilbud til deg som 
vil endre kosthold, individuelt eller i gruppe. 
Tobakkavvenning - et tilbud til deg som vil slutte å 
røyke/snuse, individuelt eller i gruppe.  
Liv og mestring - et tilbud til deg som vil endre 
livsstil, individuelt eller i gruppe.  
Fedmeoppfølging - et gruppetilbud for deg som 
har/har hatt fedmediagnose. 
Gratis oppfølging på frisklivsresept en-til-en 3, 6 
eller 9 mnd. Kurs kr. 400,-.

Ønsker du hjelp til å komme i gang med fysisk 
aktivitet, kosthold tobakkavvenning, livsstil eller 
fedmeoppfølging - til å ta kontakt med lokale 
representanter eller gå inn på Frisklivssentralen på 
Værnesregionen sin nettside.

Tydal skisenter har 10 årsjubileum 13.mars 2014!
 

Jubileumssesongen åpnes 3. juledag med åpning av ny skicrossløype!
I år har vi også tilbud på sesongkort før jul, se nettsider og facebook

 God jul til dere alle og velkommen til skitrekket og kafeteriaen 3. juledag…»
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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.

NB!NB! PÅSKECROSSEN 2013 BLIR FLYTTET TIL PALMESØNDAG!
Se www.tydalmk.com

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

AKTIVITETSKALENDER TYDAL IL SKI SESONGEN 2013/2014
uke dag/dato aktivitet sted hvem tid ansvarlig
49 tor 05.12. trening Kløfta alle kl 18.30
50 tor 12.12. trening Kløfta alle kl 18.30
51 tir 17.12. Coop Cup 1 fristil Kløfta alle kl 18.30 styret
52 søn 29.12. Romjulsrennet Kløfta fom 8 år kl 12.00
1 tor 02.01. trening Kløfta alle kl 18.30

søn 05.01. Jervskogrennet Jervskogen 8-16 år
2 tir 07.01. Coop Cup 2 klassisk Køfta kl 18.30 styret

tor 09.01. trening Kløfta alle kl 18.30
3 ons 15.01.Nyttårsrennet Vikvarvet

tor 16.01. Telenorkarusell 1 Kløfta kl 18.30 styret
4 tor 23.01. Telenorkarusell 2 Kløfta alle kl 18.30 styret
5 tor 30.01. Telenorkarusell 3 premieutdeling Kløfta alle kl 18.30 styret

søn 02.02. Kvernfjellrennet Øverbygda turrenn
6 tir 04.02. Coop Cup 3 fristil Kløfta alle kl 18.30 styret

tor 06.02. trening Kløfta alle kl 18.30
søn 09.02. Tydalsrennet Kløfta- Græsli alle trimgr.+ski

7 ons 12.02. Neasprinten Øverbygda
tor 13.02. trening Kløfta alle kl. 18.30

8 tor 20.02. trening Kløfta alle Vinterferie
9 tor 27.02. trening Kløfta alle kl 18.30

lør 01.03 Pilegrimrennet Selbu alle
10 tir 05.03. Græslispurten Kløfta 8 år-sen kl 18.30 Græsli IL

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

tor 15.03. trening Kløfta alle kl 18.30
søn 16.03. Tydalsmesterskapet Røvassbu alle kl 12.00 styret + Coop

12 tor 20.03. trening Kløfta alle
lør 22.03. Rensfjellrennet Støren-Selbu turrenn kl 13.00

13 tor 27.03 trening Kløfta alle kl 18.30
14 tor 03.04 trening Kløfta alle kl 18.30
15 ons 09.04. Neastafetten Selbu 8 år-sen
16 tor 17.04. Stugudal Rundt Stugudal alle Påske

Sesongavslutning med premieutdeling i løpet av april.

Stugudal Landhandel har fått en kraftig oppsving 
etter oppussing og utbygging. Når «Selbyggen» 
melder om kraftig handlevekst i Tydal, faktisk størst 
vekst i hele fylket, er nok mye av fortjenesten for det 
Landhandelens resultater. Ikke bare ser vi mange 
nye fjes, men flere handler oftere og i større kvanta 
enn før. Det skyldes selvfølgelig at vareutvalget 
har blitt bedre og friskere, og at omgivelsene er 
mer innbydende enn tidligere. Kaffekroken blir 
flittig benyttet, her er stedet for å treffe gamle 
og nye kjente! Nå er også ny trapp med rullestol/
barnevogn-rampe på plass. Som kunder har vi 
forståelse for at ikke alt kan komme på plass på en 
gang, men det er godt å se den positive utviklingen. 
Vi venter spent på neste nyhet! (Red)

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.

Juletresalg
9. klasse ved Tydal Barne- og ungdomsskole skal 
selge juletrær, der inntekten vil gå til klassetur.

Juletresalget vil foregå ved  
Stugudal Håndverk og Fritid
Fredag 13. desember og lørdag 14. desember
Fredag 20. desember og lørdag 21. desember

Ved Coop Tydal
Fredag 13. desember kl. 17.00 - 20.00
Lørdag 14. desember kl. 09.00 - 13.00
Fredag 20. desember kl. 17.00 - 20.00
Lørdag 21. desember kl. 09.00 - 13.00

Skulle det være noen som ønsker å kjøpe juletrær utenom disse tidene,  
kan dette avtales på telefon 918 55 821 eller 908 88 968.

Den 18. Januar skal 9. klasse arrangere loppemarked med fokus på vinter- og sportsutstyr,   
i Tydalshallen kl. 10.00 - 15.00.
Her vil det bli salg av kaffe og vafler og det vil være mulig å bruke svømmehallen.

Er det noen som har ski og sportsutstyr de ikke bruker mer, eller hele og rene vinterklær de ønsker å gi 
oss kan det avtales på telefon 909 68 753.

VELKOMMEN TIL JULETREHANDEL OG LOPPEMARKED
GOD JUL OG GODT NYTTÅR FRA 9. KLASSE VED TYDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Stugudal 
Landhandel

An-Magritt  inviterer på julefrokost  på Landhandelen 
lørdag den 21.desember. Så er det søndagsåpent 
siste søndag før jul med 10% rabatt (22.desember). 
Se ellers Landhandelens Facebookside, eller 
oppslag.
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Eirik Einum, Nærings- og kultursjef i 
Tydal Kommune, ønsker å informere 
om at hytteeierne vil bli invitert til et 
møte i forbindelse med vinterferien. 
Her ønsker de å informere om 
kulturplanen og næringsplanen, og 
diskutere både langsiktige planer og 
tanker, infrastruktur og andre tema 
som hytteeierne er opptatt av. Einum 
ønsker en dialog med hytteeierne med 
mange inspirerende innspill og tanker 
fra alle involverte parter. Følg med 
på kommunens hjemmeside for mer 
informasjon om sted og tidspunkt. Det 
vil også bli satt opp plakater på relevante 
steder i kommunen. 

Pris:
WarmNeck 1 stykk kr 995,- inkludert mva + 90 kr i frakt
WarmNeck 2 stykk kr 1795,-inkludert mva + 150 i frakt
 
Tilbudet gjelder fram til 20.desember 2013.
 
Plages du eller noen du kjenner av stive muskler og ledd i 
nakke og skuldre?
Da er WarmNeck produktet som gir deg en bedre hverdag.
WarmNeck er et produkt som er utviklet med tanke på økt 
livskvalitet,
og i samråd med din lege kan det være med på å forbedre 
dine nakkeproblemer.
 
WarmNeck passer også for deg som ikke nødvendigvis 
sliter med stiv nakke,
men som kun ønsker en behagelig varme for å kunne 
slappe ekstra godt av.
 
Kommentar fra vår kundeundersøkelse:
”Ja, veldig positiv til produktet.
Hjelper godt som et supplement
ved muskelplager i skulder/nakke.
Smart med flere varmenivåer.”
 
La dette bli årets julegave! Bestill idag  
på: http://warmneck.gladejohan.no/

Årets julegave, en julegave som varmer!
WarmNeck

Telefon Væktarstua 73813100 
Telefon Turistinformasjon 952 95 952  

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

Vi	  ønsker	  alle	  våre	  kunder	  en	  rik0g	  
God	  Jul	  &	  et	  Godt	  Ny9	  År	  	  

Nyheter	  
I	  mai	  startet	  vi	  med	  det	  vi	  har	  valgt	  å	  kalle	  «nye	  Væktarstua»	  
De9e	  innebærer	  et	  stort	  ansiktslø=	  for	  hele	  hotellet.	  Vi	  
begynte	  med	  å	  rive	  ut	  alt	  fra	  café	  MarCne,	  fikk	  malt	  opp	  alt,	  
lagt	  ny9	  gulv,	  og	  slipt	  og	  malt	  opp	  alle	  bordene.	  Noen	  nye	  
møbler	  har	  vi	  også	  kjøpt	  inn.	  I	  sommer	  stod	  prosjektet	  li9	  på	  
vent,	  men	  da	  høsten	  kom,	  sa9e	  vi	  i	  gang	  med	  friskt	  mot,	  med	  
både	  hallen,	  toale9er,	  turisCnfohjørnet,	  resepsjonen,	  
buffèrommet	  og	  matsalene.	  Også	  noen	  av	  hotellrommene	  har	  
få9	  seg	  et	  ny9	  utseende.	  
	  

Vinteren	  2014	  
Velkommen	  Cl	  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	  Cl	  arrangement.	  Vi	  har	  
gode	  referanser	  på	  konfirmasjon,	  fødselsdager,	  bryllup,	  
slektsstevner,	  utdrikkingslag,	  catering,	  akCviteter,	  kurs/
konferanse	  og	  julebord.	  	  
	  
I	  mellomjula	  har	  vi	  åpent	  fra	  12.00-‐16.00	  27.,28.	  og	  29	  
desember,	  ellers	  har	  vi	  	  
julestengt	  fra	  15/12	  og	  åpner	  igjen	  3/1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Følg	  oss	  på	  våre	  ne9sider:	  www.vaektarstua.no	  

	  og	  på	  våre	  facebooksider 	  
	  	  

Informasjonsmøte
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     TYDAL KOMMUNE            
www.tydal.kommune.no

 

Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal
      

Tydal turistinformasjon Ås
Tydal kommune, servicekontoret

7590 Tydal

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

       
Hjemmeside:  

www.tydal.kommune.no 
E-post:  

turistinfo@tydal.kommune.no
      

Åpningstider:
mandag – fredag     08.00 – 15.30

      

    
                

i

86 KM 
I FLOTT NATUR. 

Variert løype 
langs grus- og 
kjerreveger, 
terreng og asfalt.

Rittet starter i 
Stugudal og går langs 
Pilegrimsleden til 
Selbu. Info om sykkel-
rittet finner du på:

pilegrimsrittet.no

Følg oss på Facebook og Instagram

Bak varemerket Bless Design, finner vi Åse Stavrum 
Bless fra Levanger. 
Hun trives svært godt på hytta i Stugudalen, og 
tilbringer en del tid her. Åse designer og produserer 
håndtverk i strikk og søm. Hun har design- og 
tekstilfaglig bakgrunn, og har jobbet med klær, 
farger, salg og service i mange år.  
Endelig har hun fått tid til egen produksjon, og har 
funnet Stugudal Håndverk og Fritid godt egnet for 
en del av sine produkter. 

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

Bless Design Hun lager luer i ull, strikket og tovet, halser i ull- 
alpakka og merino, samt en del løpere i forskjellige 
kvaliteter. 
Nye produkter er under utvikling. 
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Fjellreven i Sylan
I 2008 ble det satt ut fem fjellrever i Sylan fra 
avlsstasjonen på Oppdal. Det ble samtidig satt ut 
forautomater med kameraovervåking ved flere 
tidligere kjente fjellrevhi i Tydalsfjella. Det har også 
vært fokus på uttak av rødrev i fjellområdene som 
tiltak for å øke fjellrevbestanden.

I 2011 var det smågnagerår og fjellreven ynglet igjen 
på norsk side av Sylan. Vinteren 2011/2012 ble det 
observert flere fjellrever nede i dalene, trolig fordi 
de var på næringssøk siden smågnagerbestanden 
kollapset. En del av overvåkingsarbeidet på fjellrev 
består i å samle inn hår og ekskrementer for DNA-
analyse. Resultater fra disse analysene for sesongen 
2011/2012 viser at det var minst 22 individer av 
fjellrev i Tydalsfjella. 

Sommeren 2013 ynglet fjellreven i Sylan selv om det 
var beskjedent med smågnagere. Støtteforing har 
vist seg å være viktig for overlevelse av fjellrev i år 
med lite smågnagere. Det er svært gledelig at en ved 
hjelp av støtteforing også kan bidra til at fjellreven 
yngler selv om det er lite smågnagere.

Framtidsutsikter
2011 var et toppår for lemen, og mattilgangen 
var særdeles god for fjellreven over hele 
Skandinavia. Dette resulterte i 66 kull i Sverige 
og 40 i Norge. Ikke siden 1960-tallet har det 
vært så mye fjellrev å spore i fjellet. Dette kan 
trolig knyttes til forvaltningstiltakene og ikke 
minst de gode smågnagerforekomstene i 2011. 
En er dermed et skritt nærmere målet om en 

fjellreven. Formålet med felles fjellrev er å forbedre 
mulighetene for fjellreven til å etablere seg i områder 
mellom restbestander av fjellrev i Midt-Norge og 
Jämtlands län, samt å bidra til økt utveksling mellom 
bestandene i disse områdene. Tydalsfjella (Sylan, 
Skardsfjella og Kjølifjella) ligger svært sentralt til som 
utvekslingsområder for fjellreven.

 

Figur hentet fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA).Nedgang i bestanden

Fjellreven er i dag blant våre mest truete 
pattedyr og regnes som en kritisk truet art i den 
nasjonale rødlista. Fjellreven er en karakterart i de 
skandinaviske fjellene og var en av de første større 
artene som etablerte seg i våre land. Fjellreven 
var svært tallrik frem til 1800-tallet. Tydalsfjella 
har historisk sett huset mye fjellrev. Fra midten av 
1800-tallet gikk den skandinaviske fjellrevbestanden 
sterkt tilbake.

Fjellreven var et svært attraktivt bytte på grunn 
av dens verdifulle pels. På 1920-tallet ble et 
fjellrevskinn av den blå fargevarianten betalt med 
ca 1000 kr, mens det hvite skinnet var verdt om 
lag 400 kr. En gjennomsnittlig årslønn for en vanlig 
arbeidskar var på denne tiden om lag 800 kr… Fra 
1880 til 1910 sies det at om lag 2.000 fjellrev ble tatt 
ut årlig. På grunn av den raskt synkende bestanden 
ble fjellreven tidlig fredet, allerede i 1930. Det er nok 
liten tvil om at det store presset med jakt og fangst 
var hovedårsak til fjellrevens sterke tilbakegang.

Til tross for tidlige fredningstiltak fortsatte 

nedgangen helt fram til nyere tid. I år 2000 ble 
bestanden antatt å være nede i 50 reproduserende 
individer, fordelt på 4 kjerneområder, totalt i 
Fennoskandia. At fjellreven etter 80 år som fredet, 
ikke klarte å ta seg opp igjen har gitt grunnlag for 
mye forskning de senere åra. En rekke faktorer 
ser ut til å spille inn i dette, men endringer i 
smågnagersvigningene og rødrevens ekspansjon mot 
fjellet regnes som de viktigste årsakene.

Forvaltningstiltak
Siden bestanden ble så liten har fjellreven vært 
helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme 
tilbake til et bærekraftig nivå. Kunnskap om 
årsakene til fjellrevens tilbakegang bidrar til at 
en kan sette inn målrettede tiltak for å styrke 
fjellrevbestanden. Tiltakene utføres i stor grad 
gjennom forskningsprosjekter, slik at en kan vurdere 
effekten og forbedre metodene underveis.

«Felles Fjellrev»
«Felles fjellrev» er et norsk/svensk 
samarbeidsprosjekt som jobber for bevaring av 

Fjellreven i Tydal

Hvit fjellrev i vinterdrakt. Foto: Mats Ericson, Felles Fjellrev

Slik kan en forautomat for fjellrev se ut. Vis varsomhet og hold deg på minimum 200 meters avstand.  
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levedyktig fjellrevbestand i Skandinavia. Samtidig 
må en erkjenne at en fortsatt er et stykke unna en 
bærekraftig selvrekrutterende bestand. For å sikre 
naturlig utveksling mellom kjernebestandene må en 
ha en bestand på ca 500 voksne individer. Vinteren 
2012 ble det registrert utvandring fra bestanden i 
Sylan/Helags til bestanden på Dovrefjell. Det kan 
dermed se ut til at bestanden i Helags/Sylan har 
nådd en bestandsstørrelse der valper må vandre 
ut for å finne ledige revirer, og vi har endelig fått 
aktivitet i flere av de mellomliggende områdene 
(Kjølifjella, Forollhogna, Knutshø m fl.) Dette gir 
forhåpninger om at fjellreven er på vei ut av bakevja 
og inn i en positiv utvikling i årene som kommer.

Hvordan kan du hjelpe?
Det er viktig at du rydder etter deg enten du er på 
hytta eller på tur i fjellet. Legger du igjen søppel 
eller matrester kan du fore en sulten rødrev. Husk 
alltid å holde hunden i bånd. Skulle du være så 
heldig å få et glimt av fjellreven, så nyt opplevelsen 
men vis hensyn. Vær varsom ved hi eller utplasserte 
forautomater, som hovedregel bør du holde deg 
på minst 200 meters avstand. Meld fra til lokale 
representanter for Statens Naturoppsyn dersom du 
ser fjellrev.

Fakta fjellrev:

- Et lite hundedyr på størrelse med en katt. 

- Finnes i to fargevarianter, en hvit og en 
blå. Hvitreven er helt hvit vinterstid. Om 
sommeren skifter den til brunt, med gulhvite 
partier på undersiden av kroppen. Blåreven 
er ensfarget brun om sommeren og mørk 
stålblå om vinteren.

- Fjellreven har et særegent løpesett. Liten 

og lett som den er spretter den bortetter 
bakken. Den kalles ofte «reven med 
hareføtter», men sporavtrykkene i seg 
selv ligner på rødrevens, og det er svært 
vanskelig å skille fjellrev fra rødrev bare på 
sporavtrykk.

- Fjellreven lever langt mot nord, i høyfjellet 
og i arktiske strøk.

- Den er tilpasset «et liv i en fryseboks». Den 
har korte bein og butt kropp. Vinterpelsen 
har den høyeste isolasjonsevnen målt hos 
noe pattedyr. Ned til minus 40 grader bruker 
den ikke ekstra energi på å holde varmen. I 
arktiske strøk kan temperaturen komme ned 
i minus 70 grader.

- Fjellreven har stor evne til å lagre 
fettreserver på kroppen. Den spiser seg 
opp om sommeren og høsten. I tillegg 
hamstrer den i gode tider. Når uværet raser 
om vinteren legger den seg i le for vinden 
og lar seg snø ned, eller graver seg inn i ei 
snøfonn. En fjellrev i godt hold klarer seg 
uten mat i flere uker.

- Fjellreven lever i par og yngler inne i 
hi. Valpene kommer til i mai og juni, og 
kullstørrelsen kan være på 2 – 16 valper.

For mer informasjon se www.fellesfjellrev.no og 
www.naturoppsyn.no. 

Gå også inn på YouTube og søk opp «Storm og 
Tinde» - her får du se en fin film om fjellreven som 
passer både for barn og voksne.

Statens naturoppsyn i Tydal informerer.

Yngling av fjellrev i Sylan i 2013. Bildet er fra et overvåkningskamera tilknyttet en forautomat for fjellrev. 
Foto: NINA/Felles Fjellrev

I februar i år kom et helt nytt produkt på mar-
kedet, som ble utviklet av gründeren Lars Som-
mervold fra Lånke. 

Grunnen til at Lars fant opp produktet var at han i 
perioder har slitt med stiv nakke. Han har selv ønsket 
seg et produkt som kan varme opp nakkeregionen. 

Med gode samarbeidspartnere greide altså 
Lånkbyggen å gå fra ide’ til produksjon. Nakken 
er produsert i Malaysia. Den er produsert som en 
poncho i fleece, og med et kvalitetsbatteri som er 
ment for en slik type bruk. 

Dette er en hals i fin microfiber, som har innsydde 
karbontråder som varmes opp av et oppladbart 
batteri. Det er en lomme i front der en oppbevarer 
batteriet. Halsen kan åpnes og lukkes med glidelås. 
Varmen kan justeres i 4 nivåer, etter hvor varmt du 
ønsker det. Du kan bruke WarmNeck i ca 2,5 time før 
det må lades opp til ny bruk. 

En av Lars sine favorittplasser er hans fristed i 
Stuggudal. Hans hytte i nærheten av Vektarstua 
er flittig i bruk. Her kan han drive aktivt med ski 

I det denne avisa går i trykken, er det noen løse 
tråder før alt er perfekt, litt usikkerhet rundt 
løypekjørere og traséer. Men en ting er sikkert; 

Et helt nytt produkt oppfunnet av en Lånkbygg!
og sykling. Da er det veldig godt å ha WarmNeck 
som kan varme stive skuldre, som når han for 
eksempel sitter ute i  naturen og nyter brødskiven. 
Den er veldig nyttig på sykkelturer der han blir 
gjennomsvett, og kan bli veldig kald og stiv i 
skuldrene.

Hva er vel bedre enn å sitte på altanen etter en 
skitur med denne nakkevarmeren og noe godt i 
glasset?

Lars har sammen med datteren Maren og sønnen 
Marius startet opp familiefirmaet Glade Johan AS, 
som i hovedsak driver med salg av denne nakken, 
kalt  WarmNeck. Tilbakemeldingene fra kundene har 
vært over all forventning, noe som gjør oss trygge på 
at det er et godt produkt. 

Bestill gjerne WarmNeck idag på: www.gladejohan.
no eller gå innom Stugudal Handverk, og kjøp din 
nakkevarmer. 

For spørsmål og henvendelser, ta kontakt med 
daglig leder Marius på

telefon 9262 9016 eller mail marius@gladejohan.no

Skisesongen 2013/2014
dette siste døgnet (skriver 24.11.13) har det endelig 
kommet en del snø. Og jeg kjenner flere som jubler 
for det! Jeg er rimelig trygg på at Asbjørn Hegstad og 
co kommer til å sørge for supre løypeforhold denne 
sesongen også, noe Asbjørn forsikrer meg om, så det 
er bare å glede seg til å gå på ski! Det har vært noen 
dugnader for å rydde traséer, og flere vil det nok bli 
i årene som kommer. Lurer dere på noe, så gå inn på 
Tydal Ski AS sine Facebooksider. Den blir oppdatert 
så snart det skjer noe. Og der kan dere også spørre 
hvis dere lurer på noe! I tillegg vil skisporet.no holde 
dere oppdatert på når og hvor det er kjørt opp spor. 

Jeg ønsker dere alle gode turer og opplevelser i 
Stugudalens flotte løypenett!

Tekst og foto A.Sprauten.



Nytt fra Stugudal fjell44

Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B

	  
	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Åpnings(der	  i	  jula:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Søndag	  22.12:	  11-‐15	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  23.12:	  10-‐16.30	  
	  24.12:	  10-‐13	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27,28,30.12:10-‐15	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  31.12:10-‐14	  

	  
VI	  ØNSKER	  VÅRE	  KUNDER	  EN	  GOD	  JUL	  	  

OG	  ETT	  RIKTIG	  GODT	  NYTTÅR!	  
	  
	  
	  

	  
	  

Mandag-‐Torsdag:	  10.00-‐16.30	  
Fredag	  

10.00	  >l	  20.00	  
Lørdag	  

10.00-‐16.00	  


