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Rybak begeistret
side 3

Ingrid Nyhaug fikk æren av å
overrekke blomster etter konserten.

1/2 pris på Promise service
og Palette duker (grå)
3 planter kr 79,- Gjelder

fra fred 14. aug.

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45
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Under Rennebumartnan vil historielagene i Rennebu, Innset og Meldal i samarbeid med Rennebumartnan ha en utstilling med temaet Dagliglivets kulturminner. Utstillingen tar for seg kulturminner fra dagliglivet, og historielagene har
samlet inn artikler fra 1950-, 60, -70, -80 og 90-tallet. Du får se alle mulige slags
artikler, fra skotøy og klær til kjøkkenutstyr og telefoner. Ikke minst er det også
lagt vekt på å få tak i barneleker fra de fem tiårene, for også å ha noe som appellerer til den yngre garde.
- Du kan blant annet se Rubiks kube, Barbie- og Petradokker, lego og mye mer.
Videre har vi laget et kjøkkenmiljø som skal illustrere 60-tallet, med rørstoler og
respatexbord. Telefoner i alle varianter har vi også, fra stasjonært apparat, via de
første mobiltelefonene på 20 kg, og til de mer portable utgavene, forteller Arne
Lundaløkk fra Rennebu Historielag.

Trond Giske:

Birka på riktig vei
Kultur- og
kirkeminister
Trond Giske
avla Birka et
besøk, og ga
ros for godt
arbeid.
I slutten av juli
inviterte
Giske
seg selv til besøk
hos Birka på
Berkåk. Regjeringen arbeider for
tiden med en ny
Kulturmelding (K2), og Giske ville i
den forbindelse se nærmere på arbeidet Birka utførte.
— Vi har gjennomført de fleste
punktene i Kulturmeldingen vi gikk til
valg på. Det gjenstår å oppfylle at 1%
av statsbudsjettet skal gå til kutur,
fortalte Giske.
Giske avslørte at nytt punkt i den
nye kulturmeldingen blir å ta vare på
norske kulturtradisjoner og å utvikle
kultur som næring. Målet her er å finne
det ekte i en moderne sammenheng,
og Giske påpekte at Birka arbeider med
begge deler.
— Dere i Birka har valgt riktig strategi med aktiviteter rettet mot aktørene, og ikke sette opp et bygg. Dere er
bevisst på at alt dere gjør skal komme
aktørene tilgode, og det setter vi pris
på, sa Giske. Giske påpekte også at
kulturbaserte næringer har et veldig
potensiale, og er aktuelt i mange
sammenhenger.

Trond Giske sa at Birka har gjort
alt riktig da han besøkte Berkåk.
Besøket hos Birka blir et av de siste
innspillene til K2, og Giske understreket at det er viktig å få med hele landet i
denne meldingen.
Som gave fra Birka, fikk Giske en
Trondheimsrose-kopp designet av Ane
Nordvik Hasselberg - Birkas produktutvikler og designer. Giske fikk også
overrakt det første eksemplaret av årets
martnasavis.
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«Nytt» martnastelt
Årets akustiske aften blir for første gang holdt i martnasteltet. Teltet framstår i
”ny drakt” under årets martna, og det vil bli en fin arena for arrangementet fredagskvelden under martnan.
Dørene åpnes kl. 21 og Vennastranda Revylag, Stuping Haukråks,
Rindalsrevyen, Sveinung Kveli og Ola Viken vil starte opp showet kl. 21.30.
Forestillinga vil vare bortimot to timer, det blir nok to timer med gapskratt og både
uventede og ventede krumspring fra artistene. I alt 400 plasser er til rådighet inne i
teltet. Foran scenen er det bare stoler, og ellers i teltet er det bord og benker.
Publikum får selv mulighet til å velge om hvorvidt en sitteplass i nærheten av
scenen eller sitteplass ved et bord er å foretrekke. Rennebumartnan håper på god
stemning og høy trivselsfaktor på en vanvittig aften i martnasteltet.

Alexander Rybak koste seg på
scenen - og publikum koste seg
i salen.

Rybak begeistret

Starten på årets martnasuke ble et
fyrverkeri med musikkglede. Først
Soulmates og Ingrid Storlimo, deretter
kom en opplagt Alexander Rybak med
spretne Frikarer. Det virket som alle
musikerne koste seg på scenen og ga alt
for publikum.
Liker trøndersk publikum
Rybak sa før konserten at det virker
som om publikum i Trøndelag er vant til
å gi energi til de som står på scenen.
Han synes også at det er bedre å spille
på små plasser, der en lettere får kontakt
og bedre grep om publikum. Han har
derfor kost seg på konsertene her i
Trøndelag, og det så ut som om han
koste seg også på scenen i
Rennebuhallen. Han både tok seg runder i salen, og serverte vann til en gutt på
første rad, og flørtet med oss rennbygger om at han aldri
har vært på så vakkert et sted... Og publikum lot seg
begeistre, og da «Fairytale» kom som siste nummer reiste
hele salen seg nesten fra første tone.
Tok seg god tid
Alexander Rybak er også en real type, og det beviste
han etter konserten. Da kom han ut igjen til ventende
publikum og skrev tålmodig autografer til alle som ville
ha. Og han hadde også tid til å stille opp til fotografering.
Det glade vanvidd
Rybak måtte innrømme at han ikke har hørt om
Rennebumartnan, men han har hørt om Berkåk. Han ble
begeistret for årets martnastema, og kunne fortelle at livet for ham også har vært litt det glade vanvidd etter
Grand Prix-seieren. Han synes temaet oser positivitet, og
med positiv innstilling kommer en langt.
Av Dagfinn Vold

Frikar og Alexander Rybak utfylte hverandre på en fantastisk måte.
Nedenfor er et knippe av artistene - Ingrid Storlimo, Alexander
Rybak, Cicilie Laugsand og Arnstein Solem.
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HAMOS ryddet opp
Etter påske var flere kontainere for
hytterenovasjon overfulle. Dette førte
til klager fra hyttefolk.
Nylig fikk vi i RN en e-post med ros
til HAMOS for tilretteleggingen de har
gjort i sommer: «Du verden som det
var sjekka opp ved kontaineren! Rene
fornøyelsen å komme dit med rasket.
Kontaineren var stor, hadde god plass,
var ikke overfull en eneste gang i vår
ferie. Og rundt containeren var det
også planert og gjort mye finere. Nå
kan kråka og skjæra finne seg nye
områder å spise på. Veldig bra!»

Rennebu Nytt

Vandreutstilling på Rennebumartnan
Spennende gatekunst av elever ved Innset skole, i samarbeid med Innset
Husflidslag. Gamle bildeler og sko er elementer i utstillingen. Her har elever ved
Innset skole fått utfolde seg i gatekunst, og dekorert bilpanser og -dører ved hjelp
av spraybokser og sjablonger. Lærer Endre Kosberg og assistent Liv Strand var
med elevene da de besøkte Kåre Inge Nygårds verksted på Ulsberg, hvor kunsten
ble til. - Elevene var veldig ivrige, og hadde det veldig gøy, og det tror jeg gjenspeiles i kunstverkene, forteller Liv Strand. Råmaterialene for utstillingen består,
foruten gamle bildeler av avlagte sko.
- Slik at vi med rette kan kalle det en vandreutstilling, sier Stand. Prosjektet er
et samarbeid mellom Innset skole og Innset Husflidslag.
Av Marit Ødegaard Hagen

Klimabussen til Rennebumartnan
Klimaråd underveis er et
pilotprosjekt med utgangspunkt i Sør-Trøndelag. Ved
hjelp av en ny og spesialinnredet hybridbuss fra Volvo
skal klimaråd nå ut til et
bredt spekter av målgrupper i
alle kommunene i SørTrøndelag i løpet av 2009.
Målet er å redusere regionale
klimagassutslipp. Fredag 14.
august besøker klimabussen
Rennebumartnan.
Mange vil nok lure på hva
Klimabussen har på Rennebumartnan
å gjøre, men det er kanskje ikke så rart
ved nærmere ettertanke. Rennebumartnan er nylig blitt miljøfyrtårnsertifisert, og er nå godkjent som Grønt
Arrangement – det første i sitt slag i
Sør-Trøndelag! Klimabussen vil derfor
gjøre stas på Rennebu- martnans nye
miljø- og klimastatus!
Når Klimabussen reiser rundt til
kommunene i Sør-Trøndelag, varierer
programmet fra besøk til besøk ut fra
ønsker, behov og utfordringer i den
enkelte kommune. Denne gang er det
ikke kommunen i seg selv som står i
fokus, med klima- og energiplaner og
alt hva det innebærer! På martnan er
det folk flest som skal stå i fokus. De
som er med bussen, og temaene som
er valgt for dagen, er tilpasset
Rennebumartnans publikum og interessen for kunsthåndverk og husflid.

Fra klimabussens besøk på Ørland 10. juni.
Den nåværende og fremtidige
betydningen av lokale håndverkstradisjoner og produksjon er viktig for å
redusere utslipp knyttet til import av
billige varer fra lavkostland produsert
med kull! Rennebumartnan er et
mangeårig kvalitetsmessig og godt
arrangement som i aller høyeste grad
bidrar til å opprettholde slike tradisjoner og ferdigheter. Opprettholdelse
av håndverkstradisjoner og husflid er
også avgjørende for folks evne til å
reparere ødelagte ting - og dermed
kunne bruke ting om igjen. Det har
stor betydning for å nå målet om
redusert forbruk, og dermed mindre
energibruk og bedre klima. En stor del
av norske håndverkstradisjoner har
dessuten utgangspunkt i trematerialer,

og bruk av tre istedenfor mer energikrevende materialer som plast og
betong er også viktig sett i et klimaperspektiv. Med dette som utgangspunkt
vil informasjon og råd om trevirke og
klima, samt forbruk og klima stå i
fokus ved Klimabussens besøk på
martnan. Sagbukk, symaskin til søm av
tøynett av gjenbruksstoff og stoppesopp er derfor en av mange ting som
blir med i bussen til martnan!
I tillegg blir det med generell
klimainformasjon
og
tips
til
energisparing og bruk av alternativ
energi for de som måtte ønske det. For
mer informasjon om prosjektet
Klimaråd underveis, se www.klimabussen.no
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Creative Dance Day`s
Dansetilbud for ungdom i Rennebu.
Lørdag 15. og søndag 16. under Rennebumartnan blir det dansetilbud for ungdom i alderen 12-15 år i Rennebu kommune. Oppmøte utenfor kommunehuset kl
10.00.
Det er Tuva Børgedotter Larsen som skal lede dagene. Tuva går på danselinja
ved Trondheim Katedralskole og har drevet med dans hele livet. Det blir moderne
dans til listepop og jazz. Det blir to dager med mye moro!
Opplegget er i regi av Rennebu kommune, og det er helt gratis.
Påmelding til e-post: sondre.larsen@rennebu.kommune.no - mob 915 67 403

Info og tips om svineinfluensaen
Svineinfluensaen A(H1N1) er en
influensa-pandemi som smitter over
landegrensene og rammer mange samtidig. Denne kan gi krisetilstander pga
at viktige samfunnsfunksjoner kan
lammes om mange blir syke samtidig.
Influensaen smitter også til griser.
Svineinfluensaen utarter seg som en
vanlig influensa. Symptomene er:
• feber
• vondt i kroppen
• snue, hodepine og evnt. oppkast
Mennesker med et ordinært
immunforsvar vil ha dette forløpet. De
som har et redusert immunforsvar f.eks
de med kroniske sykdommer eller luftveisproblematikk, vil kunne få et forverret forløp og må straks kontakte
lege dersom andre symptomer oppstår.
Testing for svineinfluensa er ikke
ansett som nødvendig lenger.
Slik smitter influensaen:
• ved hosting, nysing rett på en
annen person
• ved nær kontakt med syke
mennesker
• ved overføring fra gjenstander
den syke har berørt
Slik beskytter du deg selv for
smitte:
• vask hendene ofte med såpe og
vann, spesielt om du er blant
folk
• desinfiser med alkoholholdige
midler om du ikke kan vaske
• unngå å ta deg til munn, nese og
øyne blant folk

• virus kan overføres fra hender til
slimhinnene
Slik beskytter du andre mot smitte,
om du er syk:
• vær hjemme fra jobb. Syke barn
bør holdes hjemme fra skole/
barnehage
• ikke gå på arrangementer eller
reis med offentlig transport
• (du er smittebører i omtrent syv
dager etter symptomdebut)
• begrens antall personer du har
kontakt med
• hold (om mulig) en avstand på
minst én meter til friske
personer
• Papirlommetørkle foran
munnen beskytter andre når du
hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk.
Vask så hendene.

• Bruk albukroken når du må
hoste eller nyse og ikke har
papirlommetørkle tilgjengelig.
Rennebu kommune har utarbeidet
beredskapsplan for pandemisk influensa (se www.rennebu.kommune.no).
Vaksineringsplan inngår i denne.
Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger er ivaretatt
i beredskapsplanen. Smittevernlegen i
Rennebu kommune følger utviklingen
nøye.
For mer info se: www.pandemi.no
og www.helsedirektoratet.no

Kommunehelsetjenesten
i Rennebu
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com

Våre kunder sier det
er lett å være kunde i
Meldal Sparebank
– prøv oss!

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger
I forbindelse med martnan 14.-16. aug. får du hos oss

POLERINGSVASK til kr 199,-

– vår beste vask

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Rennebu Turistkontor
Informasjon • Brosjyremateriell
Fiskekort • Topptrim og turorientering
Kart og turutstyr
Velkommen innom!
72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net
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Vellykket 4H-leir på Voll
Den 25. – 28. juni arrangerte Solrenning 4H, i godt samarbeid med Arbeidsviljen 4H, fylkesleir for alle 4H-ere i Sør
Trøndelag. Leiren, som ble arrangert på Voll, samlet nesten
500 deltagere. Leirområdet var lagt til Ramsesøyan, og der
var det utescene for underholdning, informasjon og morgensamlinger.
Fredag ble det arrangert turer rundt i Rennebu, og lørdag var avsatt til aktiviteter. Èn av aktivitetene var leiravis,
og resultatet ble ei interessant avis med mange minner fra
leiren.
Kristine Rise, 4H-instruktør i Sør-Trøndelag,
informerer under morgensamlingen lørdag.

Miljøtips til Rennebumartnan
Rennebumartnan har nå som første arrangement i Trøndelag
mottatt Miljøfyrtårnsertifikatet.
Å ha et slikt sertifikat innebærer tett
oppfølging, og det blir ikke gitt på
”livstid”. Virksomheten må levere inn
årlig miljørapport, og det oppfordres til
å få gjennomført minimum ett nytt
punkt på handlingsplanen hvert år. For
å bevare stempelet som Miljøfyrtårn er
Rennebumartnan også avhengige av å
involvere og informere både publikum
og utstillere.

ankomst, med informasjon og oppfordringer når det gjelder miljøtiltak.

Rennebumartnan oppfordrer publikum til å
- bruke kollektivtransport til og fra
martnan så langt det lar seg gjøre. Les
mer om tilbudet på www.rennebumartnan.no
- hjelpe til med å holde martnasområdet rent og pent. Det blir plassert
ut mange søppelstasjoner
- ta med alt av avlagte røde tekstiler
og levere inn under årets martna. Det
skal lages en ”resirkulert” rød løper til
Rennebumartnan 2010. Dette er en
aktivitet som skal foregå inne på
området under årets martna
- gjerne delta på redesignkurs (sy
om igjen brukte klær) lørdag på martnasområdet

Internt gjøres følgende tiltak
- Bedring av innemiljøet i martnasteltet, med mye nytt og forbedret
utstyr. Det blir også mindre støy da
ekstra himling i teltet blir satt opp
- En gruppe dugnadsfolk er engasjert som miljøpatrulje, og skal ha som
eneste oppgave å ta seg av avfall, samt
veilede publikum og utstillere mtp.
miljøtiltak
- Enda sterkere satsing på lokal og
kortreist mat
- Det jobbes kontinuerlig med å
begrense strømforbruk, utskrifter/kopi
og portokostnader, samt å bli flinkere
på retur av papir
- samarbeidet med Retura (profesjonell aktør på gjenbruk) utvikles

Rennebumartnan oppfordrer utstillerne til å
- hjelpe til med å holde martnasområdet rent og pent, ikke minst blir
bedre på å sortere søppel
- tenke gjenbruk når det gjelder
utstillingsmateriell
- velge lamper og lyskilder som
krever mindre strøm
Utstillerne får også et eget skriv ved

Sykling
Rennebumartnan oppfordrer også
lokale publikummere og dugnadsfolk
til å benytte sykkel i stedet for bil hvis
mulig når de tar seg til martnasområdet. Det blir satt opp sykkelstativ like
utenfor martnasområdet.
Send
gjerne
miljøtips
til:
miljo@rennebumartnan.no
Se også www.miljofyrtarn.no

Besøk av landbruksminister Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder
Brekk har besøkt Rennebu to ganger i
det siste, og på en av dagene var
besøket lagt til Frivilligsentralen.
Formålet med besøket, var i følge Knut
Hårstad, å sette fokus på kreftene som
finnes av frivillighet i bygda, og hvilke
utfordringer nettopp denne såkalte
«tredje sektor» står overfor.
Det ble ei uformell og trivelig
pratestund mellom statsråd, lokale
politikere samt representant fra
Rennebumartnan, Rennebu IL Liv Lian
og Rennebu Frivilligsentral. Brekk
understreka viktigheta av frivillig
arbeid i små og store lokalsamfunn, og
berømmet Rennebu som en foregangskommune. Dette gjaldt både det fantastiske arbeidet idrettslaget legger
ned, aktiviteten og verdiskapinga i og
omkring martnan og det som frivilligsentralen bidrar med som bindeledd og
pådriver for samarbeid på tvers av det
frivillige og det offentlige i Rennebu.
Han tok med seg tilbake signal om at
det snarest måtte inn en momskompensasjon for alle frivillige lag, og aller
helst fritak av moms for disse. Staten
har en viktig rolle for å legge til rette for
frivilligheta som igjen bidrar til kultur,
aktivitet og trivsel, både i Rennebu og
ellers rundt om i vårt langstrakte land.
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Ufør i ung alder
- dobbel ulykke
Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold

Kjøp forsikring
for større trygghet

– ta service på klimaanlegget hos oss!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

www.gjensidigenor.no

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk
7272424082
Oppdal
4950
90

Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

SMÅVILTJAKT
HOS
JORLI-REBERG UTMARKSLAG

Det selges kort på:

Rådyr • Skogsfugl • Rype • Hare • Bever
Begrenset kortsalg

Ring 91329799 el. 91837209 for mer info

på alle

A.R. HELGEMO as
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

÷30%

hagemøbler

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

tlf 72 43 00 40 – soknedal-sparebank.no
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Behov for pukk/grus
i Rennebu og på Kvikne?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner, grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store gravejobber.
Eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning.
Vi leverer også fra Skamfersætra pukkverk.
Ring for uforpliktende prat!

Rennebu

Grus

Torstein Engen - tlf: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Astrid F risør
har flyttet salongen hjem til

Skolestart i
Rennebu
Mandag 24.august
starter elevene på skolene i Rennebu igjen
etter sommerferien.
Vi begynner en uke senere enn resten av fylket fordi
skolen på Berkåk er midt oppe i en stor byggeprosess. Der trenger de tid på å få ordnet i stand
klasserom og komme seg i orden for å ta i mot
elevene.
Vi gleder oss til å møte alle elevene igjen, og særlig
de nye 1. klassingene som nå endelig får startet sin
skolegang og får status som elever.
På grunn av transport og andre samkjøringer har
skolene ulike oppstartstider:
Berkåk skole: Kl. 9.00
Oppmøte på gårdsplassen foran Tusenårsstedet.
Rennebu ungdomsskole: Kl. 9.00
Oppmøte på basene.
Nerskogen skole: Kl. 8.30
Oppmøte på klasserommet.
Innset skole: Kl. 8.25.
Oppmøte på gårdsplassen foran hovedinngangen.
Voll skole: Kl. 8.30
Oppmøte på skoleplassen foran hovedinngangen.
VEL MØTT til skoleåret 2009/ 2010!

Granliveien 17

Hilsen Rektorene i Rennebuskolen

Samme telefonnummer

Hjemmebaserte tjenester har følgende leilighet
ledig for utleie:
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr. 3.975,- + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.

72 42 74 44

Er i helsesenteret hver torsdag

Vi hjelper deg
med alt din bedrift har bruk for av

design - trykk - reklame

Omsorgsbolig på Berkåk

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf. 72 40 25 05, 72 40 25 30.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 27.08.09

Biblioteket

tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

Vi åpner igjen mandag 17. august.
Åpningstider som tidligere:
mandag og torsdag: kl 16 - 19 / onsdag: kl 10 - 16
Velkommen!
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KUNNGJØRINGER
Vi vil med dette si
TUSEN TAKK

Austre Rennebu grunneierlag
Priser og jakttider 2009/2010

til alle gode hjelpere på 4H sin fylkesleir på
Voll den 25. – 28. juni. Dette ble et meget
vellykket arrangement mye takket være positive og
løsningsorienterte sambygdinger som stilte opp som
frivillige hjelpere for oss.
Vi vil også rette en stor takk til:
Meldal Sparebank - Kvikne-Rennebu Kraftlag - KVO
Rennebu kommune - Rennebu Næringsforening
Rennebu Bygdearrangement - Mediaprofil
Gjensidige Oppdal – Rennebu Brannkasse
Sparebank1 Midt-Norge - Byggmakker Berkåk
Rennebu Transport - Rennebu Supporterklubb
Økonor Berkåk - Rennebu Snekkeri
som bidro med stor økonomisk støtte, gratis tilgang på
utstyr og materiell som vi hadde bruk for både før og underveis i leiren.
Takk for minnerike 4H-dager!
Hilsen hovedkomiteen v/leirsjef Siri Hoset

Rennebu Jæger og Fisk: Dressur hund/sau
Mandag 24. aug og mandag 7. sept. kl 19.00
Sted vil bli bestemt senere.
Påmelding til: Egil Solberg - 909 77 544
Ola Øie - 926 10 098, Trond Narve Stavne - 915 73 627
Påmeldte hunder vil bli prioritert.

Stortingsvalget 2009
Sametingsvalget 2009
Forhåndsstemmegivning
Valgstyret har bestemt at Servicetorget i kommunehuset Berkåk skal være forhåndsstemmemottak for
stortingsvalget og sametingsvalget i tidsrommet
10. august – 11. september 2009.
Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag 5. september
Torsdag 10. september

KUNNGJØRINGER

kl. 08 00 – 15 30
kl. 10 00 – 14 00
kl. 08 00 – 18 00

Forhåndsstemmegivning fra 1. juli
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30
Mer informasjon om stortingsvalget finnes på
Rennebu kommune sin nettside
www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 12.06.2009
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Storviltjakt: Gjennomføres iht. priser og bestemmelser
vedtatt på årsmøtet 2009.
Jaktledermøte på Hallandstuggu torsdag
3. september 2009 kl. 19.30
Rådyrjakt:

Bukkejakt - Jakttid 10.08 – 24.9 (kun rifle)
Ordinær jakt - Jakttid 25.9 – 23.12
Jaktkort rådyr kr 800,- / dyr
Krav om godkjent ettersøkshund/ettersøksavtale

Småviltjakt: Rype / Skogsfugl og Hare – uten hund
Jakttid rype 10.9 – 23.12
Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12
Jakttid hare 10.9 – 28.2
Todøgnskort kr. 200,
Ukeskort kr 500,Sesongkort kr 900,Rype / Skogsfugl med hund
Jakttid rype 10.9 – 23.12
Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12
Sesongkort kr 1.500,- antall kort begrenset til
5 stk.
Todøgnskort kr 500,- antall kort begrenset til
2 stk/dag
Rypejakt inntil 3 stk. pr. jeger/dag.
Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
Hare – med hund
Jakttid 10.9 - 28.2
Sesongkort kr 1.200,Todøgnskort kr 500,Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent
renhetsbevis på sau.
Jaktkort for småviltjakt selges ved Rennebu Turistkontor
hverdager 9 – 16.
Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å
avslutte jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid.
Bestanden vurderes forløpende. Det kan ikke kreves
tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.
Jaktkort for rådyr fås kjøpt ved kontakt Austre Rennebu
grunneierlag.
Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21 234
e-post: nils-p-g@frisurf.no
Austre Rennebu grunneierlag
Styret
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FOTBALLTRENING
KNØTTE OG MINI!

Ilfjellet Grunneierlag

Da starter vi opp igjen med trening
for de som er født 2002 – 1999.

Storviltjakt:
Jegeravgift: kr 0,Fellingsavgift for elg: Kalv Kr. 1500,- Ungdyr kr 2000,Voksne kr 2500,Kilospris for elg: kr 45,-/kg
Fellingsavgift for hjort: kr1000,Kilospris for hjort: kr 45,-/kg
Søknad om jakt sendes innen 01.09.09 til
Erling Grøtte, Flågrenda, E-post erling.grotte@loqal.no
Predatorer:
Ilfjellet gr.eierlag ønsker å stimulere til økt jakt på ulike
predatorer og vil derfor for året 2009/2010 innføre poengsystem med premiering.
De tre med mest poeng, blir premiert med en pengesum
hver.
Poenggiving pr. felte dyr:
Mår: 80 poeng (160 for jeger under 25 år)
Rev: 80 poeng (160 for jeger under 25 år)
Kråke, måke, ravn etc: 7 poeng (14 for jeger under 25 år)
All jakt utføres innenfor den enkelte arts gjeldende
bestemmelser.
Fellingsrapport ønskes fortløpende og jeger skal på oppfordring kunne forevise bevis på fangst.
Konkurransen starter 01.09.2009 og avsluttes 31.03.2010
1. premie: Kr 1000,- 2. premie: Kr 800,- 3. premie Kr. 700,Kontaktperson:
Erling Grøtte, Flågrenda, Mob: 909 90 241,
E-post: erling.grotte@loqal.no

Knøtte (f. 2002-2001) torsdager fom 13. aug. tom 10. sept.
på Frambanen kl 19.00-20.00.
Mini (f.2000-1999) mandager fom 10. aug. tom 7. sept. på
Kunstgras de som trente der i vår, bortsett fra uke 36, da
trener alle på Frambanen. Den andre gruppa trener på
Frambanen. Jentegruppa trener på Frambanen.
Alle trener fra kl. 19.00-20.30.
All info ang. Kiwicupen blir kun lagt ut på
www.Rennebu-il.no. Dette pga vansker med å nå alle på
kort tid før cupen.
De som har lyst til å bli med på Flåcup helga 5. og 6. sept
kan melde seg på til gry.jerpstad@loqal.no
frist 14. august! Info her også blir kun å lese på nett.
Er det nye som vil starte opp på trening er alle velkommen!

Idrettsdag på Torget i Rennebu
5. september fra kl 11.00 -14.00.
Det legges opp til en rundløype der du
kan få prøvd deg på ulike idrettsaktiviteter som Rennebu idrettslag
driver med. Sett av dagen.
Mer informasjon kommer senere.

Rennebu Sanitetsforening
100 år i 2009
Styret i Rennebu Sanitetsforening bed med
dette inn til festleg samvær for å feira jubilanten.
Festen blir på Berkåk samfunnshus
laurdag 12. sept. kl. 13.00
Denne innbedinga går til ALLE noverande og tidlegare
medlemar. Det blir mange, difor må vi ha påmelding.
Det blir middag, kaffe og kaker med underhaldning
innimellom.
Påmelding til Turid Ramstad tlf. 72 42 66 47 ell. Bjørg Voll
tlf. 72 42 74 53 /950 23 162 seinast 1 sept. Velkomen.
Tusen takk for all oppmerksomhet ved vår kjære mamma
Petra Birgitte Eggans bortgang.
Karl - Astrid Johanne - Torstein - Anne - Gerd
m/familier
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning våre 70årsdager. Magnhild og Håkon Gunnes

Priser og premiering for jaktsesongen 2009/2010
(se også tidligere annonse i RN 31.07.09)

Ilfjellet grunneierlag: Styret

Hybel/Leilighet ønskes leid
Har du en leilighet/hybel på Berkåk jeg kan leie?
Går på Gauldal vgs og trenger et sted å bo under skoleåret.
Ta kontakt med Christina mob: 905 35 271

Ledige næringslokaler på Torget i Rennebu
2. etg. over Rennebu Frivilligsentral.
Ta kontakt for nærmere info Oddvar mob 995 33 739 Dagfinn mob 901 10 907

Saudag
Laurdag 29. august kl 12.00 blir det saudag på
Gammelsetra i Gisnadalen. Følg skilting til Stølsvang.
Ta med noko å sitte på og godt humør.
Vel møtt til triveleg samvær og servering.
- Rennebu Beitelag

50-årsjubileum Skarvbu, 23.08.09
Ta med mat/grill , kaffe og drikke blir servert.
Tlf. Svend Øverland: 72 42 64 99 / 959 22 075

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Dette skjer i Rennebu!
12.08. Konsert med Sigvart Dagsland og
Julian Berntzen
Innset Kirke

21.00

14.08. – 16.08. Rennebumartnan
Fre kl 11-20, Lør kl 10-18, Søn kl 10-18
14.08. En vanvittig aften, Martnasteltet
16.08. Fotball:
R M 4. div– Alvdal
17.08. Fotball:
R G13 – Sokna
18.08. Treningsskyting
Oppskyting jegere
18.08. Fotball:
R J 13- Melhus 2

Dørene
åpner kl 21.00

Kunstgras

15.00

Kunstgras
18.00
Gammelstødalen 17- 19
19- 21
Kunstgras

21.08. Fotball:
R M 4.div – Tynset 2
21.08. Pubaften
23.08. Fotball:
R J 13 – Lensvik
25.08. Fotball:
R M 4 div – Astor
25.08. Fotball:
R J 12 – Oppdal

Frambanen
Sandbrekka

19.00
21- 01

Kunstgras

13.00

Frambanen

19.30

Kunstgras

18.00

29.- 30.08. Bakklimatdager Bakkli, Nerskogen 11- 18
Lerdueskyting i ” Svenskdalen” hver torsdag kl 18. 00
Kaffesalg jutullstuggu hver lørdag kl 11-15 ut august

18.00

Gratis innrykk i kalenderen
Kontakt: Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 – turistkontoret@rennebu.net

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

