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Informasjon fra styret

Led
er

Løypeavgift 2014/2015 samt frivillig medlemsavgift

Stugudal Fjell/Tydal Ski AS er avhengig av støtte for 
å kunne produsere spor i Stugudalen.

Forrige sesong var det ca 30% av hyttene som 
betalte. I år håper vi på mer snø og supre forhold 
for sporkjøring og skiturer. Vi håper at alle som 
benytter skisporene støtter løypekjøringen.

Faktura kommer før jul. 

I år har vi innført bevis for betalt løypeavgift. 

Dere vil få utdelt 2 buttons pr. husstand. Hentes på 
butikken. 

Alle som har betalt løypeavgift/frivillig medlemsav-
gift blir listet opp forløpende i bladene framover.

Løypeavgift: 400,- pr hytte/husstand. Det er selvsagt 
mulig å betale mer.

Frivillig medlemsavgift: 200,-

Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS. 
 
Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det 

Vi i Stugudal Fjell gleder oss til en ny vinter, med 
mange fine skiopplevelser i våre fantastiske na-
turområder. Forhåpentligvis vil vi få mer snø enn 
i fjor, slik at vi kan tilby godt preparerte skiløyper 
gjennom hele vintersesongen.

Preparerte skiløyper gjør skituren bedre – uansett 
om du er mosjonist, aktiv utøver, eller rett og slett 
spenner på deg skiene for å nyte turen i seg selv. 
Og så må vi ikke glemme barna som skal ta sine 
første skritt på ski, og som vil oppleve mer mest-
ring og glede i gode spor som hjelper ustødige ben 
å holde styr på skiene… 

Et godt løypenett med preparerte spor er i tillegg 
en reell verdiøkning, som bidrar til å øke prisen på 
hytter og tomter – noe som kommer både hytteei-
ere og grunneiere til gode.

Det er mange åpenbare fordeler med å tilby 
preparerte skiløyper gjennom vinteren. Det er 
imidlertid en stor utfordring å finansiere denne 
storsatsningen. Til tross for betydelige antall dug-
nadstimer, samt reklameinntekter, er det likevel 
ikke midler nok til å holde tråkkemaskin og snø-
scootere i gang gjennom vinteren. 

Vi er derfor helt avhengig av den støtten hver og 
en av dere kan bidra med. Vi oppfordrer alle til å 
betale fakturaen på 400,- kr/husstand som sendes 
dere om kort tid. Beløpet på fakturaen kan økes, 
og vi blir veldig takknemlige for alle bidrag.

 For å synliggjøre våre støttespillere, har vi i år fått 
laget noen flotte buttons som vi håper dere vil 
bruke når dere er ute på ski. Hver husstand får to 
buttons, som kan hentes på Stugudal Landhandel 
når dere har betalt. I tillegg kommer vi til å trykke 
listen over alle bidragsytere fortløpende i bladet. 
Oppdatert informasjon og status på vårt løypenett 
finner dere på www.skiporet.no og på facebooksi-
den til Stugudal Fjell. 

Stugudal Fjell takker for støtten og ønsker alle en 
flott vintersesong!

Mads E. Berg

Leder Stugudal Fjell

Velkommen til ny skisesong! ved å betale inn på konto nr 4285 16 89022. Merk 
innbetalingen med navn og adresse. Pris pr aksje er 
satt til kr 2000,- pr. stk. Inntektene vil gå til drift av 
løypenettet.

Takk for alle bidrag!

Fiskekonkurransen i Påska 2015  
Isfiskekonkurransen i påska 2014 ble en suksess. Til 
tross for surt vær deltok over 250 ivrige fiskere.

Neste års isfiskekonkurranse arrangeres onsdag 1. 
april.

www.selbusparebank.no    Tlf 04285

Hva er viktig for deg?

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

I Selbu Sparebank er vi opptatt 
av det som er viktig for deg og dine 
- på kort og lang sikt.

Er du opptatt av å ha et personlig  
forhold til banken, så er  
Selbu Sparebank riktig for deg.

Kontakt oss! Vi ønsker å bli godt  
kjent med deg for å gi den tryggheten  
og nærheten du trenger som 
kunde i banken.
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Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

 

SAK 1: Tidlig trase 
 

  

REFERAT WORKSHOP – IDEDUGNAD 

Dato: 11. oktober 2014 

Tid: 16:00 

Sted: Væktarstua 

  

  

• Tjønndalen 
o Delvis ryddet trase.  
o Løype tegnet opp  
o Kostnadsoverslag utarbeidet for rydding 
o Tidlig snø, ligger lenge 
o Erfaring fra forrige sesong viste at en snøfattig vinter er utfordrende 

• Det ble kjørt spor i Tjønndalen der det var mest snø. Gode 
tilbakemeldinger 
 

• Område rundt Væktarstua – inkl. lysløype 
o Delvis ryddet  
o Vanskelig å komme frem i enkelte områder. Krever maskinelt utstyr 
o Det stilles spørsmål om hvorfor det ikke er jobbet med dette alternativet 
o Det er ønskelig at dette utredes 
o Opprinnelig arbeidsgruppe er oppløst.  
o 200 dugnadstimer er medgått 
o Det er ønskelig at denne planen videreføres 
o Det er viktig at tidligtrase ligger i nærheten av fasiliteter. Hotell, butikk 
o 350.000,- er anslått kostnad for å få utarbeidet traseen. 6 km løype 
o 90.000 i maskinarbeid 
o Tydal il er eier av lysløype. De er positive til utarbeidelse av tidligtrase 
o Det ble besluttet å reetablere arbeidsgruppe for å utarbeide tidligtrase 
o Utarbeide mandat 
o Nils Otto Huseby leder gruppen.  Lager forslag til styret 
o Arne Otto Vedvik, Geir Schjølberg 

 

 
 
SAK 2: Økonomi 
 

 
 
SAK 3: Videreutvikling av løypenettet 
 

 
 
Tusen takk for deltakelse og nyttige innspill til det videre arbeidet med skispor i Stugudal 

o Ca 20% av hytte-eirene betaler løypekontingent 
o Forslag: innkreve løypeavgift gjennom hytteforeninger 
o Sende ny oppfordring til hytteforeningene om medlemsskap 
o Savner markedsføring. Eks informasjonsplakat på Væktarstua, Butikken 
o Det anbefales å etablere samarbeid med andre, for eksempel Tydal IL, gjør det 

enklere å søke om midler. Viktig at søknader kobles opp i mot barn og unge samt 
helse 

o Ta kontakt med Ole Ingebrigt Dyrhaug som er leder for idrettslaget 
o Se på formulering som benyttes ved utsending av giro 
o Spille på samvittighet 
o Sponsorer 

o Det finnes firmaer i Trondheim som ønsker å bidra 
o Følge opp tidligere sponsorer, finne nye 
o Må selges inn 
o Inviter dem og presenter et opplegg 

o Viktig å skape entusiasme 

o Viktig at det er en plan for hvor det skal kjøres når og at dette overholdes 
o Kommuniseres ut på web 
o Skisporet.no er alltid oppdatert 
o Viktig med skøyte-løyper 
o Hytteforeninger bidrar gjerne med dugnadsarbeid for rydding av løyper. Konkret 

forespørsel om det er mulig med bredere løyper nederst i bakken ved Væktarstua 
hytteforening. Må sjekkes med grunneier. 

8-22



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell6 7

dette arbeidet vil det bli utarbeidet et nytt kostnads- 
og investeringsbudsjett, hvor det må samarbeides 
med både Tydal IL (som formell eier av lysløypa) og 
Tydal kommune som grunneier i deler av lysløypa, 
og Lidulf Stugudal (også grunneier).

Prosjektgruppen vil også vurdere behov for 
utskifting av lysene i lysløypa (energiøkonomisering) 
gjennom tilgjengelige støtteordninger, 
samt utbedre/skifte broa over Rotåa slik at 
løypemaskinen kan preparere hele løypa.

I tillegg vil det også være behov for å kartlegge 
behov og kostnader knyttet til en ny reguleringsplan 
for utvidelse av eksisterende tidligtrasé.

Målet med prosjektet er ikke å etablere et anlegg 
på nivå med Selbuskogen eller tilsvarende anlegg på 
svensk side av grensa, men sørge for at Stugudalen 
ikke sakter akterut i sin utvikling av skispor og ikke 
minst fortsatt er en attraktiv reiselivsdestinasjon 
i Trøndelag, til glede for oss alle. På sikt vil det 
kanskje være naturlig med et utvidet samarbeid 
med andre aktører i Tydal kommune om et mobilt 
snøproduksjonsanlegg slik at snøproduksjonen kan 
starte allerede før første snøfall.

På sikt må målsettingen også være å kunne 
videreføre tilretteleggingen med en ytterligere 
forbedring av skisporene også i andre deler av 
Stugudalen, men på kort sikt er målsettingen å 
starte en maskinell tilrettelegging og planering av 
den valgte tidligtrasen så snart snøen smelter våren 
2015. 

En av forutsetningene i prosjektet er at aktivitetene 
knyttet til en tidligtrase ikke finansieres/
belaster Stugudal Fjells eller Tydal Ski AS (Drift 
av løypenettet) ordinære driftsbudsjett, slik at 
finansieringsløsninger må søkes gjennom andre 
kanaler. Prosjektgruppen har allerede mottatt 
tilsagn om betydelig drahjelp og støtte fra flere 
ulike støttespillere, men fortsatt er det behov for 
ytterligere støtte og hjelp til dette prosjektet.

Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:

Nils Otto Huseby, Arne Otto Vedvik, Geir Schjølberg, 
Ole Ingebrigt Dyrhaug og Helge Kvithammer. I 
tillegg vil gruppen ved behov bli supplert med 
representant fra grunneierne i Stugudalen, samt 
øvrige ressurspersoner som f.eks. løypekjørere.

Nils Otto Huseby, prosjektleder

Etter to års dvale og stillstand ble det 
på idedugnaden til Stugudal Fjell lørdag 
11. oktober besluttet å etablere en ny 
prosjektgruppe med mandat til å fortsette 
arbeidet med å etablere en tidligtrasé med 
utgangspunkt i eksisterende lysløype i 
Stugudalen.

Etablering av tidligtrasé var en av forutsetningene i 
Stugudals Fjells søknad om støtte til løypemaskin og 
var et viktig element i kommunestyrevedtaket i Tydal 
komme, juni 2012. 

Målsettingen med en tidlig trasé er å videreføre 
Stugudalen som attraktiv ski-destinasjon med 
muligheter for en lengre og utvidet ski-sesong, 
til glede for fastboende, hytte og campingeiere, 
reiseliv, grunneiere, næringsliv og Tydal kommune. 
Gode skiløyper er ikke lengre kun et ønske, men et 
krav fra både hos unge de litt eldre skiløperne. Målet 
med prosjektet er å kunne videreføre den positive 
entusiasmen som ble skapt da Stugudalen i 2013 fikk 
sin egen løypemaskin. 

Sommeren/høsten 2012 ble det lagt ned over 200 
dugnadstimer i rydding av den eksisterende lysløypa 
i Stugudalen med utgangspunkt fra Væktarstua, men 
fortsatt gjenstår det en betydelig jobb for å kunne 
fortsette arbeidet med barmarkspreparering av 
traséen som per dags dato er på ca 2km.

Tanken er å utvide med ytterligere en trasé nord 
for lysløypa opp mot Rotåfloan slik at det samlet vil 
være ca 6 km spor som skal kunne prepareres så 
snart det kommer snø.

Prosjektgruppens mandat vil i første rekke være å 
få finansiert en barmarkspreparering/rydding med 
maskinelt utstyr av lysløypa, samt utarbeide en plan 
for videre finansiering for opparbeiding av trasé. I 

Tidligtrasé i Stugudal

Vi går til kirke
Tydal Kirke 
14.12  Lys våken gudstjeneste kl. 11 
24.12  Gudstjeneste kl.14.30

Stugudal Kapell
25.12  Høytidsgudstjeneste  kl.12

JULESTEMNING 
Konsert i Stugudal Kapell tirsdag 16.desember kl 19.30 
 
Medvirkende:   
John Ole Morken: fele, hardingfele, gitar 
Knut Hamre: hardingfele 
Tore Reppe: trøorgel 
Lajla Storli: vokal, fele, hardingfele 
  
Inngang kr 200,- 
Velkommen !      

AKTIVITETSKALENDER TYDAL IL SKI SESONGEN 2014/2015
uke dag/dato aktivitet sted hvem tid ansvarlig

51 tir 16.12. Coop Cup 1 fristil Kløfta alle kl 18.30 styret

1 man 29.12. Romjulsrennet Kløfta fom 8 år kl 12.00  

2 tir 06.01. Coop Cup 2 klassisk Køfta alle kl 18.30 styret

tor 08.01. trening Kløfta alle kl 18.30  

3 tor 15.01. Telenorkarusell 1 Kløfta kl 18.30 styret

lør 24.01. Kvernfjellrennet Øverbygda turrenn kl 09.00  

4 tor 22.01. Telenorkarusell 2 Kløfta alle kl 18.30 styret

5 tor 29.01. Telenorkarusell 3 premieutdeling Kløfta alle kl 18.30 styret

6 tir 03.02. Coop Cup 3 fristil Kløfta alle kl 18.30 styret

tor 05.02. trening Kløfta alle kl 18.30  

søn 08.02. Tydalsrennet Kløfta- Græsli alle trimgr.+ski

7 ons 11.02. Neasprinten Øverbygda kl 18.30  

tor 12.02. trening Kløfta alle kl 18.30  

8 tor 19.02. trening Kløfta alle Vinterferie  

9 tor 26.02. trening Kløfta alle kl 18.30  

10 ons 04.03. Græslispurten Kløfta 8 år-sen kl 18.30 Græsli IL

tor 05.03. trening Kløfta alle kl 18.30  

lør 07.03 Pilegrimrennet Selbu alle  

11 tir 10.03. Coop Cup 4 klassisk Kløfta alle kl 18.30 styret

lør 14.03. Rensfjellrennet Støren-Selbu turrenn kl 10.00  

søn 15.03. Tydalsmesterskapet Røvassbu alle kl 12.00 styret + Coop

12 tor 19.03. trening Kløfta alle kl 18.30  

lør 21.03 ST-Cup Selbu  

søn 22.03. Neastafetten Selbu 8 år-sen kl 11.00  

13 tor 26.03 trening Kløfta alle kl 18.30  

14 tor 02.04. Stugudal Rundt Stugudal alle Påske  

Sesongavslutning med premieutdeling i løpet av april.

Husk at det er oppkjørte spor innover Langdalen. Se skisporet.no
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av Lynette Lymann, sykepleier Visste du at 
kvinner ofte ikke får de samme dramatiske 
symptomene som menn når de opplever et 
hjerteinfarkt – den plutselige, stikkende smerten i 
brystet, kaldsvettingen, og det at en griper seg til 
brystregionen og faller om slik som vi ser på film. 

Dette er historien til en kvinne som opplevde 
hjerteinfarkt som 41-åring… 

Undertegnede fikk hjerteinfarkt rundt kl. 22:30, 
og det kom uten forvarsel, uten et forutgående 
følelsesmessig traume som en kunne mistenke for 
å ha utløst det. Jeg satt og koste meg, og hadde 
det godt og varmt mens den malende katten lå i 
fanget mitt. Jeg leste en interessant historie som 
en venn hadde sendt meg, og jeg tenkte; Aah…! 
Dette er livet; koselig og varmt, sittende i min myke, 
behagelige stressless.

I neste øyeblikk kjente jeg en slik fæl følelse 
av magebesvær som du får når du har det 
veldig travelt, sluker en bit smørbrød og spyler 
det ned med en slurk vann. Den hastige biten 
kjennes som om du har svelget en golfball i det 
den synker nedover spiserøret i sakte kino. Det er 
svært ubehagelig. Du skjønner at du ikke skulle ha 
slukt maten så raskt og heller tygget den ordentlig, 
og drukket et glass vann for å hjelpe på prosessen 
med å få den ned i magen. Dette var det jeg kjente 
først. Det eneste problemet var at jeg ikke hadde 
tatt en bit av noe som helst siden rundt kl. 17.

Etter at det virket som om det hadde klinget av eller 
gitt seg, var den neste følelsen små, klemmende 
bevegelser som gikk oppover ryggraden min. 
(Når jeg tenker tilbake på det i dag, var dette 
trolig aortakramper). De ble raskere etter hvert 
som de fortsatte å stige oppover, helt til de var 
under sternum (brystbenet, der man presser rytmisk 
under gjenopplivningsforsøk).

Denne prosessen fortsatte videre oppover til halsen 
og spredte seg utover i begge kjevene. Nå var det 
slutt på å lure på hva som var på gang. Vi har alle 
lest eller hørt om at smerter i kjevene kan være et 
av signalene på hjerteinfarkt. Jeg sa høyt til meg selv 
og katten: ‘Kjære Gud, jeg tror jeg får hjertinfarkt!’

Jeg senket fotstøtten, dumpet katten ned fra fanget 
og ville ta et skritt framover. I stedet falt jeg om på 

Hjerteinfarkt hos kvinner Hjerteinfarkt (Infarctus cordis, hjerteattakk, myokardieinfarkt) er en sykdomstilstand som 
oppstår når blodforsyningen til deler av hjertet forstyrres. Den påfølgende oksygenmangel forårsaker skade og mulig 
død av hjertemuskulatur. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt er fremskreden alder, røyking, høyt LDL 
(farlig kolesterol) og lav HDL (bra kolesterol), diabetes og fedme. Hjerteinfarkt er en svært alvorlig tilstand som utvikler 
seg hurtig. Over 90 % overlever et akutt hjerteinfarkt. Blir en innlagt på sykehus, er sjansene gode. Jo yngre den 
rammede er, jo bedre er prognosen. 

En kvinnelig sykepleiers opplevelse av hjerteinfarkt
gulvet. Jeg tenkte at hvis dette er et hjerteinfarkt, 
burde jeg ikke gå til det andre rommet hvor telefonen 
var. Ikke noe annet sted heller… På den annen 
side, hvis jeg ikke foretok meg noe, var det ingen som 
visste at jeg trengte hjelp, og om jeg utsatte det, ville 
jeg ikke være i stand til å komme meg opp.

Jeg trakk meg selv opp etter armlenene på stolen, 
gikk langsomt til naborommet og slo nødnummeret 
… Jeg fortalte at jeg trodde jeg hadde fått 
hjerteinfarkt på grunn av trykket som bygget seg 
opp under brystbenet og som strålte opp til kjevene 
mine. Jeg følte meg verken hysterisk eller redd, men 
oppga kun fakta. Sykepleieren i telefonen sa hun 
skulle sende en ambulanse umiddelbart og spurte 
om utgangsdøren var langt unna. Hun ba meg låse 
den opp og deretter legge meg ned på gulvet der de 
kunne finne meg når ambulansefolkene kom inn.

Jeg låste opp døren og la meg på gulvet slik 
jeg hadde fått beskjed om. Etter dette må jeg 
ha mistet bevisstheten, for jeg husker ikke 
at ambulansefolkene kom. Jeg hørte heller ikke at 
de ringte til akuttmottaket. Jeg var imidlertid våken 
et kort øyeblikk da vi ankom akuttmottaket og så 
at radiologen allerede sto der i blå operasjonsklær. 
Han hjalp ambulansepersonalet med å løfte båren 
ut av ambulansen. Han bøyde seg over meg og 
stilte meg noen spørsmål (antakelig noe sånt som 
“har du tatt noen medisiner?), men jeg klarte ikke 
å få hjernen min til å tolke det han sa – ei heller 
formulere noe svar. Deretter svimte jeg av igjen, 
og våknet ikke før hjertespesialisten og hans team 
allerede hadde ført den bittelille angiogram-
ballongen opp gjennom lyskearterien, gjennom 
aorta (hovedpulsåren) og inn i hjertet hvor de fikk på 
plass to stenter (åreproteser) ved siden av hverandre 
for å holde den høyre kransarterien åpen.

Det høres jo ut som om all tenkingen, pluss det jeg 
gjorde hjemme, måtte ha tatt minst 20-30 minutter. 
Men det tok bare 4-5 minutter fra jeg ringte. St. 
Jude sykehuset ligger bare minutter unna der jeg 
bor, og hjertespesialisten var allerede klar til å gå til 
operasjonsrommet i fullt utstyr, og begynne med å 
starte hjertet mitt igjen (som hadde stanset et sted 
etter ankomsten).

Hvorfor har jeg skrevet ned alt dette så detaljert? 
Fordi jeg vil at alle dere som er så viktige i livet mitt, 
skal få vite det jeg lærte:

1. Vær oppmerksom når det inntreffer en endring, 
dvs. noe annerledes i kroppen din. Ikke de vanlige 
“mannfolksymptomene”, men uforklarlige ting 
(som smertene under brystbenet og opp i kjevene). 
Det sies at mange flere kvinner enn menn dør av 
sitt første (og siste) hjerteinfarkt, fordi de ikke 
visste hva det var. De gjorde den vanlige feilen 
å tro at det var fordøyelsesbesvær. Dermed tok 
de noe syrenøytraliserende og gikk til sengs i håp 
om at de skulle føle seg bedre når de våknet neste 
morgen… Mine kvinnelige venner; det er ikke 
sikkert at dine symptomer er akkurat make. Derfor 
vil jeg råde dere til å ringe nødnummeret uansett 
hvis noe ubehagelig inntreffer, noe du ikke har 
opplevd tidligere. Det er bedre å få et falsk alarm-
besøk enn å risikere livet mens du gjetter på hva det 
kan være! 

2. Legg merke til at jeg skrev “Ring nødnummeret”. 
Hvis du kan, ta en dispril. Tiden er kritisk! Ikke 
prøv å kjøre selv til akuttmottaket – du utgjør 
nemlig en fare for andre på veien. La heller ikke 
din panikkslagne mann kjøre. Han kommer til å 
kjøre som en gal, og nervøst holde øye med hva 
som skjer med deg i stedet for å se på veien. 
Ikke ring til fastlegen din – han/hun vet ikke 
hvor du bor, og hvis det skjer om natten, når 
du ham uansett ikke. Inntreffer det på dagtid, 
kommer legesekretæren (eller en telefonsvarer) 
til å si at du skal ringe nødnummeret. Legen din 
kjører heller ikke rundt med alt utstyret som trengs 
for å bli reddet! Det gjør derimot ambulansen – 
hovedsakelig oksygen som du trenger så raskt som 
mulig. Legen din vil uansett få beskjed senere. 

3. Det er ikke lurt å anta at det ikke kan være noe 
hjerteinfarkt fordi du har normale kolesterolverdier. 
Forskning har vist at forhøyet kolesterol bare 
sjelden er årsak til hjerteinfarkt (med mindre 
kolesterolnivået ikke er kjempehøyt og/eller 
ledsaget av høyt blodtrykk). Hjerteinfarkt forårsakes 
vanligvis av stress og inflammasjon i kroppen over 
lengre tid, noe som dumper alle slags dødelige 
hormoner inn i systemet og skaper masse slagg der 
inne. Smerter i kjeven kan vekke deg fra dyp søvn! 
La oss være forsiktige og være observante, for 
jo mer vi vet, jo større er sjansen for at vi kan 
overleve.

(Sitat fra John Steffensens blogg.)   

Tydal Legekontor.  
Åpent hver dag fra 09 – 15.  
Telefon 73 81 58 40

Utenom kontorets åpningstider kan en kontakte 
Værnesregionen legevakt på tlf 74 82 60 00.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113  
(I Sverige er nødnummeret 11)

JULEFURUA PÅ 
HÅNDVERKEREN
Som vanlig tentes julefurua på Stugudal Håndverk 
første lørdag i advent. Cirka et tyvetalls mennesker 
hadde møtt opp på en nydelig lørdags ettermiddag. 
Julesnøen glimret med sitt fravær, kanskje gjorde det 
sitt til at ikke flere hadde kommet i førjulsstemning 
enda? Som vanlig kom nissen med kjelken sin. 
Stugudalsnissen var i slag, sjøl om «kjerringa hadde 
tatt sparken og stukket på SPA! Ferstår itj kerr SPA e 
hell e, men kanskji ska e prøv det neste år», kom det 
fra nissen!

Både små og store fikk prøve fanget til nissen!

Lars Lien og jentene stilte som vanlig opp med vakker julesang! Det 
skapte julestemning, takk for ei koselig stund!
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Leder i Stugudal Fjell, Mads Einar Berg i 
ferd med å selge aksjer!

AKSJEKJØPERE:

Tor Jakob Reitan 
Stugudal Camping
Pål Aunehaugen
Aud Kåsen
Ole Øwre
Sylene Eiendom AS
HM-Kompetansepartner AS
Bård Røstad
Berit Ulseth
Eli Mjøen
Sylan Opplevelse AS
Roar Maaø
Arne Otto Vedvik
Øyvind Smukkestad
Heidi Irene Overvik Øverli
Mads Einar Berg
Anne Sofie Hegstad
Tydal Utleieservice AS
Tom Christensen
Hallgeir Berg
Greta Aune
Nils Otto Huseby
Ole Waagan
Arve Nordtvedt
Torstein Sjøholtstrand
Anne-Brit Skjetne
Ole Ingebrigt Dyrhaug
Arvid Fines

Selbu Fysikalske Institutt og Spa
Helge Edvard Eriksen
Stig Schei
Trude Opsal
Jarle Hildrum
Jostein Steensnæs Bjøndal
Kjell Arne Foros
Vigdis Moengen
Rune og Marit Ottem 
Arne Roger og Beate Berg
Kari Opsal
Odd Håvard Morset
An-Magritt Hegstad
Frode Jenssen og Laila Størseth
Tydal IL Hovedlaget 
Hildur Lien
Væktarstua Hotell AS
Helge Kvithammer
Frode Andrè Sørensen
Haintjønna Hyttelag
Kvithuset Holding AS
Kjell Kåsen
Berit Kåsen
Stugudal Grunneierlag
Dina og Edvin Aune
Ingjald Græsli
Jarle Gullbrekken
Unn Kristin Sandnes
Andreas Reitan
Morten Imbsen
Eldri Høgåsen
Rune Ottem 
Thor Eirik Lobben
Jakob Soldal
Arve Stokke
Torgeir Wiig
Gerd Eva Johnsen
 Bjørn Sverre Ingstad. Fagtrykk Trondheim AS 
Wenche Strand 
Ole Strand 
Fossan Velforening v /Svein Lilleler  
Odd Fredheim 
Birgit Svingen Kleven    
Væktarstua Hyttegrend v/Eide   
Arild Lerstad     
Anne Marit Lerstad    
 
 

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

Vi har det du trenger:
- Ski
- Sykkel 
- fiske 
- Tur
- Fritid
- Sykkelutleie
- Salg av sykler
- Service på sykler
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Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  
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Manuell lymfedrenasje

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

Tydal Ski AS ønsker å takke alle aksjekjøpere, og oppfordrer andre til å kjøpe 
aksjer. Hva med en julegave? En aksje eller to til deg sjøl eller din kjære kan være 
tingen for den som har alt!

AKSJER I TYDAL SKI AS
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Hotellet vil være stengt for gjester cirka tre uker fra 
midten av desember. 

Foto: Væktarstua Hotell

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.

Ifølge Helge Kvithammer er 7 leiligheter på hotellet 
solgt, men 2-3 stk til vil sannsynligvis bli solgt 
før nyttår. Flere har vært på visning, og noen er 
i tenkeboksen. Nå er utbygginga startet, det er 
allerede støpt såle utenfor kjøkkenet. Her skal det 
bli lager og skismørebod, og nedgang til boder og 
skistall. Smøreboden vil bli til fri benyttelse for alle. 
Balkonger vil bli bygd til våren, vi rekker nok ikke det 
før vinteren kommer, sier Helge. Ombyggingen av 
«Alfred» til felles oppholdsrom er også i gang. De 
første kjøperne overtar nøkkelen 1.januar.

Sverre Selbo og co. støper platting utenfor 
kjellernedgangen.

Alle leilighetene inneholder rom med bad. Det vil 
være anledning til å eventuelt sette inn kjøkken 
dersom man har behov for og ønsker dette. I 1.etg. 
vil sameiet lage grovkjøkken med vaskemaskin og 
oppvaskmaskin til bruk for alle seksjonseierne. 
Sameiet leier et felles oppholdsrom og skistall for 
oppbevaring og preparering av ski. Dette er en 
langsiktig avtale og ligger inne i fellesutgiftene.

Kopi fra salgsoppgaven som er lagt ut på finn.no 
https://secure.webmegler.no/cgi-win/wngetfile.exe?
%2Fk194%2Fakdokument%2Fi8228336%2Fpacfmm)

Muligheten for å skaffe seg leilighet på hotellet er 
fortsatt tilstede! LØP OG KJØP!

Væktarstua Hotell

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
- Fyrverkeriutsalg

3% kjøpeutbytte

Fredag 12. desember 10% kontantrabatt
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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

Selbu Fysikalske 
institutt AS 

 

Ønsker alle 
ei riktig god jul!

For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no VI HAR NÅ  

BLITT XL-BYGG.
ENDA STØRRE OG BREDERE  

UTVALG INNEN BYGGEVARER,  

INTERIØR OG HYTTEUTSTYR!

F
o

to
: JH

 S
tud

io
s

INNBYGDA, HERSJØEN, SØRUNGEN, ØVERBYGDA 
ELLER VENNAFJELLET?
Stiller du med farbar vei kjører vi varene akkurat dit du ønsker, samme om det er hus 
eller hytte.

NYBYGG, PÅBYGG, OPPUSSING, VINDUSSKIFT  

ELLER NYTT GULV?
Gjør jobben for enkel for deg selv, kontakt oss for et uforpliktende tilbud på både  

byggevarer og håndverker. 

xlbyggselbu.no

– Hele Neadalførets byggevaresenter

Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no 

	  

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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her for første gang. Andreas har også stilt bildene 
sine på Væktarstua. Begge er dessuten forespurt 
om å være festivalkunstnere på Kammermusikk 
festivalen på Røros i uke 11/2015. Killi Olsen har 
blitt en slags mentor for Andreas. Han bor for det 
meste i Frankrike, og han promoterer ofte Andreas 
sine arbeider i sitt etablerte kunstmiljø.

Høsten 2014 har 
på flere måter vært 
begivenhetsrik for 
Andreas, da han 
ble opptatt som 
medlem i «Norske 
billedkunstnere», 
noe som er en 

stor anerkjennelse. «Norske Billedkunstnere (NBK) 
er billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK 
arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, 
ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og 
interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som 
fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er 
arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som 
innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- 
og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og 
utgir fagbladet Billedkunst.» (Fra hjemmesiden) 

Utstillinga på Galleri A 
Minor i mars 2014 var 
en stor suksess, og nå 
får han muligheten 
til å få stille ut på 
hovedgalleriet i 
Galleri A i Oslo i 2016. 
Det blir en spennende 
mulighet til å 
etablere seg utenfor 
Trøndelags grenser.

Det er også planer om 
en tur utenlands for 
å finne inspirasjon og 
få nye opplevelser i 
hverdagen.

Når Andreas ikke maler, så er han glad i å trene, 
skigåing og sykling står øverst på lista.. Han har 
deltatt i Pilegrimsrittet siden starten (bortsett fra i 
år, da var han syk). I fjor deltok han også i Birken. En 
sprek ung mann, og han får god trening ved å sykle 
opp de tunge bakkene opp til hytta!

Vi gleder oss til å følge Andreas videre, og ønsker 
ham lykke til på ferden!

Det er hevet over enhver tvil om at han har en 
spesiell gave og talent for å utrykke seg gjennom 
penselen. 

En vakker høstdag ble jeg invitert på hytta for å se 
på Andreas’ atelier og arbeider. At Andreas kan 
finne roen og inspirasjon på hytta kan jeg forstå. Ei 
kjempetrivelig hytte som pappa Kjell Morten har 

bygd sjøl, han er 
en  håndverker 
som kan sitt fag! 
Beliggenheten 
og utsikten er 
det heller ikke 
noe å si på. Inne 
i den lune hytta 
var veggene 
smykket med 

vakre malerier, Andreas sine, sjølsagt! Da jeg var på 
besøk var Ole Bjarne Østby i ferd med å forberede 
det som skal bli Andreas’ nye atelier. Foreløpig har 
han sin egen hule oppe i 2.etasje, der et rom er 
forbeholdt hans kunstneriske utfoldelse. Kristin 
forteller at han ikke virket spesielt interessert i 

tegning eller 
maling de første 
10 årene av 
sitt liv. Men 
plutselig en dag 
fant hun til sin 
overraskelse 
flere tegninger 
under senga 
hans. Da ble det 

innkjøpt maling og nødvendig utstyr. For cirka 13 
år siden fikk han også begynne på Kunstskolen ved 
Heimdal Kunstforening, der var han en dag i uka. Det 
har betydd mye for hans utvikling, både kunstnerisk 
og mentalt. 

 I flere år gikk Kristin rundt med malerier på 
forskjellige steder og spurte om noen ville stille dem 
ut. En dag kom den anerkjente norske kunstneren 

Kjell Erik Killi 
Olsen og så et 
maleri som sto i 
et utstillingsvindu 
i en fargehandel 
(samme butikk 
som de hadde 
kjøpt maling 
til Andreas) og 
følte han så noe 
helt genuint og 
spesielt. Det ble 
en ny vending. 
Det endte med 
debututstilling på 
Galleri Ismene i 
Trondheim i 2012 
hvor han høstet 

stor anerkjennelse og meget godt salg. Siden har 
Andreas hatt flere utstillinger i Trondheimsområdet, 
der bildene har blitt solgt nesten før de har kommet 
på veggen. Andreas sanser farger på en måte som 
mange ikke får med seg. Han ser mange farger der 
andre ser én. Han har en meget sterk arbeidsmoral 
som ofte varer i 10-12 timer. 

Åpning 
av kunst 
utstillinga i 
Kulviksvingen, 
her sammen 
med Britt Unni 
Kjøsnes.

Nesten 80 besøkende møtte opp da Neadalen 
Kunstforening inviterte til utstillingsåpning i 
Kulviksvingen i september. «Samtaler i høsten» var 
tittelen på utstillinga, der både Kjell Erik Killi Olsen 
og Andreas Widerøe Hagen stilte ut sine arbeider. 
Kjell Erik Killi Olsens oljekritt og pennetegninger (alt 
fra 2014) og Andreas Widerøe Hagens akryl på papir 
og lerret.

Red. og Kjell 
Erik Killi Olsen 

Andreas 
Widerøe 
Hagen har hatt 
to utstillinger 
tidligere i 
Selbu, mens 
Kjell Erik Killi 
Olsen stilte ut 

ANDREAS WIDERØE HAGEN
Andreas Widerøe Hagen (f.1989) på sykkel i Stugudalen er et ikke ukjent bilde. Han er mye på 
hytta i Stugudalen sammen med mamma Kristin Widerøe og pappa Kjell Morten Hagen. At han 
er et stort talent, og utrykker seg på en helt særegen måte på lerret er det kanskje ikke alle som 
vet. 
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Torunn Aarnseth Stordahl, her med sin datter.

Fra dåpskjoleutstillinga på Brekka i 2009

Egentlig var det Tora Hilmo som hadde ideen. 
Hun fikk spørsmål om en gammel dåpskjole og 
tenkte at kanskje kunne det være flere som lå rundt 
om. Og da husflidslaget i Tydal spurte, viste det seg 
at Tora hadde rett. 

Til utstillinga på Brekka bygdetun i 2009 hadde de 
samlet 37 dåpskjoler, samt en dåpspose. 

Torunn Aarnseth Stordahl har nå skrevet en 
masteroppgave i kunsthistorie om «Dåpsklær i 
Trøndelag». Masteroppgaven består av 3 bind med 
tittelen «En undersøkelse av estetikk og symbolikk». 

«Tekstiler i alle farger og kvaliteter har alltid 
fasinert meg og ligger mitt hjerte nært» skriver 
hun i forordet til sin masteroppgave. «Etter hvert 
ble jeg utdannet både tegner og formgivningslærer 
og har selv undervist både i kunsthistorie, tegning 
og tekstil i en årrekke. Tanken om å fordype seg 

innen tekstil var derfor nærliggende da jeg etter 
hvert fikk anledning til å studere kunsthistorie. Da 
jeg så fikk mulighet til å gå i gang med et prosjekt 
om dåpsklær i Trøndelag for Sverresborg, Trøndelag 
folkemuseum, var valget lett å ta. Nå, to og et halvt 
år etter, er nærmere 100 dåpskjoler registrert 
og masteroppgaven ferdigskrevet. Det har vært 
ei krevende, men spennende tid, og det er med 
glede og takknemlighet jeg nå ser tilbake på denne 
lærerike prosessen.» 
Sommeren og høsten 2010 foretok hun registrering 
av dåpskjolene fra Tydal, med utgangspunkt i 
dåpskjoleutstillinga året før. 

Hun registrerte også tilsvarende dåpskjoler i Melhus 
og sammenlignet materialet fra de to kommunene. 

- Jeg trodde vel egentlig at det skulle være større 
forskjeller mellom storgårdene i den bynære 
kommunen Melhus og fjellkommunen Tydal nær 
svenskegrensa. Men det var det faktisk ikke. Verken 
i materialvalg eller utsmykning, fortalte Torunn 
Aarnseth Stordahl til et lydhørt og overraskende 
tallrikt (kvinnedominert) publikum i Tydal museum. 

Interesserte tilhørere på Tydal Museum.

Les mer om Torunn Aarnseth Stordahl på www.
studiostordahl.no 

Dåpsklær i Trøndelag
Utstilling av dåpskjoler på Brekka bygdetun i Tydal førte til en viktig masteroppgave ved NTNU.

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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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 

 

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

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

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

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

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

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

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

Stugudal Fjell- Landsby 
Hytte/boligfelt i sør-enden av Stuggusjøen. 50 meter fra fv.705. Fantastisk utsikt til Sylan, 

Skardsfjella og Stuggusjøen. 

                                

Gangavstand til butikk og spisested. 

Aktiviteter i nærområdet: vinter: oppkjørte skispor, isfiskeløype (snøscooter) til Nesjøen/
Brokksjøen, turstier, alpinsenter, hestesentre, badestrand, mange fiskevann. Det er tilgang til 
båt, grillhytte og ladestasjoner for el-kjøretøy.

Avstander til andre aktiviteter og opplevelser: Røros og Funesdalen ca 1 time, Stjørdal ca 1,5 
time og Trondheim ca 2 timer.

Tomtene får vann, avløp, vei og strøm. Det er regulert til både bolig og fritidshus og kan 
leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m².

Byggeklart fra våren 2015. 

Interessert? Ta turen til Stugudal Camping, eller ring 984 988 46 for en hyggelig prat og visning

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. 

Vi utfører : � Planlegging / tegning � Byggesøknader
� Grunnarbeid, graving og betong � 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!

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

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

Ta turen til Stugudal Camping eller kontakt Tydal Bygdeservice 913 872 340!
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Kilde: «Samer i Rørostraktene» av Sverre Fjellheim.

«Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er det 
sørligste av i alt 6 reinbeitedistrikt i Norge. Området 
strekker seg fra Meråkerdalføret i nord til Engerdal 
i sør, og er inndelt i 5 såkalte reinbeitedistrikter. Fra 
nord ligger Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt), 
Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt) 
Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) som ligger på 
østsida av Femundsjøen. Femund reinbeitedistrikt, 
som er felles vinterdistrikt for Saanti sitje og 
Gåebrien sitje, ligger nord og nordvest for Femund. 
Lengst vest finner vi Trollheimen reinbeitedistrikt. 
Reinbeitedistriktene i Norge ble opprettet 
ved Kgl.res. i 1894 med hjemmel i den såkalte 

Sverre Selboe, Askil Selboe og John Inge Sørensen 
har kjøpt Moheim Camping i Stugudal og satser 
nå på å videreutvikle plassen.  Fra 1. januar vil det 
også være ny daglig leder på plass.

Etter at Anne Lundberg signaliserte at hun ville 
trappe ned campingplassdriften, har det vært litt 
usikkerhet rundt plassens fremtid, men nå er den 
solgt og vil bli drevet og utviklet videre. 
-Vi hørte rykter om at plassen kanskje ville bli lagt 
ned og tok da kontakt med Anne Lundberg, og ble 
enige om eierskifte, sier Askil Selboe. 
Foruten selve campingplassen med en utleiehytte og 
sanitærbygg, er også bolighuset med i handelen.  
-Anne hadde lyst til å bo på Stugudalen fortsatt, så 
det ble en del av handelen at vi nå bygger nytt hus til 
henne på Stuguvollmoen, forteller Askil Selboe.

Nytt selskap 
Formelt heter det nye selskapet Moheim Camping 
AS, og eies av John Inge Sørensen, Askil Selboe 
og Sverre Selboe med 1/3 hver.  Det ble stiftet 1. 
september. Sørensen er stugudaling og driver med 
scootersafari, samt salg og service av snøscootere. 
Askil og Sverre Selboe er begge bosatt i Selbu og 
driver byggefirmaet Selboe Bygg AS. 
Målet er først og fremst fortsatt drift, men de nye 
eierne vil videreutvikle campingplassen. 
-Nå vil vi først arbeide for å fylle opp plassen med 
campingvogner, det er nå 20 ledige helårsplasser, 
sier Sverre Selboe. (Ingar Lien, Selbyggen 1.nov. 2014)

Nye eiere på Moheim Camping

Campingplassen har totalt ca. 45 vognplasser, 
men eier også et tilstøtende område som ikke er 
opparbeidet som campingplass ennå. 
-Vi har planer om å ta i bruk dette området til 
bobilcamp, det vil være ypperlig med butikk og 
tømmestasjon rett over veien, sier Sverre Selboe. 
I første omgang vil de gjøre seg kjent med beboerne 
og høre hva de ønsker, og trivsel er et nøkkelord for 
både eiere og gjester. 
Selskapet har også ansatt Heidi Kristoffersen som 
daglig leder for campingplassen.  Hun har allerede 
begynt å sette seg inn i driften, men begynner for 
fullt fra årsskiftet.

Store muligheter 
De nye eierne ser store muligheter med plassen 
og området, men vil ikke røpe fremtidsplanene 
ennå.  Stugudal har flere aktører som satser stort 
innen reiseliv, og vil fortsatt være et satsingsområde 
for Tydal kommune.  Sverre Selboe mener 
beliggenheten er ypperlig. 
-Her går det preparerte skispor gjennom plassen,. 
Isfiskeløypa starter her, det er butikk rett over veien, 
det er badeplass i nærheten, festivalområdet med 
flere store arrangementer ligger i nærheten og vi har 
Væktarstua like ved, sier han. 
Nå er det fullt fokus på å få fylt opp plassen med 
vogner før vinteren.  Ellers er det en utleiehytte og 
flere døgnplasser for korttidsbesøkende.

Heidi Kristoffersen (i midten) blir daglig leder ved Moheim Camping fra nyttår, her sammen med to av de tre nye eierne, Sverre Selboe (tv) og Askil 
Selboe

Reinbeiteområdene i vårt distrikt

«Fælleslappeloven» av 1883.»

Kjør forsiktig, plutselig er reinen i veibanen!

«Reinen er tilpasset fjellområdene bedre enn noe 
annet kjøttproduserende dyr. I barmarksperioden 
beiter den hovedsakelig på gras, urter og lauv som 
er rike på proteiner, vitaminer og mineraler. Derfor 
er det i sommerhalvåret at reinen bygger opp 
muskulatur, skjelett og fettreserver som den kan 
tære på gjennom vinteren. Reinens tilpasning  til 
lav som basisfor om vinteren er et karakteristisk 
særtrekk for dette dyret. Lav består for det meste 
av karbohydrater, er fattig på næringsemner, og er 
derfor i hovedsak et overlevelsesfor.»

Foto: A.Sprauten
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Tydalfisk er et kommersielt landbasert fiskeoppdrett som driver 
med oppdrett av ferskvannsrøye. Tydalfisk henter stamfisken 
fra stedegen stamme i Nea-vassdraget, nærmere bestemt fra en 
fjellsjø som ligger 740 meter over havet, som heter Grønsjøen. 
Grønsjøen ligger i Tydal Kommune, Sør Trøndelag.

Tydalfisk har hele produksjonen fra egen stamfisk til produkter til 
forbruker i ett og samme hus. På denne måten har Tydalfisk full 
kvalitetkontroll på produksjonen, fra stamfisk til ferdigstilte produkter 
som er klare for konsum.

Tydalfisk fokuserer på miljø når vi driver oppdrett. Derfor har vi utviklet 
et resirkulasjonsanlegg som gjør oss i stand til å produsere like mye 
fisk med bruk av bare 10 % nyvann til en hver tid, sammenlignet med 
konsvensjonelle gjennomstrømningsanlegg. Det vil si at Tydalfisk 
bruker vannet 9 ganger før det slippes ut i vassdraget fullt renset. Det 
er en miljøvennlig produksjon.

Tydalfisk ferdigstiller tre forskjellige produkter for markedet: 
- Fersk røye 
- Rakfisk av røye 
- Røkte produkter av røye

Tydalfisk har blitt kåret til «NM-rakfisk i 2008» samt «Trøndersk mat i 
verdensklasse 2008» med vår varmrøkte peppermarinerte røye

Som en del av vår miløprofil, driver Tydalfisk også oppdrett av ørret til 
kultiveringsformål i vann i nærheten av anlegget vårt. Ørreten er av 
stedegen stamme og den settes ut av Statkraft Energi as i vann som er 
regulert til energiproduksjon.

På denne måten bidrar vi til at små som store sportfiskere får flotte 
opplevelser med egenfisket ørret i flotte naturomgivelser!

Eneste musikkfestival med overskudd? 
I allefall – en av svært få.

Tydalsfestival’n fikk et overskudd på 
hele 1,2 millioner kroner etter to 
fantastiske sommerdager i Stugudal i 
juli. 
Rekordoverskuddet pløyes i hovedsak 
tilbake til utvikling av festivalen, men 
styret dobler grasrotandelen og gir 
200.000 kroner tilbake til i overkant av 
30 lag i Tydal.

Og – for den som var i tvil – det blir 
Tydalsfestival også neste sommer. 
Første artist er til og med bekreftet: 
18. juli spiller Hekla Stålstrenga på 
Stuguvoldmoen.

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

TYDALSFISK www.tydalfisk.no TYDALSFESTIVAL’N 2014

RØYE : FOR OPPDAGELSESREISENDE I GOD 
SMAK

Fokus på gode løsninger, høy kvalitet og leveringsdyk-
tighet har alltid vært viktig for oss. Vi tar hånd om både 
store og små oppdrag.

F o s s e g r e n d a 4 0  |  7 0 3 8 Tr o n d h eim 

Tele f o n 7 3 10 1 8 0 0  |  p o s t @f a g t r y k k . n o

www.fagtrykk .no

MILJØMERKET

241    TRYKKSAK    

81
1

Vi støtter
   Stugudal Fjell og 
ønsker alle
  en gledelig jul
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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

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

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
Her skal det bli nye staller, og et flisfyringsanlegg 
i underetasjen som skal varme opp hele gården. 
Innovasjon Norge har vært positive til søknad om 
økonomisk støtte. Flis produserer vi sjøl, forteller 
Asbjørn, bjørk har vi da nok av i Stugudalen! Det kan 
brukes flis på opptil 38% fuktighet, så teoretisk kan 
vi felle bjørk om vinteren og stappe flisa rett inn uten 
tørking. Flissilo på 70 m³, det er fullautomatisert, 
starter og stopper sjøl etter forhåndsinnstilt 
temperatur. En 2000 liters vanntank blir varmet opp 
til 80-90 grader, så sirkulerer vannet rundt i rør på 
hele eiendommen. Varmtvann og radiatorer varmes 
opp. Ren kostnad pr kilowattime sies å være 7 øre! 
Sjølsagt kommer bygg og anleggsinvesteringer i 
tillegg.  Flisfyren kommer i januar/februar, mens 
stålbygget kommer i uke 49. Vi håper å få bygget tett 
før jul, sier Asbjørn. Vi gleder oss til dette, supplerer 

Stugudal øvre
Hos An-Magritt Morset Hegstad og Asbjørn Hegstad på gården Stugudal Øvre, eller Oppgar’n 
som det kalles, er det stor aktivitet for tiden. Alle som kjører forbi kan se at det er hektisk 
byggeaktivitet mellom bolighuset og ridehallen. 

An-Magritt, det er noe med dette å få alt lettvint og 
enkelt. Det blir isolert og godt og varmt! Det vil bli 
16 nye stallbokser, dermed har vi noen bokser for 
utleie på helårsbasis i helpensjon. Her blir det også 
blant annet hestedusj, kafferom og direkte adkomst 
til ridehallen. Boksene i stallen er senka 20 cm. 

Ellers har ekteparet nok å henge fingrene i. Asbjørn 
med sin lederstilling i vaktmesterseksjonen i Tydal 
kommune, og An-Magritt med Stugudal Landhandel 
i tillegg til de 25 hestene på gården. De har også 
nettopp tatt over hele gården med alt det det 
innebærer. Dessuten har de sjarmtrollet Ola som 
også både krever og gir masse!

NB! Husk 10% rabatt på dagligvarer lille julaften på 
Stugudal Landhandel!

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

Tlf: 73 81 04 80   post@selbutrykk.no
www.selbutrykk.no

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

FOTO

REKLAME

PROFIL

WEB

LOG
O
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RørosBanken også for hyttefolket
Bjørn Rime fra Trondheim er en av mange hytteeiere i Røros. Han har hatt 
hytte her siden 1985. Bjørn er daglig leder og eier av Trønderstål, men privat 
har han alle sine bankforbindelser i RørosBanken.

– Det er så lettvint og bare kunne gå innom banken når jeg er 
her. Jeg får personlig service og snakket med folk og behøver 
ikke å gjøre alt selv via nettet. Jeg får utført alle tjenester 
innen bank og forsikring, det er en trygghet, sier Bjørn.

For Bjørn er banken lett tilgjengelig. Når anledningen byr 
seg reiser de på hytta allerede onsdag og blir hele helga. 
Han har mobilt kontor og mulighet til å jobbe fra Røros.

– I de store bankene hvor alt sentraliseres, går mer og 
mer på data og du treffer snart ikke et menneske når du 
er innom banklokalene, sukker Bjørn.

Servicetjenester og handel

Den tidligere Rosenborgspilleren har også spilt fotball 
for Røros en gang i tiden. 

– Det var gjennom fotballen jeg ble kjent med Knut 
Leinan, sier Rime.

Knut er Bjørns kontaktperson i banken, noe Bjørn er 
veldig fornøyd med. 

– Jeg får personlig service og løsninger tilpasset meg 
og mine behov, sier Bjørn som vurderer å flytte også 
bedriften sin over til RørosBanken.

 

Det er ikke bare banktjenester Bjørn og familien benyt-
ter seg av på Røros. 

– Jeg går også til frisør og tannlege her. Det er lettere å 
forholde seg til det på Røros enn i en større by hvor du 
må lete etter parkering, gjerne langt fra der du skal være. 
Det er bare å parkere og gå, det gjør deg friere. Du kan 
rusle i gata og handle litt i de mange hyggelige butikkene, 
sier Bjørn som sammen med familien også benytter 
seg av det rike kulturlivet på Røros.

Tidligere handlet mange hyttefolk det de trengte i byen 
før de dro på hytta. I dag legger de handelen til Røros, hvor 
de kan få både lokalmat og fredagstaco i handlekurven.

Trenger du å få noe gjort på hytta så har Røros mange 
dyktige håndverkere å velge i. Den lokale håndverkeren 
kjenner de lokale forholdene og finner løsningene som 
gjør deg fornøyd.

– Alt er så lett tilgjengelig på Røros, avslutter Rime.

T +47 72 40 90 00
F +47 72 40 90 01

NO 956 548 888
rorosbanken.no

Postboks 304, 7361 Røros
firmapost@rorosbanken.no

Brynhild forteller at hun har startet opp et nytt firma 
som i hovedsak skal være paraglider forhandler, 
og arrangør av ulike paraglider arrangement i 
Trøndelag.

Denne sommeren arrangerte Fritt Element » XSylan 
» som var første kryssning av sylmassivet med 
paraglider, da med et samarbeid med Stugudal 
Handverk. Et arrangement som endte opp i Åre og 
med en avsluttende acro konkurranse der.

Planen er å få gjennomført et nytt paraglider 
arrangement i Selbu til neste sommer, med fokus på 
akrobatikk med paraglider, men også mer fokus på 
fjellområdene i dalføret og mer fjellflyging.

Til vinteren jobbes det med å få et arrangement/
treff i Stugudal/sylane der vi inviterer 
paragliderpiloter, kitere og speedridere til å 
utforske det eldoradoet av fjell vi har i Neadalen, 
sier Brynhild Jorid Rotvold til Nea Radio.

Brødvarer i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

Fritt Element
(Fra Nea Radio)

Brynhild Jorid Rotvold har kjøpt opp hele 
konseptet Fritt-Element fra foreningen 
Grensesprengende Friluftsliv og har overtatt 
alt det som har med arrangementet å gjøre.
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(Fra Nea Radio)

Stugudal Handel var en av de 235 
dagligvarebutikkene som lørdag 1.november 
var med på «Handle lokalt-dagen». I fjor var 
det 160 butikker som deltok i en tilsvarende 
kampanje, med slagordet «Husk å handle 
heime». Nå var slagordet endra, slik at det 
skullel bli enda tydeligare hva som er formålet 
med kampanjen.

– Det er gledelig at så mange butikker ville være 
med på kampanjen. Merkur arbeider for å sikre folk 
i distrikta tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk 
av god kvalitet. Samtidig er det også viktig å 
synliggjøre hvor viktig butikken er for lokalsamfunnet 
og å få folk på bygda til å bruke lokalbutikken i enda 

større grad, sier kampanjeleder Per Kjetil Jørgensen i 
Merkur.

– Budskapet i kampanjen er at nærbutikken er en 
svært viktig ingrediens i et levende lokalsamfunn. 
Ei bygd med butikk er langt mer attraktiv for både 
familier som vil etablere seg og for hyttefolk, enn ei 
bygd uten butikk. Det sier Berit Kåsen hos Stugudal 
Landhandel til Nea Radio.

– Når du handler lokalt, er du med på å opprettholde 
nærbutikken og et levende lokalsamfunn. Vi vil takke 
kundene for at de slutter opp om lokalbutikken. 
Samtidig vil vi utfordre de som handler lite lokalt til 
å tenke over hva butikken betyr for bygda, sier Per 
Kjetil Jørgensen i Merkur.

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!

Handle lokalt-dagenTydal Skisenter

Tydal skisenter vinter/påske 2015

Åpner 3. juledag 

Forbehold om snøforhold

Info vil bli lagt ut på www.tydal-skisenter.no og facebook
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For tredje år på rad er det duket for Vintermesse 
i Tydalshallen. Som tidligere vil det meste av 
utstyr til vinteraktiviteter bli å få sett og kjøpt 
helga 6. og 7. desember. Her kan du få råd og 
veiledning fra eksperter innenfor isfiske, kite,ski, 
snøscooter, hytteaggregat, ATV, trafikkopplæring, 
vinterbekledning og mye mer.

Som alltid er det GRATIS inngang. Vi har kiosk med 
nystekte vafler, kaffe og annet godt. Om vinteren 
setter inn for fullt ute er det fortsatt godt og varmt 
inne i messehallen. Svømmehallen blir også åpen 
begge dagene mellom 13-16.

I år vil det bli utstilling av veteranscootere, naturfoto 
og i kaffekroken viser vi verdenscuprenn fra 
Lillehammer på storskjerm.

Velkommen til Tydalshallen for en trivelig kick-off til 
vinteren.

Vintermesse MIDT-NORSK 
VINTERMESSE
ISFISKEUTSTYR SNØSCOOTERE ATV NATURFOTO

TILHENGERE PULKER VINTERBEKLEDNING
ÅPEN SVØMMEHALL KITE NYSTEKTE VAFLER
TRAFIKKSKOLE SKI/SKIUTSTYR SNØFRESERE

LØR-SØN 6-7.desember KL. 11-16
GRATIS INNGANG - KIOSKSALG - BRUKTSALG

TYDALSHALLEN

Trenger du elektriker?

Maxbo Selbu skiftet fra 15. oktober 
kjedetilhørighet, og har nå blitt medlem av XL-
Byggkjeden.

- XL-Bygg er en kjede som er langt mer tilpasset oss 
enn hva tilfellet var med Maxbo, sier daglig leder, Ole 
Morten Balstad, og legger til at hamskiftet også har 
blitt positivt mottatt av kundene.

Etter drøye en måned i XL-Byggkjeden begynner nå 
Selbu Byggvare AS å få ting på plass etter overgangen 
fra Maxbo. Nye varer er kommet på plass i 
hyllene, og ikke minst har butikken fått en skikkelig 
ansiktsløftning.

- Vi har gjort et mye rent fysisk med butikken, noe 
som igjen gjør sitt til at lokalene fremstår som både 

Maxbo har blitt XL-Bygg
større, åpnere og mer oversiktlig. I tillegg har vi fått 
inn en del nye varemerker, vi har blant annet utvidet 
sortimentet på hytteprodukter innen 12-volt og gass 
vesentlig, og vi har også blitt mer produktrettet mot 
byggevarer enn hva tilfellet var i Maxbo, sier daglig 
leder, Ole Morten Balstad, og legger til at en så langt 
i år kan notere en omsetningsøkning på godt over 20 
prosent.

”Klappet & klart”

XL-Byggkjeden er en av byggevarekjedene i 
Norge med største vekst de siste årene, og kjeden 
markedsfører seg som en kjede der fagkunnskapen 
skal være god innen byggevaresegmentet. I tillegg 
har kjeden flere andre spesielle tiltak som knytter 
kunde og byggevaresenter tett sammen, og nå kan 
du også bestille både varer og håndverker ved å 
kontakte XL-Bygg Selbu.

- Vi er med i et konsept som heter ”Klappet 
& Klart”, og dette konseptet har som en rød 
tråd at kunden kan kontakte sin XL-Byggbutikk 
med forespørsel om å utføre en jobb, hvorpå 
butikken igjen formidler oppdraget ut til sin 
base av håndverkere. Dette gjør sitt til at hus- 
eller hytteeieren slipper å ha flere kontaktpunkt 
en selve butikken, noe som er både tids- og 
arbeidsbesparende for kunden, sier Balstad, og 
legger til at det er stadig flere som henvender seg 
til det lokale byggevaresenteret med forespørsel 
om håndverkertjenester.

- I tillegg fortsetter vi selvsagt vår varetransport til 
Tydal og Stugudal hver tirsdag og fredag hele året 
igjennom, og vi lover å gjøre vårt ytterste for at alle 
våre kunder skal være fornøyd både med tanke 
på service og faglig bistand, avslutter Ole Morten 
Balstad, daglig leder i XL-Bygg. hele Neadalførets 
byggevarekjede.

XL-BYGG: Maxbo Selbu har nå blitt XL-Bygg, noe som vises godt på utsiden av byggevaresenteret.

GOD RESPONS: - Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra kundene 
vedrørende overgangen til XL-Bygg, sier daglig leder i XL-Bygg Selbu, Ole 
Morten Balstad, og legger til at omsetningen så langt i år har økt med 
over 20 prosent.
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Tydal MK er en klubb med mange engasjerte 
medlemmer, i 2015 feirer klubben 30-års Jubileum! 
Fortsatt er mange av de som var med i oppstarten 
aktive i klubben, enten i styret, på dugnad eller som 
funksjonærer. 

Klubben har i sesongen 2014/15 ni aktive utøvere 
fordelt på snøscootercross og motorcross. Kasper 
Østby, Mats Kvitland, Vebjørn Hanssen, Marte 
Lunden, Robert Lunden, Sverre Balstad Jr., Torgrim 
Welve, Ståle Østby Eggen og Jonas Østbyhaug.

I jubileumsåret skal vi også arrangere NM, Tydal MK 
har vært arrangør av NM 4 ganger tidligere, samt at 
vi har arrangert både Nordisk Mesterskap og World 
Cup i snøscootercross.

Et NM er ett stor arrangement for oss, vi regner med 
ca. 100 kjørere og 1000 publikummere i løpet av 
helga. Vi har 100 funksjonærer i drift hele helga- på 
dugnad!  Vi kommer til å ha ett tett samarbeid med 
Tydals næringsliv og Tydal kommune i forhold til 
arrangementet, og håper på stor oppslutning rund 
dette. Snøscootercross er en fartsfylt og morsom 
sport som ikke bare trekker mange ungdommer, 
men også familiefolk. Dette er en sport for alle!

Tydal motorklubb

Klubbens styre ønsker å berømme dugnadsinnsatsen 
til mange av Tydals entreprenører, tidligere utøvere 
og funksjonærer som stiller opp på dugnad.  Enten 
med traktor, scootere, 4-hjulinger, hammer og 
spiker, som flaggvakt på banen eller i kiosken, 
uten Dere hadde vi ikke kunnet arrangert hverken 
Påskecross eller NM!  Tusen takk! 

Anne Grete B. Østbyhaug, Leder Tydal MK

Hei! Da har Ståle kommet seg over dam-
men til Canada. Til Bailey motorsport 
som han skal kjøre for denne vinteren. 
Skal denne vinteren kjøre den Canadiske 
serien og deler av den Amerikanske. Han 
er nå i Duluth og forbereder seg til åp-
ningen av den Amerikanske serien som 
starter den 28/11. Teamet ligger i disse 
dager i Hill City utenfor Duluth. Ståle 
reiste over til Canada 4/10, og har si-
den han kom dit forberedt seg til seson-
gen med trening og gjøre seg kjent med 
teamet. Ståle var 2 ganger i fjor vinter 
over og kjørte for team Bailey som da 
endte med kontrakt. Bailey motorsport 
er et team som har kjørt i Nord Amerika i 
14 år. De hadde i fjor 105 plasseringer på 
pallen. Denne sesongen vil teamet bestå 
av 7 kjørere. Ståle er den eneste kjøreren 
i den største klassen Pro-Open. Dette er 
hva Stu sier:

Bailey Motorsports is gearing up for the 2014-15 
CSRA and ISOC race seasons. The following was 
put together in an effort to help update you on our 
team. 

Bailey Motorsports is an extreme sports team that 
primarily focuses on the sport of Snowcross. The 
team at Bailey Motorsports is comprised of 5 main 
riders, each of who have been racing for over 8 years 
on the CSRA circuit. This core group consists of; Stu-
art and Ryan Hunt, Matt and Christian Sarracini and 
Adam Goodale. New to the team for 2015 will be 
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our riders to be the best they can be. This combination, has brought the team several 
championships and countless podium finishes over the years. Just last season, the team 
finished with 2 Championships and 105 podiums. 

STÅLE ER KOMMET SEG GODT TIL RETTE I TEAMET, SOM HAN SIER. 

HAR DET SOM PLOMMEN I EGGET. 

 

Mvh Petter Eggen. 

  

 

Pro Rider Stale Eggen, a Snowcross Champion from 
Norway. At times we also assist other riders to help 
with their development and promote the sport and 
our sponsors. In 2014 we had Natasha Szucsko, Mark 
Thomson and Justin Matthews ride with the team. 

Our goal is to win championships. Our riders are 
dedicated and determined to win. We have gone to 
great extent to provide them with the equipment, 
facilities and support in order for our riders to be the 
best they can be. This combination, has brought the 
team several championships and countless podium 
finishes over the years. Just last season, the team 
finished with 2 Championships and 105 podiums.

STÅLE ER KOMMET SEG GODT TIL RETTE I TEAMET, 
SOM HAN SIER. HAR DET SOM PLOMMEN I EGGET.

tlf: 96500252
Vi har Maxi  Taxi med plass til 16 stk, 

samt ordinær Taxi
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MARTE LUNDEN, 19 ÅR
Kjører SKI-DOO.
Hun har kjørt scootercross i 3 år.
Hun har hatt 1 år opphold, men er å finne 
på start igjen i vinter.
Meritter:
Vant Påskecross`n 2013. 
NM beste plassering – 4. plass. 
Har representert Norge i Nordisk 
Mesterskap. 
Midt-Norsk Mesterskap – 3.plass.
Svensk Mesterskap topp 10 plasseringer.

Scootercross e gørartugt J

         

         TYDAL KOMMUNE            
             www.tydal.kommune.no

 

                           Åpningstider ved turistinformasjonene i Tydal

Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
7590 Tydal

Telefon: 73 81 59 00
Hjemmeside: www.tydal.kommune.no 
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

       
  

Åpningstid:
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30
      
Salg av fiskekort, jaktkort, suvenirer,
julekort og prospektkort, lokalhistoriske 
bøker og hefter, bygdebøker mm.

JONAS ØSTBYHAUG
Foto: Frøydis Horven
Jeg begynte å kjøre for 11 år siden, og har siden 
da vunnet NM 2 ganger (2012 pro Stock),(2013 
pro Open), 2 plass 1 gang (2010 pro Stock på 
hjemmebane i Tydal), 3 plass 1 gang (2014 pro 
Stock. I VM har det blitt 11 plass (2014), 18 plass 
(2013). I det svenske mesterskapet har jeg 4 
plass(pro Open 2014) og 4 plass (pro Stock 2013). 
Jeg skal nå kjøre en full sesong i usa, og håper å 
gjøre godt inntrykk så jeg kan få en bedre avtale 
neste år. Eller vant jeg ”årets snøskuterutøver” 
prisen på motorsportgallaen 2013, og var nominert 
til ”årets forbilde” iår, sammen med Pål Anders 
Ullevålseter og Helge Ruden, der Helge Ruden 
vant. Mål for sesongen 2015 er å vinne pro Stock i 
øst kyst serien som jeg skal kjøre her i usa, topp tre 
på NM, topp 7 på VM.

TORGRIM WELVE
Foto: Anna Lian
I Tydal MK er det jo redusert en hel del 
på kjørermengden, men vi har jo fortsatt 
noen førere igjen. Vi har jo Ståle Eggen 
som i år skal kjøre som proff for Team 
Bailey og Ski-Doo i Canada, og Jonas 
Østbyhaug som skal kjøre som proff for 
Team Polaris Southside i USA. Hjemme 
her i Norge så kjører fortsatt Torgrim 
Welve, (som kjører Lynx) Robert Lunden 
og Marte Lunden som begge kjører Ski-
Doo. Alle i Tydal MK er medlemmer av 
det Midtnorske Regionslaget i snøscooter 
cross, der vi jevnlig har treninger på 

Olympiatoppen i Granåsen. Dette blir jo litt vanskelig for Jonas og Ståle, men for oss andre er det helt topp 
at vi kan møtes og trene litt skikkelig sammen med treneren vår Trond Erntsen.

ROBERT LUNDEN, 21 ÅR 
Kjører SKI-DOO 
Han har kjørt scootercross i 11 år. 
Meritter: 
Vant Midt-Norsk Cup 13 år gammel. 
Vant Påskecross`n 2013. 
Har representert Norge i EM 3 ganger 
med plasseringene 16, 16 og 15. 
NM har han vært blant topp 10 i flere år 
i både Pro Stock og Pro Open klasse.
Han har også deltatt i Svensk 
Mesterskap.
Scootercross er livet J
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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

SALONG 
KARISMA

 
Dame- og herrefrisering, bijouterie, gaveartikler, 

vesker, klokker og skjerf.

Gjør julegavehandelen hos oss!

GOD JUL OG
GODT NYTTÅR!

Fotballgruppa i Tydal IL hadde sin 
tradisjonsrike årsfest i Spongtun lørdag. 
Som vanlig var det pris- og gaveutdelinger til 
de tre seniorlaga (damer, 5. og 6.div herrer) og 
til fotballgruppas medhjelpere.

Foran fra v.: Amalie H. Nygård - Innsatsprisen 
Damer, Ingrid Elise Kjøsnes - Årets spiller 
Damer, Solveig Hilmo Rønning - Toppscorer 
Damer. I midten fra v.: Joakim Storrønning - 
Innsatsprisen Herrer, Vegard Græsli - Toppscorer 
6. div. Bakerst fra v.: Mikael Franzèn Rønningen - 
Årets Komet Herrer, Simen Dahlseng Østby - 
100 A-kamper, Stian A. Fremo - Årets spiller 
Herrer, Ørjan Hilmo Øverås - Toppscorer 5. div.  

Årets seriemestere i 5. div. avd. 4 fikk hver sin 

Fotballfest i Tydal (NEA RADIO)

T-skjorte med «Seriemester 2014 «. Trøyene var 
sponset av fotballgruppas sponsorer: Coop Tydal, 
Væktarstua Hotell, Selbu Sparebank, Nor-Contact 
Sport og Statkraft.

Disse 23 spillere ble seriemester:  Trym Græsli, 
Sokrates Berggård Kvello, Jesper Dahlseng Østby, 
Even Græsli, Geir Brynhildsvoll, Andreas Hilmo 
Øverås, Robert Lunden, Vegard Græsli, Gaute 
Kirkvold, Thomas Aune, Ove Brynhildsvoll, Mikael 
Franzèn Rønningen, Tor Helge Kvithammer, Vidar 
Aune, Simen Dahlseng Østby, Stian A. Fremo, 
Joakim Storrønning, Trond Ola Aas, Ørjan Hilmo 
Øverås, Jon Mikkel Unsgård, Fredrik Hov, Geir 
Haarstad og Markus Andersen.

Foto: Rita Hilmo

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

ER DU FORBEREDT ?!!
Hvis en av dine rammes av plutselig sykdom, 
eller hjertestans, vet du hva som skal gjøres 

for å redde dine nærmeste inntil mer 
kvalifisert hjelp kommer?

Vi tilbyr kurs til private og bedrifter i 
grunnleggende førstehjelp med hovedfokus 

på hjerte-lunge redning.

Vi holder kurs i Stugudal/Tydal for bedrifter, 
hyttefolket, fastboende.

Kursene holdes på Væktarstua.

Ring og melde på din hytteforening, bedrift 
eller deg som privatperson. 

Hans Morten Løkken  
Tlf: 41505811
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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!

RIDEKURS 2015

Ta del i en spennende verden, hvor 
samholdet med hesten er det eneste 
som fanger oppmerksomheten. 

Gi deg selv eller noen du er glad i 
muligheten til å bli kjent med dette 
fantastiske dyret.

Knøttekurs

Ons. 14.01   
Ons. 28.01    
Ons. 11.02    
Ons. 25.02    
Ons. 11.03    

Nivå 1

Tirs. 20.01    
Tirs. 27.01     
Tirs. 03.02     
Tirs. 10.02     
Tirs. 17.02     

Nivå 2

Tirs. 24.02     
Tirs. 03.03     
Tirs. 10.03     
Tirs. 17.03 
Tirs. 24.03 

Ulike nivåer

Lør. 07.02
Lør. 07.02
Lør. 28.02
Lør. 28.02
Lør. 21.03 

Et ridekurs består av 5 doble (90 min) ridetimer, og koster kr 1800,- 

For mer informasjon eller påmelding se vår hjemmeside, 
www.patrusli.no, eller ring på vår telefon +47 90104600

Her kommer flere eksempler på dialektord, 
som jeg har kopiert fra Facebook-sida 
«ord og uttrykk på Tydaling»:

Rettj nettj 

Fjøllkuse

Høpp no skongklæ mi

I artug histori sem sto ti ”Selbygga” 14. mai 
1905: 
”Insjinørkonsta e stor no fer ti’a”, sa’n Ola 
Tydøl. ”De va’n insjinør frå Tyskland på Kjøljem. 
Hainn haidde i instrument se’n såg 15 meter 
ingjønnem svarte bærgvægginn.”

Mange klunsæ ti kulpokern i kveld. Trøng bere 
kortstokk!

De e lødagskvælj, men e sitt nå ti LOMPA enno.

Lætt fer, e så inlysændes å fersta fer de 
o’invidde

Å lægg ætte øra

En må hå bindingsstekkå når’n ska bitte 
førføt......

Skråppå kall

Pilløge

Kerr du e ferrslags soLe tru?

Støddug / ostøddug. Fælug / ofælug. Tølug / 
otølug. Lagum / olagum. Jølåt / ojølåt.

Tydalsdialekta

TRADISJONSMAT FRA TYDAL

Får du ikke prisen du ønsker, 
så skal vi ikke ha betalt.

Terje Andresen | Megler

Megler med lang erfaring og god lokalkunnskap

Jeg har selv hytte i Flaten hyttefelt, Stugudal og har god kjennskap 
til området. Mitt siste salg var i Dalslia, og gikk for 1.560.000,- 
etter første visning. 

Vurderer du å selge hytta eller huset ditt? Ta kontakt med meg for 
en hyggelig og uforpliktende boligprat. Jeg er i Stugudalen nesten 
hver eneste helg og tar gjerne en tur innom deg.

Terje Andresen
Megler, MNEF
92 66 14 20
terje.andresen@hem.no
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Telefon Væktarstua 73813100 
Følg oss på Facebook  

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

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

Leilighet på Væktarstua 
I naturskjønne Tydal 
 
Vi selger 22 av hotellrommene våre. 7 rom i 1. 
etasje og 15 rom i 2.etasje. Flere rom er allerede 
solgt.  
Rommene selges slik de er, men det vil bli bygd 
balkong eller terrasse med egen balkongdør for 
alle rom og leiligheter.  
Alle rom har flislagte bad med toalett og dusj.  
Se www.syleneeiendom.no for mer informasjon. 
 
Vi arrangerer julebord også i januar. Ring oss for 
et godt tilbud.  
 
Vi stenger hotellet 17 desember og åpner igjen  
i januar 2015.   
 

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Ole Bjarne
Østby

Aut. maskinentreprenør

Tlf: 73 81 53 12 - 959 36 017
mail: objarnes@tydalsnett.no

Vei - vann - avløp 
og grunnarbeide.
Levering av grus

Ferdig regulerte tomter i Aas 
m/vei-vann og strøm

(Nea Radio Andreas Reitan)

Kommunestyret i Tydal vedtok torsdag kveld 
i uke 48 å bli en del av Innherred Renovasjon-
familien (IR).

– Dette har etter hvert blitt et komplekst område, 
med stadig nye og strengere krav fra myndighetene. 
Det har blitt for ressurskrevende for en liten 
kommune som Tydal å følge opp alle krav og pålegg, 
og vi trenger å knytte oss til et fagmiljø som kan 
ivareta dette på forsvarlig vis, sa Per Ingebrikt 
Græsli, konstituert tenisk sjef i Tydal kommune.

Både Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta kommuner i 
Værnesregionen er deltagende i IR.

Planen er at IR overtar ansvaret for innsamling av 
slam og avfall i Tydal kommune fra årsskiftet.

– I forhandlingene som har pågått har noen av 
kjepphestene våre vært å ivareta lokal verdiskaping 
og arbeidsplasser, samt å sikre at vi får en rasjonell 
renovasjonsordning med et moderne oppdatert 
gjenbrukstorg, sa Græsli.

Renovasjonsgebyret i Tydal kommer til å øke, i 
gjennomsnitt med 1100 kroner pr abonnent.

– Men også Innherred Renovasjon har 
rabattordninger, sa Græsli da han orienterte de 
folkevalgte.

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig.

TYDAL KOMMUNE
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Går du med planer om endelig
å få bygge din egen hytte?

GRANTUN  -  7580 SELBU
Tlf: 916 90 067   -   e-post: firmapost@nesvoldbygg.no  -  www.nesvoldbygg.no

TA KONTAKT
MED OSS FOR EN 
UFORPLIKTENDE 
SAMTALE

Vinter i anmarsj  
Som alltid har vi brukt mye tid på å gjøre gården klar 
for vinteren. Hagemøbler og trampoline er ryddet 
inn, og uteområder tilrettelegges for dyrene. Vi har 
akkurat kommet i gang med bygging av verksted og 
leskur for hestene, og håper det står klart til våren. 

Funky Farmers 
Marte og Terje har tatt del i et spennende prosjekt i 
Tydal, som handler om å samle unge og nye bønder 
i bygda. Gruppen Funky Farmers er en arena for 
sosialt samvær, idemyldring og kompetanseheving. 
Så herlig å være del i et slikt miljø!

Planlegging på g 
Ellers går det mye tid 
på planlegging og 
markedsføring. Vi prøver 
å være ute i god tid, og har 
allerede planlagt alle tilbud for 
neste år. De kan du lese mer om 
på hjemmesiden. 

Klart for ridning i vinter 
Vi har også jobbet med området 
rundt og på ridebanene. Påkjøring av 
grus, rydding, og nye lyskastere. Det 
blir godt når mørke vinterkvelder møter 
oss i døra. 

Ridemiljø i Tydal? 
Som tilbyder av mange ulike rideaktiviteter ønsker vi 
å skape et større miljø blant barn og voksne i Tydal. 
Vi kjører på med mange ridekurs til vinteren/våren, 
samt måneskinnsturer, rideleir og rideweekend. Vi 
har også begynt å tenke på mulighetene for å kjøre 
lengre ridekurs, med varighet over flere måneder.

Blogg 
Som vi nevnte i forrige oppdatering fra oss, har vi 
jobbet mye med konsept, uttrykk og hjemmeside. 
Vi fortsetter å utvikle oss, og har kommet godt i 
gang med rutiner for deling av nyheter. Nesten hver 

Julenytt fra Patrusli Gaard

dag kan du lese en god blanding mellom nyheter, 
fagstoff og invitasjoner på vår hjemmeside. Du 
finner det også på vår facebook-side. Håper du tar 
turen innom J 

Dine tilbakemelding er viktige 
Vi er stolte av å være i utvikling, og se prosesser 
bevege seg fremover. Kundenes meninger og ønsker 
har alltid vært veldig viktig for oss, og vi kan være 
en åpen samarbeidspartner for den som ønsker det. 
Enkelt sagt; vi setter pris på de tilbakemeldingen 

du gir oss, både positive og negative. På denne 
måten kan vi forbedre oss, og lage et enda 

bedre tilbud for dere. 

Ridekurs på lørdager 
Ellers har vi laget et eget ridetilbud, 

spesielt med tanke på våre hyttenaboer 
her i Stugudal. «Ridekurs for ulike 

nivåer» er et 5-økters ridekurs, som 
går over 3 lørdager i februar og mars. 

Her er det åpent for alle aldre, og 
ferdighetsnivåer. Ikke nøl med å ta 

kontakt. 

#Patrusli 
Vil du ha dine bilder på hjemmesiden vår? 

Brukes emneknaggen #patrusli på instagram, og 
de vil automatisk komme på hjemmesiden. Vi gleder 
oss til å se hvilke opplevelser du har hatt med oss!

God Jul og velkommen til oss

I skrivende stund, har ikke snøen kommet for 
å bli, men vi håper på en fin og hvit jul, med 
mange trivelige opplevelser. Om du ønsker 
hesteopplevelser i mellomjulen, er det bare å 
ta kontakt, vi fikser det meste. Ønsker i tillegg å 
benytte anledningen til å ønsker alle våre venner 
og kjente en God Jul og et Godt Nytt År! Hilsen alle 
oss på Patrusli Gaard.

Hei igjen. Det har blitt en ny årstid siden sist du hørte fra oss, og vi gleder oss til å dele spennende 
nyheter med deg. Håper du har brukt denne flotte høsten til forberedelser og annet utekos.



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell46 47

Tydal IL gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer

Åpen dag i Tydalshallen
Lørdag 14. februar 2015 kl. 10.00 - 13.00

Svømmehall og idrettshall står til fri disposisjon.

Tydal IL’s undergrupper vil presentere sine aktivitetstilbud.

Kiosksalg.

Dette er også en utmerket anledning 

til å bli kjent med aktivitetstilbudene til Tydal IL,

samt til å se den nye Tydalshallen!

 
Arr. Tydal IL

Bjørn Sandnes
Engesvollen
7372 Glåmos
Mobil: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net

KOTELETTER - hambuRgERE 
ChORIZO stekepølse - baCON 
SPEKEPØLSE med rein eller elg
JEgERFLESK - KaRvENaKKE 
SPEKEbIT - baSTuRØKT SvINEKJØTT 
SYLTE m.m.
Alle varer kan kjøpes/bestilles/hentes hos
Stugudal Håndverk og Fritid
7590 Tydal
Telefon 73 81 55 12 - 994 44 646

Aursundgris Frittgående 

gris frå nordsia

tå Aursunden

Produsent:

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

GLAD-DAG
Vinterferielørdag 21. februar 

- Utstillere
- Salg

- Smaksprøver
- Aktiviteter

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 10-16!
I vinterferien alle dager 10-18.

Kafé med hjemmebakte kaker 
og nystekte vafler.  

Gløgg og pepperkaker i desember!
Velkommen til vår julebutikk!
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Tlf.:	  94975620	  
www.stugudal-‐
landhandel.no	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Åpnings(der	  i	  jula:	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  23.12:	  10-‐16.30	  

Lillejula9en	  gir	  vi	  våre	  kunder	  
10%	  på	  alle	  dagligvarer,	  pluss	  trumAort!	  

	  24.12:	  10-‐12.30	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27,29,30.12:	  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	  

Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU 

B


